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 آگوست 1، که در (CETS No.213) 15 متن اين کنوانسیون تقدیمی، توسط مفاد پروتکل شماره

الزم االجرا گردید، اصالح شده  2010ژوئن  1) كه در CETS No.194( 14و پروتكل شماره  2021

 21، که در (ETS No.45) 3است. متن کنوانسیون پیش از این نیز، براساس مفاد پروتکل شماره 

 8و پروتکل شماره  1971دسامبر  20، که در (ETS No. 55) 5و پروتکل شماره  1970سپتامبر 

(ETS No. 118) لاصالح شده بود، و متن پروتک گردیده اند،الزم االجرا  1990ژانویه  1، که در 

پاراگراف سوم سند مذکور، جزء الینفک این  5که مطابق با ماده  ،(ETS No. 44) 2شماره 

نیز، شامل می شود. تمامی  1970سپتامبر  21کنوانسیون بوده، از زمان الزم االجرا شدن آن در 

 ETS) 11ودند، بموجب پروتکل شماره موادی که بوسیله این پروتکل ها اصالح یا ضمیمه شده ب

No.155) الزم االجرا شد، جایگزین گردیدند. همچنین از آن  1998نوامبر  1، همانگونه که از تاریخ

الزم االجرا گردید، فسخ شد و  1994اکتبر  1، که در (ETS No. 140) 9تاریخ، پروتکل شماره 

 از دست داد. ، نیز موضوعیت خود را(ETS No. 146) 10پروتکل شماره 

وضعیت فعلی امضاء ها و تصویب نامه های این کنوانسیون و پروتکل های آن، همچنین فهرست 

 موجود می باشد. www.conventions.coe.intکامل اعالمیه ها و حق شرط ها در سایت 

Only the English and French versions of the Convention are authentic.                 

 د.کنوانسیون دارای اعتبار می باش صرفا نسخه های انگلیسی و فرانسوی

European Court of Human Rights 

Council of Europe 

67075 Strasbourg cedex 

France 

www.echr.coe.int 
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 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

 ، رم1950. نوامبر. 4

 دولت های امضاکننده ی سند مزبور، که از اعضای شورای اروپا می باشند،

دسامبر  10با مالحظه اعالمیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 

 به رسمیت شناخته شده است؛  1948

نظر به اینکه، اهداف این اعالمیه، تضمین رعایت و به رسمیت شناختن موثر و جهانی حقوق 

 مندرج در آن، اعالم شد؛ 

یابی به وحدت بیشتر بین اعضایش می باشد و اینکه با توجه به اینکه، هدف شورای اروپا، دست

یکی از روش های که به وسیله آن، هدف مذکور دنبال می شود، حفظ و تحقق هرچه بیشتر 

 حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد؛

بنای عدالت و صلح در جهان بر آن آزادی های اساسی که م با تاکید مجدد بر باور عمیقشان

ساالری سیاسی موثر و از سوی دیگر با رعایت و درک از یک سو، از طریق نظام مردم ،می باشد

 ;به بهترین شکل حفظ می شوند، مشترک آن حقوق بشری که دولت ها بر آن متکی هستند

مصمم شدند تا بعنوان دولت های کشورهای اروپایی که همفکر هستند و دارای میراثی مشترک 

منظور ا، آزادی و حاکمیت قانون می باشند، قدم های اولیه را باز سنت های سیاسی، آرمان ه

 بردارند،  ،مندرج در این اعالمیه جهانیعین اجرای دسته جمعی حقوق م
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ضمن تاكيد بر اينكه طرف هاي معظم متعاهد، مطابق با اصل فرعيت، مسئوليت اصلي تضمين 

حقوق و آزادي هاي تعريف شده در اين كنوانسيون و پروتكل هاي آن را بر عهده دارند، و اينكه در 

انجام آن بدين طريق از يك حاشيه صالحديد، مشروط به نظارت قضايي دادگاه اروپايي حقوق 

 ونه كه بموجب اين كنوانسيون مقرر شده است، برخوردارند، بشر آنگ

 بشرح ذیل توافق نموده اند:

 1ماده  

 تعهد به رعايت حقوق بشر

می بایست حقوق و آزادی های تعریف شده در بخش اول این  طرف های معظم متعاهد

 کنوانسیون را برای همه افراد درون قلمرو حاکمیت قضایی خود تضمین نمايند.

 

 بخش اول

 حقوق و آزادی ها

 2ماده 

 حق حیات

نمی  ی. حق حیات همه ی افراد می بایست بوسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس1

حکم دادگاهی که پیرو  بایست عمدا از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای

 به جرمی که برای آن، این مجازات بموجب قانون مقرر می گردد.محکومیت 

. محرومیت از حق حیات نمی بایست ناقض مفاد این ماده تلقی شود، هنگامی که این 2

 یی باشد که ضرورتا اجتناب ناپذیر می باشد:محرومیت در نتیجه ی اعمال قوه قهره ا

  ؛در مقابل خشونت غیرقانونی الف) به هنگام دفاع هر شخص

ی که بطور قانونی زندانی شده ب) بمنظور اقدام به بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار شخص

 ؛است

 

 .به منظور فرونشاندن شورش یا قیامج) در اقدام قانونی اتخاذ شده 

 3ماده 

 ممنوعیت شکنجه

نمی بایست تحت شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات غیر انسانی یا  یهیچ کس

 تحقیرآمیز قرار گیرد.

 4ماده 

 ممنوعیت بردگی و کار اجباری

 نمی بایست در بردگی یا بندگی قرار داده شود. ی. هیچ کس1

 ملزم به انجام کار اجباری و بیگاری نمود. را نمی بایست ی. هیچ کس2

ماده، عبارت "کار اجباری و بیگاری" نمی بایست شامل موارد . در راستای هدف این 3

 ذیل گردد:

این  5الف) هر کاری که در جریان معمول اقدام به بازداشت مطابق با مفاد ماده 

هایی، ملزم به انجام آن  کنوانسیون یا در طول دوران آزادی مشروط از چنین بازداشت

 ؛می باشد

وظیفه در کشورهایی که  ینیا در مورد مامورد ماهیت نظامی ب) هر نوع خدمت واج

 ؛اجباری به رسمیت شناخته می شوند خدمت اجباری غیرنظامی به جای خدمت نظامی

گی و رفاه ج) هر نوع خدمت غیرنظامی که در وضعیت اضطراری یا فاجعه ای که زند 

 ؛جامعه را تهدید می کند

 .ندی را شکل می دهتعهدات معمول مدن د) هر نوع کار یا خدمتی که بخشی از
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 5ماده 

 حق آزادی و امنیت

هر کسی دارای حق آزادی و امنیت فردی می باشد. هیچ کسی را نمی بایست از آزادی . 1

 اش محروم نمود، به استثنای موارد ذیل و مطابق با رویه ی مقرر شده بوسیله قانون:

 الف) حبس قانونی یک شخص پس از محکومیت بوسیله یک دادگاه ذیصالح؛

بازداشت قانونی یا حبس یک شخص بخاطرعدم تبعیت از دستور قانونی یک دادگاه یا ب) 

 به منظور تضمین اجرای کامل هر گونه تعهد مقرر شده بموجب قانون؛

ج) بازداشت قانونی یا حبس يك شخص، به منظور حاضر نمودن وی نزد یک مقام صالح 

نگامی که جلوگیری او از ارتکاب قانونی به هنگام ظن منطقی در ارتکاب یک جرم یا به ه

 می رسد؛آن، به طور منطقی ضروری بنظر یک جرم یا فرار پس از انجام 

به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی  ،د) حبس یک فرد نابالغ بموجب حکم قانونی

 ؛مودن او نزد مقام قانونی ذیصالحوی به منظور حاضر ن

لوگیری از گسترش بیماری های مسری، اشخاص ه) بازداشت قانونی اشخاص به منظور ج

 ؛دان به مواد مخدر یا افراد ولگردمختل المشاعر، معتادان به الکل یا معتا

و) بازداشت قانونی یا حبس یک شخص به منظور جلوگیری از ورود غیر مجاز او به داخل 

 ؛استاج یا استرداد او، اتخاذ شده کشور یا شخصی که اقدام قانونی، به منظور اخر

. هر شخصی که بازداشت می شود می بایست فورا به زبانی که او می فهمد از دالیل 2

 بازداشتش و هر گونه اتهام علیه خود آگاه شود.

 

. هر شخصی که بازداشت یا دستگیر می شود می بایست فورا مطابق با مفاد پاراگراف اول 3

بخش سوم از این ماده، نزد یک قاضی یا مقام مسئول دیگری که به موجب قانون قضاوت 

می نماید، آورده شود و می بایست از حق محاکمه در مهلت زمانی معقول برخوردار باشد یا 

ین جهت حضور در جلسه می تواند مشروط به اخذ تضموی شود. آزادی  تا جلسه محاکمه آزاد

 ؛محاکمه باشد

. هر شخصی که بواسطه بازداشت یا حبس از آزادی اش محروم می شود، مستحق اتخاذ 4

اقداماتی می گردد که بموجب آن، می بایست یک دادگاه سریعا راجع به قانونی بودن بازداشت 

 ؛د، دستور آزادی او را صادر نمایدنچه بازداشت قانونی نباشوی اتخاذ تصمیم نماید و چنا

. هر شخصی که قربانی بازداشت یا حبس مغایر با مفاد این ماده بوده است، می بایست از 5

 حق جبران غرامت موثر برخوردار گردد.

 6ماده 

 حق محاکمه عادالنه

ا راجع به هر گونه . هر شخصی به هنگام تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات مدنی ی1

اتهام کیفری علیه او، مستحق یک رسیدگی منصفانه و علنی در مهلت زمانی معقول بوسیله 

یک دادگاه مستقل و بیطرف که بموجب قانون ایجاد شده است، می باشد. حکم صادره می 

بایست به طریق علنی اعالم شود، اما مطبوعات و عموم مردم ممکن است به دالیل اخالقی، 

عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه مردمساالر، در مواردی که منافع جوانان یا حفاظت  نظم

از زندگی خصوصی طرفین دعوا ایجاب کند، یا به عقیده دادگاه در اوضاع و احوالی خاص، تا 

مضر مصالح عدالت می باشد، از شرکت در تمام  ،حدی که کامال ضروری باشد که علنی بودن

 محاکمه منع می شوند.یا بخشی از جلسات 

. هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می گردد می بایست تا زمانی که بموجب 2

 قانون، بزهکاری وی اثبات نشده است، بیگناه فرض شود.
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 . هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می شود از حداقل حقوق ذیل برخوردار 3

 می گردد: 

اتهام یل زبانی که او درک می کند بطور مشروح، از ماهیت و دالالف) می بایست فورا به 

 علیه خود مطلع شود؛

 ب) زمان و امکانات کافی بمنظور آماده سازی دفاعیه اش را داشته باشد؛

ز خودش شخصا یا از طریق معاضدت حقوقی با انتخاب خود، دفاع کند یا چنانچه ج) ا

او استطاعت کافی برای پرداخت هزینه معاضدت حقوقی را نداشته باشد، در مواردی که 

 شود؛ ایگان معاضدت حقوقی به او اعطامصالح عدالت چنین اقتضا کند به ر

دن و بازجویی کردن از شاهدان به نفع د) بازجویی کردن از شاهدان علیه وی و حاضر نمو

 او، می بایست تحت شرایط مشابه همانند شهود علیه وی باشد؛

ه) چنانچه متهم نتواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درک کند و صحبت کند، می بایست 

 برخوردار از معاضدت رایگان یک مترجم باشد.

 7ماده 

 منع مجازات بدون قانون

 حقوقفعل یا ترک فعلی که بموجب  نمی بایست به دلیل انجام هر گونهرا  یکس . هیچ1

سوب نمی شود، مجرم شناخت. ملی و بین المللی در زمان ارتکاب آن، جرم کیفری مح

 ،ا که در زمان ارتکاب آن جرمنمی بایست مجازاتی سنگین تر از آن مجازاتی ر همچنین

 قابل اعمال بوده، تحمیل نمود. 

ه محاکمه و مجازات هر شخصی که بخاطر انجام فعل و یا ترک فعلی را . این ماده، ب2

، مطابق با اصول کلی حقوقی برسمیت شناخته شده توسط ملل آن که در زمان ارتکاب

 متمدن جرم محسوب می شده است، خللی وارد نمی کند. 

 

 8ماده 

 حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی

 . هر کسی از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسالتش برخوردار می باشد.1

. در اجرای این حق، نمی بایست هیچ مداخله ای توسط مقامی دولتی صورت گیرد؛ به استثنای 2

آنچه که مطابق با قانون است و در یک جامعه مردمساالر، به دالیل امنیت ملی، امنیت عمومی 

یا رفاه اقتصادی کشور، به منظور جلوگیری از بی نظمی یا ارتکاب جرم، به منظور حفاظت از 

 باشد. می و اخالقیات، یا به منظور حفاظت از حقوق و آزادی های دیگران؛ ضروری  بهداشت

 

 9ماده 

 آزادی اندیشه، عقیده و مذهب

. هر کسی از حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برخوردار می باشد؛ این حق شامل آزادی تغییر 1

مذهب یا عقیده اش به صورت مذهب یا باور او، چه به تنهایی یا در اجتماع با دیگران و ابراز 

به صورت علنی و  ،پرستش، آموزش، اقدام به تکالیف مذهبی و به جای آوردن اعمال مذهبی

 خصوصی می باشد.  

. آزادی ابراز مذهب و عقاید فردی، می بایست تنها تحت چنان محدودیت هایی که بموجب 2

ومی، بمنظور حفاظت از نظم قانون مقرر شده و در یک جامعه مردمساالر به دالیل امنیت عم

عمومی، بهداشت و اخالقیات، یا بمنظور حفاظت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری هستند، 

 قرار گیرد. 
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 10ماده 

 آزادی بیان

. هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار می باشد. این حق شامل آزادی داشتن عقاید و 1

بدون مداخله مقام دولتی و صرفنظر از مرزهای  ،دریافت و انتقال اطالعات و ایده ها

جغرافیایی می باشد. این ماده، مانع دولت ها از الزام به دریافت مجوز پخش اخبار، بنگاه 

 های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود.

. اعمال این آزادی ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت هایی را به همراه دارند، ممکن 2

به تشریفات، شرایط، محدودیت ها یا مجازات هایی باشند که بموجب قانون  است منوط

مقرر شده و در یک جامعه مردمساالر به دالیل امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی، 

به منظور جلوگیری از بی نظمی یا ارتکاب جرم، به منظور حفاظت از بهداشت و اخالقیات، 

وق دیگران، به منظور جلوگیری از افشای اطالعات دریافتی به منظور حفاظت از شهرت یا حق

 محرمانه، یا به منظور حفظ اقتدار و بیطرفی دستگاه قضائی، ضروری می باشند. 

 11ماده 

 تشکلآزادی تجمع و 

با دیگران برخوردار است؛  ایجاد تشکلزادی تجمع صلح آمیز و آزادی . هر کسی از حق آ1

های تجاری در راستای حفظ منافعشان می  که شامل حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه

 .باشد

. هیچ محدودیتی نمی بایست به هنگام اجرای این حقوق به جز آنچه که بموجب قانون 2

 مقرر شده و در یک جامعه مردمساالر به دالیل امنیت ملی یا امنیت عمومی، به منظور

جلوگیری از بی نظمی یا ارتکاب جرم، به منظور حفاظت از بهداشت و اخالقیات یا بمنظور 

حمایت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری می باشد، اعمال شود. این ماده، مانع تحمیل 

محدودیت های قانونی به هنگام اجرای این حقوق توسط اعضای نیروهای مسلح، پلیس 

 .یا نهاد دولتی نمی گردد

 

 12ماده 

 حق ازدواج

مردان و زنان واجد سن ازدواج، از حق ازدواج و تشکیل خانواده مطابق با قوانین ملی حاکم 

 باشند.بر اعمال این حق، برخوردار می 

 13ماده 

 حق جبران خسارت موثر

هر شخصی که حقوق و آزادی هایش، آنگونه که در این کنوانسیون مقرر شده است، نقض 

شود، از حق جبران خسارت موثر نزد یک مقام ملی برخوردار می باشد؛ هر چند که این نقض 

 ند.ا نموده اقدامشد که به اعتبار سمت رسمی خود توسط اشخاصی انجام شده با

 14ماده 

 ممنوعیت تبعیض

برخورداری از حقوق و آزادی های مقرر شده در این کنوانسیون، می بایست بدون تبعیض 

از هر حیث نظیر جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقاید، خاستگاه 

 شود. ملی یا اجتماعی، تعلق به یک اقلیت ملی، دارایی، تولد یا سایر وضعیت ها؛ تضمین

 15ماده 

 عدول در وضعیت اضطراری

. در زمان جنگ یا سایر وضعیت های اضطراری عمومی تهدید کننده ی جان ملت، هر یک 1

از طرف های معظم متعاهد می توانند اقدامات عدول کننده از تعهدات خود بموجب این 

نمایند؛ مشروط بر کنوانسیون، تا حدی که وضعیت اضطراری ضرورتا ایجاب می کند، اتخاذ 

 اینکه، چنین اقداماتی مغایر با سایر تعهدات آنان بموجب حقوق بین الملل نباشد.
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 بخش دوم

 دادگاه اروپایی حقوق بشر

 19ماده 

 تشکیل دادگاه

به منظور تضمین رعایت تعهدات متقبل شده توسط طرف های معظم متعاهد در این 

کنوانسیون و پروتکل های مربوط به آن، می بایست یک دادگاه اروپایی حقوق بشر 

اطالق می شود. عملکرد دادگاه مزبور باید تاسیس شود که از این پس بعنوان "دادگاه" 

 دائمی باشد.

 20ماده 

 تعداد قضات

 این دادگاه می بایست به تعداد طرف های معظم متعاهد قاضی داشته باشد.

 21ماده 

 معیار تصدی

. قضات می بایست دارای شخصیت اخالقی متعالی باشند و می بایست برخوردار از 1

حقوقدانانی واجد شایستگی های ر مقام عالی قضایی یا صالحیت های الزم برای انتصاب د

 ، باشند. خاص

سال سن در زمانی که در فهرست سه نفره  65. قضات پیشنهاد شده می بایست کمتر از 2

 .انتخاب می شوند، داشته باشند  22ای که توسط مجمع پارلمانی مطابق ماده 

 ام وظیفه نماید.  فردی خود در دادگاه انججایگاه . قضات می بایست از 3

. در مدت تصدی شان، قضات نمی بایست به هر گونه فعالیتی اشتغال ورزند که مغایر با 4

استقالل، بیطرفی یا مقتضیات شغل تمام وقت آنها باشد؛ تمام مسائلی که از اجرای این 

 بند ناشی می شود، می بایست توسط دادگاه رسیدگی شود.

 

به جز در رابطه با مرگ های ناشی از اقدامات قانونی  2. هیچ گونه عدولی از ماده 2

 ، نمی بایست صورت پذیرد.، بموجب این ماده7(پاراگراف اول) و  4، 3جنگی، یا از مواد 

. هر یک از طرف های معظم متعاهد، خود حین بهره بردن از این حق عدول، می 3

بایست دبیرکل شورای اروپا را بطور کامل از اقدامات انجام گرفته و دالیل آن، مطلع 

همچنین می بایست دبیرکل شورای اروپا را از زمان توقف اقدامات  نماید. طرف مزبور

 مطلع نماید. ،اجرای مجدد و کامل مفاد این کنوانسیونمذکور و 

 16ماده 

 محدودیت های راجع به فعالیت سیاسی بیگانگان

نمی بایست بعنوان مانعی بر طرف های معظم  14و  11، 10هیچ یک از مفاد مواد 

 متعاهد، در تحمیل محدودیت بر فعالیت سیاسی اتباع بیگانه تلقی شوند.

 17ماده 

 اده از حقوقمنع سوء استف

هیچ یک از مفاد این کنوانسیون را نمی توان به گونه ای تفسیر نمود که حق اقدام به 

هر فعالیتی یا انجام هر عملی توسط دولت، گروه یا شخصی با هدف از بین بردن حقوق 

و آزادی های مقرر شده در این سند یا محدود نمودن این حقوق و آزادی ها، در حدی 

 ر این کنوانسیون پیش بینی شده است، داللت داشته باشد.فراتر از آنچه د

 18ماده 

 حدود اعمال محدودیت ها بر حقوق

محدودیت های مجاز بموجب این کنوانسیون، نسبت به حقوق و آزادی های گفته 

 شده، نمی بایست برای هر هدفی به جز اهداف مقرر شده، اعمال شوند. 
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 25ماده 

 دادگاه هیات عمومی

 :می بایستدادگاه هیات عمومی 

ساله انتخاب نماید؛ آن ها  3رئیس و یک یا دو نایب رئیس خود را برای یک دوره ی  -الف

 می توانند مجددا انتخاب شوند؛ 

 ؛ک دوره زمانی ثابت ایجاد می شوندتاسیس شعباتی که برای ی -ب

 ؛ها می توانند مجددا انتخاب شوندانتخاب روسای شعبات دادگاه، آن  -پ

 ؛ نمایدگاه را تصویب قوانین و مقررات داد  -ت

 ؛نوان معاون مدیر دفتر انتخاب کندمدیر دفتر و یک نفر یا بیشتر را به ع -ث

 .2، بند 26ارائه هر گونه درخواست به موجب ماده  -ج

 26ماده 

 واحد، کمیته ها، شعبات و شعبه عالیتشکیالت دارای قاضی 

، دادگاه می بایست در نهاد با قاضی واحد با یک بررسی پرونده های مطروحه . به منظور1

قاضی  هفدهقاضی و در شعبه عالی با  هفتیته ها با سه قاضی، در شعبات با قاضی ، در کم

ای یک دوره زمانی تشکیل جلسه دهد. شعبات دادگاه می بایست کمیته هایی را بر

 .نمایندمشخص ایجاد 

. به درخواست دادگاه هیات عمومی، کمیته وزرا می تواند، متفق القول و برای یک دوره 2

 نفر کاهش دهد. پنجی مشخص، تعداد قضات شعبات را به زمان

. به هنگام تشکیل جلسه بعنوان قاضی واحد، یک قاضی نمی تواند به درخواست علیه 3

 اهدی که آن قاضی را انتخاب کرده است، رسیدگی کند.طرف معظم متع

 

 22ماده 

 انتخاب قضات

 . قضات می بایست توسط مجمع پارلمانی در خصوص هر یک از طرف های معظم1

متعاهد، از میان فهرست سه نفره ی نامزدهای معرفی شده توسط طرف معظم متعاهد، 

 با اکثریت آراء کسب شده، انتخاب شوند.

 23ماده 

 مدت زمان تصدی و برکناری

ساله انتخاب شوند. آن ها را نمی توان مجددا  9. قضات می بایست برای یک دوره 1

 انتخاب کرد. 

. با این حال، آن ها می نمایندگزینی، می بایست انجام وظیفه قضات تا زمان جای .2

 رسیدگی به پرونده هایی که پیش از این، تحت بررسی دارند، ادامه دهند.به بایست 

؛ مگر اینکه سایر قضات با اکثریت نمودا نمی توان از شغل خود برکنار هیچ قاضی ر .3

برای انجام وظیفه را از دست داده  دو/سوم آراء تصمیم بگیرند که آن قاضی شرایط الزم

 است. 

 24ماده 

 دبیرخانه و گزارشگران

. دادگاه می بایست یک دبیرخانه داشته باشد که وظایف و تشکیالت آن می بایست 1

 در مقررات دادگاه گنجانده شود. 

. به هنگام رسیدگی تشکیالت با قاضی واحد، این دادگاه می بایست توسط گزارشگرانی 2

 نظارت رئیس دادگاه انجام وظیفه می کنند، مساعدت و یاری شوند.که تحت 
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الف) آن را غیرقابل استماع اعالم کند یا آن را از فهرست پرونده های دادگاه خارج کند، در 

 صورتی که چنین تصمیمی نیازمند بررسی بیشتر نباشد؛ یا 

، در نمایدحکم راجع به ماهیت دعوی صادر  آن را قابل استماع اعالم کند و همزمان یک -ب

ی در پرونده، در رابطه با تفسیر یا اعمال کنوانسیون یا پروتکل های صورتی که مسئله اساس

 ضمیمه آن، پیش از این، مشمول رویه قضایی مقرر شده ی این دادگاه باشد.

 تصمیمات و احکام بموجب بند اول قطعی می باشند.این . 2

می  . چنانچه قاضی انتخابی طرف معظم متعاهد مربوطه، عضوی از کمیته نباشد، کمیته3

آن قاضی را دعوت کند تا جای یکی از اعضای کمیته را بگیرد،  ،تواند در هر مرحله از رسیدگی

با توجه به تمامی عوامل مربوطه، از جمله اینکه آیا آن طرف به موجب بند اول ردیف (ب) 

 به اعمال آن رویه اعتراض نموده است.

 

 29ماده 

 ماهیت دعویتصمیمات شعبات راجع به قابلیت استماع و 

، 28، اخذ نشود، یا هیچ حکمی بموجب ماده 28یا  27. چنانچه تصمیمی بموجب مواد 1

صادر نشود، شعبه می تواند نسبت به قابلیت استماع و ماهیت درخواست های شخصی 

، اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم راجع به قابلیت استماع می 34تقدیمی بموجب ماده 

 خذ شود.تواند به طور جداگانه ا

راجع به قابلیت استماع و ماهیت دادخواست های  33. شعبه می بایست بموجب ماده 2

. این تصمیم راجع به قابلیت استماع می بایست اتخاذ تصمیم نمایددیمی بین دولت ها، تق

به طور جداگانه اخذ شود، مگر اینکه دادگاه در موارد استثنایی، تصمیمی غیر از این اتخاذ 

 نماید.

 

. دادگاه با شرکت قاضی منتخب طرف معظم متعاهد مربوطه، به اعتبار سمت خود بعنوان 4

 یا ضور نداشته باشدآن قاضی حد. اگر عضوی از شعبه بدوی و شعبه عالی رسیدگی می کن

رست باشد، شخصی توسط رئیس دادگاه از میان فهرسیدگی ناتوان از شرکت در جلسه 

که می بایست در جایگاه قاضی در جلسه  طرف معظم متعاهدیپیشین ارائه شده توسط آن 

 شرکت کند، انتخاب می شود.

. شعبه عالی همچنین می بایست مطابق با قوانین و مقررات دادگاه، متشکل از رئیس 5

 دادگاه، معاونان روسا، روسای شعب بدوی و سایر قضات انتخابی باشد. 

، به شعبه عالی ارجاع می شود، هیچ قاضی از 43هنگامی که یک پرونده به بموجب ماده 

شعبه صادرکننده رای و قاضی طرف معظم  شعبه ی صادرکننده ی رای، به استثنای رئیس

 د.ر جلسه رسیدگی شعبه عالی شرکت کنمتعاهد مربوطه، نمی بایست د

 

 27ماده 

 صالحیت قضات واحد

. یک قاضی واحد می تواند عدم استماع دادخواست را اعالم کند یا دادخواست تقدیمی را 1

هرست پرونده های از میان فدر مواردی که نیازمند بررسی بیشتر نباشد،  34بموجب ماده 

 .نمایددادگاه، خارج 

 . این تصمیم قطعی می باشد.2

. اگر قاضی واحد درخواستی را غیرقابل استماع اعالم یا رد نکرد، آن قاضی می بایست 3

 درخواست را به یک کمیته یا به یک شعبه، بمنظور رسیدگی بیشتر بفرستد.

 28ماده 

 صالحیت کمیته ها

 ، یک کمیته به اتفاق آرا می تواند؛34درخواست تقدیمی بموجب ماده . در رابطه با 1
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. در صورت اختالف نظر در خصوص اینکه آیا دادگاه صالحیت قضایی دارد یا خیر، دادگاه 2

 . نمایداتخاذ تصمیم می بایست خود 

 33ماده 

 پرونده های بین دولت ها

هر یک از طرف های معظم متعاهد می توانند هر گونه نقض ادعایی مفاد کنوانسیون و 

 پروتکل های ملحق به آن در خصوص دیگر طرف معظم متعاهد را به دادگاه ارجاع دهند.

 

 34ماده 

 درخواست های شخصی

غیردولتی یا گروهی از افراد که مدعی هستند دادگاه می تواند تقاضاهای هر شخص، سازمان 

قربانی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون و پروتکل های منضم به آن، توسط یکی از طرف 

. طرف های معظم متعاهد، متعهد می شوند نمایدعظم متعاهد شده اند را دریافت های م

 به هیچ وجه مانع اجرای موثر این حقوق نشوند.

 35ماده 

 استماع معیار قابلیت

پس از اینکه همه طرق دادخواهی های داخلی طی  تنها . دادگاه می تواند به موضوعی1

شده باشد، به طور کلی، مطابق با قواعد به رسمیت شناخته شده ی حقوق بین الملل و در 

 ماه از تاریخی که تصمیم قطعی اتخاذ شده است، رسیدگی نماید.   4فاصله زمانی 

 رسیدگی کند چنانچه؛ 34به هرگونه درخواست تقدیمی بموجب ماده . دادگاه نمی بایست 2

 ناشناس باشد؛ یا  -الف

ماهیتا شبیه به موضوعی باشد که قبال توسط دادگاه بررسی شده است یا قبال به طریق  -ب

دیگری برای تحقیقات یا حل و فصل بین المللی مطرح شده است و حاوی اطالعات جدید 

 مرتبطی نمی باشد. 

 

 30ماده 

 احاله به شعبه عالی

یک پرونده در حال رسیدگی نزد یک شعبه، مسئله ای جدی در خصوص در در مواردی که 

، یا در مواردی که تصمیم راجع باشدروتکل های منضم به آن، مطرح تفسیر کنوانسیون یا پ

ادره قبلی دادگاه به یک مسئله نزد آن شعبه، ممکن است منجر به نتیجه ای مغایر با حکم ص

شود، آن شعبه می تواند در هر زمانی قبل از صدور حکم، صالحیت قضایی خود را به نفع 

 شعبه عالی احاله نماید.

 

 31ماده 

 اختیارات شعبه عالی

 شعبه عالی می بایست:

رسیدگی نماید، هنگامی که  34یا ماده  33الف) به درخواست های تقدیمی به موجب ماده 

احاله نموده باشد یا هنگامی که این  30یک شعبه صالحیت قضایی خود را به موجب ماده 

 به شعبه عالی ارجاع گردیده است؛ 43به موجب ماده پرونده 

 ؛ و کند ، رسیدگی4، بند 46ب) به مسائل ارجاعی توسط کمیته وزرا به دادگاه، مطابق با ماده 

 . نماید، رسیدگی 47هادی به موجب ماده های ارائه نظریات مشورتی پیشن ج) به درخواست

 32ماده 

 صالحیت قضایی دادگاه

. صالحیت قضایی دادگاه می بایست به تمامی موضوعات مربوط به تفسیر و اعمال 1

به آن دادگاه  47و  46، 34، 33کنوانسیون و پروتکل های ملحق به آن که مطابق با مواد 

 می شوند، تعمیم یابد.  ارجاع داده
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 37ماده 

 حذف درخواست ها

. دادگاه می تواند در هر مرحله از رسیدگی، تصمیم به حذف یک درخواست از فهرست 1

 شود که؛ می در مواردی که شرایط منتهی به این نتیجه  نماید،های خود پرونده 

 متقاضی قصد ندارد درخواست خود را پیگیری کند؛ یا  -الف   

 موضوع حل و فصل شده است؛ یا  -ب   

بیش از این موجه نمی  ،به هر دلیل که برای دادگاه محرز شود، ادامه بررسی درخواست -ج   

 باشد. 

 

با این حال، دادگاه می بایست به بررسی آن درخواست ادامه دهد، چنانچه احترام به حقوق 

 ی آن تعریف شده است، الزم باشد.بشر آن چنان که در کنوانسیون و پروتکل های های الحاق

. دادگاه می تواند تصمیم به بازگرداندن یک درخواست به فهرست پرونده های خود نماید، 2

 چنانچه  تشخیص دهد که اوضاع و احوال چنین خط مشی را توجیه می کند.

 

 38ماده 

 بررسی پرونده

و چنانچه انجام  نمایدندگان طرفین به پرونده رسیدگی دادگاه می بایست به همراه نمای 

تحقیق ضرورت داشته باشد، بمنظور اجرای موثر آن تحقیقات، طرفین معظم متعاهدین 

 ذیربط می بایست کلیه امکانات الزم را فراهم نمایند.

 

 39ماده 

 حل و فصل دوستانه

 ن حل و فصل دوستانه مسئله، بر مبنایدر هر مرحله از رسیدگی، دادگاه می تواند به منظور تضمی .1 

آنگونه که در کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن تعریف شده است، خود را ، احترام به حقوق بشر

 در خدمت طرفین ذیربط قرار دهد.

 

را غیر قابل  34. دادگاه می بایست هر گونه درخواست شخصی تقدیمی به موجب ماده 3

 استماع اعالم کند، چنانچه تشخیص دهد که:

درخواست مغایر با مفاد کنوانسیون یا پروتکل های ملحق به آن، آشکارا بی اساس یا  -الف

 باشد؛ یا می سوء استفاده از حق درخواست شخصی 

متقاضی متحمل ضرر و زیان قابل مالحظه ای نشده باشد، مگر اینکه از حیث احترام به  -ب

آن مقرر شده است، مستلزم  حقوق بشر آنچنان که در کنوانسیون و پروتکل های الحاقی

 رسیدگی ماهیتی به آن درخواست باشد.

. دادگاه می بایست هر درخواستی را که به موجب این ماده غیر قابل استماع تشخیص 4

می دهد، رد نماید. این دادگاه می تواند چنین اقدامی را در هر مرحله از رسیدگی انجام 

 دهد. 

 36ماده 

 دخالت شخص ثالث

 یپرونده های مطروحه در یک شعبه بدوی یا شعبه عالی، طرف معظم متعاهد . در همه ی1

که یکی از اتباعش متقاضی می باشد، حق ارائه توضیحات کتبی و شرکت در جلسات 

 رسیدگی را دارد. 

. رئیس دادگاه می تواند در راستای اجرای مناسب عدالت، از هر یک از طرف های معظم 2

باشد یا هر شخصی مرتبطی که متقاضی نمی باشد، دعوت  متعاهد که طرف رسیدگی نمی

 کند تا توضیحات کتبی ارائه نموده یا در جلسات رسیدگی شرکت نماید. 

ی، نماینده حقوق بشر شورای . در همه ی پرونده های مطروحه نزد شعبه بدوی یا شعبه عال3

 کت نماید.می تواند نظرات کتبی خود را تقدیم کند و در جلسه رسیدگی شر  اروپا
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 43ماده 

 ارجاع به شعبه عالی

. در مدت زمان سه ماه از تاریخ صدور رای شعبه، هر یک از طرفین پرونده می توانند در موارد 1

 استثنایی، تقاضای ارجاع پرونده به شعبه عالی را بنمایند. 

ل های الحاقی در صورتی که پرونده یک مسئله جدی ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون یا پروتک .2

قاضی شعبه عالی می پنج هیاتی از ، را مطرح نمایدآن، یا یک موضوع جدی با اهمیت عمومی 

 .تقاضا را بپذیرند بایست این

در مورد . چنانچه آن هیات، آن تقاضا را بپذیرد، شعبه عالی می بایست بوسیله صدور حکمی 3

 نماید.  اتخاذ تصمیمپرونده 

 44ماده 

 احکام قطعی

 حکم صادره شعبه عالی، قطعی خواهد بود.. 1

 حکم صادره شعبه عالی، قطعی تلقی خواهد شد؛ .2

 هنگامی که طرفین پرونده اعالم کنند که آنها خواستار ارجاع پرونده به شعبه عالی نیستند؛ یا  -الف

 یا  باشد؛به شعبه عالی درخواست نشده سه ماه پس از تاریخ صدور رای، چنانچه ارجاع پرونده  -ب

 .نمایند، رد 43ب ماده هنگامی که هیات قضات شعبه عالی، درخواست ارجاع را به موج -ج

 حکم قطعی می بایست منتشر شود. .3

 

 می بایست محرمانه باشد. 1های انجام شده بموجب بند . رسیدگی 2

د، دادگاه بوسیله تصمیمی که می بایست ول دوستانه انجام ش. در صورتی که حل و فص3

محدود به توضیح اجمالی حقایق و راه حل بدست آمده باشد، پرونده را از فهرست موجودی 

 خود خارج نماید.

که بر اجرای مفاد حل و فصل دوستانه می بایست . این تصمیم می بایست به کمیته وزرا 4

 که در آن تصمیم بیان شده است. آنگونهد، ارسال شود، ننظارت داشته باش

 40ماده 

 دادرسی علنی و دسترسی به مدارک

. دادرسی می بایست به صورت علنی باشد؛ مگر این که دادگاه در شرایطی استثنایی تصمیم 1

 دیگری بگیرد.

. مدارک نگهداری شده در دبیرخانه می بایست توسط عموم مردم قابل دسترس باشند؛ مگر 2

 آنکه رئیس دادگاه تصمیم دیگری بگیرد. 

 41ماده 

 جبران خسارت عادالنه

چنانچه دادگاه تشخیص دهد که کنوانسیون یا پروتکل های الحاقی به آن، نقض شده است، 

هد ذیربط، صرفا جبران خسارت جزئی را مقرر نماید، و چنانچه قانون داخلی طرف معظم متعا

 دادگاه می بایست در صورت ضرورت، جبران خسارت عادالنه طرف زیان دیده را فراهم کند.

 42ماده 

 احکام شعبات

 ، بند دوم، قطعی تلقی شوند. 44احکام شعبات می بایست مطابق با مفاد ماده 
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. چنانچه دادگاه تخلفی از بند اول را تشخیص دهد، آن دادگاه می بایست پرونده را به کمیته 5

ر دادگاه تخلفی از بند اول را تشخیص وزرا جهت بررسی اقدامات انجام شده ارجاع دهد. اگ

ندهد، آن دادگاه  پرونده را به کمیته وزرا ارجاع می دهد، که آن کمیته می بایست تحقیق خود 

 را بروی آن پرونده پایان دهد.

 47ماده 

 نظریات مشورتی

. دادگاه می تواند به درخواست کمیته وزرا، نظرات مشورتی راجع به مسائل حقوقی مربوط به 1

 تفسیر کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن را ارائه دهد.

. این نظرات نمی بایست به هر گونه مسائل مرتبط با مضمون یا قلمرو حقوق یا آزادی های 2

تعریف شده در بخش اول کنوانسیون و پروتکل های الحاقی به آن، یا به هر گونه مسئله ای که 

نتیجه ی چنین رسیدگی هایی که میتواند مطابق با مفاد دادگاه یا کمیته وزرا ممکن است در 

 ، بپردازد.-کنوانسیون مطرح شود

. تصمیمات کمیته وزیران برای درخواست نظر مشورتی از دادگاه، مستلزم اکثریت آرا نمایندگان 3

 مجاز به شرکت در آن کمیته می باشد. 

 48ماده 

 صالحیت مشورتی دادگاه

ی نماید که آیا درخواست نظریه مشورتی تقدیمی کمیته وزرا، در دادگاه می بایست تصمیم گیر 

 می باشد. ،تعریف شده 47صالحیتش آنگونه که در ماده 

 

 45ماده 

 دالیل صدور احکام و تصمیمات

دالیل صدور احکام و همینطور تصمیمات اعالم کننده قابلیت استماع یا عدم استماع  .1

 درخواست ها، می بایست ذکر شوند.

چنانچه حکمی، به صورت کلی یا جزئی، بیانگر نظر اجماعی قضات نباشد، هر یک از قضات . 2

 خواهد بود. جداگانه ارائه ی نظریبرخوردار از 

 46ماده 

 الزم االجرا بودن و اجرای احکام

. طرف های معظم متعاهد، متعهد می باشند به تبعیت از حکم قطعی دادگاه در هر پرونده ای 1

 که آنها یکی از طرفین پرونده باشند.

 نظارت داشته باشد.. حکم قطعی دادگاه می بایست به کمیته وزرا ارسال شود تا بر اجرای آن 2

. چنانچه کمیته ی وزرا مالحظه نماید که نظارت بر اجرای حکم قطعی بموجب مسئله راجع به 3

، آن کمیته می تواند موضوع را به دادگاه جهت صدور باشدمواجه می  تفسیر آن حکم، با مانع

اکثریت  تصمیم در خصوص آن مسئله ی راجع به تفسیر ارجاع دهد. تصمیم به ارجاع، مستلزم

 کمیته می باشد. اینگان مجاز به شرکت در دو سوم آرا نمایند 

. چنانچه آن کمیته مالحظه نماید که یکی از طرف های معظم متعاهد، از پیروی به حکم قطعی 4

در یک پرونده که طرف آن می باشد، امتناع می ورزد، آن کمیته می تواند پس از ابالغ اخطار 

تصمیم اتخاذی با اکثریت دو سوم آرا نمایندگان مجاز به شرکت در رسمی به آن طرف و بوسیله 

آن کمیته، این مسئله که آیا آن طرف از اجرای تعهدش به موجب بند اول قصور ورزیده را به 

 دادگاه ارجاع دهد.
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 بخش سوم

 مواد متفرقه

 52ماده 

 طرح سوال توسط دبیرکل

هر یک از طرف های معظم متعاهد می بایست با وصول یک درخواست از طرف دبیرکل شورای  

یون را در قوانین اروپا، توضیحی راجع به روشی که بواسطه آن، اجرای موثر هر یک از مفاد کنوانس

 ایند.تضمین می کنند، ارائه نم داخلی خود

 

 53ماده 

 حمایت از حقوق بشر موجود

هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نمی بایست به گونه ای تفسیر شوند که هر یک از حق های 

بشری یا آزادی های اساسی که ممکن است بموجب قوانین طرف معظم متعاهد یا بموجب سایر 

 ود و یا نقض شوند.موافقت نامه هایی که آن کشور طرف آن است، تضمین شده اند، محد

 54ماده 

 اختیارات کمیته وزرا

هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نمی بایست در اختیارات تفویض شده به کمیته ی وزرا بوسیله 

 .نمایدخللی وارد اساسنامه ی شورای اروپا، 

 55ماده 

 حذف سایر راه های حل اختالف

طریق توافق نامه ی ویژه، به معاهدات، طرف های معظم متعاهد موافقت می کنند که به جزء از 

کنوانسیون ها یا اعالمیه های الزم االجرای بین خودشان بمنظور طرح یک اختالف ناشی از تفسیر 

یا اعمال این کنوانسیون از طریق دادخواست، به شیوه ی حل و فصلی غیر از آنچه که در این 

 کنوانسیون مقرر شده است، متوسل نشوند.

 

 49ماده 

 دالیل نظریات مشورتی

 . دالیل راجع به نظریات مشورتی دادگاه می بایست بیان شود.1

بیانگر نظر اجماعی قضات نباشد، هر یک از  ،به طور کلی یا جزئی ،. چنانچه نظر مشورتی2

 د. نجداگانه می باش یقضات مستحق ارائه نظر 

 . نظریات مشورتی دادگاه می بایست به کمیته ی وزرا ابالغ شود. 3

 50ماده 

 هزینه های دادگاه

 هزینه های دادگاه می بایست توسط شورای اروپا تامین شود.

 51ماده 

 و مصونیت های قضات اتامتیاز

قضات در طول مدت انجام وظایف خود، مستحق برخورداری از مزایا و مصونیت هایی مقرر 

 اساسنامه شورای اروپا و موافقت نامه های حاصله از آن، می باشند. 40در ماده 
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. هر شرط تحدید تعهد ایجاد شده بموجب این ماده می بایست توضیح مختصری از 2

 قانون مربوطه را دربر داشته باشد.

 58ماده 

 اعالم کناره گیری

سال از تاریخ  پنجپس از انقضای  هر یک از طرف های معظم متعاهد می تواند تنها .1

پیوستن به کنوانسیون و شش ماه پس از اخطار مندرج در یک اعالمیه خطاب به دبیرکل 

. دبیرکل می بایست به سایر طرف های معظم نمایدا،  کنوانسیون را ملغی شورای اروپ

 متعاهد اطالع دهد.

تاثیری بر رهایی طرف معظم متعاهد ذیربط از تعهداتش بموجب این  . چنین فسخی2

کنوانسیون در قبال هر عمل ناقض چنین تعهداتی که ممکن است قبل از تاریخی که در آن، 

 این فسخ عملی شده، انجام داده باشد، نخواهد داشت.

دهد، می . هر یک از طرف های معظم متعاهد که به عضویت خود در شورای اروپا پایان 3

 بایست تحت شرایط یکسان از عضویت در این کنوانسیون نیز خارج شود.

. فسخ کنوانسیون ممکن است مطابق با مفاد بندهای پیش گفته، در مورد هر منطقه ای 4

 ، این کنوانسیون به آنجا تعمیم داده شده است، صورت پذیرد.56که بموجب مفاد ماده 

 59ماده 

 امضاء و تصویب

انسیون می بایست بمنظور امضای اعضای شورای اروپا مفتوح باشد. این . این کنو1

کنوانسیون می بایست به تصویب برسد. تصویب نامه ها می بایست تحویل دبیرکل شورای 

 اروپا شود.

 . اتحادیه اروپا می تواند به این کنوانسیون ملحق شود. 2

 

 56ماده 

 قابلیت اعمال منطقه ای

پس از آن، بوسیله  یکنوانسیون یا در هر زماناین . هر کشوری می تواند در زمان تصویب 1

که کنوانسیون حاضر، مطابق با بند  نمایداعالم  اعالمیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا

چهارم این ماده، به همه یا هر یک از مناطقی که بموجب روابط بین الملل مسئولیت دارند، 

 تعمیم می یابد. 

روز پس از دریافت این اعالمیه توسط دبیرکل شورای  30. این کنوانسیون می بایست 2

 میه تعمیم داده شود.اروپا، به منطقه و یا مناطق نامبرده شده در آن اعال

. با این وجود، مفاد این کنوانسیون می بایست با توجه به الزامات محلی در چنین مناطقی 3

 اعمال شود.

. هر کشوری که اعالمیه ای صادر کرده است، مطابق با بند اول این ماده می تواند در هر 4

در آن اعالمیه، اعالم  زمانی پس از آن، از طرف یک یا چند منطقه از مناطق نام برده شده

کند که صالحیت آن دادگاه را در دریافت درخواست ها از افراد، سازمان های غیردولتی یا 

 کنوانسیون مقرر شده است، می پذیرد. این  34نگونه که در ماده ، آادگروهی از افر

 

 57ماده 

 شرط تحدید تعهد

به هنگام تحویل سند تصویب، . هر کشوری می تواند در زمان امضای این کنوانسیون یا 1

در رابطه با هر یک از مفاد خاص کنوانسیون، تا حدی که هر یک از قوانین الزم االجرا در 

قلمرو تحت حاکمیتش، با مفاد کنوانسیون مطابقت نداشته باشد، شرط تحدید تعهد قرار 

 دهد. شروط تحدید تعهد دارای ویژگی کلی، بموجب این ماده مجاز نخواهد بود.
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 پروتکل 

 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
 1952. مارس. 20پاریس،                                           

 دولت های امضاء کننده ی سند مزبور، که از اعضای شورای اروپا می باشند، 

غیر  عین،دسته جمعی حقوق و آزادی های م مصمم شدند که قدم هایی بمنظور تضمین اجرای

کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی  1از آنچه که پیش از این در بخش 

در رم (که از این پس بعنوان "کنوانسیون" نام برده می  1950نوامبر سال  4امضاء شده در 

 شود) درج گردیده، بردارند، 

 بشرح ذیل توافق نموده اند:

 1ماده 

 حمایت از اموال

هر شخص حقیقی یا حقوقی می بایست حق بهره مندی صلح آمیز از اموال خود را داشته 

را نمی بایست از اموال خود محروم نمود؛ مگر در راستای منافع عمومی و بر  یباشد. هیچ کس

 اساس شرایط مقرر شده بموجب قانون و اصول کلی حقوق بین الملل.

می بایست به هیچ طریقی در حق یک دولت بمنظور اعمال قوانینی مفاد پیشین، به هر حال ن

که برای نظارت بر استفاده از اموال مطابق با منافع عمومی یا تضمین پرداخت مالیات ها یا 

 .نمایدسایر اعانه ها یا جریمه های نقدی ضروری می داند، خللی وارد 

 

 . کنوانسیون حاضر می بایست پس از تحویل ده سند تصویبی، اجرایی شود. 3

. راجع به هر یک از امضاء کنندگان تصویبی بعدی، این کنوانسیون در تاریخ تحویل آن سند 4

 تصویبی اخیر، اجرایی می شود.

کنوانسیون، نام طرف های معظم این . دبیرکل شورای اروپا باید در زمان اجرایی شدن 5

که کنوانسیون را تصویب کرده اند و دریافت کلیه ی اسناد تصویبی کنوانسیون را که  یمتعاهد

 ممکن است بعد از آن انجام گیرد، به اطالع همه ی اعضای شورای اروپا برساند.

در شهر رم، به زبان انگلیسی و فرانسه، که هر  1950ماه نوامبر سال  این سند در چهارمین روز

د، در یک نسخه تنظیم شده که کپی آن می بایست ندو متن از اعتبار برابری برخوردار می باش

در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود. دبیرکل می بایست نسخه های تاييد شده این 

 مضاکننده ارسال نماید.کنوانسیون را به هر یک از کشورهای ا
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این کنوانسیون  56عالمیه ی صادره مطابق با این ماده، می بایست مطابق با بند اول ماده ا

 لحاظ شود.

 5ماده 

 ارتباط با کنوانسیون

مواد  ،این پروتکل 4و  3، 2، 1همانطور که در میان طرف های معظم متعاهد، مفاد مواد 

اضافی به این کنوانسیون تلقی می شوند و در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست 

 اعمال شوند.

 6ماده 

 امضاء و تصویب

وپا که امضاء کنندگان کنوانسیون می این پروتکل می بایست برای امضای اعضای شورای ار

باشند، مفتوح باشد؛ این پروتکل می بایست همزمان یا پس از تصویب کنوانسیون، تصویب 

شود. این پروتکل پس از تحویل ده سند تصویب، الزم االجرا می شود. در رابطه با هر امضاء 

 ه، الزم االجرا می شود.کننده بعدی، این پروتکل در تاریخ تحویل سند تصویب آن امضاء کنند

سند تصویب می بایست به دبیرکل شورای اروپا تحویل داده شود، دبیرکل شورای اروپا نام  

 کشورهایی که این پروتکل را تصویب کرده اند، به همه اعضا شورای اروپا اطالع خواهد داد.

تن از اعتبار ، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو م1952مارس سال  20این پروتکل در 

برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا 

 نگهداری شود، در پاریس تنظیم گردید.

دبیرکل می بایست رونوشت های تاييد شده را برای همه دولت های امضاء کننده ارسال 

 نماید.

 

 2ماده 

 حق تحصیل

هیچ فردی نمی بایست از حق تحصیل محروم بماند. در اجرای هر گونه وظایفی که در ارتباط 

با آموزش و تعلیم تلقی می شود، دولت می بایست به حق والدین بمنظور تضمین چنین 

 بگذارد.آموزش و تعلیمی که مطابق با اعتقادات مذهبی و فلسفی آنان می باشد، احترام 

 3ماده 

 حق انتخابات آزاد

طرف های معظم متعاهد، متعهد به برگزاری انتخابات آزاد در فاصله زمانی معقول از طریق 

رای گیری مخفی، تحت شرایطی که انتخاب اعضای مجلس قانونگذاری، بیان آزادانه 

 د نمود، می باشند.ضمین خواهافکارعمومی را ت

 4ماده 

 قابلیت اعمال منطقه ای

هر یک از طرف های معظم متعاهد می تواند در زمان امضاء یا تصویب یا در هر زمانی پس 

که بیانگر گستره ای است که در آن، آن  نمایدبالغ از آن، به دبیرکل شورای اروپا اعالمیه ای ا

دولت متعهد می شود که مفاد پروتکل حاضر را در چنین مناطقی که در راستای روابط بین 

 .نمایداعمال  ل می باشد، آنگونه که در آن اعالمیه ذکر شده،الملل مسئو

هر یک از طرف های معظم متعاهدی که اعالمیه ای به استناد بند پیشین ابالغ نموده باشد، 

می تواند هر زمان اعالمیه ای دیگر که اصالح کننده ی مفاد اعالمیه ی سابق یا خاتمه دهنده 

 ابالغ کند. ،باشدبا هر مناطقی  ی اعمال مفاد این پروتکل در رابطه
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 2ماده 

 آزادی تردد

در محدوده آن قلمرو، از حق آزادی تردد  . هر فردی قانونا در درون قلمرو حاکمیتی یک دولت،1

 و آزادی انتخاب محل اقامت خود برخوردار می باشد.

 . هر فردی می بایست برای ترک هر کشوری از جمله کشور متبوع خودش آزاد باشد.2

. هیچ محدودیتی نمی بایست به هنگام اجرای این حقوق غیر از آنچه که مطابق با قانون می 3

معه مردمساالر در راستای امنیت ملی یا امنیت عمومی، برای حفظ نظم باشد و در یک جا

عمومی، برای جلوگیری از ارتکاب جرم، برای حفظ بهداشت و اخالق، یا بمنظور حمایت از حقوق 

 واقع شود. ،باشدو آزادی های دیگران، ضروری می 

دیت هایی . حقوق مندرج در بند اول، همچنین ممکن است در مناطق خاص، تحت محدو4

توجیه اعمال شده مطابق با قانون واقع شود و در راستای منافع عمومی در یک جامعه مردمساالر 

 . گردد

 3ماده 

 ممنوعیت اخراج اتباع

را نمی بایست چه به وسیله اقدامی فردی یا دسته جمعی، از قلمروی حاکمیت  ی. هیچ کس1

 دولتی که تبعه ی آن است، اخراج نمود.

را نمی بایست از حق ورود به قلمرو حاکمیت دولتی که تبعه ی آن است، محروم  ی. هیچ کس2

 نمود.

 4ماده 

 ممنوعیت اخراج دسته جمعی بیگانگان

 اخراج دسته جمعی بیگانگان ممنوع می باشد.

 

 4پروتکل شماره 

کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی تضمین کننده حقوق و 

آزادی های معین غیر از آنچه قبال در این کنوانسیون و در اولین پروتکل ملحق به 

 آن، مقرر شده است.
 ، استراسبورگ1963، سپتامبر، 16

 

 دولت های امضاء کننده سند مزبور، که عضو شورای اروپا می باشند، 

مصمم شدند که قدم هایی بمنظور تضمین اجرای دسته جمعی حقوق و آزادی های معین 

کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی  1غیر از آنچه که پیش از این در بخش 

از این پس بعنوان "کنوانسیون" مورد اشاره  در رم (که 1950نوامبر سال  4امضاء شده در 

مارس  20اولین پروتکل منضم به کنوانسیون، امضاء شده در  3تا  1قرار می گیرد) و در مواد 

 پاریس، بیان شده؛ (قدم هایی) بردارند، 1952

 بشرح ذیل توافق نموده اند؛

 1ماده 

 منع حبس برای بدهی مالی
 

صرفا به دلیل عدم توانایی در انجام تعهد قراردادی  هیچ فردی نمی بایست از آزادی خود،

 اش محروم شود. 
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 6ماده 

 ارتباط با کنوانسیون

این پروتکل، مواد اضافی  5تا  1همانطور که در میان طرف های معظم متعاهد، مفاد مواد 

این کنوانسیون تلقی می شوند و در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال  به

 شوند.

 7ماده 

 امضاء و تصویب

این این پروتکل می بایست برای امضای اعضای شورای اروپا که امضاء کنندگان  .1

کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد. این پروتکل می بایست همزمان یا پس از تصویب این 

کنوانسیون، تصویب شود. این پروتکل پس از تحویل ده سند تصویب، الزم االجرا می شود. 

در رابطه با هر امضاء کننده بعدی، این پروتکل در تاریخ تحویل سند تصویب آن امضاء 

 .گرددالزم االجرا می  کننده،

ی اروپا . سند تصویب می بایست به دبیرکل شورای اروپا تحویل داده شود، دبیرکل شورا2

اند، به همه اعضای شورای اروپا اطالع  نمودهتصویب  نام کشورهایی که این پروتکل را

 خواهد داد.

به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، این 

 .می نمایندپروتکل را امضاء 

فرانسوی که هر دو متن از اعتبار ، به زبان انگلیسی و 1963 سپتامبر 19این پروتکل در 

شورای اروپا بایگانی سخه که کپی آن می بایست در برابری برخوردار می باشند و در یک ن

 نگهداری شود، در استراسبورگ تنظیم شد.

 دبیرکل می بایست نسخه های تاييد شده را برای همه دولت های امضاء کننده ارسال نماید.

 

 5ماده 

 قابلیت اعمال منطقه ای

. هر یک از طرف های معظم متعاهد می تواند در زمان امضاء یا تصویب این پروتکل یا 1

در هر زمانی پس از آن، به دبیرکل شورای اروپا اعالمیه ای ابالغ کند که بیانگر گستره ای 

است که در آن، آن دولت متعهد می شود که مفاد پروتکل حاضر را در چنین مناطقی که 

اعمال  نگونه که در آن اعالمیه ذکر شده،آن الملل مسئول می باشد، در راستای روابط بی

 . نماید

. هر یک از طرف های معظم متعاهدی که اعالمیه ای به استناد بند پیشین ابالغ نموده 2

باشند، می توانند هر زمان اعالمیه ای دیگر که اصالح کننده ی مفاد اعالمیه ی سابق یا 

 .نمایندابالغ ، می باشدکه در رابطه با هر مناطقی  ین پروتکلخاتمه دهنده ی اعمال مفاد ا

این  56. اعالمیه ی صادره مطابق با این ماده می بایست مطابق با بند اول ماده 3

 کنوانسیون لحاظ شوند.

. قلمرو هر دولتی که در آن، این پروتکل بموجب تصویب یا پذیرش آن دولت اعمال می 4

ر آن، این پروتکل به استناد اعالمیه ی صادره بموجب این شود و همچنین قلمرویی که د

ماده توسط آن دولت اعمال می شود، می بایست بعنوان قلمروهایی جداگانه بمنظور 

 در قلمرو دولت، مورد بحث قرار گیرند. 3و  2ارجاع به مواد 

در هر  . هر دولتی که بیانه ای مطابق با بند اول یا دوم این ماده صادر کند می تواند5

مربوط به آن است،  زمانی پس از آن، از جانب یک یا بیش از یک منطقه که آن بیانیه

که آن دولت صالحیت دادگاه را در دریافت درخواست های افراد، سازمان های  نمایداعالم 

کنوانسیون با توجه به همه یا برخی این  34نگونه که در ماده ، آرادغیردولتی یا گروهی از اف

 می پذیرد. ،این پروتکل مقرر شده است 4تا  1 از مواد
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 2ماده 

 مجازات اعدام در زمان جنگ

هر دولتی ممکن است موادی را در قوانین خود راجع به مجازات اعدام با توجه به اعمال ارتکابی 

؛ چنین مجازاتی می بایست صرفا در نمایدگ مقرر جنبه تهدید قریب الوقوع  در زمان جنگ یا

موارد مقرر در قانون و مطابق با مواد آن قانون اعمال شود. آن دولت می بایست مواد مرتبط به 

 .نمایدبه دبیرکل شورای اروپا ابالغ آن قانون را 

 3ماده 

 منع عدول 

 این کنوانسیون نمی بایست واقع شود. 15جب ماده هیچ گونه عدولی از مفاد این پروتکل بمو

 4ماده 

 منع حق شرط

مفاد این پروتکل نمی بایست  این کنوانسیون نسبت به 57هیچ گونه حق شرطی بموجب ماده 

 . گردد مالاع

 5ماده 

 قابلیت اعمال منطقه ای

تاييد خود، . هر دولتی می تواند در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، قبول یا 1

 منطقه یا مناطقی که می بایست این پروتکل در آن اعمال شود را مشخص نماید.

. هر دولتی می تواند در هر تاریخ موخری، از طریق اعالمیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، 2

اجرای این پروتکل را به هر منطقه ی مشخص شده دیگری در این اعالمیه، تعمیم دهد، در رابطه 

 ،این منطقه، این پروتکل در اولین روز ماه بعد از تاریخ دریافت چنین اعالمیه ای توسط دبیرکلبا 

 الزم االجرا می شود.

 

 6پروتکل شماره 

 کنواسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی راجع به لغو مجازات اعدام
 ، استراسبورگ1983. آوریل. 28

دولت های عضو شورای اروپا، امضاء کنندگان این پروتکل راجع به کنوانسیون حمایت از حقوق 

نوامبر  4بشر و آزادی های اساسی (که از این پس بعنوان "کنوانسیون" نام برده می شود) و در 

 در رم امضاء شده است،  1950سال 

پا، رویکرد کلی در حمایت با مالحظه ی تحول واقع شده در برخی دولت های عضو شورای ارو

 از لغو مجازات اعدام را تصریح می دارند که؛

 به شرح ذیل توافق نموده اند: 

 

 1ماده 

 لغو مجازات اعدام

حکوم یا مجازات اعدام می بایست لغو شود. هیچ کسی را نمی بایست به چنین مجازاتی م

 .نموداعدام 
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. در رابطه با هر دولت عضوی که متعاقبا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل تصریح 2

بول یا تاييد، نموده باشد، آن پروتکل در اولین روز ماه پس از تاریخ تحویل اسناد تصویب، ق

 .گرددالزم االجرا می 

 9ماده 

 وظایف امین

 از؛ نمایدطلع های عضو شورا را مدبیرکل شورای اروپا می بایست دولت 

 هر گونه امضاء؛ -الف

 تحویل هر گونه سند تصویب، قبول یا تاييد؛ -ب

 ؛ گرددالزم االجرا می  8و  5هر تاریخی که این پروتکل مطابق با مواد  -ج

 مرتبط با این پروتکل.دیگر ، اطالعیه یا ابالغیه اقدامهر گونه  -د

سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، این  به گواهی امضاء کنندگان ذیل این

 .می نمایندپروتکل را امضاء 

، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن از اعتبار 1983آوریل سال  28این پروتکل در 

برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا 

 در استراسبورگ تنظیم شد.نگهداری شود، 

دبیرکل شورای اروپا می بایست نسخه های تاييد شده را برای هر یک از دولت های عضو 

 شورای اروپا ارسال نماید.

 

اعالمیه ی صادره بموجب دو بند پیشین، در رابطه با هر منطقه مشخص شده در این . هر 3

اعالمیه، ممکن است بوسیله اطالعیه ای خطاب به دبیرکل صرف نظر شود. این اعراض در 

 عملی خواهد شد. ،اولین روز ماه بعد از تاریخ دریافت این اطالعیه توسط دبیرکل

 6ماده 

 ارتباط با کنوانسیون

این پروتکل، مواد اضافی به  5تا  1ور که در میان طرف های معظم متعاهد مفاد مواد همانط

این کنوانسیون تلقی می شوند و در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال 

 شوند.

 

 7ماده 

 امضاء و تصویب

این پروتکل می بایست برای امضاء توسط اعضای شورای اروپا که امضاء کنندگان این 

کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد؛ این پروتکل می بایست مورد تصویب، قبول یا تاييد قرار 

، نمایدپروتکل را تصویب، قبول یا تاييد این  نمی تواندیک دولت عضو شورای اروپا بگیرد. 

باشد. اسناد  نمودهکنوانسیون را تصویب  مگر اینکه آن دولت همزمان یا پیش از آن، این

 رش یا تاييد می بایست به دبیرکل شورای اروپا سپرده شود.تصویب، پذی

 8ماده 

 الزم االجرا شدن

دولت عضو شورای پنج روز ماه پس از تاریخی که در آن . این پروتکل می بایست در اولین 1

اعالم نموده باشند، الزم  7اروپا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل مطابق با مفاد ماده 

 شود.االجرا 
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. یک تبعه بیگانه ممکن قبل از اجرای حقوقش بموجب بند اول (الف)، (ب) و (ج) از این ماده، 2

در راستای نظم عمومی ضروری باشد یا مبتنی بر دالیل  اخراج شود، در صورتی که چنین اخراجی

 امنیت ملی باشد.

 2ماده 

 حق استیناف در مسائل کیفری

. هر شخص محکوم به یک جرم کیفری توسط یک مرجع قضایی، این حق را دارد که محکومیت 1

این حق، از  عمال. ایا مجازاتش توسط یک مرجع قضایی عالی تر مورد تجدیدنظر واقع شود

جمله دالیلی که بر اساس آن، این حق ممکن است اجرا شود، می بایست تحت حاکمیت قانون 

 باشد.

. این حق می تواند در رابطه با جرایم کم اهمیت تر مقرر شده در قانون، یا در مواردی که در 2

آن، شخص مربوطه در اولین رسیدگی توسط مرجع قضایی عالی محکوم شده یا پس از 

 مشمول استثنائاتی واقع شود. ،به برائت، محکوم شده باشدجدیدنظر خواهی نسبت ت

 3ماده 

 جبران خسارت بابت محکومیت اشتباه

هنگامی که شخصی بموجب حکمی قطعی بخاطر یک جرم کیفری محکوم شده باشد و هنگامی 

اینکه یک که متعاقبا محکومیت وی نقض شده باشد یا مورد بخشش واقع شده باشد، بر اساس 

حقیقت جدید یا بتازگی کشف شده، بطور قطعی اثبات می کند که یک اشتباه قضایی وجود 

داشته است؛ شخصی که در نتیجه چنین محکومیتی مجازات شده، می بایست مطابق با قانون 

که عدم افشای حقایق  گرددرت واقع شود، مگر اینکه اثبات یا رویه دولت ذیربط، مورد جبران خسا

 منتسب به خود وی می باشد.  ،خته در آن زمان، بطور کلی یا جزئیناشنا

 

 7روتکل شماره پ

 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
 ، استراسبورگ1984. نوامبر. 22

 دولت های عضو شورای اروپا که امضاء کنندگان سند مزبور می باشند،

مصمم شدند که قدم های بیشتری بمنظور تضمین اجرای دسته جمعی حقوق و آزادی های 

نوامبر  4کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی امضاء شده در معین از طریق 

 در رم (که از این پس بعنوان "کنوانسیون" مورد اشاره قرار می گیرد)؛ بردارند، 1950سال 

 بشرح ذیل توافق نموده اند؛

 1ماده 

 تضمینات شکلی راجع به اخراج بیگانگان

لمرو حاکمیت یک کشور، نمی بایست از آنجا اخراج شود؛ . تبعه بیگانه بطور قانونی مقیم در ق1

 مگر بموجب یک تصمیم صادره مطابق با قانون، و مجاز خواهد بود به:

 ، خودارائه ی دالیل علیه اخراج  -الف

 بررسی مجدد پرونده اش، و  -ب

برای این اهداف نزد مقام ذیصالح یا یک شخص یا اشخاص تعیین شده توسط آن مقام،  -ج

 معرفی شود.
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. هر دولتی می تواند در هر تاریخ موخری، از طریق اعالمیه ای خطاب به دبیرکل شورای 2

اروپا، اجرای این پروتکل را به هر منطقه ی دیگر مشخص شده در این اعالمیه، تعمیم دهد، 

در رابطه با چنین منطقه ای، این پروتکل در اولین روز ماه بعد از تاریخ دریافت چنین اعالمیه 

 ط دبیرکل، الزم االجرا می شود.ای توس

. هر اعالمیه ی صادره بموجب دو بند پیشین، در رابطه با هر منطقه مشخص شده در این 3

اعالمیه، ممکن است بوسیله اطالعیه ای خطاب به دبیرکل، صرف نظر یا اصالح شود. این 

اریخ دریافت این اعراض یا اصالح در اولین روز ماه بعد از انقضای یک دوره دو ماهه پس از ت

 اطالعیه توسط دبیرکل، عملی خواهد شد.

این کنوانسیون  56. اعالمیه ی صادره مطابق با این ماده می بایست مطابق با بند اول ماده 4

 لحاظ شوند.

. قلمرو هر دولتی که در آن، این پروتکل بموجب تصویب یا پذیرش آن دولت اعمال می 5

این پروتکل به استناد اعالمیه ی صادره توسط آن دولت  شود، و همچنین قلمرویی که در آن،

می تواند بعنوان قلمروهایی جداگانه بمنظور ارجاع به ماده  ،شودبموجب این ماده اعمال می 

 نسبت به قلمرو یک دولت تلقی شوند. 1

، می تواند در هر نمایدبند اول یا دوم این ماده صادر . هر دولتی که بیانیه ای مطابق با 6

مانی پس از آن، از جانب یک یا بیش از یک منطقه که آن بیانیه مربوط به آن است، اعالم ز

ی غیردولتی کند که آن دولت صالحیت دادگاه را در دریافت درخواست های افراد، سازمان ها

این پروتکل  5تا  1این کنوانسیون در رابطه با مواد  34نگونه که در ماده آیا گروهی از افراد 

 ده است، می پذیرد.مقرر ش

 

 4ماده 

 حق منع محاکمه یا مجازات مجدد

نمی بایست در رسیدگی های کیفری تحت صالحیت قضایی یک دولت واحد،  ی. هیچ کس1

بخاطر جرمی که برای آن، او قبال به طور قطعی مطابق با قانون و آيين دادرسی کیفری آن 

 دولت، برائت یافته یا محکوم شده است، مشمول محاکمه یا مجازات مجدد واقع شود.

بتازگی کشف شده وجود داشته باشد یا چنانچه . در صورتی که مدرکی از حقایقی جدید یا 2

ایرادی اساسی در رسیدگی های پیشین وجود داشته که می تواند بر نتیجه آن پرونده تاثیر 

بگذارد، مفاد بند پیشین نمی بایست مانع از مطرح شدن مجدد آن پرونده مطابق با قانون 

 .گرددن دادرسی کیفری دولت ذیربط و آيي

 این کنوانسیون نمی بایست واقع شود. 15از این ماده بموجب ماده  . هیچ گونه عدولی3

 5ماده 

 برابری بین زوجین

بین خودشان   زوجین می بایست از برابری حقوق و مسئولیت های راجع به حقوق خصوصی،

با فرزندانشان، راجع به ازدواج، در طول ازدواج و در صورت جدایی شان، برخوردار  و در روابط

ماده نمی بایست مانع دولت ها از اتخاذ اقداماتی که در راستای مصلحت کودکان  شوند. این

 ضروری می باشد، گردد.

 6ماده 

 قابلیت اعمال منطقه ای

. هر دولتی می تواند در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، قبول یا تاييد خود، 1 

ل شود را مشخص نماید و محدوده منطقه یا مناطقی که می بایست این پروتکل در آن اعما

اعمال  ای که در آن، آن دولت متعهد می شود تا مفاد این پروتکل را در این منطقه یا مناطقی

 .کند، ذکر نماید
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 10ماده 

 وظایف امین

 از؛ نمایدلت های عضو شورا را مطلع دبیرکل شورای اروپا می بایست همه دو

 هر گونه امضاء؛ -الف

 تحویل هر گونه سند تصویب، قبول یا تاييد؛ -ب

 ؛ 9و  6هر گونه تاریخ الزم االجرا شدن این پروتکل مطابق با مواد  -ج

 مرتبط به این پروتکل.دیگر ، اطالعیه یا اعالمیه اقدامهر گونه  -د

به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، این 

 .می نمایندپروتکل را امضاء 

، به زبان انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن از اعتبار برابری 1984نوامبر سال  22این پروتکل در 

ی باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود، برخوردار م

 در استراسبورگ تنظیم شد.

دبیرکل شورای اروپا می بایست نسخه های تاييد شده را برای هر یک از دولت های عضو شورای 

 اروپا ارسال نماید.

 

 7ماده 

 ارتباط با کنوانسیون

این پروتکل، مواد اضافی به این  6تا  1که در میان دولت های عضو، مفاد مواد  از آنجا 

 در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.، ی شوندکنوانسیون تلقی م

 

 8ماده 

 امضاء و تصویب

این پروتکل می بایست برای امضاء توسط دولت های شورای اروپا که امضاء کنندگان این 

کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد؛ این پروتکل می بایست مورد تصویب، قبول یا تاييد 

د پروتکل را تصویب، قبول یا تايياین  نمی تواندیک دولت عضو شورای اروپا قرار بگیرد. 

. اسناد تصویب، کرده باشدکنوانسیون را تصویب  کند، بی آنکه، پیش از آن یا همزمان، این

 پذیرش یا تاييد می بایست به دبیرکل شورای اروپا سپرده شود.

 9 ماده

 الزم االجرا شدن

دو ماهه پس از تاریخی که در آن . این پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره 1

ضو شورای اروپا، رضایت خود را برای التزام به این پروتکل مطابق با مفاد دولت عهفت 

 اعالم نموده باشند، الزم االجرا می شود. 8ماده 

. در رابطه با هر دولت عضوی که متعاقبا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل تصریح 2

ره دو ماهه بعد از تاریخ نموده باشد، آن پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دو

 تحویل اسناد تصویب، قبول یا تاييد، الزم االجرا می شود.
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 بشرح ذیل توافق نمودند:

 1ماده 

 منع کلیه اشکال تبعیض

توسط قانون می بایست بدون هر گونه تبعیض به . برخورداری از هر گونه حقوق اعالم شده 1

هر دلیلی نظیر جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، خواستگاه ملی 

 یا اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، دارایی، تولد یا وضعیت دیگر تضمین شود.

بند اول ذکر گردید،  مقام دولتی به هر دلیلی نظیر آنچه درسی نمی بایست توسط . هیچ ک2

 مورد تبعیض واقع شود.

 2ماده 

 قابلیت اعمال منطقه ای

. هر دولتی می تواند در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، قبول یا تاييد خود، 1

 منطقه یا مناطقی که می بایست این پروتکل در آن اعمال شود را مشخص نماید.

موخری از طریق اعالمیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، . هر دولتی می تواند در هر تاریخ 2

اجرای این پروتکل را به هر منطقه ی دیگر مشخص شده در این اعالمیه تعمیم دهد، در رابطه 

با چنین منطقه ای، این پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخ 

 کل الزم االجرا خواهد شد.دریافت چنین اعالمیه ای توسط دبیر 

. هر اعالمیه ی صادره بموجب دو بند پیشین در رابطه با هر منطقه مشخص شده در این 3

ممکن است بوسیله اطالعیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، صرف نظر یا اصالح  ،اعالمیه

س از تاریخ شود. این اعراض یا اصالح در اولین روز ماه بعد از انقضای یک دوره سه ماهه پ

 عملی خواهد شد. ،دریافت این اطالعیه توسط دبیرکل

 

 12پروتکل شماره 

 برای کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
 میالدی. رم 2000. نوامبر. 4                                                 

 دولت های عضو شورای اروپا که امضاء کنندگان سند مزبور می باشند، 

با توجه به این اصل بنیادی که مطابق با آن، همه افراد در برابر قانون با هم برابرند و مستحق 

 حمایت برابر قانونی می باشند؛ 

مصمم شدند تا قدم هایی بمنظور ارتقاء برابری همه افراد از طریق اجرای دسته جمعی 

آزادی های اساسی  ممنوعیت همه اشکال تبعیض بوسیله کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و

در رم (که از این پس بعنوان "کنوانسیون" مورد اشاره قرار  1950نوامبر سال  4امضاء شده در 

 می گیرد) بردارند؛

برابری  ارتقاءبمنظور  تاکید مجدد بر اصل عدم تبعیض، مانع دولت های عضو از اتخاذ اقداماتی

و معقول برای آن اقدامات وجود داشته کامل و موثر نمی باشد، مشروط بر اینکه توجیهی عینی 

 باشد،
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 5ماده 

 الزم االجرا شدن

. این پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخی که در 1

دولت عضو شورای اروپا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل مطابق با مفاد  دهآن، 

 ، اعالم نموده باشند، الزم االجرا می شود.4ماده 

عضوی که متعاقبا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل تصریح . در رابطه با هر دولت 2

نموده باشد، آن پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخ 

 تحویل اسناد تصویب، قبول یا تاييد، الزم االجرا می شود.

 6ماده 

 وظایف امین

 از؛ نمایدضو شورا را مطلع عدبیرکل شورای اروپا می بایست همه دولت های 

 هر گونه امضاء؛ -الف

 تحویل هر گونه سند تصویب، قبول یا تاييد؛ -ب

 ؛  گرددالزم اجرا می  5و  2هر تاریخی که این پروتکل مطابق با مواد  -ج

 مرتبط به این پروتکل.دیگر ، اطالعیه یا ابالغیه اقدامنه هر گو -د

به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، 

 .می نماینداین پروتکل را امضاء 

، به زبان انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن از اعتبار 2000نوامبر سال  4این پروتکل در 

نی شورای اروپا برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگا

 نگهداری شود، در رم تنظیم شد.

دبیرکل شورای اروپا می بایست نسخه های تاييد شده را برای هر یک از دولت های عضو 

 شورای اروپا ارسال نماید.

 

این کنوانسیون  56. اعالمیه ی صادره مطابق با این ماده می بایست مطابق با بند اول ماده 4

 لحاظ شود.

. هر دولتی که بیانه ای مطابق با بند اول یا دوم این ماده صادر کند می تواند در هر زمانی 5

ه آن است، اعالم کند که پس از آن از جانب یک یا بیش از یک منطقه که آن بیانیه مربوط ب

آن دولت صالحیت دادگاه را در دریافت درخواست افراد، سازمان های غیردولتی یا گروهی از 

این پروتکل مقرر شده است،  1این کنوانسیون در رابطه با ماده  34نگونه که در ماده ، آادافر

 می پذیرد.

 3ماده 

 ارتباط با کنوانسیون

این پروتکل، مواد اضافی به این  2تا  1عضو، مفاد مواد که در میان دولت های از آنجا 

 در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.، شوند کنوانسیون تلقی می

 4ماده 

 امضا و تصویب

این پروتکل می بایست برای امضاء توسط دولت های عضو شورای اروپا که امضاء کنندگان 

باشد؛ این پروتکل می بایست مورد تصویب، قبول یا تاييد  این کنوانسیون می باشند، مفتوح

کند پروتکل را تصویب، قبول یا تاييد این نمی تواند ک دولت عضو شورای اروپا قرار بگیرد. ی

. اسناد تصویب، پذیرش کرده باشدکنوانسیون را تصویب  بدون آنکه پیش از آن یا همزمان این

 اروپا سپرده شود.یا تاييد می بایست به دبیرکل شورای 
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 13پروتکل شماره 

 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

 راجع به لغو مجازات اعدام در همه شرایط
 . ویلنیوس2002. می. 3

 دولت های عضو شورای اروپا، امضاء کنندگان سند مزبور،

متقاعد شده اند که حق حیات هر کسی، یک ارزش بنیادی در یک جامعه مردمساالر محسوب 

و اینکه لغو مجازات اعدام بمنظور حمایت از این حق و بمنظور شناسایی کامل می شود 

 کرامت ذاتی همه انسان ها ضروری می باشد؛

با آرزوی تقویت حمایت از حق حیات توسط کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های 

انسیون" نام در رم امضاء شد ( و از این پس بعنوان "کنو 1950نوامبر سال  4اساسی که در 

 برده می شود)؛ تضمین شده است؛

آوریل  28این کنوانسیون، راجع به لغو مجازات اعدام که در  6هیچ چیز در پروتکل شماره 

در استراسبورگ امضاء شده، مجازات اعدام در رابطه با اعمال ارتکابی در زمان  1983سال 

 را مستثنی نمی کند؛  ،جنگبه  قریب الوقوع جنگ یا تهدید

 مصمم گردیدند تا آخرین گام، بمنظور لغو مجازات اعدام در همه شرایط را بردارند، 

 

 بشرح ذیل توافق نمودند:

 1ماده 

 لغو مجازات اعدام

اعدام می بایست لغو شود. هیچ کس نمی بایست به چنین مجازاتی محکوم و یا مجازات 

 اعدام شود.

 2ماده 

 ممنوعیت عدول 

این کنوانسیون نمی بایست صورت  15هیچ گونه عدولی از مفاد این پروتکل بموجب ماده 

 پذیرد.

 3ماده 

 ممنوعیت حق شرط

بطه با مفاد این پروتکل نمی این کنوانسیون در را 57هیچ گونه حق شرطی بموجب ماده 

 بایست مقرر شود.

 4ماده 

 قابلیت اعمال منطقه ای

. هر دولتی می تواند در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، قبول یا تاييد خود، 1

 منطقه یا مناطقی که می بایست این پروتکل در آن اعمال شود را مشخص نماید.

خ موخری، از طریق اعالمیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، . هر دولتی می تواند در هر تاری2

اجرای این پروتکل را به هر منطقه ی دیگر مشخص شده در این اعالمیه، تعمیم دهد، در رابطه 

با چنین منطقه ای، این پروتکل در اولین روز ماه، پس از انقضای یک دوره سه ماهه، بعد از 

 ط دبیرکل، الزم االجرا خواهد شد.تاریخ دریافت چنین اعالمیه ای توس
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. هر اعالمیه ی صادره بموجب دو بند پیشین، در رابطه با هر منطقه مشخص شده در این 3

اعالمیه، ممکن است بوسیله اطالعیه ای خطاب به دبیرکل، صرف نظر یا اصالح شود. این 

اعراض یا اصالح، در اولین روز ماه بعد از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت 

 دبیرکل، عملی خواهد شد.این اطالعیه توسط 

 5ماده 

 ارتباط با کنوانسیون

این پروتکل، مواد اضافی به این  4تا  1همانگونه که در میان دولت های عضو، مفاد مواد 

 در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.، ی شوندکنوانسیون تلقی م

 6ماده 

 امضاء و تصویب

این پروتکل می بایست برای امضاء توسط دولت های عضو شورای اروپا که امضاء کنندگان 

این کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد؛ این پروتکل می بایست مورد تصویب، قبول یا تاييد 

کند پروتکل را تصویب، قبول یا تاييد این  نمی تواندیک دولت عضو شورای اروپا قرار بگیرد. 

. اسناد تصویب، رده باشدکنوانسیون را تصویب ک یش از آن یا همزمان، اینبدون آنکه پ

 پذیرش یا تاييد می بایست به دبیرکل شورای اروپا سپرده شود.

 7ماده 

 الزم االجرا شدن

ده از تاریخی که در آن  این پروتکل در اولین روز ماه، پس از انقضای یک دوره سه ماهه، بعد

، 6ایت خود را برای التزام به این پروتکل مطابق با مفاد ماده دولت عضو شورای اروپا، رض

 اعالم نموده باشند، الزم االجرا می شود.

 

قبا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل تصریح در رابطه با هر دولت عضوی که متعا -2

نموده باشد، آن پروتکل در اولین روز ماه، پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخ تحویل 

 سند تصویب، قبول یا تاييد، الزم االجرا می شود.

 8ماده 

 وظایف امین

 از؛ نمایدرا مطلع  اروپادبیرکل شورای اروپا می بایست همه دولت های عضو شورای 

 هر گونه امضاء؛ -الف

 تحویل هر گونه سند تصویب، قبول یا تاييد؛ -ب

 الزم االجرا می شود؛  7و  4هر تاریخی که این پروتکل مطابق با مواد  -ج

 مرتبط به این پروتکل.دیگر ، اطالعیه یا ابالغیه اقدامنه هر گو -د

، این اند به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند، که

 .می نمایندپروتکل را امضاء 

، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن از اعتبار برابری 2002 می 3این پروتکل در 

شورای اروپا نگهداری  بایگانینسخه که کپی آن می بایست در برخوردار می باشند و در یک 

شد. دبیرکل شورای اروپا، می بایست نسخه های تاييد شده را برای  شود، در ویلنیوس تنظیم

 هر یک از دولت های عضو شورای اروپا، ارسال نماید.
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 ه شرح ذیل توافق نمودند:ب

 1 ماده

 10. محاکم و مراجع قضایی عالی طرف معظم متعاهد، همانگونه که مطابق با ماده 1

مشخص شده، می توانند درخواست ارائه ی نظریه مشورتی راجع به مسائل اصولی مرتبط با 

الحاقی تفسیر و اعمال حقوق و آزادی های تعریف شده در این کنوانسیون یا پروتکل های 

 به آن را بنمایند.

در پی اخذ نظریه مشورتی در زمینه یک پرونده  تنهااه یا دیوان متقاضی می تواند . دادگ2

 تحت رسیدگی نزد خود باشد.

. دادگاه یا دیوان متقاضی می بایست دالیل درخواست خود را بیان کنند و سابقه ی واقعی 3

 ایند.و قانونی پرونده تحت رسیدگی خود را ارائه نم

 2 ماده

قاضی شعبه عالی می بایست تصمیم بگیرند که آیا تقاضا برای نظریه پنج هیاتی از  .1

قبول کنند. این هیات می بایست دالیل خود، راجع به هرگونه  1مشورتی را با توجه به ماده 

 امتناع از پذیرش این تقاضا را ارائه نمایند.

بپذیرد، شعبه عالی نظریه ی مشورتی را صادرخواهد . در صورتی که این هیئت، این تقاضا را 2

 نمود.

اضی انتخابی . این هیئت و شعبه عالی، همانگونه که در بند پیشین اشاره شد، می بایست ق3

، به مقتضای سمت و بعنوان متقاضی می باشد دادگاه یا دیوانی که در طرف معظم متعاهد

قادر به شرکت در  کهآنیا  اشته باشد وآن قاضی حضور ندچنانچه مقام وی نیز دربرگیرد. 

جلسه نباشد، شخصی بوسیله رئیس دادگاه از میان فهرست ارائه شده ی پیشین آن طرفی 

 که می بایست در جایگاه قاضی شرکت کند، انتخاب می شود.

 

 16پروتکل شماره 

 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
 . استراسبورگ2013. اکتبر. 2

دولت های عضو شورای اروپا و سایر طرف های معظم متعاهد کنوانسیون حمایت از حقوق 

برده می شود) امضاء شده بشر و آزادی های اساسی (که از این پس بعنوان "کنوانسیون" نام 

 در رم؛ که امضاکنندگان سند مزبور می باشند، 1950نوامبر  4در 

تشکیل دادگاه اروپایی حقوق بشر (که از  19با توجه به مفاد این کنوانسیون و به ویژه ماده 

 این پس بعنوان "دادگاه" نامیده می شود)؛

ت مشورتی، روابط متقابل میان این با مالحظه اینکه توسعه صالحیت دادگاه در ارائه نظریا

دادگاه و مقامات ملی را ارتقاء افزون تری خواهد بخشید و بموجب آن، اجرای این کنوانسیون 

 را مطابق با قاعده کلی اختیار تصمیم گیری، تقویت خواهد نمود؛

 28) اتخاذی توسط مجلس نمایندگان شورای اروپا در 2013( 285با توجه به نظریه شماره 

 ، 2013ئن ژو

 

58 59 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ماده

مربوطه راجع دادگاه یا دیوان  رای اروپا و طرف معظم متعاهدی کهنماینده حقوق بشر شو

، می بایست حق ارائه نظرات کتبی و شرکت در همه جلسات رسیدگی را به وی می باشد

عدالت، هر شخص یا طرف داشته باشند. رئیس دادگاه می تواند در راستای اجرای صحیح 

کت در همه جلسات رسیدگی، معظم متعاهد دیگری را نیز بمنظور ارائه نظرات کتبی یا شر 

 .نمایددعوت 

 4ماده 

 شود.ذکر الیل نظرات مشورتی می بایست . د1

. چنانچه نظریه ی مشورتی، بطور کلی یا جزئی، بیانگر نظر اجماعی قضات نباشد، هر قاضی 2

 ه نظر جداگانه ای را صادر نماید.این حق را دارد ک

و به طرف معظم  درخواست کنندهبایست به دادگاه یا دیوان  . نظریات مشورتی می3

 .گردد، ابالغ راجع به وی می باشددادگاه یا دیوان  متعاهدی که

 . نظریات مشورتی می بایست منتشر شوند.4

 5 ماده

 نظریات مشورتی الزام آور نمی باشند.

 6 ماده

به  این پروتکل، مواد اضافی 5تا  1که در میان طرف های معظم متعاهد، مفاد مواد از آنجا 

در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال  ،این کنوانسیون تلقی می شوند

 شوند.

 

 7 ادهم

. این پروتکل می بایست برای امضائ طرف های معظم متعاهد کنوانسیون، مفتوح باشد، که 1

 ممکن است رضایت خود را به التزام اعالم کنند از طریق:

 امضاء بدون حق شرط در خصوص تصویب، قبول یا تاييد؛ یا -الف

 تصویب، قبول و تاييد. و به دنبال آن مشروط به تصویب، قبول و تاييدامضای  -ب

 اسناد تصویب، قبول یا تاييد می بایست به دبیرکل شورای اروپا تحویل داده شود. -2

 8 ماده

 عضو ن دهسه ماهه بعد از تاریخی که در آ این پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره

، اعالم 7طابق با مفاد ماده کنوانسیون، رضایت خود را برای التزام به این پروتکل م معظم متعاهد

 نموده باشند، الزم االجرا می شود.

کنوانسیون که متعاقبا رضایت خود را برای التزام به این  ر رابطه با هر طرف معظم متعاهدد -2

پروتکل، تصریح نموده باشند، آن پروتکل در اولین روز از ماه، پس از انقضای یک دوره سه ماهه 

 ، الزم االجرا می شود.7یتشان در التزام به این پروتکل مطابق با مفاد ماده بعد از تاریخ اعالم رضا

 9 ماده

این کنوانسیون در رابطه با مفاد این پروتکل،  57هیچ گونه حق شرطی نمی توان بموجب ماده 

 مقرر نمود.
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 10 ماده

هر یک از طرف های معظم متعاهد کنوانسیون می بایست در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، 

قبول یا تاييد خود، از طریق اعالمیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، به دادگاه ها و دیوان هایی که آن طرف 

اختصاص می دهد، اشاره کند. این اعالمیه ممکن است در هر ، بند اول از این پروتکل، 1عضو در راستای ماده 

 تاریخ دیگری و به همان شیوه اصالح شود.

 11 ماده

متعاهد این کنوانسیون بیرکل شورای اروپا می بایست دولت های عضو شورای اروپا و دیگر طرف های معظم د

 از؛ نمایدرا مطلع 

 هر گونه امضاء؛ -الف

 ول یا تاييد؛تحویل هر سند تصویب، قب -ب

 ؛  گرددالزم اجرا می  8مطابق با ماده هر تاریخی که این پروتکل  -ج

 ؛ و 10هر اعالمیه ی صادره مطابق با ماده  -د

 مرتبط با این پروتکل.دیگر ، اطالعیه یا ابالغیه هر گونه اقدام -ه

می د، این پروتکل را امضاء انبه گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده 

 .نمایند

، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن از اعتبار برابری برخوردار می باشند و 2013 اکتبر 2این پروتکل در 

 در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود، در استراسبورگ تنظیم شد.

بایست نسخه های تاييد شده را به هر یک از دولت های عضو شورای اروپا و به سایر دبیرکل شورای اروپا می 

 طرف های معظم متعاهد این کنوانسیون ارسال نماید.
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 کنوانسیون اروپایی

 حقوق بشر
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