
PROTOKOL 
uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 

 

(tzv. prvi Protokol ili Protokol br. 1) 
 
 

Pariz, 20. ožujka 1952.  

(Republika Hrvatska potpisala je ovaj Protokol  6. studenoga 1996.,  

ratificiran je i stupio na snagu 5. studenoga 1997.) 

 

Vlade potpisnice ovoga Protokola, članice Vijeća Europe, 

odlučne da poduzmu potrebne mjere da bi zajednički osigurale ostvarenje određenih prava i 

sloboda uz ona koja su već uključena u odjeljku I. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 

temeljnih sloboda, potpisane u Rimu 4. studenoga 1950. (dalje: "Konvencija"), 

 
sporazumjele su se kako slijedi: 
 
 

Članak 1. 

 ZAŠTITA VLASNIŠTVA 

Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne 

smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to samo uz uvjete predviđene zakonom 

i općim načelima međunarodnoga prava. 
 

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone 

koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za 

osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni. 

 
 

Članak 2. 

 
PRAVO NA OBRAZOVANJE 

 
Nikome neće biti uskraćeno pravo na obrazovanje. U obavljanju svojih funkcija povezanih s 

odgojem i poučavanjem država će poštovati pravo roditelja da osiguraju odgoj i poučavanje u 

skladu sa svojim vjerskim i filozofskim uvjerenjima. 

 
 

Članak 3. 

 
PRAVO NA SLOBODNE IZBORE 

 
Visoke ugovorne stranke obvezuju se da će u razumnim razdobljima provoditi  

slobodne izbore tajnim glasovanjem, u uvjetima koji osiguravaju slobodno izražavanje 

mišljenja naroda pri izboru zakonodavnih tijela. 
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Članak 4. 
 

TERITORIJALNA PRIMJENA 

 
Svaka visoka ugovorna stranka može prilikom potpisivanja ili ratifikacije, ili u bilo kojem 

kasnijem  času,  priopćiti  glavnom  tajniku  Vijeća Europe izjavu o  tome u  kojoj  se mjeri 

obvezuje da će odredbe ovoga Protokola primjenjivati na područja, navedena u izjavi, za čije 

je međunarodne odnose ona odgovorna.  

 

Svaka visoka ugovorna stranka koja je priopćila izjavu u smislu prethodnoga stavka može 

povremeno priopćiti novu izjavu kojom mijenja uvjete bilo koje ranije izjave ili izjavljuje da 

prestaje s primjenom odredaba ovoga Protokola u odnosu na bilo koje područje. 

 
Izjava dana u skladu s ovim člankom vrijedi kao da je dana u skladu sa stavkom 1. članka 56. 

Konvencije. 

 
 

Članak 5. 
 

ODNOS PREMA KONVENCIJI 

 
Visoke ugovorne stranke smatraju odredbe članaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Protokola dopunskim 

člancima uz Konvenciju i sve će se odredbe Konvencije primjenjivati u skladu s time. 

 
 

Članak 6. 
 

POTPISIVANJE I RATIFIKACIJA 

 
Ovaj će Protokol biti otvoren za potpisivanje članicama Vijeća Europe koje su potpisnice 

Konvencije. Protokol podliježe ratifikaciji prilikom, ili nakon, ratifikacije Konvencije. Stupa 

na snagu nakon polaganja deset isprava o ratifikaciji. Za svaku potpisnicu koja ga naknadno 

ratificira Protokol stupa na snagu na dan polaganja njezine isprave o ratifikaciji. 

 
Isprave o ratifikaciji polažu se kod glavnog tajnika Vijeća Europe, koji će notificirati 

svim članicama imena država koje su ratificirale Protokol. 
 
Sastavljeno u Parizu 20. ožujka 1952, na engleskom i francuskom, s tim da su oba teksta 

jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji će se položiti u arhiv Vijeća Europe. Glavni 

tajnik dostavit će ovjerovljene prijepise svakoj vladi potpisnici. 


