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لقد أعد قلم احملكمة هذه األسئلة واألجوبة. إن هذه 
م احملكمة. وهي تهدف إلى توفير معلومات  الوثيقة ال تلزِ

عامة عن طريقة عمل احملكمة. للمزيد من االستعالم، 
راجع/راجعي الوثائق الصادرة عن القلم (تتوفر على شبكة 

اإلنترنت على موقع www.echr.coe.int) وبشكل أكثر 
ً الئحة احملكمة. حتديدا

 Only the English and French versions are authentic. This translation is not an official version.
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للنصني الفرنسي واإلجنليزي وحدهما قوة التثبيت. ال تشكل هذه الترجمة نسخة رسمية عن االتفاقية.
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ما هي احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان؟

ما هي االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؟
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ــة مقرّها في  ــة قضائية دولي ــان هيئ ــة األوروبية حلقوق اإلنس إن احملكم
ــبورغ. وتتألف من عدد من القضاة يعادل عدد الدول األعضاء في  ستراس
مجلس أوروبا، التي صدّقت على االتفاقية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات 
ــة1.  يقضي القضاة في  ــدد هذه الدول اليوم 47 دول ــية. ويبلغ ع األساس
ــات  ــم ال ميثلون أي دولة. في معاجلة االلتِماس ــة بصفة فردية وه احملكم
املتقدم بها أمامها، تستعني احملكمة بقلم مؤلف أساساً من رجال قانون 
حيلي االلِتماسات والقرارات»)،  ون أيضا بـ«مُ من كافة الدول األعضاء (يسمّ
سني وال الدول. وهم مستقلون كلياً عن بلدهم األصل وال ميثلون ال امللتمِ

إن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان معاهدة دولية متاحة التوقيع فقط 
ــس االتفاقية احملكمة وتنظم  للدول األعضاء في مجلس أوروبا. وإذ تؤس
ــات التي التزمت الدول  ــا تتضمن قائمة باحلقوق اوالضمان عملها، فإنه

باحترامها.

ــوص أتت بحقوق إضافية. ميكن  ــع بروتوكوالت االتفاقية. إن البروتوكوالت نص ــدّق بعض الدول األعضاء على جمي ــم يص 1     ل
االستعالم عن هذا املوضوع على موقعنا على شبكة اإلنترنت.



في أي ظرف ميكنني التقدم بطلب أمام احملكمة األوروبية 
حلقوق اإلنسان؟

ما وظيفة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان؟
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ــوم مهمتها على  ــان. وتق ــة االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس ــق احملكم تطب
التحقق من احترام الدول احلقوق والضمانات املنصوص عليها في االتفاقية. 
ــاً») يتقدم بها أفراد أو أحياناً  ى «التِماس ــكوى (تسمّ لذا، يجب أن تتلقى ش
دول. وعندما تتحقق احملكمة من انتهاك دولة عضو حقاً وضمانة أو أكثر من 
مة، حيث  ــوة ملزِ ــدر حكمها. ولهذا احلكم ق ــذه احلقوق والضمانات، تُص ه

يتوجب على البلد املعني تطبيقه.

ــك  ــت تعتبر/تعتبرين نفس ــام احملكمة إذا كن ــدم بالتِماس أم ــك التق ميكن
شخصياً ومباشرة ضحية النتهاك احلقوق والضمانات املنصوص عليها في 
ــاك مرتكباً من إحدى  ــي بروتوكوالتها. ويجب أن يكون االنته ــة أو ف االتفاقي

الدول امللزَمة باالتفاقية.

ما هي هذه احلقوق املنصوص عليها في االتفاقية أو 
بروتوكوالتها؟

من جملة هذه احلقوق :

 احلق في احلياة؛
  احلق في محاكمة عادلة في اجملالني املدني واجلزائي؛



أريد التقدم بالتِماس أمام احملكمة : ما هي الشروط املطلوبة؟
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 احلق في احترام احلياة اخلاصة والعائلية؛
 حرية التعبير؛
 حرية الفكر والضمير والدين؛
 احلق في انتصاف فعال؛
 حماية امللكية؛
 .حق التصويت وحق الترشح في االنتخابات

ما هي احملظورات املنصوص عليها في االتفاقية أو 
بروتوكوالتها؟

من جملة هذه احملظورات :

 ُهينتني؛ التعذيب واملعاملة أو املعاقبة غير اإلنسانيتني أو امل
 االحتجاز التعسفي وغير املشروع؛
 التمييز في التمتع باحلقوق واحلريات املنصوص عليها في االتفاقية؛
 طرد أو إرجاع دولة لرعاياها؛
 عقوبة اإلعدام؛
 .الطرد اجلماعي ألجانب

أي شروط تعنيني؟

  أنت لست مضطراً/مضطرة إلى حيازة جنسية أحد البلدان األعضاء
في مجلس أوروبا. يجب فقط أن يكون االنتهاك الذي تشكو/تشكني 
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ــا القضائية، املتطابقة  ــه مرتكباً من إحدى هذه الدول ضمن واليته من
إجماالً مع أراضيها.

  ،ــركة، جمعية ــخصاً طبيعياً أو اعتبارياً (ش ميكنك أن تكون/تكوني ش
إلخ...).

  يجب أن تكون/تكوني بصفة مباشرة وشخصية ضحية لالنتهاك الذي
ــون أو عمل  ــكي من قان ــكو/أن تش ــه. ال ميكنك أن تش ــني عن تُبلغ/تُبلغ
ً مثالُ؛ وال ميكنك باملثل التقدم  تشريعي بصفة عامة، ألنه يبدو لك جائرا
ــخاص آخرين (إال أذا كان هؤالء األشخاص محددي  ــم أش ــكوى باس بش

الهوية أو إذا كنت متثلهم/متثلينهم رسمياً).

هل من شروط مسبقة يجب استيفاءها أمام قضاة البلد 
املعني؟

  أجل. عليك أن تكون/تكوني استعملت كافة وسائل االنتصاف الكفيلة
ــكني منه (أي في أغلب األحيان  احتماالً مبعاجلة الوضع الذي تشكو/تش
دعوى أمام احملكمة ذات االختصاص، يتبعها عند اللزوم استئناف وحتى 
دعوى أمام هيئة قضائية عليا كاحملكمة العليا أو احملكمة الدستورية إن 

وُجدت).
 /ال يكفي جلوءك إلى هذه الوسائل االنتصافية، حيث يجب أيضاً أن تكون

ــكني  تكوني قد رفعت مظاملك (أي انتهاكات االتفاقية التي تشكو/تش
منها) في إطار هذه الوسائل االنتصافية.

  احلكم الصادر ،ً ــي البلد املعني (إجماال من تاريخ صدور القرار النهائي ف
ــهر للتقدم  ــتة أش ــك فقط مهلة س ــة قضائية)، لدي ــى هيئ ــن أعل ع

بااللتِماس. لدى انقضاء هذه املهلة، لن تتقبل احملكمة طلبك.
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من ميكنني التقدم بالتماس ضده؟

  ــر أو ــة أو عدة دول ملزَمة باالتفاقية، تكون في رأيك (بعمل مباش دول
عن إغفال) قد انتهكت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

  ــلطة ــب أن يكون العمل أو األعمال املعترض عليها صادرة عن س يج
عامة في الدولة/الدول املعنية (عن محكمة أو عن إدارة عامة مثالً).

  ليس من اختصاص احملكمة النظر في الشكاوي املتقدم بها على أفراد
أو على مؤسسات خاصة كالشركات التجارية مثالً).

أي مواضيع ميكنني التقدم بالتماس بشأنها؟

  ــوص عليها في ــاً أحد احلقوق املنص ــاس أن يتناول قطع على االلتم
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. وهذا يتعلق مبجموعة واسعة من 
اإلدعاءات بحصول انتهاكات، ومن جملتها مثالً : التعذيب واملعاملة 
السيئة للمحتجزين، مراعاة األصول القانونية في اإلخضاع لالحتجاز، 
ــة  ه خلل في إجراء محاكمة مدنية أو جزائية، التمييز في ممارس أوجُ
حق منصوص عليه في االتفاقية، حقوق الوالدين، احترام احلياة اخلاصة 
ــلة، القيود على التعبير عن رأي  واحلياة العائلية وحرمة املنزل واملراس
ــة االجتماع والتظاهر،  ــال أو تلقي معلومة، أو على حري أو على إيص

أعمال الطرد والتسليم، مصادرة املمتلكات والتجريد من امللكية.
  ال ميكنك التشكي بشأن انتهاك صك قانوني غير االتفاقية األوروبية

حلقوق اإلنسان، كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو ميثاق االحتاد األوروبي 
للحقوق األساسية  مثالً.



كيف ميكنني التوجه إلى احملكمة في حال كنت بحسب 
تقديري ضحية انتهاك لالتفاقية؟
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ــتلم/ ــذه احلالة ستس ــكواك (في ه ــوح موضوع ش ــرض بوض ــالة تع برس
ــتلمني استمارة التِماس عليك ملءها) أو بإرسال استمارة االلتِماس2 ستس

مملوءة. يجب إرسال الرسالة و/أو استمارة االلتماس على العنوان التالي :

The Registrar/Madame la Greffière

 European Court of Human Rights/Cour européenne des droits de l’homme 
 Council of Europe/Conseil de l’Europe

F-67075 Strasbourg cedex

  ــة (اإلجنليزية ــميتني للمحكم ــني الرس ــة بإحدى اللغت ــك الكتاب مبكن
ــمية إلحدى الدول املصدّقة على  ــية)، لكن أيضاً باللغة الرس والفرنس

االتفاقية.
  إذا تقدمت بشكواك عبر الفاكس، عليك أيضاً إرسال النسخة األصلية

عبر البريد.
  ال تأت/تأتي شخصياً إلى ستراسبورغ لعرض حالتك شفهياً، فذلك لن

يسرّع البتّ بها ولن يتيح لك احلصول على املشورة القانونية.
  قد يطلب منك كاتب احملكمة وثائق ومعلومات وتفسيرات إضافية ذات

صلة بشكواك.
  حال استالمك استمارة االلتِماس، عليك ملءها بعناية وبشكل مقروء

قبل إرسالها بأسرع وقت ممكن. ويجب أن تتضمن :
ً للوقائع ومظاملك؛•  عرضاً موجزا

2     استمارة االلتِماس متوفرة على موقعنا على شبكة اإلنترنت.
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اإلشارة إلى احلقوق املضمونة في االتفاقية والتي مت انتهاكها بحسب • 
تقديرك؛

وسائل االنتصاف التي قد جلأت إليها؛• 

نسخة عن القرارات الصادرة في قضيتك عن كافة السلطات العامة • 
املعنية (لن تعاد هذه الوثائق إليك، لذا يجب إرسال نسخ عنها فقط)؛

سة أو توقيع ممثلك.•  س/كملتمِ وتوقيعك كملتمِ

  ــالم احملكمة بذلك ً إع ــمك، عليك فورا ــف عن اس ــت عدم الكش إذا رغب
وتعليل طلبك، حيث سينظر رئيس احملكمة في مسوغه القانوني. 

  ــت مجبراً/مجبرة على التمثّل ــة من اإلجراءات، أنت لس في هذه املرحل
مبحام. لكن إذا أردت التِماس احملكمة بواسطة ممثل، عليك إرفاق االستمارة 

بتوكيل لصاحله.

ما هي امليزات الرئيسية لإلجراءات؟

  إن اإلجراءات مكتوبة. سيتم إعالمك كتابة بكل قرار تتخذه احملكمة. إن
عقد جلسات استماع عامة أمر استثنائي.

 .إن النظر في ملفك مجاني
  ،ــة اإلجراءات ــل مبحام في بداي ــر مجبر/مجبرة على التمث ــم أنك غي رغ

ــيصبح لزاماً عليك توكيل محام حال تبليغ احلكومة بالتِماسك. إال  س
أنه وفي معظم احلاالت، يتم إعالن عدم مقبولية االلتِماسات قبل تبليغ 

احلكومة بها.
  لن تتكلف/تتكلفي سوى نفقاتك الشخصية (أتعاب احملامي أو نفقات

البحث واملراسلة مثالً).
  بعد التقدم بالتِماسك، ميكنك طلب احلصول على مساعدة قانونية. إن

نح إال في مرحلة الحقة من اإلجراءات. هذه املساعدة ليست تلقائية، وال متُ
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أي مسار تتبعه اإلجراءات؟

  ــك، ويعني ذلك وجوب ــة أوالً في مقبولية التِماس ــب أن تنظر احملكم يج
استيفاء القضية شروطاً معينة، محددة في االتفاقية. إذا لم تكن الشروط 
ــدة مظالم، ميكن  ــال رفعك ع ــك. وفي ح ــيتم رد التِماس ــتوفاة، س مس

للمحكمة أن تعلن مقبولية واحدة أو أكثر منها ورد األخرى.
  إذا مت إعالن عدم مقبولية التِماسك أو واحدة من مظاملك، يكون هذا القرار

نهائياً وغير قابل للرجوع عنه.
  إذا مت إعالن مقبولية التِماسك أو واحدة من مظاملك، تشجع احملكمة حينئذ

ــوية بالتراضي. في حال  الطرفني (أنت والدولة املعنية) على التوصل إلى تس
انعدام التسوية بالتراضي، تبادر احملكمة إلى النظر «في موضوع» االلتِماس، أي 

أنها تنظر في حصول انتهاك لالتفاقية أو عدمه.

كم من الوقت سيتوجب عليّ االنتظار؟

  ــنة قبل نظر احملكمة ألول مرة ً للزحمة احلالية، قد تنقضي مدة س نظرا
ــتعجال  ــات صفة االس ــاء بعض االلتِماس ــك. ميكن إعط ــي التِماس ف
ــث يفاد بخطر محدق  ــكل أولوي، خاصة في احلاالت حي ومعاجلتها بش

س البدنية. يهدد سالمة امللتمِ



ماذا ميكنني توقع احلصول عليه؟
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ــت احملكمة من حصول انتهاك، ميكنها منحك «إرضاءً منصفاً»،  إذا حتقق
عبارة عن تعويض مالي عن أضرار معينة. ميكن أيضاً للمحكمة أن تطلب 
ــات للمطالبة  ــا تكلفته/تكلفتيه من نفق ــداد م من الدولة املعنية س
ــك. وإذا حتققت احملكمة من عدم حصول انتهاك، لن يترتب عليك  بحقوق
تسديد أي نفقات إضافية (بخاصة النفقات التي تكلفتها الدولة املدعى 

عليها).

يجب التنبه إلى أنه :

 .ليس من اختصاص احملمكة إلغاء القرارات أو القوانني الوطنية
  ــال إصدار احملكمة ــة تنفيذ األحكام. وح ــس من اختصاص احملكم لي

حكمها، يصبح هذا األخير حتت مسؤولية «جلنة وزراء»3 مجلس أوروبا 
املكلفة مراقبة تطبيقه والسهر على دفع التعويضات املالية احملتملة.

3     تتألف «جلنة الوزراء» من وزراء خارجية الدول األعضاء أو ممثليهم.



ما الذي ال تستطيع احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فعله 
لي؟
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  ال تعمل احملكمة عمل هيئة االستئناف ضد قرارات احملاكم الوطنية، فهي
ال تعيد النظر في القضايا وليس من اختصاصها إلغاء أو تعديل أو تنقيح 

أحكام هذه احملاكم.
  ال تتدخل احملكمة مباشرة لدى السلطة التي تشكو/تشكني منها. لكن

في ظروف استثنائية، قد تشير احملكمة إلى تدابير مؤقتة. وتفيد املمارسة 
س معرضاً خلطر جدي بأن يؤذى  بأن هذه احلالة ال تستجد إال إذا كان امللتمِ

بدنياً.
  إن احملكمة ال تساعدك ال على إيجاد محام وال على دفع أتعابه لقاء حترير

التِماسك.
  ــة املعمول بها في ــة أن تفيدك عن األحكام القانوني ــن للمحكم ال ميك

الدولة التي تشكو/تشكني منها.
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