
PROTOKOL  br. 4 
uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 

o osiguranju određenih prava i sloboda 

uz ona uključena u Konvenciju i Protokol br. 1 
 

Strasbourg, 16. rujna 1963. 

 

(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") i u člancima 1. 

do 3. Protokola br. 1 uz Konvenciju potpisanog u Parizu 20. ožujka 1952., 

 
sporazumjele su se kako slijedi: 

 

Članak 1. 
 

ZABRANA DUŽNIČKOG ZATVORA 

 
Nitko se ne smije lišiti slobode samo na temelju nesposobnosti da ispuni ugovornu obvezu. 
 

Članak 2. 
 

SLOBODA KRETANJA 

 
1. Svatko tko se zakonito nalazi na području neke države ima pravo na slobodu    

kretanja i slobodni izbor svojega boravišta na tom području. 

 

2. Svatko je slobodan napustiti bilo koju zemlju, uključujući i svoju vlastitu. 
 
3. Ne mogu se postavljati nikakva ograničenja ostvarivanju tih prava, osim ona koja su 

u skladu sa zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti 

ili javnog reda i mira, za održavanje javnog poretka, radi sprječavanja zločina, radi zaštite 

zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. 
 
4. Prava  utvrđena  u  stavku  1.  mogu  također  biti  podvrgnuta,  u  određenim  

dijelovima područja, ograničenjima utvrđenima u skladu sa zakonom i koja su opravdana 

zaštitom javnog interesa u demokratskom društvu. 

 
Članak 3. 

 

ZABRANA PROTJERIVANJA VLASTITIH DRŽAVLJANA 

 
1. Nitko ne smije biti protjeran, upotrebom bilo pojedinačnih bilo kolektivnih mjera, s 

područja države čije je državljanin. 
 
2. Nitko ne smije biti lišen prava da uđe na područje države čiji je državljanin. 
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Članak 4. 

 

ZABRANA KOLEKTIVNOG PROTJERIVANJA STRANACA 
 
Kolektivno protjerivanje stranaca je zabranjeno. 

 
Članak 5. 

 

TERITORIJALNA PRIMJENA 

 

1. 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. 

 

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

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

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

 

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

56. Konvencije. 
 
4. Područje bilo koje države na koje se ovaj Protokol primjenjuje temeljem ratifikacije ili 

prihvata te države i svako područje na koje se ovaj Protokol primjenjuje temeljem izjave 

te države dane na temelju ovoga članka mogu se smatrati zasebnim područjima u svrhu 

upućivanja na područje neke države u člancima 2. i 3. 
 
5. Svaka država koja je dala izjavu u skladu sa stavkom 1. ili 2. ovoga članka može, u 

bilo kojem kasnijem času, u ime jednog ili više područja na koja se izjava odnosi, izjaviti 

da prihvaća  nadležnost  Suda  da  prima  zahtjeve  pojedinaca,  nevladinih  organizacija  

ili skupina pojedinaca kako je predviđeno u članku 34. Konvencije glede svih članaka ili 

bilo kojeg članka od 1. do 4. ovoga Protokola. 

 
Članak 6. 

 

ODNOS PREMA KONVENCIJI 
 
Visoke ugovorne stranke smatraju odredbe članaka 1. do 5. ovoga Protokola dopunskim 

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

 
Članak 7. 

 

POTPISIVANJE I RATIFIKACIJA 
 
1. Ovaj će Protokol biti otvoren za potpisivanje članicama Vijeća Europe koje su potpisnice 

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

stupa na snagu nakon polaganja pet isprava o ratifikaciji. Za svaku potpisnicu koja ga 

naknadno ratificira Protokol stupa na snagu na dan polaganja njezine isprave o ratifikaciji. 
 
2. Isprave o ratifikaciji polažu se kod glavnog tajnika Vijeća Europe, koji će notificirati svim 

članicama imena država koje su ratificirale Protokol. 
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U potvrdu toga su potpisani, propisno ovlašteni, potpisali ovaj Protokol. 
 
Sastavljeno u Strasbourgu 16. rujna 1963., 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 Vijeća Europe dostavit će ovjerovljene prijepise svakoj državi potpisnici. 


