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أحجثت االتفاقية األوروبية لحساية حقؾؽ اإلنداف والحخيات األساسية ثالث ىيئات

لحساية الحقؾؽ التي نرت عمييا ولخقابة احتخاـ الجوؿ اللتداماتيا التي فخضتيا عمييا،
وىي :المجشة األوروبية لحقؾؽ اإلنداف ،والسحكسة األوروبية لحقؾؽ اإلنداف ولجشة

الؾزراء .عجؿ الشغاـ األوروبي لحساية حقؾؽ اإلنداف تعجيالا جحريا بسؾجب البخوتؾكؾؿ
الحادي عذخ بيجؼ إعادة تشغيؼ آليات السخاقبة وتحديؽ فاعمية حساية حقؾؽ اإلنداف.

اليجؼ األساسي مؽ تبشي البخوتؾكؾؿ الخابع عذخ ىؾ تحديؽ فعالية آلية حساية حقؾؽ
اإلنداف استجابة لمتغيخ الكسي في الظمبات الفخدية ولمتغيخ الشؾعي في مؾضؾعاتيا ،عؽ

طخيق إضافة معيار ججيج لقبؾؿ الظمبات الفخدية وإدخاؿ نغاـ القاضي السشفخد وتؾسيع
اختراصات لجشة القزاة الثالثية .يحاوؿ البحث تقييؼ تظؾرات الشغاـ األوروبي لحساية
حقؾؽ اإلنداف وتحميمو عبخ دراسة آلية السحكسة األوروبية لحقؾؽ اإلنداف وإجخاءاتيا

فيسا يترل باختراصيا القزائي لمفرل في الظمبات الفخدية .تسثل تجخبة االتحاد
االوروبي تجخبة فخيجة مؽ نؾعيا في الغخوؼ الجولية الخاىشة ،سؾاء بالسخحمة التي مخ بيا

إنذاء االتحاد أو االجيدة السختبظة بو ،وعسمو في أطار القارة االوربية.

الكمسات السفتاحية :االتحاد االوروبي؛ حقػق اإلندان؛ الشطام األوروبي.
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Abstract
The European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms has created three bodies to protect the rights it
has provided for and to monitor the compliance of States with the
obligations it has imposed on them: the European Commission of Human
Rights، the European Court of Human Rights and the Committee of
Ministers. The European System for the Protection of Human Rights was
radically amended by Protocol XI with the aim of reorganizing
monitoring mechanisms and improving the effectiveness of the protection
of human rights. The primary objective of the adoption of Protocol XIV
is to improve the effectiveness of the human rights protection mechanism
in response to the quantitative change in individual applications and to
the qualitative change in their subjects، by adding a new standard for the
admissibility of individual applications، introducing the single judge
system and expanding the terms of reference of the Tripartite Committee
of Judges. The research attempts to assess and analyze the developments
of the European System for the Protection of Human Rights by
examining the mechanism and procedures of the European Court of
Human Rights in relation to its jurisdiction to adjudicate individual
applications. The experience of the European Union represents a unique
one in the current international circumstances، both in the stage it went
through and the organs associated with it، and its activity within the
framework of the European continent.
Keywords: European Union; human rights; European system.
https://regs.mosuljournals.com/,
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السقجمة
شكل تأسيذ االتحاد األوروبي خظؾة ميسة في مديخة الؾحجة األوروبية التي

بجأت مشح انتياء الحخب العالسية الثاني ،فقج تؾج تأسيذ االتحاد السديخة الظؾيمة
والذاقة التي بجأتيا الجوؿ األوروبية مشح نياية خسديشيات القخف الساضي ،عؽ طخيق
السعاىجات االقترادية وتخظيط بخامج دقيقة نحؾ التكامل األوروبي .وجاء تأسيذ ىحا

االتحاد نتيجة حتسية لسا عانتو الجوؿ األوروبية والتي حرجت ارواح الكثيخ مؽ
السجنييؽ ،فزالا عسا سببتو مؽ دمار بالجوؿ والسجف األوروبية .كسا اف تأسيذ االتحاد

األوروبي قج جاء ثسخة لمتحؾالت الجولية السيسة التي وصمت عمى الرعيج الجولي،
وانييار نغاـ القظبية الثشائية الحي سيظخ عمى الشرف الذخقي ألوروبا لفتخة طؾيمة
تجاوزت الشرف قخف ،كسا أف التظؾر التكشؾلؾجي واإلحداس بزخورة التؾحج
والتزامؽ كانت مؽ الجوافع السيسة نحؾ تكؾيؽ االتحاد األوروبي.

أهسية البحث

تكسؽ اىسية البحث في بياف أليات الحساية القانؾنية لحقؾؽ االنداف مؽ خالؿ

ميثاؽ االتحاد األوروبي واالتفاقيات األوروبية لحقؾؽ االنداف.

مذكمة البحث

تحاوؿ ىحه الجراسة متابعة ترجي االتحاد األوروبي لسذكمة وجؾد عجد كبيخ مؽ

انتياكات عمى حقؾؽ االنداف مؽ خالؿ اليات الحساية ،وىل لمسشغسات االقميسية دور

في حساية حقؾؽ االنداف؟ وما مجى فاعمية السحكسة األوروبية لحقؾؽ األنداف في
رصج تمػ االنتياكات والحج مشيا؟
فخضية البحث

تدعى الجراسة الى تحقيق االىجاؼ التالية  -:دور االتحاد األوروبي في حساية

حقؾؽ االنداف عمى الشظاؽ االقميسي ،وبياف دور السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف
والياتيا في الحج مؽ انتياكات حقؾؽ الشداف.
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مشهجية البحث
تعتسج الجراسة في الؾصؾؿ الى نتائجيا عمى السشيج الؾصفي التحميمي مؽ خالؿ

تؾضيح وتحميل اليات االتحاد القزائية وغيخ القزائية ،فزالا عؽ الى السشيج
التاريخي مؽ خالؿ تتبع نذأة وتظؾر االتحاد األوروبي لقانؾف الجولي لحقؾؽ االنداف.

هيكمية البحث

تؼ تقديؼ البحث الى مبحثيؽ رئيديؽ -:

السبحث االول :نذأة االتحاد األوروبي وأجهدة الخئيدة
السظمب االوؿ :الشذأة التاريخية لالتحاد األوروبي.
السظمب الثاني :األجيدة الخئيدة لالتحاد األوروبي التي يسارس عؽ طخيقيا اختراصاتو
السبحث الثاني :دور االتحاد األوروبي في حساية حقػق اإلندان

السظمب االوؿ :نذأة السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف.

السظمب الثاني :تذكيل واختراصات السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف.

السظمب الثالث :اَليات السحكسة األوروبية لحقؾؽ األنداف.
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السبحث االول
نذأة االتحاد األوروبي وأجهدتة
االتحاد األوروبي ىؾ مشغسة دولية إقميسية تتكؾف مؽ الجوؿ األوروبية وليا

شخرية قانؾنية مدتقمة مؽ الجوؿ السكؾنيؽ ليا ،والتي تزؼ ( )82دولة وأخخىؼ كانت

كخواتيا التي انزست في  1تسؾز/يؾليؾ  ،8112تأسذ بشاء عمى اتفاقية معخوفة باسؼ

معاىجة ماستخيخت السؾقعة عاـ  ،1998ولكؽ العجيج مؽ أفكاره مؾجؾدة مشح خسديشات
القخف الساضي .مؽ أىؼ مبادئ االتحاد األوروبي نقل صالحيات الجوؿ القؾمية إلى
السؤسدات الجولية األوروبية .لكؽ تغل ىحه السؤسدات محكؾمة بسقجار الرالحيات

السسشؾحة مؽ كل دولة عمى حجة لحا ال يسكؽ اعتبار ىحا االتحاد عمى أنو اتحاد فجرالي
حيث أنو يتفخد بشغاـ سياسي فخيج مؽ نؾعو في العالؼ  ،لؼ يزع االتحاد األوروبي

بادئ األمخ أية شخوط إضافية النزساـ الجوؿ السخشحة لمعزؾية ما عجا الذخوط
العامة التي تؼ تبشييا في االتفاقيات السؤسدة لالتحاد .لكؽ الفخؽ الذاسع في السدتؾى
االقترادي والدياسي بيؽ دوؿ أوروبا الؾسظى والذخقية ودوؿ االتحاد دفع مجمذ

االتحاد األوروبي في عاـ  1992ليزع ما يعخؼ شخوط كؾبشياغؽ (خميل،8112 ،
:)268

شخوط سياسية :عمى الجولة الستخشحة لمعزؾية أف تتستع بسؤسدات مدتقمة تزسؽ

الجيسقخاطية وعمى دولة القانؾف وأف تحتخـ حقؾؽ اإلنداف وحقؾؽ االقميات.

شخوط اقترادية :وجؾد نغاـ اقترادي فعاؿ يعتسج عمى اقتراد الدؾؽ وقادر عمى
التعامل مع السشافدة السؾجؾدة ضسؽ اإلتحاد.

شخوط تذخيعية :عمى الجولة الستخشحة لمعزؾية أف تقؾـ بتعجيل تذخيعاتيا وقؾانيشيا
بسا يتشاسب مع التذخيعات والقؾانيؽ األوروبية التي تؼ وضعيا وتبشييا مشح تأسيذ

اإلتحاد.

في  82حديخاف /يؾنيؾ  ،8116قخرت السسمكة الستحجة عبخ استفتاء الخخوج مؽ

االتحاد األوروبي ،لتربح أوؿ دولة فيو تقؾـ بحلػ (استفتاء بخيظانيا لمخخوج مؽ
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االتحاد الألوربي ،د.ت) ومؽ االسباب الخئيدة لخخوج بخيظانيا مؽ االتحاد األوروبي

كاف اىسيا االزمات االقترادية(.)1

لالتحاد األوروبي نذاطات عجيجة ،أىسيا كؾنو سؾق ا مؾحجا ذو عسمة واحجة ىي
اليؾرو الحي تبشت استخجامو  19دولة مؽ أصل اؿ 82األعزاء ،كسا لو سياسة

زراعية مذتخكة وسياسة صيج بحخي مؾحجة .احتفل في أذار /مارس  8112بسخور

 01عاـ عمى إنذاء االتحاد بتؾقيع اتفاقية روما .تحرل االتحاد األوروبي في 18
تذخيؽ األوؿ /أكتؾبخ  8118عمى جائدة نؾبل لمدالـ لسداىستو في تعديد الدالـ
والسرالحة والجيسقخاطية وحقؾؽ اإلنداف في أوروبا (خميل.)220 ،8112 ،

تسثل تجخبة االتحاد األوروبي تجخبة فخيجة مؽ نؾعيا في الغخوؼ الجولية

الخاىشة  ،سؾاء بالسخحمة التي مخ بيا أنذأ االتحاد أو باألجيدة السختبظة بو ،وعسمو في
أطار القارة األوروبية ودوؿ العالؼ ،وما خمقتو الجوؿ األوروبية مؽ حالة مؽ التؾازف
واالندجاـ والتشديق بيؽ االتحاد والجولة األوروبية ذات الديادة ،وسيتؼ في ىحا السبحث

بحث الشذأة التاريخية لالتحاد األوروبي في السظمب االوؿ وأىؼ األجيدة التي يسارس

عؽ طخيقيا اختراصاتو في السظمب الثاني.

السصمب االول

نذأة االتحاد األوروبي

إف الؾحجة األوروبية اوالا وقبل كل شيء مذخوع فكخي تبمؾر في أذىاف
مفكخيؽ وحكساء وفالسفة وفقياء ورجاؿ القانؾف ومرمحييؽ واجتساعييؽ قبل أف يتحؾؿ
الى مذخوع سياسي تديؼ في بشائو عمى االرض الؾاقع مؤسدات تحغى بجعؼ كبيخ

مؽ الذعؾب األوروبية وقظاع كبيخ مؽ الشخب الدياسية واالقترادية واالجتساعية

عمى مختمف اتجاىاتيا وفي مختمف الجوؿ األوروبية ومشيا بجأت تجريجيا االوضاع
والؾقائع تفرح عشو ىحا السذخوع ووحجة مداره عمى الخغؼ مؽ اختالؼ الجوافع

واالىجاؼ السقرؾد مشيا (سعيج.)86 ،1926 ،

وتتؾفخ لمستابع حيثيات تكؾف ىحه التجخبة ،فخص ا كثيخة لالستجالؿ عمال
البجائيات االولى ليا ،وقج يكؾف مشظكيا ،وتمػ البجائيات الى القخف الثالث عذخ
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السيالدي أذ شيج بخوز فكخة تؾحج األوروبي وتؾاصمت دوف انقظاع عبخ القخوف الثالثة

الالحقة ،وحسل لؾاء ىحه الفكخة عجد كبيخ مؽ الفالسفة ورجاؿ الدياسة والقانؾف في
مختمف أنحاء اوروبا .عمية سؾؼ نقدؼ ىحا السظمب الى فخعيؽ ،نتشاوؿ في الفخع
األوؿ نذأة االتحاد األوروبي في العرؾر الؾسظى ،ونتظخؽ في الفخع الثاني الى نذأة

االتحاد األوروبي بعج التشغيؼ الجولي.

الفخع األول

نذأة االتحاد األوروبي في العرػر الػسصى
ففي نياية القخف الثالث عذخ وبجاية القخف الخابع عذخ السيالدييؽ ارتبظت

فكخة الؾحجة األوروبية بالرخاع السحتجـ بيؽ الدمظة الخوحية التي كاف يجدجىا رأس

الكشيدة الكاثؾليكية والدمظة السجنية التي كاف يجدجىا رأس الجولة مسثالا باإلمبخاطؾر
أو (االمخاء والسمؾؾ) .كاف مؽ الظبيعي اف يزعف ىحا الرخاع الحدب السديحي ككل
واوروبا عمى وجو الخرؾص اماـ الذخؽ وخاصة الجدء االسالمي مشو ،ليأتي دور
الجافع الجيشي لبمؾرة أوؿ مذخوع فكخي متساسػ لؾحجة أوربية تدتيجؼ في السقاـ االوؿ
دعؼ الؾجؾد األوروبي لكي يتسكؽ (الحدب السديحي) مؽ الؾقؾؼ بؾجو (الذخؽ

السدمؼ)  ،وعبخ رجاؿ القانؾف الفخندي (بيخ ديبؾا) (( )1281-1801نافعة،8112 ،
.)90

عؽ ذلػ الحجث حامال مدؤولية الجعؾة لتجديج فكخة الؾحجة األوروبية لسجة

طؾيمة ،أال انيا لؼ يكؽ الجافع الؾحيج وراء عيؾرىا حؾية طخحيا في األجشجة الدياسية
األوروبية ،فاألحجاث الدياسية واالجتساعية التي طخأت عمى اوروبا بقجر ما أسيست
في االضعاؼ التجريجي لتأثيخ العامل الجيشي ،أشخت حكيقتيؽ بارزتيؽ أوليسا أنياء

دور الكشيدية ومؽ ثؼ اضسحالؿ تأثيخ العامل الجيشي في الجعؾة الى تؾحيج أوروبا،
وثانيسا تراعج وتيخة الشداعات االستقاللية والفخدية وخاصة بعج نذؾء الجولة القؾمية

في أوروبا التي قادتيا أطساعيا باتجاه إنذاء اإلمبخاطؾريات داخل أوروبا مؽ خالؿ

استخجاـ الحخوب وسيمة ليا (نعسة ،1998 ،ص .)62
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عمى مجى القخوف عجة ،بقيت فكخة تؾحيج أوروبا تخاود السفكخيؽ والفالسفة

وكانت تتراعج وتيختيا في فتخات الدالـ ،وتتخاجع ىحه الفكخة أحيانا تحت ضغط
الحخوب بيؽ الجوؿ األوروبية .وبعج بجاية القخف الدابع عذخ شيجت أوروبا حخكة

فكخية وسياسية استيجفت بشاء تجخبة اليجؼ مشيا وىؾ بشاء وحجة أوربية متكاممة،
وعيخت عجة دعؾات عسمية لفكخة االتحاد األوروبي كسا ىؾ الحاؿ في دعؾة السفكخ

(وليؼ بؽ) إلقامة بخلساف أوروبي مؾحج (سعيج.)86 ،1926 ،
الفخع الثاني

نذأة االتحاد األوروبي في العرخ الحجيث

تؾالت بعج ذلػ االحجاث عمى الرعيج القارة األوروبية وحجثت الكثيخ مؽ

التظؾرات السيسة ،مشيا قياـ الثؾرة الفخندية عاـ  ،1229وحجوث العجيج مؽ الحخوب

بيؽ دوؿ القارة ،وبخوز الظسؾحات الذخرية لمخجاؿ الدياسية واىجافيؼ نحؾ الديظخة

عمى القارة األوروبية وتكؾيؽ إمبخاطؾرية أوربية كبخى ،كحلػ بخوز التحالفات والتكتالت

داخل القارة األوروبية واالنقداـ الحاصل بيؽ الجوؿ األوروبية (غارودي ،د.ت).

إال اف كل ىحه االحجاث لؼ تفقج الكتاب ورجاؿ الدياسة طسؾحيؼ ودعؾاتيؼ

نحؾ إنذاء أو طخح فكخة الؾحجة األوروبية ،ال بل اف ىحه االحجاث كميا خمقت مشاخ ا
مؤاتيا إلعادة طخح الفكخة األوروبية مؽ جانب كتاب كبار كانؾا اكثخ التراقا بشبض

الذارع أمثاؿ (فيكتؾر ىؾكؾ) الحي رأس في  81اب /أغدظذ  1292مؤتس اخ لمدالـ
قاؿ فيو مذي اخ بقجوـ يؾـ (تقؾـ فيو) الؾاليات الستحجة األوروبية تستج عبخ األطمدي الى
الؾاليات الستحجة االمخيكية أال اف ذلػ لؼ يتحقق عمى ارض الؾاقع أال بعج قخف مؽ
الدمؽ وذلػ في عل التخاث اليائل مؽ عجـ الثقة الستخاكسة مع قزية االمؽ في

أوروبا ،وبعج كؾارث الحخب العالسية األولى والحخب العالسية الثانية ،ازدادت بذجة

ضخورات تأسيذ ما عخؼ فييا بعج باسؼ االتحاد األوروبي ،مجفؾع ا بالخغبة في إعادة
البشاء أوروبا مؽ أجل القزاء عمى احتساؿ وقؾع حخب شاممة أخخى (الدمظاف،
.)228 ،8111

:
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أدى ىحا الذعؾر في الشياية الى أنذاء السجسؾعة األوروبية لمفحؼ والرمب

 1901عمى يج كل مؽ السانيا (الحدبية) ،فخندا ،إيظاليا ،بمجيكا ،ىؾلشجا ،ولكدسبؾرغ،
ثؼ أنذاء مجمذ أوروبا بسؾجب معاىجة لشجف عاـ  1901مؽ قبل فخندا وبخيظانيا
والجنسارؾ وايخلشجا وايظاليا والشخويج وسؾيد اخ وبمجيكيا وىؾلشجا ولكدسبؾرغ ،ثؼ تأسيذ

السجسؾعة االقترادية األوروبية والسجسؾعة األوروبية لمظاقة الحرية بسؾجب معاىجة

روما عاـ  1902وطبقت في  1كانؾف الثاني /يشايخ  ،1902وىحه مؤسدات اوروبية

تذكل العساد االوؿ لالتحاد األوروبي إذ تحؾؿ ىحا التبادؿ التجاري بيؽ الجوؿ

األوروبية فيسا بعج الى شخاكة اقترادية وسياسية (الدمظاف.)222 ،8111 ،

وتؾجت كل أشكاؿ التعاوف سابقا بيؽ الجوؿ األوروبية بالتؾقيع عمى معاىجة
ماستخخيت عاـ  1998إلنذاء االتحاد األوروبي رسسيا ،وضؼ في عزؾيتو ()82

دولة أوروبية ،ومازالت ىشاؾ دوؿ أخخى لؼ تشزؼ ودوالا أخخى تقجمت بظمب االنزساـ
ليا ،فزال عؽ معاىجتي امدتخداـ ومعاىجة نيذ(السجحوب.)002 ،8116 ،
ومسا الشػ فيو أف االتحاد األوروبي أصبح لو تأثيخ بالغ األىسية عمى

الشغاـ العالسي ،والشغؼ االقميسية الستفخعة عشو ،بسا فييا الشغاـ االقميسي العخبي .فسؽ
الشاحية االستخاتيجية فاف االقميؼ العخبي يذغل مشظقة الجشاح الجشؾبي ألوروبا الغخبية،

ولو معيا عالقات ثقافية وتاريخية معقجة (بديؾني.)2 ،8112 ،

عمى صعيج اَخخ ،يالحظ أف الفمدفة التي تحكؼ طبيعة العالقة بيؽ االتحاد
األوروبي وبيؽ الجوؿ األعزاء فيو تختمف عؽ ذلػ التي تحكؼ العالقة بيؽ السشغسات

الجولية التقميجية والجوؿ األعزاء فييا ،مؽ زوايا عجة .فقج نجح االتحاد األوروبي بأف

يعثخ عمى صيغة تؾفق بيؽ سستيؽ أو خاصيتيؽ متعارضتيؽ ،بل متشاقزتيؽ أيزا
تقؾـ عمييا العالقات بيؽ الجوؿ :االولى :خاصية الديادة التي تخؾؿ الجوؿ ،صغيخىا

قبل كبيخىا ،حق السظالبة بأف تعامل عمى قجـ السداواة وأف تكؾف ليا الحقؾؽ نفديا
وعمييا الؾاجبات نفديا .الثانية :خاصية عجـ السداواة الفعمية بيؽ قجرات وإمكانات

الجوؿ ،وىي خاصية تعكذ نفديا في حخص الجوؿ الكبيخة عمى التستع بسخاكد ومدايا

:
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قانؾنية تتشاسب مع قجرتيا وإمكاناتيا الحكيكية .وقج جخت عسمية التؾفيق ىحه باستخجاـ

عجد مؽ التقشيات واالَليات السبتكخة (نافعة.)28 ،8112 ،
السصمب الثاني
أجهدة االتحاد االوروبي

تزؼ بشية االتحاد العجيج مؽ االجيدة التي تؼ تذكيميا لغخض الكياـ بالسيسات

السدشجة الييا وىي تشقدؼ الى اجيدة مدؤولة عؽ صشع القخار واجيدة مدؤولة عؽ

الخقابة والستابعة الدياسية فزال عؽ العجيج مؽ المجاف والسؤسدات السالية السختبظة
باالتحاد وسشحاوؿ في ىحا السظمب التظخؽ الى اىؼ االجيدة التي ليا عالقة بسؾضؾع

بحثشا ،مؽ خالؿ تقديسو الى أربعة فخوع رئيدة ،نتشاوؿ في الفخع األوؿ السجمذ
األوروبي ،ونتظخؽ في الفخع الثاني البخلساف األوروبي ،ونتشاوؿ في الفخع الثالث

السفؾضية األوروبية ،ونبيؽ اخي اخ في الفخع الخابع محكسة العجؿ األوروبية.
الفخع األول

السجمذ االوروبي

تؼ تذكيل ىحا السجمذ خالؿ قسة باريذ في  11كانؾف االوؿ /ديدسبخ 1922

بشاء عمى مبادرة مذتخكة مؽ الخئيذ الفخندي الدابق فاليخي
اذ اتخحت القسة ق اخ ار ا
جيدكار ديدتاف والسدتذار االلساني االسبق ىميسؾت كؾؿ بعقج القسة االوروبية
برفة مشتغسة ودورية كل اربعة اشيخ (سعيج.)62 ،1926 ،

وفي نياية قسة عاـ  1922تؼ صجور اعالف شتؾتغارت الحي اشتسل عمى

نص في وثيقة رسسية غيخ ممدمة تتعمق بتذكيل السجمذ األوروبي واختراصاتو إذ

يعج مؽ أىؼ األجيدة اإلدارية في االتحاد (عمى الخغؼ مؽ تقميص صالحياتو لرالح

البخلساف األوروبي) ويقؾـ بتسثيل مرالح الجوؿ األعزاء عمى السدتؾى األوروبي .لو

صالحيات واسعة ضسؽ السجاالت الستعمقة بالخكيدة الثانية والثالثة كالدياسية الخارجية

السذتخكة والتعاوف األمشي لكشو ال يسكؽ أف يقخر في مدائل متعمقة بالخكيدة األولى إال
بشاء عمى طمب مؽ السفؾضية األوروبية ،يتكؾف السجمذ مؽ وزراء حكؾمات الجوؿ
األعزاء والحي يعقج اجتساعاتو حدب الحاجة في كل مؽ بخوكدل ولؾكدسبؾرغ .أكثخ

:
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الؾزراء اجتساعا ىؼ وزراء الدراعة (حؾالي  12مخة في الدشة) ،السالية والخارجية الحيؽ

يجتسعؾف مخة في الذيخ تقخيبا (نافعة.)198 ،8112 ،

يتؼ الترؾيت في السجمذ إما باإلجساع أو بالغالبية السؤىمة وذلػ حدب

السجاؿ الحي يشتسي إليو السؾضؾع السرؾت عميو .تسمػ كل دولة عزؾ في السجمذ
عجد مؽ األصؾات يتشاسب مع عجد سكانيا .كسا يتؼ زيادة عجد األصؾات السخرص

لمجوؿ الرغيخة لخمق نؾع مؽ التؾزاف مع الجوؿ الكبيخة .يبمغ عجد األصؾات الكمي

 281صؾتا مؾزعة عمى  80دولة حيث يتظمب لشجاح الترؾيت باألغمبية السؤىمة

إلى  828صؾتا أي بشدبة تعادؿ  %28.82مؽ األصؾات .كسا يتظمب أيزا مؾافقة

أغمبية الجوؿ األعزاء وأف يذكل سكاف ىحه الجوؿ السؾافقة مجتسعة ما يعادؿ %68

عمى األقل مؽ سكاف االتحاد تتؾلى الجوؿ األعزاء الخئاسة بالتشاوب لسجة ستة أشيخ
وفقا لشغاـ محجد سمفا (مؽ شيخ يشايخ حتى شيخ يؾنيؾ ومؽ شيخ يؾليؾ حتى شيخ

ديدسبخ) (السيجاني.)86 ،8119 ،

الفخع الثاني

البخلسان االوروبي

يسمػ البخلساف األوروبي بعض الرالحيات التذخيعية ويعج الجياز الخقابي

واالستذاري في االتحاد األوروبي ،كسا يخاقب عسل السفؾضية األوروبية ويؾافق عمى

أعزائيا ،ويذارؾ بؾضع القؾانيؽ ،ويرادؽ عمى االتفاقيات الجولية وعمى انزساـ
أعزاء ججد .كسا يسمػ صالحيات واسعة فيسا يتعمق بالسيدانية السذتخكة لالتحاد
األوروبي .يقع مقخ البخلساف األوروبي في ستخاسبؾرغ لكشو يعسل أيزا في بخوكدل

ولؾكدسبؾرغ ،ويتكؾف البخلساف بسؾجب معاىجة نيذ مؽ  201مقعجا مؾزعة عمى الجوؿ
األعزاء بذكل يتشاسب مع عجد سكانيا .يقؾـ مؾاطشؾ كل دولة مؽ الجوؿ األعزاء

باختيار مسثمييؼ في البخلساف ابتجاء مؽ العاـ  1929عؽ طخيق انتخابات مباشخة تتؼ

كل  0سشؾات (بديؾني.)28 ،8112 ،

يفخض عجد السقاعج السحجد لكل دولة عمى الشؾاب مؽ الجوؿ السختمفة التجسع

ضسؽ تيارات حدب انتساءاتيؼ الدياسية الحدبية .يتؼ الترؾيت وفق مبجأ األغمبية.

:
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وىؾ بسثابة الؾاجية الجيسقخاطية لالتحاد األوروبي اليجؼ مشو تؾسيع عسمية السذاركة

في صشع القخار في االتحاد فاآلباء السؤسدؾف لمؾحجة األوروبية والجيسقخاطية عبخ
وجؾد ىيئة تسثيمية مشتخبة باالقتخاع السباشخ تقؾـ بؾعيفة تذخيعية ورقابة حكيكية (كامل

و رضا.)22 ،8111 ،

وتكؾف مؽ مسثميؽ عؽ شعؾب الجوؿ االعزاء وعجدىؼ  228عزؾا يسثمؾف

نحؾ  220مميؾف مؾاطؽ في  82دولة عزؾا في االتحاد ويتؼ اختيار ىؤالء السسثميؽ

مؽ خالؿ انتخابات بسؾجب االقتخاع العاـ السباشخ والدخي الحي يرؾت فيو مؾاطشؾ

الجوؿ االوروبية ويشتخبؾف مسثمييؼ لسجة خسدة سشؾات وقج زادت اتفاقية امدتخداـ عاـ
 1992البخلساف األوروبي قؾة في التأثيخ ووسعت مؽ مجاالت سمظاتو حيث حؾلت

البخلساف األوروبي الى مؤسدة تذخيعية تقؾـ بجور مذابو لجور البخلسانات الؾطشية

(الدمظاف.)222 ،8111 ،

الفخع الثالث

السفػضية األوروبية

وىي رمد االتحاد وتقتخب مؽ الدمظة التشفيحية وتتكؾف مؽ عذخيؽ عزؾا

عزؾ يسثمؾف دوؿ االتحاد وبحدب عجد الدكاف في كل مشيا وتتؾلى السفؾضية مياـ
اقتخاح قؾانيؽ ججيجة وتتمى تشفيح ق اخرات مجمذ الؾزراء وتقؾـ بسخاقبة الجوؿ األعزاء

لقؾاعج االتحاد (الجبؾري .)181 ،8112 ،وىي مكؾنو مؽ  80مفؾضا تخشحيؼ
حكؾمات الجوؿ االعزاء ويشتخبيؼ البخلساف األوروبي والسفؾضية ىي الييئة التشفيحية

لالتحاد ومؽ مياميا الديخ عمى حدؽ

تظبيق القانؾف السجسؾعات (السجحوب،

 .)061 ،8116وىي تسارس عجة وعائف مشيا التذخيع والتشفيح ومخاقبة التشفيح وىي
تدعى الى الجفاع عؽ مرالح االتحاد االوروبي وتسثيمو في الخارج كالتفاوض باسؼ

االتحاد األوروبي وعقج اتفاقيات مثل اتفاقية االرتباط والتعاوف مع الجوؿ االخخى،
وتيتؼ السفؾضية األوروبية والتي مقخىا بخوكدل بسرالح االتحاد األوروبي ككل ،مسا

يفخض عمى السفؾضيؽ االلتداـ بحلػ بغض الشغخ عؽ جشديتيؼ والجوؿ التي يشتسؾف

إلييا (الغؾاري.)209 ،8118 ،

:
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تستمػ السفؾضية صالحيات واسعة في السجاالت الستعمقة بالخكيدة األولى إذ

يحق ليا تقجيؼ مقتخحات القؾانيؽ واإلشخاؼ عمى تشفيح القؾانيؽ السذتخكة بؾصفيا

السدؤولة عؽ حساية االتفاقيات السبخمة .كسا تقؾـ بؾضع السيدانية العامة لالتحاد
واإلشخاؼ عمى تشفيحىا .فزال عؽ تقؾـ السفؾضية بتسثيل االتحاد في السفاوضات
الجولية كسا يحق ليا تؾقيع االتفاقيات مع دوؿ خارج االتحاد وليا صالحيات واسعة
في مدألة قبؾؿ أعزاء ججد في االتحاد .يتؼ الترؾيت في السفؾضية عمى أساس
األغمبية حيث يحق لكل دولة عزؾ في االتحاد بسؾجب معاىجة نيذ تعيؽ مفؾض

واحج .وتججر االشارة الى اف السفؾضية األوروبي ىيئة مدتقمة بأعزائيا عؽ

حكؾمات الجوؿ االعزاء مؽ االتحاد األوروبي (نافعة.)211 ،8112 ،
الفخع الخابع

محكسة العجل األوروبي

محكسة العجؿ األوروبية سابقا ،ىي أحج مؤسدات االتحاد األوروبي الدبع.

تتألف مؽ ثالث محاكؼ" :محكسة العجؿ" و"السحكسة" و"محكسة الخجمة العامة" .يقع

مقخ السحكسة والسحاكؼ السختمفة في لؾكدسبؾرغ ،تتكفل السحكسة بتظبيق قانؾف االتحاد
األوروبي وتفديخ مؾحج لو لكل دوؿ االتحاد .ولتحقيق ىحه الغاية ،فإنيا تقؾـ بسخاقبة
مذخوعية أعساؿ السؤسدات وفق قؾاعج االتحاد األوروبي ومجى امتثاؿ الجوؿ األعزاء

اللتداماتيا بسؾجب السعاىجات .تفدخ السحكسة أيزا قانؾف االتحاد األوروبي بشاء عمى

طمب مؽ السحاكؼ الؾطشية .لمسحكسة بشية تحتية خاصة بيا ،ويعسل بيا متخجسؾف،

شكل عجدىؼ في عاـ  ٪20 8116مؽ تعجاد العامميؽ بالسؤسدة (محكسة االتحاد

األوروبي (ـ.أ.أ) ،د.ت).

وسشتشاوؿ السحكسة بالتفريل كاَلية مؽ اَليات االتحاد األوروبي القزائية في
حساية حقؾؽ االنداف في السبحث الثاني مؽ ىحا البحث.

:
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السبحث الثاني
دور االتحاد األوروبي في حساية حقػق اإلندان
أولت معاىجة امدتخداـ السعجلة السشذئة لالتحاد األوروبي ،والسعقؾدة في عاـ

 ،1992عشاية فائقة لسدألة احتخاـ حقؾؽ اإلنداف في دوؿ االتحاد .كسا أف الجوؿ

األعزاء في االتحاد األوروبي جسيعيا أعزاء في مجمذ أوروبا وممتدمة بأحكاـ

االتفاقية األوروبية لحقؾؽ اإلنداف ،إف فكخة الحساية الجولية ال زالت مؽ األفكار

الحجيثة ندبيا في مجاؿ حقؾؽ االنداف ،اذ اف مفيؾـ الحساية عيخ ألوؿ مخة بالشدبة
لحساية االقميات في معاىجة وستفاليا عاـ  ،1622واذكخت ايز ا في بخوتؾكؾؿ مؤتسخ
فيشا السؾقع عاـ  ،1210ووردت حساية األقميات في اتفاقيات أخخى أخحت تؾقع
تباعا ،مثل معاىجة التشازؿ عاـ 1216بيؽ سخديشيا وسؾيد اخ السادة 18مشيا ،ونرت

أيزا معاىجة بخليؽ سشة  1222عمى إلداـ كل مؽ بمغاريا ومؾنتيشيجخو وصخبيا
ورومانيا وتخكيا باحتخاـ الحخيات والحقؾؽ الجيشية لسؾاطشي تمػ الجوؿ .يؾجج في الؾقت

الحاضخ ثالث نغؼ اقميسية تعسل في ثالث قارات ذات فاعمية في حساية حقؾؽ
اإلنداف ،وىحه الشغؼ حدب كفاءتيا ىي الشغاـ األوروبي الحي يعج افزميا ،يميو
الشغاـ االمخيكي والحي يعسل في قارتي امخيكا الذسالية والجشؾبية ،و الشغاـ االفخيقي

(تؾرار.)288 ،8112 ،

الشغاـ األوروبي ىؾ االقجـ واألكثخ فاعمية ،ويعؾد أنذاءه إلى اتفاقية لشجف عاـ

 ،1929التي كانت اتفاقية روما عاـ 1901لحقؾؽ اإلنداف والحخيات األساسية مؽ
أفزل نتاجاتو ،وقج جاء ىحا الشغاـ بسحكسة ذات والية جبخية ىي السحكسة األوروبية

لحقؾؽ االنداف ،ويعج اقجـ نغاـ اذ سبق حتى نغاـ األمؼ الستحجة كحلػ انو األفزل
مؽ بيؽ انغسة الحساية ليذ فقط االقميسية بل والعالسية (الحساية الجولية لحقؾؽ

اإلنداف ،د.ت).

:
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تتزسؽ السادة ( )8/9مؽ السعاىجة السشذئة لالتحاد األوروبي إقخار صخيح ا
بحقؾؽ اإلنداف وبؾجؾب احتخاميا  ،فالسادة ( )8/9تسثل اوؿ إقخار بأىسية حقؾؽ

االنداف في "القانؾف الجستؾري األوروبي" لقج نرت السادة السحكؾرة عمى أنو" :سيحتخـ

االتحاد الحقؾؽ األساسية ،كسا ىي مكفؾلة في االتفاقية األوروبية لحقؾؽ االنداف
والحخيات االساسية" .وأكجت السادة (ي )8/1/مؽ السعاىجة ذاتيا عمى الحاجة إلى

تظؾيخ وتعديد الجيسقخاطية وسيادة القانؾف واحتخاـ حقؾؽ االنداف والحخيات االساسية،
وقامت معاىجة امدتخداـ السعجلة لمسعاىجة السشذئة لالتحاد األوروبي بتؾسع دور

السحكسة العجؿ األوروبية في مجاؿ حقؾؽ االنداف .وذلػ مؽ خالؿ إدراج عجد مؽ
األحكاـ التي ليذ ليا نغيخ في معاىجة ماستخيخت السشذئة لالتحاد (عمؾاف والسؾسى،

.)198 ،8111

تزسشت االتفاقية األوروبية لحقؾؽ االنداف والحخيات االساسية أليات لزساف

احتخاـ الحقؾؽ والحخيات الستزسشة فييا ويذار إلى أف اَليات الحساية حجث تعجيل ليا
بسقتزى البخوتؾكؾؿ رقؼ  11 :والحي دخل حيد الشفاذ في  1تذخيؽ الثاني /نؾفسبخ

 1992والحي ألغى المجشة األوروبية لحقؾؽ االنداف وأبعج لجشة الؾزراء عؽ لعب دور
الحي كاف ليا في الشغاـ القجيؼ ماعجا ما يتعمق بتظبيق االحكاـ ،يقؾـ االتحاد
األوروبي عمى قيؼ احتخاـ الكخامة اإلندانية والحخية والجيسقخاطية والسداواة وسيادة

القانؾف واحتخاـ حقؾؽ اإلنداف ،بسا في ذلػ حقؾؽ األشخاص السشتسيؽ إلى أقميات

(السادة الثانية مؽ السعاىجة في شأف االتحاد األوروبي) (فخحاتي وآخخوف،8118 ،

.)821

كحلػ فإف عالسية حقؾؽ اإلنداف والحخيات األساسية وعجـ قابميتيا لمتجدئة

يعج بيؽ الخكائد األساسية لعالقات االتحاد األوروبي مع بكية العالؼ :االتحاد "يداىؼ

في الدالـ واألمؽ والتشسية السدتجامة لألرض ،وفي التزامؽ واالحتخاـ الستبادؿ بيؽ

الذعؾب ،والتجارة الحخة والسشرفة ،والقزاء عمى الفقخ وحساية حقؾؽ اإلنداف ،وال
سيسا حقؾؽ الظفل ،والتقيج الرارـ بالقانؾف الجولي وتظؾيخه ،وعمى األخص احتخاـ
:
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مبادئ ميثاؽ األمؼ الستحجة" (السادة الثالثة مؽ السعاىجة في شأف االتحاد األوروبي )

(السعاىجة في شأف االتحاد األوروبي ) ،(TUAد.ت ،السادة (.))2

عمى السدتؾى الجاخمي ،اعتسج البخلساف األوروبي ومجمذ االتحاد األوروبي

والسفؾضية األوروبية في  2كانؾف األوؿ /ديدسبخ  8111ميثاؽ الحقؾؽ األساسية
لالتحاد األوروبي ،والحي يتألف مؽ ديباجة و  02مادة مقدسة إلى سبعة فرؾؿ .وقاـ

االتحاد  -الحي يعتخؼ بالحقؾؽ األساسية التي تكفميا االتفاقية األوروبية لحساية حقؾؽ

اإلنداف والحخيات األساسية وكسا تقخىا التقاليج الجستؾرية السذتخكة لمجوؿ األعزاء –

بؾضع قائسة ميسة خاصة بو مؽ السعاييخ الستعمقة بالحقؾؽ األساسية .ويؾلي السيثاؽ
اىتساما خاصا لدتة قيؼ أساسية ىي :الكخامة (السؾاد  )0-1والحخية (السؾاد )19-6؛

السداواة (السؾاد )86-81؛ التزامؽ (السؾاد  ،)22-82والسؾاطشة (السؾاد )26-29
والعجالة (السؾاد  .)01-22وفي كانؾف االوؿ /ديدسبخ  ،8119مع بجء نفاذ معاىجة

لذبؾنة ُمشح السيثاؽ نفذ القؾة القانؾنية السمدمة لمسعاىجات (عمؾاف والسؾسى،8111 ،
.)192-198
وفي حساية حقؾؽ اإلنداف داخل االتحاد األوروبي ،ثسة دور ميؼ يزظمع بو

مؽ خالؿ االليات األتية -:

اوال -:وكالة االتحاد األوروبي لمحقػق األساسية( )FRAالتي أنذئت في عاـ
 8112ومقخىا في فييشا .وتيجؼ ىحه الؾكالة إلى تقجيؼ السداعجة والسذؾرة لمسؤسدات

األوروبية والدمظات الؾطشية ،فيسا يتعمق بالحقؾؽ األساسية ،عشج تظبيق القانؾف
االتحادي ،ومداعجتيا عمى اتخاذ تجابيخ أو تحجيج الخظؾات السشاسبة (مجمذ االتحاد

األوروبي.)8111 ،

ثاني ا -:عمى السدتػى الجولي ،مشح مظمع التدعيشيات ،أدرج االتحاد األوروبي بشجا

حؾؿ احتخاـ حقؾؽ اإلنداف في اتفاقيات التجارة والتعاوف مع دوؿ العالؼ الثالث (اتفاؽ

اتكؾتؾنؾ) ،وبيحا أُدرجت مبادئ تعديد الجيسقخاطية ،وسيادة القانؾف وحقؾؽ اإلنداف
والحخيات األساسية بيؽ أىجاؼ التعاوف اإلنسائي لالتحاد األوروبي(.)8
:
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ثالث ا -:في عام  ،2012تبشى االتحاد األوروبي "اإلشار االستخاتيجي" لمجيسقخاطية
وحقؾؽ اإلنداف ،الحي تخافقو خظة عسل ،والحي يحتؾي عمى عجد مؽ التجابيخ التي

ُيظمب تظؾيخىا مؽ السفؾضية ومؽ الجوؿ األعزاء ،وفقا لسدؤولية متقاسسة ،مؽ أجل
تعديد حقؾؽ اإلنداف والجيسقخاطية .فزال عؽ ذلػ ،خالؿ الدشؾات األخيخة ،أقخ

االتحاد األوروبي مجسؾعة مؽ السبادئ التؾجييية الستعمقة بحقؾؽ اإلنداف ،والتي ،وإف

لؼ تكؽ ممدمة قانؾنا ،فإف ليا قيسة سياسية قؾية ،إذ تذيخ إلى األولؾيات السؾضؾعية

لالتحاد األوروبي في مجاؿ حقؾؽ اإلنداف تجاه دوؿ غيخ األعزاء في االتحاد.
وحاليا ،ىشاؾ إرشادات أو خظؾط تؾجييية لالتحاد األوروبي في السجاالت األتية:

((عقؾبة اإلعجاـ -التعحيب وغيخه مؽ ضخوب العقؾبات أو السعاممة القاسية أو

الالإندانية أو السييشة  -تعديد وحساية حخية الجيؽ والعبادة  -تعديد وحساية حقؾؽ

اإلنداف لألشخاص ) -)LGBTIحؾارات حؾؿ حقؾؽ اإلنداف مع الجوؿ غيخ

األعزاء في االتحاد األوروبي  -األطفاؿ والرخاعات السدمحة  -السجافعؾف عؽ

حقؾؽ اإلنداف  -تعديد وحساية حقؾؽ الظفل  -مكافحة العشف ضج الشداء ومكافحة
كل أشكاؿ التسييد ضجىؽ  -القانؾف اإلنداني الجولي  -الحق في حخية التعبيخ عمى

شبكة انتخنت وخارجيا )) (حقؾؽ اإلنداف في السشغسات الجولية ،د.ت).

رابع ا  -:يشذخ االتحاد األوروبي تقخي اخ سشػيا عغ سياسات االتحاد ومبادراته في
مجاؿ حقؾؽ اإلنداف عمى السدتؾى الجولي .ىحا فزال عؽ التقخيخ الدشؾي السقجـ مؽ
البخلساف األوروبي حؾؿ األنذظة الخامية إلى تعديد حقؾؽ اإلنداف.

خامدا -:ثسة أهسية كبيخة لمسػارد السالية السخررة مغ قبل االتحاد األوروبي
لسجاؿ تعديد وحساية حقؾؽ اإلنداف ،مؽ خالؿ األداة السالية لتعديد الجيسقخاطية
وحقؾؽ اإلنداف في العالؼ ،EIDHR ،التي تأُسدت سشة  8116بغخض دعؼ تشفيح

أولؾيات سياسة االتحاد األوروبي في مجاؿ حقؾؽ اإلنداف في الجوؿ غيخ األعزاء،

وال سيسا مؽ خالؿ دعؼ أفخاد ومجسؾعات يسثمؾف السجتسع السجني والسشغسات الجولية

العاممة في مجاؿ حساية وتعديد حقؾؽ اإلنداف .وقج بمغت ميدانية األداة األوروبية
:
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لمجيسقخاطية وحقؾؽ اإلنداف ،EIDHR ،لمفتخة بيؽ  8181-8112ما يقخب مؽ
 1،22مميؾف يؾرو (يؾنكخ ،د.ت).

سادس ا -:المجشة األوروبية لحقػق االندان ،كانت المجشة األوروبية لحقؾؽ االنداف
احج اليات السيسة لتشفيح االتفاقية األوروبية لحقؾؽ االنداف ،فقج تذكمت المجشة بسؾجب
نص السادة (/9أ) مؽ االتفاقية وتسارس المجشة دورىا االشخافي والخقابي حؾؿ احتخاـ

الجوؿ االطخاؼ ألحكاـ االتفاقية باالستشاد عمى االليات غيخ القزائية التي شسمت

(تمقي الذكؾى مؽ قبل الجوؿ واالفخاد والسشغسات غيخ الحكؾمية وكحاؾ التدؾية)،

واستسخ عسل المجشة األوروبية قائس ا حتى عاـ ( ،)1922وقج تؼ إلغاء المجشة األوروبية
لحقؾؽ االنداف بسؾجب البختؾكؾؿ رقؼ ( )11السمحق باالتفاقية األوروبية لحقؾؽ

االنداف ،وتؼ إسشاد اختراصات المجشة الى السحكسة األوروبية لحقؾؽ اإلنداف

(خميفة.)112 ،8112 ،

وسؾؼ نقترخ ىحا السبحث عمى دور االتحاد األوروبي في حساية حقؾؽ

االنداف مؽ خالؿ االلية القزائية لحساية حقؾؽ االنداف مؽ خالؿ السحكسة

األوروبية ،وألىسية ىحه االلية سؾؼ نقدؼ ىحا السبحث الى ثالثة مظالب نتظخؽ في
السظمب االوؿ الى نذأة السحكسة ،وفي السظمب الثاني نتشاوؿ قؾاـ واختراصات

السحكسة واخي اخ نتشاوؿ اليات السحكسة في حساية حقؾؽ االنداف في السظمب الثالث.
السصمب االول

نذأة السحكسة األوروبية لحقػق االندان

بسؾجب السادة ( )19مؽ االتفاقية األوروبية لحقؾؽ االنداف ،نذػأت محكسػة

أوروبيػة لحقػؾؽ اإلندػػاف ،وتؼ اإلعالف عؽ إجخاءاتيا في الجخيجة الخسسية لمسجسؾعة
في مارس/آذار  ،1902بيجؼ احتخاـ األطخاؼ الدػامية الستعاقػجة اللتداماتيؼ السشبثقػة
عؽ ىحه االتفاقية وبخوتؾكؾالتػيا وسسيت فيسا بعج بػ"السحكسػة" .وىي تعسل بذكل دائؼ.

وفي  81كانؾف األوؿ /ديدسبخ  1902أصجرت السحكسة أوؿ حكؼ ليا .وفي تذخيؽ

األوؿ /أكتؾبخ  1902حمت محكسة العجؿ األوروبية محل محكسة العجؿ التابعة
:
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صجقت السحكسة عمى
لمسجسؾعة األوروبية لمفحؼ والرمب ،وفي  2آذار /مارس ّ 1909
لؾائحيا اإلجخائية (السيجاني.)111 ،8119 ،
وتعج أحج لياكل االتحاد االوروبي الحي تؼ انذاؤه بسقتزى اتفاقية االتحاد

االوروبي في اجتساع ماستخخت سشة  ،1991والتي تؼ التؾقيع عمييا مؽ قبل الجوؿ

االوروبية في  2شباط /فبخايخ  1998في مجيشة ماستخخت ،والتي دخمت حيد الشفاذ
في االوؿ مؽ تذخيؽ الثاني /نؾفسبخ ( 1992خالج.)201 ،8118 ،

وتشغخ السحكسة في الذكاوى السخفؾعة الييا مؽ قبل الجوؿ االعزاء أو

السفؾضية بؾصفيا أحج لياكل االتحاد كحلػ ضج دولة ال تحتخـ التداماتيا االوروبية،
كسا تختص بتفديخ السعاىجات وتشغخ في قزايا التعؾيض عؽ االضخار التي تدببيا
االجيدة االوروبية لمغيخ .كسا أف السحكسة معشية بالتؾفيق بيؽ أحكاـ االتفاقيات

االوروبية وحقؾؽ مؾاطشي الجوؿ االعزاء اضافة الى تدؾية الشداعات التي تشذأ في

أطار االتحاد .وىؾ ما أدى الى اضظالع السحكسة بجور ميؼ في اطار تظؾيخ الحساية
االوروبية لحقؾؽ االنداف وحخياتو االساسية عمى مدتؾى االتحاد ،وقج أحجست

السحكسة في البجء عؽ البت في السدائل الستعمقة بحقؾؽ االنداف وحخياتو االساسية،
ولكشيا أقخت في قزية برالحيتيا في البت في ىحه السدائل في اطار قانؾف الجساعة

االوروبية ولقج عجت السحكسة احتخاميؼ حقؾؽ االنداف وحخياتو االساسية جداء مؽ
السبادئ العامة لقانؾف الجساعة االوروبية ،وشخعت السحكسة استشادا إلى ىحه الفكخة في

البت في قزايا تتعمق بحقؾؽ االنداف في اطار قانؾف الجساعة االوروبية وتؾاصل
ىحا الجور بعج تأسيذ االتحاد االوروبي وجعميا أحج لياكمو.

وتجخل السحكسة في البت في مدائل تتعمق بحقؾؽ االنداف وحخياتو االساسية

يؤدي في بعض االحياف الى تشازع في االختراص بيشيا وبيؽ السحكسة االوروبية

لحقؾؽ االنداف ،وىؾ ما وصل حج تزارب وتشاقض في االحكاـ الرادرة عشيا بذأف

حق مؽ الحقؾؽ السعتخؼ بيا وىؾ ما تؼ معالجتو.

:
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لؼ تقترخ االتفاقية األوروبية لمحقؾؽ االنداف عمى الشص الحقؾؽ والحخيات

االساسية لمكائؽ البذخي وتقخيخه ،بل سعت لحساية ىحه الحقؾؽ والحخيات والديخ عمى
تظبيقيا مؽ خالؿ تأسيذ ىيئة قزائية وىي :السحكسة العجؿ األوروبية لحقؾؽ

االنداف  European Court of Human Rightsبسؾجب معاىجة دولية تأسدت

في مجيشة ستخاسبؾرغ الفخندية ،والتي تيجؼ حساية حقؾؽ اإلنداف والحخيات األساسية

السكؾف حجيث ا آنحاؾ  -سشة
في القارة األوروبية ،إذ وضع مدؾدتيا مجمذ أوروبا ُ -
 ،1901وبجأ تظبيقيا في  2أيمؾؿ/سبتسبخ سشة  ،1902وكخست االتفاقية األوروبية
جدئيا الثاني (السؾاد مؽ  19إلى  )01لمبحث في تأليف ىحه السحكسة وصالحيتيا
واختراصاتيا ونذاطاتيا (محكسة العجؿ األوروبية لحقؾؽ اإلنداف ،د.ت).

ولؾ عجنا تاريخيا الى الؾراء لؾججنا بأف فكخة انذاء محكسة أوربية لحقؾؽ

االنداف تعؾد لعاـ  ،1926أي قبل تأسيذ مجمذ أوروبا حيث تؼ اقتخاح انذاء ىحه

السحكسة لمفرل في السشازعات الشاجسة عؽ عجـ احتخاـ السؾاد الخاصة بحقؾؽ االنداف
والتي نرت عمييا معاىجات الرمح بيؽ الحمفاء بعج الحخب العالسية الثانية .ولكؽ لؼ

تظبق ىحه الفكخة الى اف تؼ اعتساد االتفاقية األوروبية لحقؾؽ االنداف في عاـ .1901

ولؼ تباشخ السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف عسميا بالتظبيق لالتفاقية األوروبية

اال في عاـ  ،1909وذلػ بعج اف قبمت  2دوؿ اطخاؼ في ىحه االتفاقية بالقزاء
اإللدامي ليحه السحكسة .وقج تؼ استكساؿ ىحه الذخط في  ،1920/9/2ووضعت
السحكسة نغاميا الجاخمي في  ، 1909/9/12ومؽ ثؼ أدخمت عمى ىحا الشغاـ عجة
تعجيالت عمال نغاـ السحكسة كاف اخخىا في عاـ ( 1992الجشدورى.)26 ،1999 ،

وتسثل التعجيل االخيخ باعتساد البخوتؾكؾؿ رقؼ  ،11الحي دخل حيد التشفيح

في  ،1992/11/1إذ ادخل تعجيالت جحرية عمى الية االتفاقية األوروبية لحقؾؽ
االنداف ،وبالتالي نغاـ السحكسة األوروبية ،بحيث ألغى وجؾد المجشة األوروبية لمحقؾؽ
االنداف واختراصاتيا ونذاطاتيا ،والتي كاف معسؾالا بيا مشح عاـ  ،1902تاريخ

دخؾؿ االتفاقية األوروبية حيد التشفيح ،كسا عجؿ ىحا البخوتؾكؾؿ نغاـ السحكسة
:
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األوروبية ،والحي كاف معسؾالا بو ،كسا قمشا ،مشح عاـ ( 1909فخحاتي وآخ،8118 ،.
.)28

السصمب الثاني

تذكيل واختراصات السحكسة األوروبية لحقػق االندان

سشتشاوؿ في ىحا السظمب تذكيل السحكسة في الفخع االوؿ  ،ونتظخؽ الى

اختراصات السحكسة في الفخع الثاني.

الفخع االول

تذكيل محكسة العجل األوروبية لحقػق االندان

تتكؾف محكسة العجؿ األوروبية مؽ قاض واحج مؽ كل دولة عزؾ في
االتحاد األوروبي ،و 11مؽ السجعيؽ العاميؽ ،يتؼ اختيارىؼ باتفاؽ مذتخؾ مؽ

حكؾمات الجوؿ األعزاء ،بعج استذارة لجشة مخترة بتقجيؼ السذؾرة ،وتكؾف واليتيؼ
لسجة ست سشؾات قابمة لمتججيج .ويتؼ اختيار القزاة والسحاميؽ مؽ األشخاص الحيؽ

يتستعؾف باالستقاللية وتتؾفخ فييؼ شخوط الكفاءة والخبخة في السجاالت القانؾنية .أما

رئيذ السحكسة فيتؼ انتخابو مؽ بيؽ القزاة الحيؽ يسثمؾف الجوؿ األعزاء لفتخة قابمة
لمتججيج ثالث سشؾات (خميفة.)112 ،8112 ،

وعمية سشتظخؽ في ىحا الفخع الى القزاة السحكسة في الفقخة األولى  ،ومؽ ثؼ

نتشاوؿ تذكيل ىحه السحكسة في الفقخة الثانية.

أوالً  :القزاة :
سيتؼ تشاوؿ عجدىؼ  ،ومؤىالتيؼ  ،وتخشيحيؼ انتحابيؼ  ،ومجة واليتيؼ.

 .1عجدهع  :تتألف السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف ،وحدب ما نرت عمية السادة

 81مؽ االتفاقية األوروبية ،مؽ عجد مؽ القزاة يداوي عجد الجوؿ التي صادقت عمى

االتفاقية األوروبية لحقؾؽ االنداف ،تتألف ىحه السحكسة حاليا مؽ ( )22قاضيا،
ويتزح أيزا مؽ السادة  22بأنو يسكؽ لجولة طخؼ في االتفاقية األوروبية اف تخشح
:
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قاضي مؽ جشدية دولة طخؼ في ىحه االتفاقية سبق اف رشحت قاضي مؽ مؾاطشييا،

بسعشى اخخ يسكؽ تؾاجج اكثخ مؽ قاضي يحسمؾف نفذ الجشدية ىحه الجولة وىؾ ما
أضافة البخوتؾكؾؿ رقؼ  11بعج دخؾلو حيد التشفيح في  ، 1992/11/1ألنو لؼ يكؽ

يجؾز اف تزؼ السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف حدب نغاميا القجيؼ اكثخ مؽ

قاضي يحسل نفذ الجشدية (السيجاني.)182 ،8119 ،

 .2مؤهالتهع :حجدت الفقخة االولى مؽ السادة  22مؽ االتفاقية األوروبية  ،مؤىالت
ىؤالء القزاة ومؾاصفاتيؼ إذ يجب اف يتستعؾا "برفات أخالقية سامية"  ،وأف يكؾنؾا

حائديؽ عمى السؤىالت السظمؾبة لذغل وعائف قزائية عميا ،أو أف يكؾنؾا مؽ الفقياء

في القانؾف يتستعؾف بقجرات معخوفة " (نذؾاف.)129 ،8111 ،

 .2تخشيحهع وانتخابهع :يتؼ انتخاب قزاة السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف ،حدب
ما نرت عمية الفقخة األولى مؽ السادة  88مؽ االتفاقية األوروبية ،بأغمبية األصؾات

السعبخة ألعزاء الجسعية االستذارية أو البخلسانية لسجمذ أوروبا" ،اعتسادا عمى قائسة
تتزسؽ أسساء ثالثة مخشحيؽ مقجمة مؽ الظخؼ الدامي الستعاقج " .وتتبع نفذ

االجخاءات ،وبسقتزى الفقخة  8مشؼ نفذ السادة  ،بيجؼ انتخاب قزاة السحكسة لجى
ترجيق دوؿ أخخى عمى االتفاقية األوروبية ولذغل مقاعج القزاة إعادة انتخابيؼ:

 -1تشتخػب الجسعيػة البخلسانيػة ،بأغمبية األصػؾات السعبػخة ،قزػاة السحكسػة السسثميؽ
لألطخاؼ الدػامية الستعاقػجة ،اعتسادا عمى قائسػة تتزسؽ أسساء ثالثة مخشػحيؽ مقجمػة

مؽ الظخؼ الدامي الستعاقػج.

 -8تتبع نفػذ اإلجخاءات السػتكساؿ انتخػاب قزػاة السحكسػة لجى انزسػاـ أطخاؼ
سػامية متعاقػجة ججيجة ولذػغل السقاعج التي أصػبحت شػاغخة(االتفاقيػة األوروبية لحسػاية
حقػؾؽ اإلندػػاف والحػخيات األسػػاسػػية (أ.أ .ح.ح ،1901 ، ).السادة .)88

 .4مجدهع :يسزي قزاة السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف ،وبسقتزى ما نرت
عمية الفقخة االولى مؽ السادة  21مؽ االتفاقية األوروبية ،ست سشؾات في مشاصبيؼ

:
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ويجؾز اعادة انتخابيؼ ،ولكؽ "تشتيي مجة عزؾية نرف القزاة السختاريؽ عشج

االنتخاب االوؿ بعج انقزاء ثالث سشؾات" (نذؾاف.)129 ،8111 ،

ثانياً  :تذكيل السحكسة األوروبية

بحثت الفقخة االولى مؽ السادة  82مؽ االتفاقية األوروبية في ألية تذكيل لجاف

السحكسة وغخفيا واقداميا والغخفة الكبخى كسا يأتي:

-1تجتسع السحكسػة ،لج ارسػة القزػايا السعخوضػة عمييا ،في لجاف مؤلفػة مؽ ثالثة

قزػاة ،وفي غخؼ مؤلفػة مؽ سػبعة قزػاة ،وفي غخفػة كبخى مؤلفػة مؽ  12قاضػيا.
تذكل غخؼ السحكسة المجاف لفتخة محجدة.

 -8يكؾف القاضػي السشتخػب عؽ الجولػة الظخؼ في الشداع ،عزػؾا أصػيال في الغخفػة
أو الغخفػة الكبػخى .في حاؿ غياب ىحا القاضػي ،أو اسػتحالة شػغل مشرػبو ،تعيؽ ىحه

الجولػة الظخؼ شػخرا يذػغل مشرػب القاضػي.

 -2تتألػف الغخفػة الكبخى مؽ رئيػذ السحكسػة ونؾاب الخئيػذ ورؤساء الغخؼ وبقيػة
القزػاة الحيؽ تؼ اختيارىؼ تظبيػقا لشغاـ السحكسػة .ال يجؾز ألي قاض في الغخفػة التي

أصػجرت حكسيا أف يذػغل مشرػبو عشجما تحاؿ القزػية أماـ الغخفػة الكبخى تظبيػقا
لمسػادة  ،22باسػتثشاء رئيػذ السحكسػة والقاضػي السشتخػب عؽ الجولػة الظخؼ السعشيػة

(أ.أ .ح.ح ،1901 ،.السادة .)82
 -1المجان :

يسكؽ اف تجتسع السحكسة األوروبية "لجراسة القزايا السعخوضة عمييا" في

لجاف ،وتتألف كل لجشة مؽ ثالثة قزاة (الفقخة االولى مؽ السادة  82مؽ االتفاقية

األوروبية) .ويتؼ اختيار ىؤالء القزاة مؽ بيؽ اعزاء نفذ القدؼ (إذ يؾجج اربعة

اقداـ في السحسة األوروبية وىؾ ما سشخاه الحقا ) .وتكؾف المجشة اوؿ مؽ يشغخ عادة
في القزايا السعخوضة عمى السحكسة األوروبية وتعمؽ رفض الذكاوى التي ال تحتخـ

الذخوط السظمؾبة ،وتتخح ق اخراتيا باإلجساع .ويزؼ كل قدؼ لجشتيؽ ،أي يؾجج حالي ا
ثساف لجاف.

:
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 -2االقدام :
أشار البشج (ب) مؽ السادة  86مؽ االتفاقية األوروبية "غخؼ" يتؼ تذكيميا

لسجد محجدة .وجاءت الفقخة االولى مؽ السادة  80مؽ الشغاـ الجاخمي لمسحكسة
األوروبية الستخجاـ عبارة (قدؼ –  )Sectionعؾضا عؽ كمسة غخؼ السذار الييا

سالفا .وتزؼ ىحه السحكسة حاليا اربعة أقداـ  ،وليذ ىشاؾ ما يسشع رئيذ السحكسة

مؽ اقتخاح تذكيل قدؼ اضافي (الفقخة  0مؽ السادة  80مؽ الشغاـ الجاخمي لمسحكسة).

وتشتخب السحكسة ،بكامل اعزائيا ،رؤساء األقداـ ،ويقؾـ كل قدؼ بانتخاب الخئيذ

ونائب الخئيذ (الفقختاف 1و 8مؽ السادة  2مؽ الشغاـ الجاخمي لمسحكسة) (أ.أ .ح.ح،.

 ،1901السادتيؽ .)86-80

 -3الغخف :

نرت الفقخة االولى مؽ السادة  82مؽ االتفاقية األوروبية عمى وجؾد

"غخؼ" في السحكسة األوروبية تزؼ سبعة قزاة ،ويتؼ تذكيل ىحه الغخؼ ،حدب البشج
(أ) مؽ الفقخة االولى مؽ السادة  86مؽ الشغاـ الجاخمي لمسحكسة األوروبية ،مؽ

االقداـ ،التي سبق اف تظخقشا إلييا اَنفا .أما الغخف الكبيخة تتألف مؽ  12قاضيا،

وتزؼ دائسا رئيذ السحكسة ورؤساء االقداـ االربعة  ،وتزؼ أيزا قاضي الجولة
السذتكى مشيا .وتشغخ ىحه الغخفة في الذكاوي الفخدية والحكؾمية ،وتقجـ األراء
االستذارية (أ.أ .ح.ح ،1901 ،.السادة .)82

الفخع الثاني

اختراصات محكسة األوروبية لحقػق االندان

خظت الحساية الجولية لحقؾؽ االنداف خظؾة كبخى إلى اإلماـ بفزل

البخوتؾكؾؿ رقؼ  11السزاؼ إلى االتفاقية األوروبية لحقؾؽ اإلنداف والحي جعل

قزاء السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف واختراصاتيا إلدامية في حق كل الجوؿ
األطخاؼ في ىحه االتفاقية األوروبية .ولؼ يكؽ ىحا القزاء إلدامي ا في حق تمػ الجوؿ
قبل دخؾؿ البخوتؾكؾؿ رقؼ 11حيد التشفيح  ،وىحه قاعجة معخوفة في القانؾف الجولي إذ
:
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تقبل أو ال تقبل دولة بالخزؾع لمقزاء اإللدامي لسحكسة دولية ( ،)2وىؾ ما كاف

معسؾالا بو حتى تاريخ  1992/11/1تاريخ دخؾؿ ىحا البخوتؾكؾؿ حيد التشفيح ،إذ كاف
يحق لمجوؿ أف ترادؽ عمى االتفاقية األوروبية لحقؾؽ االنداف ولكؽ مؽ دوف أف تقبل
بالقزاء اإللدامي لمسحكسة األوروبية  ،مسا أخخ قياـ ىحه األخيخة بسياميا ،في الشغاـ

القجيؼ ،حتى عاـ  1909وذلػ بعج أف قبمت ثساف دوؿ بقزائيا اإللدامي عسالا بسا
نرت عمية السادة  06مؽ االتفاقية األوروبية القجيسة ،عسالا بأف االتفاقية دخمت حيد

التشفيح في عاـ ( 1902أ.أ .ح.ح ،1901 ،.السادة .)06

وتشقدؼ اختراصات السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف إلى قدسيؽ:

اوالً  :االختراص القزائي :
يذسل اختراص السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف ،وبسقتزى الفقخة االولى
مؽ السادة  28مؽ االتفاقية األوروبية "كل السدائل الستعمقة بتفديخ وتظبيق االتفاقية

وبخوتؾكؾالتيا والتي تعخض عمييا حدب الذخوط السبشية في السؾاد  22و22و،" 22

وتتعمق السادة  22مؽ االتفاقية األوروبية بالقزايا الحكؾمية ،والسادة  22بالذكاوى

الفخدية ،والسادة  22بذظب الذكؾى السعخوضة عمى ىحه السحكسة( .)2وىحه الذخوط

يحجد االتحاد األوروبي ويجب اف تكؾف مجتسع وليذ مشفخدة بل مجتسعة لمتؾافخ لمجولة

طالبة االنزساـ.

أف ترجيق دولة أوربية عمى االتفاؽ األوروبي لحقؾؽ االنداف ال يعشي قبؾليا

فقط بالذكاوى الحكؾمية التي تقجـ ضجىا ،ولكؽ قبؾلو ايزا بالذكاوى الفخدية ،وىؾ
الججيج الحي أضافو البخوتؾكؾؿ رقؼ  ،11فقبل دخؾؿ ىحا االخيخ حيد التشفيح لؼ يكؽ

يجؾز تقجيؼ شكاوى فخدية ضج دولة طخؼ في االتفاقية األوروبية اال اذا صخحت ىحه

الجولة بقبؾؿ مثل ىحه الذكاوى ضجىا ،أما االف فمؼ يعج ىشاؾ ما يسشع تقجيؼ الذكاوى
الفخدية ضج الجوؿ التي صادقت عمى االتفاقية األوروبية لحقؾؽ االنداف ولؼ تحتخـ
نرؾصيا واحكاميا (السيجاني.)121 ،8119 ،

:
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ثانياً :االختراص االستذاري:

اف االختراص لمسحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف ىؾ اختراص استذاري،

وجاء الشص عمى ىحا االختراص في الفقخة االولى مؽ السادة االولى مؽ البخوتؾكؾؿ
رقؼ  8السزاؼ الى ىحه االتفاقية األوروبية .أما وقج دخل البخوتؾكؾؿ رقؼ  11حيد

التشفيح ،فقج أجازت الفقخة االولى مؽ السادة  22مؽ ىحه االتفاقية لمسحكسة األوروبية

"اإلدالء باَراء استذارية حؾؿ السدائل القانؾنية الستعمقة بتفديخ االتفاقية وبخوتؾكؾالتيا"

بشاء عمى طمب مؽ لجشة وزراء مجمذ أوروبا ،وذلػ بأغمبية أصؾات السسثميؽ
وذلػ ا
الحيؽ يحق ليؼ حزؾر جمداتيا (الفقخة  28مؽ السادة  22مؽ االتفاقية) (خميل،
 ،8112ص  ،)012بسعشى أخخ ،ال يجؾز لمجوؿ االطخاؼ في االتفاقية األوروبية ،وال

لمجوؿ األعزاء في مجمذ أوروبا والتي لؼ ترادؽ عمى ىحه االتفاقية ،وال لألفخاد او
السجسؾعات االفخاد او السشغسات الغيخ حكؾمية طمب أراء استذارية مؽ السحكسة.
السصمب الثالث

اَليات السحكسة األوروبية لحقػق األندان
أف نغاـ السحكسة األوروبية لحقؾؽ االنداف ذات والية جبخية ،ويعج اقجـ نغاـ اذ

سبق حتى نغاـ األمؼ الستحجة كحلػ انو األفزل مؽ بيؽ انغسة الحساية ليذ فقط

االقميسية بل والعالسية (عالء عبج الحدؽ العشدي .)8111 ،مع التحجيثات عمى الشغاـ

األوروبي لحقؾؽ اإلنداف باتت السحكسة األوروبية " الييئة الؾحيجة التي تديخ عمى
حدؽ تظبيق أحكاـ االتفاقية مؽ الجوؿ األطخاؼ ومؽ اآلليات التي تدتخجميا السحكسة

التالي:

أوال :الجور االستذاري :وقج تظخقشا لو ضسؽ اختراصات السحكسة اعالة.
ثانيا :الجور القزائي:

تمعب السحكسة األوروبية لحقؾؽ اإلنداف دو ار قزائي ا ىام ا ،في الشغخ والبت
في الذكاوى السقجمة مؽ الجوؿ واألفخاد .أسيؼ البخوتؾكؾؿ ( )11السمحق باالتفاقية
األوروبية لحقؾؽ اإلنداف في تيديخ "طخؽ الظعؽ بالشدبة لألشخاص والسجسؾعات
:
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والييئات في أوروبا" إذ فتح السجاؿ أماميؼ بالتؾجو بذكؾاىؼ لمسحكسة مباشخة .ووفق ا
لمسادة  88مؽ البخوتؾكؾؿ  11االتفاقية األوروبية لحقؾؽ االنداف ،يستج اختراص
السحكسة إلى كل القزايا الستعمقة بتفديخ وتظبيق االتفاقية واختراصيا ىحا مدتسج

مؽ اختراص المجشة (فخحاتي وآخخوف.)806 ،8118 ،

شخوط تقجيع الذكػى:

 .1يذتخط لقبؾؿ الذكؾى اف يكؾف الذاكي اف يدتشفح كافة طخؽ الظعؽ الجاخمية في

الجولة السذكؾ مشيا وإال تخفض دعؾاه أماـ السحكسة  ،وىحا ما نرت عمية الفقخة

االولى مؽ السادة  20عمى ما يأتي "ال يجؾز المجؾء إلى السحكسة إال بعج استشفاد
طخؽ الظعؽ الجاخمية كسا حجدتيا مبادئ القانؾف الجولي السعتخؼ بيا عامة".

 .2اف يكؾف الظمب غيخ مجيؾؿ مؽ حيث السرجر  ،حدب نص الفقخة  8مؽ السادة
 20مؽ االتفاقية.

 .2اف ال يكؾف قج نغخ الظمب مؽ قبل السحكسة سابقاَ أو قجـ إلى أجخاء اَخخ مؽ
اجل تحقيق دولي أو تدؾية وال يتزسؽ معمؾمات ججيجة ذات عالقة ،اي انعجاـ أي

وقائع ججيجة .ويذتخط اف تعمؽ السحكسة عجـ قبؾؿ اي شكؾى تتعارض مع االتفاقية

وبخوتؾكؾالتيا الخاصة أو يكؾف مؤسد ا بذكل رديء أو بذكل تعدفي في استخجاـ
حق الذكؾى ،وحاالت عجـ القبؾؿ تكؾف في بجاية اإلج اخءات  ،ويجؾز ليا أف تفعل
ذلػ في أي مخحمة مؽ اإلجخاءات وحدب نص الفقخة  8مؽ السادة  20مؽ االتفاقية

(فخحاتي وآخخوف.)869 ،8118 ،

 .2ميمة الدتة أشيخ :يؾجج شخط اَخخ لتقجيؼ الذكاوى ،الحكؾمية مشيا أو الفخدية،
أماـ السحكسة األوروبية لحقؾؽ اإلنداف ،أال وىؾ تقجيسيا خالؿ "ميمة ستة أشيخ بجءا
مؽ تاريخ صجور القخار الجاخمي الشيائي" (الفقخة األولى  ،السادة  20مؽ االتفاقية).

ثالثا :التدػية والتػفيق:

وفقا لمبخوتؾكؾؿ رقؼ ( )11السمحق باالتفاقية األوروبية لحقؾؽ اإلنداف
"لمسحكسة حق الشغخ في الذكؾى والكياـ بإجخاءات التؾفيق بيؽ الفخد والجولة السجعى
:
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عمييا"( ،)1وقج كاف ىحا الجور تقؾـ بو المجشة األوروبية لحقؾؽ اإلنداف قبل حميا،

وباتت السحكسة ىي التي تقؾـ بيحا الجور بعج التعجيل ،وتأتي آلية التؾصل لتدؾية بيؽ

أطخاؼ الشداع "في السختبة األولى لتشفيح االتفاقية بيؽ الجوؿ األطخاؼ .وفي حالة عجـ

إمكانية التؾفيق تخفع الجعؾي تمقائيا إلى السحكسة ،مع عجـ اشتخاط تبشى دولة لمجعؾى

كسا كاف في الدالف .أما إذا تؼ التؾصل لتدؾية ،ال يتؼ صجور حكؼ معمل مؽ
السحكسة ،فالحكؼ السعمل ترجره السحكسة في حاؿ فذل التدؾية والتؾفيق(.)0

ثانياً  /صجور الحكع:

 .1يشتيي نغخ السحكسة في الجعاوى بإصجار ق اخرات بذأنيا ،وىي ق اخرات "نيائية
وإلدامية ،وغيخ قابمة لالستئشاؼ ،وىحا ما يسيد الظبيعة القانؾنية لمق اخرات القزائية

الرادرة عؽ السحكسة ،التي تتدؼ باإللدامية والشيائية ،عؽ اآلراء االستذارية التي
تتؾصل ليا السحكسة حؾؿ تفديخ السعاىجة والبخوتؾكؾالت السمحقة بيا ،إذ تقترخ

قيستيا عمى البعج األدبي فقط .تقؾـ السحكسة بتالوة األحكاـ القزائية كافة ،إذ "يقؾـ

رئيذ السحكسة بتالوتو عمشا".

 .8تذيخ لغة األرقاـ إلى أف السحكسة تتمقى سشؾيا ( )21ألف شكؾى حؾؿ انتياكات

حقؾؽ اإلنداف وقج أصجرت السحكسة ( )222حكس ا مشح نذأتيا وحتى عاـ ،1992
ونظقت بحكسيا رقؼ ( )11آالؼ في أيمؾؿ /سبتسبخ  ،8112ووصل عجد الذكاوى

السقجمة لتمػ السحكسة حتى اآلف إلى نحؾ ( )111ألف شكؾى .مسا سبق يجلل عمى

اإلقباؿ بتقجيؼ الذكاوى لمسحكسة ،وىحا اإلقباؿ نتاج لسا تحغى بو مؽ ثقة مؽ

السؾاطشيؽ واألجانب الحيؽ يقظشؾف في الجوؿ األطخاؼ باالتفاقية .كسا أنيا تجلل عمى
تفعيل دور السحكسة ،وتؾسع اختراصاتيا ،وسيؾلة اإلجخاءات السظمؾبة لمجؾء ليا،

بعج التعجيالت التي أحجثيا البخوتؾكؾؿ الحادي عذخ ،خاصة وأف السحكسة باتت

تذكل اآللية الؾحيجة لمخقابة واإلشخاؼ عمى تشفيح أحكاـ االتفاقية (العجالني،8118 ،

.)169

رابعا :التعػيس:

:
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ال يقترخ دور السحكسة عمى البت في وجؾد انتياؾ ألحكاـ االتفاقية مؽ

عجمو فقط ،بل إلى جؾار ذلػ ،ليا "أف تقخر مشح التعؾيض لمظخؼ السزار إذا رأت

عادة عمى االنتياكات إلحاؽ الزخر بالزحية ،ما
محالا لحلػ" السيسا وأنو يتختب
ا
يتظمب جبخ الزخر بالتعؾيض (نذؾاف.)102 ،8111 ،

الستقاضؾف أماـ السحكسة :نرت السادة  22عمى انو ،يجؾز ألي طخؼ متعاقج
أساسي اف يحيل الى السحكسة اي مخالفة مدعؾمة ألحكاـ االتفاقية والبخوتؾكؾالت

الخاصة بيا مؽ قبل طخؼ متعاقج اساسي أخخ.

ونرت السادة  22عمى انو يجؾز لمسحكسة اف تتمقى طمبات مؽ اي شخص،

أو مشغسات غيخ حكؾمية ،او مجسؾعة مؽ االفخاد تدعؼ بأنيا ضحية انتياؾ مؽ قبل

احج االطخاؼ الستعاقجيؽ االساسييؽ لمحقؾؽ السحكؾرة في االتفاقية أو البخوتؾكؾالت

الخاصة بيا ،ويتعيج االطخاؼ الستعاقجوف االساسيؾف بعجـ اعاقة السسارسات الفعالة

ليحا الحق بأي حاؿ.

الخاتسة

اوال  :الشتائج

 .1تتسثل الحساية الجولية ،لحقؾؽ االنداف في جسمة مؽ االجخاءات الستخحة مؽ
الستخحة مؽ قبل الييئات الجولية ،التي تأخح مؽ تمػ الحقؾؽ مؾضؾعا لِشذاطيا ،إذ أف
قؾاعج التعامل الجولي الدميؼ يقتزي أف تحيل كل دولة تخى في ترخؼ دولة اخخى

انتياكا لحقؾؽ االنداف التي كفمتيا السؾاثيق الجولية ،أف تحيل الى السشغسات الجولية
السخترة ىحا االنتياؾ ،واف تمفت عشايتيا الى مخالفة نرؾص االتفاقيات الجولية ذات

الذأف.

 .8تعج آلية االتفاقية األوروبية لحساية حقؾؽ اإلنداف والحخيات األساسية اآللية

"القزائية الجولية األكثخ كفاءة وفعالية" في حساية حقؾؽ األفخاد ،وتحؾلت ىحه اآللية
مؽ آلية مختمظة قزائية وإدارية اختيارية ،إلى آلية قزائية متكاممة ذات اختراص

قزائي إلدامي يذسل سبعا وأربعيؽ دولة.

:
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 .2يعكذ تظؾر الشغاـ األوروبي لحساية حقؾؽ اإلنداف القجرة عمى التججد واالبتكار
القانؾني سؾاء مؽ حيث الذكل أو السؾضؾع بحيث تدتجيب السحكسة األوروبية

وبفعالية لمستغيخات الشؾعية والكسية التي تتظمبيا الحساية الفعالة لحقؾؽ اإلنداف.
ِّ .2
يذكل الشغاـ القانؾني لمسحكسة األوروبية لحقؾؽ اإلنداف أنسؾذجا تجب اإلفادة
مشو مؽ قبل األنغسة القانؾنية اإلقميسية السعشية بتظؾيخ آليات حساية حقؾؽ اإلنداف.

 .0إف الحساية الجولية لحقؾؽ االنداف ،تعج في عرخنا الحالي ضخورة إندانية

واخالق ية في السقاـ االوؿ ،اتفقت اغمب دوؿ العالؼ عمى ضخورة تفعيميا ،لتحقيق جسمة

مؽ االىجاؼ ليذ اقميا تحقيق الدمؼ واالمؽ الجولييؽ ،لسا تشظؾي عميو انتياكات

حقؾؽ االنداف مؽ تيجيج ليسا.

 .6رغؼ ما لمحساية اليؾـ مؽ اىسية ،إال إف ذلػ لؼ يسشع  -لألسف  -مؽ انتياؾ

حقؾؽ االنداف في الؾاقع العسمي ،مسا يذيخ بؾضؾح الى قرؾر اتفاقيات الحساية،
ويختبط ذلػ بالجرجة االساس بعجـ وجؾد نؾايا حدشة لجى الجوؿ السؾقعة عمى

االتفاقيات بتظبيق بشؾدىا ،بل غالب ا ما يكؾف ىحا التؾقيع او االنزساـ ألجل تجشب
نقج تمػ الجولة ،أو اف تجابو بخد فعل عشيف مؽ الخأي العاـ الجولي.
كبيخ مؽ مذكمة محجودية الحساية الجولية
 .2ما زالت الديادة لحج اآلف تذكل جداء
ا
لحقؾؽ االنداف ،إذ تتسدػ الجوؿ بذجة بديادتيا تجاه التحخؾ الجولي السخمص  -وىؾ
نادر -

ولؾ كاف السقابل انتياؾ حقؾؽ مؾاطشييا ،غافمة عؽ اف االلتداـ بقؾاعج

الحساية الت ي أقختيا االتفاقيات ىؾ في جؾىخه إقخار لسبجأ الديادة ،ذلػ أف الجوؿ
التدمت بتمػ االتفاقيات بإرادتيا الحخة ،وااللتداـ بشرؾصيا ىؾ التداـ نابع مؽ ارادتيا

بظخيق غيخ مباشخ ،وبالتالي ال تعارض في الجؾىخ بيؽ حساية حقؾؽ االنداف
بسؾجب االتفاقيات الجولية وبيؽ مبجأ الديادة.

 .2تدتشج الحساية الجولية في إطار التشغيؼ االقميسي ،الى جسمة مؽ االجخاءات التي
تتعجد بتعجد االتفاقيات الجولية ذاتيا ،مثل رفع التقاريخ ،وفخؽ التحقيق ،ونغاـ الذكاوى
الفخدية ،وشكاوى الجوؿ فيسا بيشيا ،وفخؽ السخاقبة او الخبخاء...الخ ،ولكؽ ال تؾجج اي
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صفة الدامية لكل مؽ ىحه االليات ،مسا يفخغ الحساية الجولية مؽ محتؾاىا ،ويجعميا

غيخ ذات مزسؾف.

ثانياً  /التػصيات :
 .1تؾسيع اختراصات المجاف الذكمية لمخقابة عمى االتفاقيات التي تشغسيا الؾكاالت
الستخررة واعظائيا سمظة اتخاذ الق اخرات السمدمة.

 .8تؾسيع سمظة المجاف التعاقجية واعظائيا دور اكبخ واوسع واعظائيا الدمظة في

اتخاذ تجابيخ عاجمة في مؾاجية االنتياكات ضج حقؾؽ االنداف.

 .2تؾسع صالحيات السحكسة االوروبية لحقؾؽ االنداف لمشغخ في الذكاوى الستعمقة

بأحكاـ االتفاقية االوروبية والتقميل مؽ الذكميات واالجخاءات والستظمبات قبؾؿ الذكاوي

السقجمة مؽ قبل االفخاد.

شكل عكبة أماـ اإلرادة الجولية لمسجتسع
 .2بسا إف االحتجاج بالديادة الؾطشية قج ّ
الجولي ،فال بج أف تكؾف السدؤولية في حساية حقؾؽ اإلنداف مذتخكة بيؽ األجيدة
الجولية التي تقخرىا وتخاقب تشفيحىا والدمظات الؾطشية التي تحتخميا وتظبقيا ،وكحلػ

العسل عمى تذجيع وتعديد نغاـ شكاوى األفخاد الحي يعتبخ خيخ وسيمة لحساية حقؾؽ
اإلنداف ،لحا نخى مؽ الزخوري عقج مؤتسخ دولي عالسي في أطار مشغسة األمؼ
الستحجة ،يجعؾ ويؤكج عمى حث الجوؿ وإلداميا عمى دمج وإدراج أحكاـ االتفاقيات

الجولية السعشية بحساية حقؾؽ اإلنداف في تذخيعاتيا الؾطشية وتشفيح تعيجاتيا والتداماتيا

الجولية.

 .0نجعؾ كتاب وفقياء القانؾف الجولي والعمؾـ الدياسية والجامعات واألكاديسيات
ومشغسات السجتسع السجني وجسيع العامميؽ في حقؾؽ اإلنداف ،إلى إجخاء السديج مؽ
األبحاث والجراسات الستعسقة في ىحا الجانب ،األمخ الحي سيؤدي إلى خمق وعي
قانؾني في أوساط األفخاد لسعخفة حقؾقيؼ وكيفية حسايتيؼ ،وبالتالي زيادة احتخاـ ىحه

الحقؾؽ ومشع أو الحج مؽ االنتياكات التي تتعخض ليا.

:
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الهػامر
( )1اسباب خخوج البخيصانييغ مغ االتحاد االوروبي تكسغ في:

 -1االنتساء الثقافي واالجتساعي -2التحجيات االقترادية واالزمة العالسية :خالل العقج السشرخم
عاشت االقترادات الكبخى أزمة مالية واقترادية ثقيمة وما زالت تبعاتها تؤثخ حتى االن ،شخيقة

تعامل السؤسدات الكبخى وراسسػ الدياسات السالية حػل العالع شابها الكثيخ مغ عجم الكفاءة.

فذل االتحاد االوروبي مغ خالل ذراعه السالي الستسثل بالبشظ السخكدي االوروبي) ، (ECBفي حل
معطالت هيكمية في االقترادات االوروبية كسعجالت البصالة السختفعة وتجني معجالت الفائجة وصػال
الى اعتساد الفائجة الدمبية والفذل في الػصػل الى أهجاف نسػ اسعار السدتهمكيغ (التزخع) الى

مدتػيات  .% 2كل هحا جعل الجسيع أمام استحقاق السداءلة القاسية مغ قبل مجتسعاتها-3 .
ال تفاوت في االداء االقترادي :حيغ فذل االتحاد االوروبي في تسكيغ الجول الرغيخة او ما

يدسى بـ"االسػاق الصخفية" في بػلشجا وقبخص وهشغاريا واليػنان والى حج ما في ايخلشجا والبختغال
مغ تحقيق معجالت نسػ اقترادي نسػذجي دفع اعجاد ضخسة مغ سكان أوروبا الذخقية الفقيخة

لمب حث عغ الػضائف في اوروبا الغخبية الثخية وباألخز بخيصانيا بدبب بخامج الزسان االجتساعي
الدخية ججا.

( " )2تعج التجارة عامل حيػي إلحجاث تصػر في الشسػ االقترادي وخالق جيج لفخص العسل بسا يحقق

التشسية السدتجامة ،ومغ ثع فيتعيغ عمى أوروبا ُحدغ استغاللها مغ أجل االسهام في تشسية القارة
االفخيقية لسا لحلظ مغ مخدود جيج عمى القارتيغ في اشار تعاون ثشائي معخوف باسع " _ gant

 "gantأي الكل رابح ".

( )3تشز الفقخة  2مغ السادة  36مغ الشطام األساسي لسحكسة العجل الجولي عمى ما يمي  " :لمجول
التي هي أشخاف في هحا الشطام األساسي أن ترخح  ,في أي وقت  ,بأنها بحات ترخيحها هحا

وبجون حاجة إلى اتفاق خاص  ,تقخ لمسحكسة بػاليتها الجبخية في نطخ جسيع السشازعات القانػنية
التي تقػم بيشها وبيغ دولة تقبل االلتدام نفده ".

( )4د .دمحم أميغ السيجان  ,مرجر سابق  ,ص . 141
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