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İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasõna ilişkin Sözleşme (ile Ek
Protokol ve Protokol no. 4, 6, 7 12 ve 13)
11. Protokol ile değiştirilen metin

Sözleşme metni, 21 Eylül 1970'te yürürlüğe giren 3 nolu Protokol'ün, 20 Aralõk
1971'de yürürlüğe giren 5 nolu Protokol'ün ve 1 Ocak 1990'da yürürlüğe giren 8
nolu Protokol'ün düzenlemelerine uygun olarak değiştirilmişti. Ayrõca, yürürlüğe
girdiği 21 Eylül 1970'ten bu yana 5. maddesinin 3. fõkrasõna uygun olarak
Sözleşme'nin bir parçasõ olan 2 nolu Protokol'ün metnini içermekteydi.
Protokollerin getirdiği bütün bu değişikliklerin veya eklemelerin yerini, yürürlüğe
girdiği tarih olan 1 Kasõm 1998'den itibaren 11 nolu Protokol almaktadõr. Bu
tarihten itibaren, 1 Ekim 1994'te yürürlüğe giren 9 nolu Protokol yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.
(Yürürlüğe giriş tarihi: Eylül 2003)

Aşağõda imzasõ bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafõndan 10 Aralõk 1948'de ilan edilen
İnsan Haklarõ Evrensel Bildirisi'ni,
bu Bildiri'nin, metninde açõklanan haklarõn her yerde ve etkin olarak
tanõnmasõnõ ve uygulanmasõnõ sağlamayõ hedef aldõğõnõ,
Avrupa Konseyi'nin amacõnõn, üyeleri arasõnda daha sõkõ bir birlik
kurmak olduğunu ve insan haklarõ ile temel özgürlüklerin korunmasõ ve
geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarõndan birini oluşturduğunu göz
önüne alarak,
dünyada barõş ve adaletin asõl temelini oluşturan ve sağlanõp
korunabilmesi, her şeyden önce, bir yandan gerçekten demokratik bir
siyasal rejime, diğer yandan da insan haklarõ konusunda ortak bir
anlayõş ve ortaklaşa saygõ esasõna bağlõ olan bu temel özgürlüklere
derin inançlarõnõ bir kez daha tekrarlayarak,
aynõ inancõ taşõyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygõ ve
hukukun üstünlüğü konularõnda ortak bir mirasõ paylaşan Avrupa
devletlerinin hükümetleri sõfatõyla, Evrensel Bildiri'de yer alan bazõ
haklarõn ortak güvenceye bağlanmasõnõ sağlama yolunda ilk adõmlarõ
atmayõ kararlaştõrarak,
aşağõdaki hususlarda anlaşmõşlardõr:
Madde 1 İnsan haklarõna saygõ yükümlülüğü
Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanlarõ içinde bulunan herkese
bu Sözleşme'nin birinci bölümünde açõklanan hak ve özgürlükleri
tanõrlar.
BÖLÜM I HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER
Madde 2 Yaşama hakkõ
1.

Herkesin yaşam hakkõ yasanõn korumasõ altõndadõr. Yasanõn ölüm
cezasõ ile cezalandõrdõğõ bir suçtan dolayõ hakkõnda mahkemece
hükmedilen bu cezanõn yerine getirilmesi dõşõnda hiç kimse kasten
öldürülemez.

2.

Öldürme, aşağõdaki durumlardan birinde kuvvete başvurmanõn kesin
zorunluluk haline gelmesi sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin
ihlali suretiyle yapõlmõş sayõlmaz:
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a) Bir kimsenin yasa dõşõ şiddete karşõ korunmasõ için;
b) Usulüne uygun olarak yakalamak veya usulüne uygun olarak tutuklu
bulunan bir kişinin kaçmasõnõ önlemek için;
c) Ayaklanma veya isyanõn yasaya uygun olarak bastõrõlmasõ için.
Madde 3 İşkence yasağõ
Hiç kimse işkenceye, insanlõk dõşõ ya da onur kõrõcõ ceza veya işlemlere
tabi tutulamaz.
Madde 4 Kölelik ve zorla çalõştõrma yasağõ
1.

Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz.

2.

Hiç kimse zorla çalõştõrõlamaz ve zorunlu çalõşmaya tabi tutulamaz.

3.

Aşağõdaki haller bu maddede sözü geçen "zorla çalõştõrma veya zorunlu
çalõşma"dan sayõlmazlar:
a) Bu Sözleşme'nin 5. maddesinde öngörülen koşullar altõnda tutuklu
bulunan kimseden tutukluluğu veya şartlõ salõverilmesi süresince
olağan olarak yapõlmasõ istenen çalõşma;
b) Askeri nitelikte bir hizmet veya inançlarõ gereğince askerlik görevini
yapmaktan kaçõnan kimselerin durumunu meşru sayan ülkelerde, bu
inanca sahip kimselere zorunlu askerlik yerine gördürülecek başka
bir hizmet;
c) Toplumun hayat veya refahõnõ tehdit eden kriz ve afet hallerinde
istenecek her hizmet;
d) Normal yurttaşlõk yükümlülükleri kapsamõna giren her türlü çalõşma
veya hizmet.
Madde 5 Özgürlük ve güvenlik hakkõ

1.

Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkõ vardõr. Aşağõda belirtilen
haller ve yasada belirlenen yollar dõşõnda hiç kimse özgürlüğünden
yoksun bõrakõlamaz:
a) Yetkili mahkeme tarafõndan mahkum edilmesi üzerine bir kimsenin
usulüne uygun olarak hapsedilmesi;
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b) Bir mahkeme tarafõndan yasaya uygun olarak verilen bir karara
riayetsizlikten dolayõ veya yasanõn koyduğu bir yükümlülüğün yerine
getirilmesini sağlamak için bir kimsenin usulüne uygun olarak
yakalanmasõ veya tutulmasõ;
c) Suç işlediği hakkõnda geçerli şüphe bulunan veya suç işlemesine ya
da suçu işledikten sonra kaçmasõna engel olmak zorunluluğu
inancõnõ doğuran makul nedenlerin bulunmasõ dolayõsõyla, bir
kimsenin yetkili merci önüne çõkarõlmak üzere yakalanmasõ ve
tutulmasõ;
d) Bir küçüğün gözetim altõnda eğitimi için usulüne uygun olarak
verilmiş bir karar gereği tutulmasõ veya yetkili merci önüne çõkarõlmak
üzere usulüne uygun olarak tutulmasõ;
e) Bulaşõcõ hastalõk yayabilecek bir kimsenin, bir akõl hastasõnõn, bir
alkoliğin, uyuşturucu madde bağõmlõsõ bir kişinin veya bir serserinin
usulüne uygun olarak tutulmasõ;
f) Bir kişinin usulüne aykõrõ surette ülkeye girmekten alõkonmasõ veya
kendisi hakkõnda sõnõr dõşõ etme ya da geri verme işleminin
yürütülmekte olmasõ nedeniyle usulüne uygun olarak yakalanmasõ
veya tutulmasõ;
2.

Yakalanan her kişiye, yakalama nedenleri ve kendisine yöneltilen her
türlü suçlama en kõsa zamanda ve anladõğõ bir dille bildirilir.

3.

Bu maddenin 1.c fõkrasõnda öngörülen koşullar uyarõnca yakalanan veya
tutulan herkes hemen bir yargõç veya adli görev yapmaya yasayla yetkili
kõlõnmõş diğer bir görevli önüne çõkarõlmalõdõr; kişinin makul bir süre
içinde yargõlanmaya veya adli kovuşturma sõrasõnda serbest bõrakõlmaya
hakkõ vardõr. Salõverilme, ilgilinin duruşmada hazõr bulunmasõnõ
sağlayacak bir teminata bağlanabilir.

4.

Yakalama veya tutulma nedeniyle özgürlüğünden yoksun kõlõnan herkes,
özgürlük kõsõtlamasõnõn yasaya uygunluğu hakkõnda kõsa bir süre içinde
karar vermesi ve yasaya aykõrõ görülmesi halinde, kendisini serbest
bõrakmasõ için bir mahkemeye başvurma hakkõna sahiptir.

5.

Bu madde hükümlerine aykõrõ olarak yapõlmõş bir yakalama veya tutma
işleminin mağduru olan herkesin tazminat istemeye hakkõ vardõr.
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Madde 6 Adil yargõlanma hakkõ
1.

Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai
alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan,
yasayla kurulmuş, bağõmsõz ve tarafsõz bir mahkeme tarafõndan
davasõnõn makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açõk olarak
görülmesini isteme hakkõna sahiptir. Hüküm açõk oturumda verilir; ancak,
demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik
yararõna, küçüklerin korunmasõ veya davaya taraf olanlarõn özel
hayatlarõnõn gizliliği gerektirdiğinde veya davanõn açõk oturumda
görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazõ özel
durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava
süresince tamamen veya kõsmen basõna ve dinleyicilere kapalõ olarak
sürdürülebilir.

2.

Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya
kadar suçsuz sayõlõr.

3.

Her sanõk en azõndan aşağõdaki haklara sahiptir:
a) Kendisine yöneltilen suçlamanõn niteliği ve nedeninden en kõsa
zamanda, anladõğõ bir dille ve ayrõntõlõ olarak haberdar edilmek;
b) Savunmasõnõ hazõrlamak için gerekli zamana ve kolaylõklara sahip
olmak;
c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir avukatõn
yardõmõndan yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali
olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa,
mahkemece görevlendirilecek bir avukatõn para ödemeksizin
yardõmõndan yararlanabilmek;
d) İddia tanõklarõnõ sorguya çekmek veya çektirmek, savunma
tanõklarõnõn da iddia tanõklarõyla aynõ koşullar altõnda çağrõlmasõnõn
ve dinlenmesinin sağlanmasõnõ istemek;
e) Duruşmada kullanõlan dili anlamadõğõ veya konuşmadõğõ takdirde bir
tercümanõn yardõmõndan para ödemeksizin yararlanmak.
Madde 7 Cezalarõn yasallõğõ

1.

Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal ve uluslararasõ hukuka göre suç
sayõlmayan bir fiil veya ihmalden dolayõ mahkum edilemez. Yine hiç
kimseye, suçun işlendiği sõrada uygulanabilecek olan cezadan daha ağõr
bir ceza verilemez.
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2.

Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafõndan tanõnan genel hukuk
ilkelerine göre suç sayõlan bir fiil veya ihmal ile suçlanan bir kimsenin
yargõlanmasõna ve cezalandõrõlmasõna engel değildir.
Madde 8 Özel hayatõn ve aile hayatõnõn korunmasõ

1.

Herkes özel hayatõna, aile hayatõna, konutuna ve haberleşmesine saygõ
gösterilmesi hakkõna sahiptir.

2.

Bu hakkõn kullanõlmasõna bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal
güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahõ, dirlik ve düzenin
korunmasõ, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlõğõn veya ahlakõn veya
başkalarõnõn hak ve özgürlüklerinin korunmasõ için, demokratik bir
toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla
söz konusu olabilir.
Madde 9 Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

1.

Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya
inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başõna veya topluca, açõkça veya özel
tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya
inancõnõ açõklama özgürlüğünü de içerir.

2.

Din veya inancõnõ açõklama özgürlüğü ancak kamu güvenliğinin, kamu
düzenin, genel sağlõğõn veya ahlakõn ya da başkalarõnõn hak ve
özgürlüklerinin korunmasõ için demokratik bir toplumda zorunlu
tedbirlerle ve yasayla sõnõrlanabilir.
Madde 10 İfade özgürlüğü

1.

Herkes görüşlerini açõklama ve anlatõm özgürlüğüne sahiptir. Bu hak,
kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sõnõrlarõ söz
konusu olmaksõzõn haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir.
Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin
rejimine bağlõ tutmalarõna engel değildir.

2.

Görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlüklerin kullanõlmasõ, demokratik
bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak
bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunmasõ, kamu düzeninin
sağlanmasõ ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlõğõn veya ahlakõn,
başkalarõnõn şöhret ve haklarõnõn korunmasõ veya yargõ gücünün otorite
ve tarafsõzlõğõnõn sağlanmasõ için yasayla öngörülen bazõ biçim
koşullarõna, sõnõrlamalara ve yaptõrõmlara bağlanabilir.
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Madde 11 Dernek kurma ve toplantõ özgürlüğü
1.

Herkes asayişi bozmayan toplantõlar yapmak, dernek kurmak, ayrõca
çõkarlarõnõ korumak için başkalarõyla birlikte sendikalar kurmak ve
sendikalara katõlmak haklarõna sahiptir.

2.

Bu haklarõn kullanõlmasõ, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler
niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunmasõ, kamu
düzeninin sağlanmasõ ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlõğõn veya
ahlakõn veya başkalarõnõn hak ve özgürlüklerinin korunmasõ amaçlarõyla
ve ancak yasayla sõnõrlanabilir. Bu madde, bu haklarõn kullanõlmasõnda
silahlõ kuvvetler, kolluk mensuplarõ veya devletin idare mekanizmasõnda
görevli olanlar hakkõnda meşru sõnõrlamalar konmasõna engel değildir.
Madde 12 Evlenme hakkõ
Evlenme çağõna gelen erkek ve kadõn, bu hakkõn kullanõlmasõnõ
düzenleyen ulusal yasalar uyarõnca evlenme ve aile kurma hakkõna
sahiptir.
Madde 13 Etkili başvuru hakkõ
Bu Sözleşme'de tanõnmõş olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes,
ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafõndan bu sõfatlarõna dayanõlarak
yapõlmõş da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkõna
sahiptir.
Madde 14 Ayrõmcõlõk yasağõ
Bu Sözleşme'de tanõnan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, õrk,
renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken,
ulusal bir azõnlõğa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir
durum bakõmõndan hiçbir ayrõmcõlõk yapõlmadan sağlanõr.
Madde 15 Olağanüstü hallerde askõya alma

1.

Savaş veya ulusun varlõğõnõ tehdit eden başka bir genel tehlike halinde
her Yüksek Sözleşmeci Taraf, durumun gerektirdiği ölçüde ve
uluslararasõ hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek
koşuluyla, bu Sözleşme'de öngörülen yükümlülüklere aykõrõ tedbirler
alabilir.

2.

Yukarõdaki hüküm, Yüksek Sözleşmeci Taraf’õ, meşru savaş fiilleri
sonucunda meydana gelen ölüm hali dõşõnda, 2. madde ile 3. ve 4.
maddeler (fõkra 1) ve 7. maddeyi hiçbir suretle ihlale mezun kõlmaz.
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3.

Bu maddeye göre aykõrõ tedbirler alma hakkõnõ kullanan her Yüksek
Sözleşmeci Taraf, alõnan tedbirler ve bunlarõ gerektiren nedenler
hakkõnda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tam bilgi verir. Bu Yüksek
Sözleşmeci Taraf, sözü geçen tedbirlerin yürürlükten kalktõğõ tarihi de
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirir.
Madde 16 Yabancõlarõn siyasal etkinliklerinin kõsõtlanmasõ
10, 11 ve 14. maddelerin hiçbir hükmü, Yüksek Sözleşmeci Taraflar’õn
yabancõlarõn siyasal etkinliklerini sõnõrlamalarõna engel sayõlmaz.
Madde 17 Haklarõn kötüye kullanõmõnõn yasaklanmasõ
Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, topluluğa veya kişiye,
Sözleşme'de tanõnan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya burada
öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sõnõrlamalara uğratõlmasõna yönelik
bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkõnõ sağlar biçimde
yorumlanamaz.
Madde 18 Haklarõn kõsõtlanmasõnõn sõnõrlarõ
Bu Sözleşme’nin hükümleri gereğince, sözü edilen hak ve özgürlüklere
getirilen sõnõrlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir.

BÖLÜM II AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
Madde 19 Mahkeme'nin kuruluşu
Bu Sözleşme ve protokollerine, Yüksek Sözleşmeci Taraflar’ca kabul
edilen yükümlülüklere uyulmasõnõ sağlamak için, aşağõda "Mahkeme"
olarak anõlacak bir Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi kurulur. Mahkeme
devamlõ görev yapar.
Madde 20 Yargõç sayõsõ
Mahkeme, Yüksek Sözleşmeci Taraflar’õn sayõsõna eşit sayõda yargõçtan
oluşur.
Madde 21 Görev için aranan koşullar
1.

Yargõçlar üstün ahlaki vasõflara ve yüksek bir hukuki göreve atanmak
için gerekli niteliklere sahip veya ehliyetleriyle tanõnmõş hukukçu
olmalõdõrlar.

2.
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Yargõçlar Mahkeme'ye kendi adlarõna katõlõrlar.

3.

Yargõçlar görev süreleri içinde bağõmsõzlõklarõ, tarafsõzlõklarõ ve daimi
görevin gerekleri ile bağdaşmayan herhangi bir görev üstlenemezler; bu
fõkranõn uygulanmasõndan doğan sorunlar Mahkeme tarafõndan karara
bağlanõr.
Madde 22 Yargõçlarõn seçimi

1.

Yargõçlar, her Yüksek Sözleşmeci Taraf için, o Yüksek Sözleşmeci Taraf
tarafõndan gösterilen ve üç aday içeren bir liste üzerinden
Parlamenterler Meclisi tarafõndan oy çokluğu ile seçilirler.

2.

Yeni Yüksek Sözleşmeci Taraflar’õn bu Sözleşme'ye katõlmalarõ halinde
Mahkeme'yi tamamlamak ve boşalan üyelikleri doldurmak için aynõ usul
izlenir.
Madde 23 Görev süreleri

1.

Yargõçlar altõ yõl için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Bununla
beraber ilk seçilen yargõçlardan yarõsõnõn görev süresi üç yõlõn sonunda
sona erecektir.

2.

İlk üç yõllõk sürenin sonunda görevleri sona erecek olan üyeler, ilk
seçimlerin yapõlmasõndan hemen sonra, Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri tarafõndan kura çekmek süretiyle saptanõr.

3.

Yargõçlarõn imkan ölçüsünde yarõsõnõn her üç yõlda bir yenilenmesini
sağlamak için, Parlamenterler Meclisi bir sonraki seçime geçmeden
önce seçilecek yargõçlardan bir veya birkaçõnõn görev süresinin veya
sürelerinin üç yõldan az veya dokuz yõldan çok olmamak şartõ ile, altõ yõl
dõşõnda bir süre olmasõna karar verebilir.

4.

Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu olduğu durumlarda ve
Parlamenterler Meclisi'nin yukardaki fõkrayõ uygulamasõ halinde, görev
sürelerinin üyelere dağõlõmõ, Genel Sekreter'in seçimden hemen sonra
yapacağõ kura sonucu belirlenir.

5.

Görev süresi bitmemiş bir yargõcõn yerine seçilen yargõç, selefinin görev
süresini tamamlar.

6.

Yargõçlarõn görev süreleri 70 yaşõnda sona erer.

7.

Yargõçlar, yerlerine başkasõ seçilinceye kadar görev yaparlar. Yerlerine
başkasõ seçildikten sonra da kendilerine havale edilmiş olan davalara
bakmaya devam ederler.
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Madde 24 Görevden alõnma
Bir yargõç ancak, diğer yargõçlar tarafõndan, artõk gerekli koşullarõ
taşõmadõğõna ilişkin üçte iki çoğunluk ile alõnacak kararla görevden
alõnabilir.
Madde 25 Yazõ İşleri ve hukukçular
Mahkeme'de, görev ve kuruluşu Mahkeme içtüzüğünde belirlenen bir
Yazõ İşleri Müdürlüğü bulunur. Mahkeme'ye yazõ işlerinde görevli
hukukçular yardõm eder.
Madde 26 Mahkeme'nin Genel Kurul halinde toplanmasõ
Genel Kurul halinde toplanan Mahkeme,
a) üç yõllõk bir süre için başkanõnõ ve bir veya iki başkan yardõmcõsõnõ
seçer, bu kişilerin tekrar seçilmeleri mümkündür;
b) belirli süreler için Daire’ler kurar;
c) Mahkeme, Daire başkanlarõnõ seçer, bu kişilerin tekrar seçilmeleri
mümkündür;
d) Mahkeme içtüzüğünü kabul eder;
e) Yazõ İşleri Müdürü’nü ve bir veya birden fazla müdür yardõmcõsõnõ
seçer.
Madde 27 Komiteler, Daire’ler ve Büyük Daire
1.

Mahkeme, önüne gelen başvurularõ incelemek üzere üç yargõçlõ
komiteler, yedi yargõçlõ Daire’ler ve onyedi yargõçlõ bir Büyük Daire
şeklinde toplanõr. Mahkeme'nin Daire’leri belirli bir süre için komiteleri
oluşturur.

2.

Başvuruya konu olan Taraf Devlet adõna seçilmiş yargõç, Daire ve Büyük
Daire’de vazifeten yer alõr; bu yargõcõn yokluğunda veya katõlmasõ
mümkün olmayan durumlarda, anõlan devletin belirleyeceği bir kişi
yargõç sõfatõyla Daire ve Büyük Daire’de yer alõr.

3.

Büyük Daire ayrõca Mahkeme başkanõ, başkan yardõmcõlarõ, Daire
başkanlarõ ve Mahkeme içtüzüğüne göre seçilecek diğer yargõçlardan
oluşur. 43. madde uyarõnca Büyük Daire’ye sevk edilen başvurularõn
incelenmesi sõrasõnda, Daire başkanõ ve başvuruda konu edilen devletin
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yargõcõ dõşõnda, bu kararõ veren Daire yargõçlarõ Büyük Daire’de yer
alamazlar.
Madde 28 Komitelerin kabul edilemezlik kararlarõ
Bir Komite, 34. madde uyarõnca yapõlan kişisel başvurunun daha fazla
incelemeyi gerektirmediği hallerde, oybirliği ile kabul edilemezliğine veya
kayõttan düşürülmesine karar verebilir. Bu karar kesindir.
Madde 29 Daire’lerin kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin kararlarõ
1.

28. madde çerçevesinde karar verilmediği takdirde, bir Daire, 34. madde
uyarõnca yapõlan kişisel başvurularõn kabul edilebilirliği ve esasõ
hakkõnda karar verir.

2.

Bir Daire, 33. madde uyarõnca yapõlan devlet başvurularõnõn kabul
edilebilirliği ve esasõ hakkõnda karar verir.

3.

Mahkeme, istisnai hallerde aldõğõ aksine kararlar hariç, kabul edilebilirlik
konusundaki kararlarõ ayrõ olarak alõr.
Madde 30 Yargõlamanõn Büyük Daire’ye gönderilmesi
Daire önünde görülen dava, işbu Sözleşme’nin ve protokollerinin
yorumu konusunda ciddi sorunlar doğuruyorsa ya da sorunun çözümü
Mahkeme tarafõndan önceden verilmiş bir karar ile çelişme ihtimali
taşõyorsa, Daire, hüküm vermediği süre içerisinde ve taraflar itiraz
etmedikçe, yargõ yetkisinden Büyük Daire lehine vazgeçebilir.
Madde 31 Büyük Daire’nin yetkileri
Büyük Daire,

1.

Daireler tarafõndan 30. madde uyarõnca kendisine gönderilen veya
43. madde uyarõnca önüne gelen ya da 33. veya 34. maddeler uyarõnca
yapõlan başvurularõ ve,

2.

47. maddede öngörülen görüş bildirme taleplerini inceler.
Madde 32 Mahkeme'nin yargõ yetkisi

1.

Mahkeme'nin yargõ yetkisi, 33., 34. ve 37. maddeler uyarõnca kendisine
intikal eden, işbu Sözleşme’nin ve protokollerinin yorumu ve
uygulamasõna ilişkin tüm konularõ kapsar.
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2.

Mahkeme'nin yargõ yetkisinin olup olmadõğõ hakkõnda ihtilaf durumunda,
karar Mahkeme'ye aittir.
Madde 33 Devlet başvurularõ
Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, işbu Sözleşme ve protokolleri
hükümlerine vâki ve kendisinin diğer Yüksek Sözleşmeci Taraf’a isnat
edilebileceğine kanaat getirdiği herhangi bir ihlalden dolayõ Mahkeme'ye
başvurabilir.
Madde 34 Kişisel başvurular
İşbu Sözleşme ve protokollerinde tanõnan haklarõn Yüksek Sözleşmeci
Taraflar’dan biri tarafõndan ihlalinden zarar gördüğü iddiasõnda bulunan
her gerçek kişi, hükümet dõşõ her kuruluş veya kişi gruplarõ Mahkeme'ye
başvurabilir. Yüksek Sözleşmeci Taraflar bu hakkõn etkin bir şekilde
kullanõlmasõna hiçbir suretle engel olmamayõ taahhüt ederler.
Madde 35 Kabul edilebilirlik koşullarõ

1.

Uluslararasõ hukukun genel olarak kabul edilen prensiplerine göre,
ancak iç hukuk yollarõnõn tüketilmesinden sonra ve kesin karardan
itibaren altõ aylõk süre içinde Mahkeme'ye başvurulabilir.

2.

Mahkeme, 34. madde uyarõnca sunulan herhangi bir kişisel başvuruyu
aşağõdaki hallerde kabul etmez:
a) Başvuru imzasõz ise veya;
b) Başvuru Mahkeme tarafõndan daha önce incelenmiş veya
uluslararasõ diğer bir soruşturma veya çözüm merciine sunulmuş
başka bir başvurunun konusuyla esas itibariyle aynõ ise ve yeni
olaylar içermiyorsa.

3.

Mahkeme, 34. madde uyarõnca sunulan herhangi bir kişisel başvuruyu
işbu Sözleşme ve protokolleri hükümleri dõşõnda kalmõş, açõkça
dayanaktan yoksun veya başvuru hakkõnõn suistimali mahiyetinde telakki
ettiği takdirde, kabul edilemez bulur.

4.

Mahkeme işbu maddeye göre kabul edilemez bulduğu her başvuruyu
reddeder. Yargõlamanõn her aşamasõnda bu karar verilebilir.

12

Madde 36 Üçüncü tarafõn müdahalesi
1.

Daire ve Büyük Daire önündeki tüm davalarda, vatandaşlarõndan birinin
başvuran taraf olmasõ halinde, Yüksek Sözleşmeci Taraf’õn yazõlõ görüş
sunma ve duruşmalarda bulunma hakkõ vardõr.

2.

Mahkeme başkanõ, adaletin sağlanabilmesi amacõyla, yargõlamada taraf
olmayan herhangi bir Yüksek Sözleşmeci Taraf’õ yazõlõ görüş sunma
veya duruşmalarda taraf olmaya davet edebilir.
Madde 37 Başvurunun kayõttan düşmesi

1.

Yargõlamanõn herhangi bir aşamasõnda, Mahkeme, aşağõdaki sonuçlara
varõlmasõ halinde başvurunun kayõttan düşürülmesine karar verebilir:
a) Başvuru sahibi başvurusunu takip etme niyetinde değilse, veya
b) Sorun çözümlenmişse, veya
c) Başka herhangi bir nedenden ötürü, başvurunun incelenmesine
devam edilmesi hususunda artõk haklõ bir gerekçe görmezse.
Ancak işbu Sözleşme ve protokollerinde tanõmlanan insan haklarõna
saygõ esasõ gerektiyorsa, Mahkeme başvurunun incelemesine devam
eder.

2.

Mahkeme, koşullarõn haklõ kõldõğõ kanõsõna varõrsa, bir başvurunun
yeniden kayda alõnmasõnõ kararlaştõrabilir.
Madde 38 Davanõn incelenmesi ve dostane çözüm süreci

1.

Mahkeme, kendisine gelen başvuruyu kabul edilebilir bulduğu takdirde,
a) olaylarõ saptamak amacõyla taraflarõn temsilcileriyle birlikte
başvuruyu incelemeye devam eder ve gerekirse, ilgili devletlerin,
etkin olarak yürütülmesi için gerekli tüm kolaylõklarõ sağlayacaklarõ bir
soruşturma yapar;
b) işbu Sözleşme ve protokollerinde tanõmlanan şekliyle insan haklarõna
saygõ esasõndan hareketle, davanõn dostane bir çözüm ile
sonuçlandõrõlmasõ için ilgili taraflara hizmet sunmaya hazõr olacaktõr.

2.

1.b hükümlerine göre yürütülen usul gizlidir.
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Madde 39 Dostane çözüme varõlmasõ
Dostane çözüme varõlõrsa, Mahkeme olaylarla ve varõlan çözümle sõnõrlõ
kõsa bir açõklamayõ içeren bir karar vererek başvuruyu kayõttan düşürür.
Madde 40
ulaşabilme

Duruşmalarõn

kamuya

açõk

olmasõ

ve

belgelere

1.

Mahkeme istisnai durumlarda aksini kararlaştõrmadõkça, duruşmalar
kamuya açõktõr.

2.

Mahkeme başkanõ aksine karar vermedikçe, Yazõ İşleri Müdürü’ne
emanet edilen belgeler kamuya açõktõr.
Madde 41 Hakkaniyete uygun tatmin
Mahkeme işbu Sözleşme ve protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse
ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Taraf’õn iç hukuku bu ihlali ancak kõsmen
telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören tarafõn
hakkaniyete uygun bir surette tatminine hükmeder.
Madde 42 Dairelerin kararlarõ
Dairelerin kararlarõ, 44. maddenin 2. fõkrasõ hükümleri uyarõnca
kesinleşir.
Madde 43 Büyük Daire’ye gönderme

1.

Bir Daire kararõnõn verildiği tarihten itibaren üç ay içinde ve istisnai
durumlarda, dava taraflarõndan her biri davanõn Büyük Daire’ye
gönderilmesini isteyebilir.

2.

Büyük Daire bünyesinde beş yargõçtan oluşan bir kurul, dava, Sözleşme
ve protokollerinin yorumuna ya da uygulanmasõna ilişkin ciddi bir sorun
doğuruyorsa ya da genel nitelikli ciddi bir konu teşkil ediyorsa, istemi
kabul eder.

3.

Kurul istemi kabul ederse, Büyük Daire bir hüküm ile davayõ
sonuçlandõrõr.
Madde 44 Kesin hükümler

1.
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Büyük Daire’nin kararõ kesindir.

2.

Bir Daire’nin kararõ aşağõdaki durumlarda kesinleşir:
a) Taraflar davanõn Büyük Daire’ye gönderilmesini istemediklerini
beyan ederlerse, veya
b) Karardan itibaren üç ay içinde davanõn Büyük Daire’ye gönderilmesi
istenmezse, veya
c) Kurul 43. maddede öngörülen istemi reddederse.

3.

Kesin karar yayõnlanõr.
Madde 45 Hükümlerin ve kararlarõn gerekçeli olmasõ

1.

Hükümler ve başvurularõn kabul edilebilirliğine veya kabul edilemezliğine
ilişkin kararlar gerekçelidir.

2.

Hüküm, tamamen veya kõsmen yargõçlarõn oybirliğini içermediği takdirde,
her yargõç kendi ayrõ görüşünü belirtme hakkõna sahiptir.
Madde 46 Kararlarõn bağlayõcõlõğõ ve uygulanmasõ

1.

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf olduklarõ davalarda Mahkeme'nin
kesinleşmiş kararlarõna uymayõ taahhüt ederler.

2.

Mahkeme'nin kesinleşmiş kararõ, kararõn uygulanmasõnõ denetleyecek
olan Bakanlar Komitesi’ne gönderilir.
Madde 47 Görüş bildirme

1.

Mahkeme, Bakanlar Komitesi’nin istemi üzerine, Sözleşme ve
protokollerinin yorumlanmasõ ile ilgili hukuki meseleler üzerinde görüş
bildirebilir.

2.

Ancak bu görüşler, ne Sözleşme’nin 1. bölümünde ve protokollerinde
belirlenen hak ve özgürlüklerin içeriği veya kapsamõ ile ilgili sorunlara,
ne de Mahkeme veya Bakanlar Komitesi’nin Sözleşme’de öngörülen bir
başvuru sonucunda karara bağlamak durumunda kalabileceği diğer
sorunlara ilişkin olabilir.

3.

Bakanlar Komitesi'nin Mahkeme'den görüş isteme kararõ, Komite’ye
katõlma hakkõna sahip temsilcilerin oy çoğunluğuyla alõnõr.
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Madde 48 Mahkeme'nin görüş bildirme yetkisi
Bakanlar Komitesi’nden gelen görüş talebinin, 47. maddede
tanõmlandõğõ biçimiyle Mahkeme’nin yetki alanõna girip girmediğini
Mahkeme kararlaştõrõr.
Madde 49 Bildirilen görüşün gerekçeli olmasõ
1.

Mahkeme’nin verdiği görüş gerekçelidir.

2.

Görüş, tamamen veya kõsmen yargõçlarõn oy birliğini içermediği takdirde,
her yargõç kendi ayrõ görüşünü belirtme hakkõna sahiptir.

3.

Mahkeme’nin verdiği görüş Bakanlar Komitesi’ne bildirilir.
Madde 50 Mahkeme'nin masraflarõ
Mahkeme’nin masraflarõ, Avrupa Konseyi tarafõndan karşõlanõr.
Madde 51 Yargõçlarõn ayrõcalõk ve dokunulmazlõklarõ
Yargõçlar vazifelerinin ifasõnda Avrupa Konseyi Statüsü’nün 40.
maddesinde ve bu madde uyarõnca akdedilen anlaşmalarda öngörülen
ayrõcalõk ve dokunulmazlõklardan yararlanõrlar.

BÖLÜM III ÇEŞITLI HÜKÜMLER
Madde 52 Genel Sekreter tarafõndan yapõlan incelemeler
Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin
istemesi üzerine, bu Sözleşme'nin bütün hükümlerinin fiilen
uygulanmasõnõn kendi iç hukukunca nasõl sağlandõğõ konusunda
açõklamalarda bulunur.
Madde 53 Tanõnan insan haklarõnõn korunmasõ
Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, herhangi bir Yüksek Sözleşmeci
Taraf’õn yasalarõna ve onun taraf olduğu başka bir Sözleşme’ye göre
tanõnabilecek insan haklarõnõ ve temel özgürlükleri sõnõrlayamaz veya
onlara aykõrõ düşecek şekilde yorumlanamaz.

16

Madde 54 Bakanlar Komitesi'nin yetkileri
Bu Sözleşme'nin hiçbir hükmü, Avrupa Konseyi Statüsü'nün Bakanlar
Komitesi'ne tanõdõğõ yetkileri olumsuz yönde etkilemez.
Madde 55 Diğer çözüm yollarõnõn dõşlanmasõ
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Sözleşme'nin yorum veya
uygulamasõndan doğan bir anlaşmazlõğõ, başvuru yoluyla bu
Sözleşme'de öngörülenlerin dõşõnda bir çözüme bağlamak hususunda
aralarõnda mevcut anlaşma, sözleşme veya bildirilerden, özel uzlaşma
halleri dõşõnda yararlanmaktan karşõlõklõ olarak vazgeçmeyi kabul
ederler.
Madde 56 Ülkesel uygulama
1.

Her devlet, onaylama sõrasõnda veya daha sonra herhangi bir zamanda,
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne göndereceği bir bildirimle bu
Sözleşme'nin, uluslararasõ ilişkilerinden sorumlu bulunduğu bütün
ülkelere veya bunlardan herhangi birine, işbu maddenin 4. fõkrasõ saklõ
kalmak kaydõyla, uygulanacağõnõ beyan edebilir.

2.

Sözleşme, bildirimde belirtilen ülke veya ülkelerde, Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri'nin bu bildirimi aldõğõ tarihten itibaren otuz gün sonra
uygulamaya konur.

3.

Bu Sözleşme’nin hükümleri sözü geçen ülkelerde yerel şartlar dikkate
alõnarak uygulanõr.

4.

Bu maddenin birinci fõkrasõ uyarõnca bildirimde bulunmuş olan her
devlet, sonradan herhangi bir zamanda, bildiriminde belirtmiş olduğu
ülke veya ülkelerdeki gerçek kişilerin, hükümet dõşõ kuruluşlarõn veya kişi
gruplarõnõn başvurularõ konusunda bu Sözleşme'nin 34. maddesine
uygun olarak Mahkeme'nin yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir.
Madde 57 Çekinceler

1.

Bu Sözleşme'nin imzasõ ve onaylama belgesinin sunulmasõ sõrasõnda
her devlet, Sözleşme'nin belirli bir hükmü hakkõnda, o sõrada kendi
ülkesinde yürürlükte olan bir yasa bu hükme uygun olmadõğõ ölçüde, bir
çekince kaydõ koyabilir. Bu madde genel nitelikte çekinceler konmasõna
izin vermez.

2.

Bu maddeye uygun olarak konulacak her çekince, sözü edilen yasanõn
kõsa bir açõklamasõnõ içerir.
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Madde 58 Feshi ihbar
1.

Bir Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Sözleşme'yi ancak Sözleşme'ye taraf
olduğu tarihten itibaren geçecek beş yõllõk bir süre sonunda ve Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri'ne altõ ay önceden haber verilecek bir ihbarla
feshedebilir. Genel Sekreter bunu, diğer Yüksek Sözleşmeci Taraflar’a
bildirir.

2.

Bu fesih işlemi, feshin geçerli sayõldõğõ tarihten önce işlenmiş ve
yükümlülüklerin ihlali niteliğinde sayõlabilecek olan bir fiil dolayõsõyla, ilgili
Yüksek
Sözleşmeci
Taraf’õn
bu
Sözleşme'den
doğan
yükümlülüklerinden kurtulmasõ sonucunu doğurmaz.

3.

Aynõ şartlarla, Avrupa Konseyi üyeliğinden çõkan her Yüksek Sözleşmeci
Taraf, bu Sözleşme'ye de taraf olmaktan çõkar.

4.

Sözleşme, 56. madde gereğince uygulanacağõ beyan edilmiş olan
ülkelerle ilgili olarak, yukarõdaki fõkralarõn hükümleri uyarõnca
feshedilebilir.
Madde 59 İmza ve onay

1.

Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarõna açõktõr. Sözleşme
onaylanacaktõr. Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne
verilecektir.

2.

Bu Sözleşme, on onaylama belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe
girecektir.

3.

Sözleşme’yi daha sonra onaylayacak olan imzacõlar için Sözleşme,
onaylama belgesinin verilmesinden itibaren yürürlüğe girecektir.

4.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Sözleşme'nin yürürlüğe girdiğini,
Sözleşme'yi onaylayan Yüksek Sözleşmeci Taraflar’õn adlarõnõ ve daha
sonra gelecek olan onaylama belgelerinin verilişini bütün Avrupa
Konseyi üyelerine bildirecektir.
Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin
de aynõ derecede geçerli olmak üzere fransõzca ve ingilizce tek bir
nüsha halinde 4 Kasõm 1950'de Roma'da düzenlenmiştir. Genel
Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere
gönderecektir.
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İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasõna İlişkin Sözleşme'ye
Ek Protokol Paris, 20.III.1952
Bu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler,
Roma'da 4 Kasõm 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Haklarõ ve
Temel Özgürlüklerin Korunmasõna ilişkin Sözleşme'nin (aşağõda
"Sözleşme" diye anõlmõştõr) birinci bölümünde belirtilenler dõşõnda bazõ
hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye bağlanmasõnõ sağlamak amacõyla
gerekli tedbirleri almayõ kararlaştõrarak,
Aşağõdaki hususlarda anlaşmõşlardõr:
Madde 1 Mülkiyetin korunmasõ
Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlõğõna saygõ
gösterilmesini isteme hakkõ vardõr. Bir kimse, ancak kamu yararõ
sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararasõ hukukun genel
ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bõrakõlabilir.
Yukarõdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararõna uygun olarak
kullanõlmasõnõ düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkõlarõn veya
para cezalarõnõn ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasalarõ
uygulama konusunda sahip olduklarõ hakka halel getirmez.
Madde 2 Eğitim hakkõ
Hiç kimse eğitim hakkõndan yoksun bõrakõlamaz. Devlet, eğitim ve
öğretim alanõnda yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve
babanõn bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarõna göre
yapõlmasõnõ sağlama haklarõna saygõ gösterir.
Madde 3 Serbest seçim hakkõ
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organõnõn seçilmesinde halkõn
kanaatlerinin özgürce açõklanmasõnõ sağlayacak şartlar içinde, makul
aralõklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayõ taahhüt ederler.
Madde 4 Ülkesel uygulama
Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Protokol'ün imzasõ veya onaylanmasõ
sõrasõnda ya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri'ne yapacağõ bir bildirimle, uluslararasõ ilişkilerinden
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sorumlu olduğu ve sözü geçen bildirimde belirttiği ülkelerde bu Protokol
hükümlerinin ne ölçüde uygulanacağõnõ taahhüt ettiğini açõklayabilir.
Yukarõdaki fõkra uyarõnca bir bildirimde bulunmuş olan her Yüksek
Sözleşmeci Taraf, zaman zaman yapacağõ yeni bildirimlerle daha önceki
beyanlarõnõn koşullarõnõ değiştirebilir veya bu Protokol hükümlerinin bu
tür herhangi bir ülkede uygulanmasõna son verildiğini bildirebilir.
Bu madde uyarõnca yapõlmõş olan bir bildirim, Sözleşme'nin 56.
maddesinin 1. fõkrasõna uygun olarak yapõlmõş sayõlõr.
Madde 5 Sözleşme ile bağlantõ
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Protokol’ün 1, 2, 3 ve 4. maddelerini
Sözleşme'ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme'nin bütün
hükümleri buna göre uygulanõr.
Madde 6 İmza ve onay
Bu Protokol, Sözleşme'yi imza eden Avrupa Konseyi Üyeleri'nin
imzalarõna açõktõr. Bu Protokol, Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra
onaylanacaktõr. Protokol on onaylama belgesinin verilmesinden sonra
yürürlüğe girecektir. Daha sonra onaylayan imzacõ devletler bakõmõndan
Protokol, onaylama belgesinin verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne verilecek, o da
onaylayan devletlerin adlarõnõ bütün üyelerine bildirecektir.
Bu Protokol, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de
aynõ derecede geçerli olmak üzere fransõzca ve ingilizce tek bir nüsha
halinde 20 Mart 1952'de Paris'te düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun
tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.
İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerin Korunmasõna İlişkin Sözleşme ile
bu Sözleşme'ye ek birinci Protokol'de tanõnmõş bulunan haklardan ve
özgürlüklerden başka haklar ve özgürlükler tanõyan
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Protokol No. 4
Strasburg, 16.IX.1963
Bu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler,
Roma'da 4 Kasõm 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Haklarõ ve
Temel Özgürlüklerin Korunmasõna İlişkin Sözleşme'nin (aşağõda
"Sözleşme" diye anõlmõştõr) birinci bölümünde ve 20 Mart 1952 tarihinde
Paris'te imzalanmõş olan Sözleşme'ye Ek Birinci Protokol’ün 1, 2 ve 3.
maddelerinde tanõnmõş bulunanlardan başka bazõ hak ve özgürlüklerin
ortak güvenceye bağlanmasõnõ sağlamak amacõyla gerekli tedbirleri
almayõ kararlaştõrarak,
Aşağõdaki hususlarda anlaşmõşlardõr:
Madde 1 Borçtan dolayõ özgürlüğünden yoksun bõrakõlma yasağõ
Hiç kimse, yalnõzca akdî ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine
getirememiş olmasõndan dolayõ özgürlüğünden yoksun bõrakõlamaz.
Madde 2 Serbest dolaşõm özgürlüğü
1.

Bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, orada
serbetçe dolaşma ve ikametgahõnõ seçebilme hakkõna sahiptir.

2.

Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir.

3.

Bu haklar, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin
korunmasõ, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlõk ve ahlakõn veya
başkalarõnõn hak ve özgürlüklerinin korunmasõ için, demokratik bir
toplumda zorunlu tedbirler olarak ve yasayla öngörülmüş sõnõrlamalara
tabi tutulabilir.

4.

Bu maddenin 1. fõkrasõnda sayõlan haklar, belli yerlerde, yasayla konmuş
ve demokratik bir toplumda kamu yararõnõn gerektirdiği sõnõrlamalara tabi
tutulabilir.
Madde 3 Vatandaşlarõn sõnõr dõşõ edilmeleri yasağõ

1.

Hiç kimse, tek başõna ya da toplu olarak, uyruğu bulunduğu devletin
ülkesinden sõnõr dõşõ edilemez.

2.

Hiç kimse, uyruğunda bulunduğu devletin ülkesine girme hakkõndan
yoksun bõrakõlamaz.
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Madde 4 Yabancõlarõn topluca sõnõr dõşõ edilmeleri yasağõ
Yabancõlarõn toplu olarak sõnõr dõşõ edilmesi yasaktõr.
Madde 5 Ülkesel uygulama
1.

Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Protokol'ün imzalanmasõ veya
onaylanmasõ sõrasõnda ya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağõ bir bildirimle, uluslararasõ
ilişkilerinden sorumlu olduğu ve sözü geçen bildirimde belirttiği ülkelerde
bu Protokol hükümlerinin ne ölçüde uygulanacağõnõ taahhüt ettiğini
açõklayabilir.

2.

Yukarõdaki fõkra uyarõnca bir bildirimde bulunmuş olan her Yüksek
Sözleşmeci Taraf, zaman zaman yapacağõ yeni bildirimlerle, daha
önceki beyanlarõnõn koşullarõnõ değiştirebilir veya bu Protokol
hükümlerinin bu tür herhangi bir ülkede uygulanmasõna son verildiğini
bildirebilir.

3.

Bu madde uyarõnca yapõlmõş olan bir bildirim, Sözleşme'nin 56.
maddesinin 1. fõkrasõna uygun olarak yapõlmõş sayõlõr.

4.

Onaylama veya kabul sonucunda bu Protokol'ün uygulandõğõ herhangi
bir devletin ülkesi ve bu madde uyarõnca sözü geçen devlet tarafõndan
yapõlmõş bildirime göre bu Protokol'ün uygulandõğõ ülkelerin her biri, 2.
ve 3. maddelerde sözü edilen devlet ülkesi deyimi bakõmõndan ayrõ ayrõ
ülkeler olarak kabul edilir.

5.

Bu maddenin 1. ve 2. fõkralarõ uyarõnca beyanda bulunan her devlet,
sonradan her zaman bu beyanõn ilgili olduğu ülke veya ülkeler lehine,
Mahkeme’nin, işbu Protokol’ün 1, 2, 3 ve 4. maddelerinden herhangi
birine ya da hepsine ilişkin olarak her gerçek kişiden, hükümet dõşõ her
kuruluştan veya her kişi grubundan Sözleşme’nin 34. maddesi uyarõnca
başvurularõ alma yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir.
Madde 6 Sözleşme ile bağlantõ
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Protokol’ün 1'den 5'e kadar olan
maddelerini Sözleşme'ye ek maddeler olarak kabul ederler ve
Sözleşme'nin bütün hükümleri buna göre uygulanõr.
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Madde 7 İmza ve onay
1.

Bu Protokol, Sözleşme'yi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin
imzalarõna açõktõr. Bu Protokol, Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra
onaylanacaktõr. Protokol beş onaylama belgesinin verilmesinden sonra
yürürlüğe girecektir. Daha sonra onaylayan imzacõ devletler bakõmõndan
Protokol, onaylama belgesinin verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

2.

Onaylama belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilecek, o da
onaylayan devletlerin adlarõnõ bütün üyelere bildirecektir.
Bu Protokol, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de
aynõ derecede geçerli olmak üzere fransõzca ve ingilizce tek bir nüsha
halinde 20 Mart 1952'de Paris'te düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun
tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.
Bu Protokol, imza yetkisini haiz kişilerce imzalanmõş olup,
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynõ
derecede geçerli olmak üzere fransõzca ve ingilizce tek bir nüsha
halinde 16 Eylül 1963'te Strasburg'da düzenlenmiştir. Genel Sekreter
bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.
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İnsan Haklarõ Ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasõna İlişkin Sözleşme’ye ek,
ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõna dair
Protokol No. 6
Strasburg, 28.IV.1983
Roma'da 6 Kasõm 1950'de imzalanan İnsan Haklarõ ve Temel
Özgürlüklerin Korunmasõna İlişkin Sözleşme'yi (aşağõda "Sözleşme"
diye anõlmõştõr) imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,
Avrupa Konseyi üyesi devletlerin birçoğunda yer alan gelişmelerin ölüm
cezasõnõn kaldõrõlmasõ yolunda genel bir eğilimi ifade ettiğini göz önünde
bulundurarak,
Aşağõdaki hususlarda anlaşmõşlardõr:
Madde 1 Ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõ
Ölüm cezasõ kaldõrõlmõştõr. Hiç kimse bu cezaya çarptõrõlamaz ve idam
edilemez.
Madde 2 Savaş zamanõnda ölüm cezasõ
Bir devlet, yasalarõnda savaş veya yakõn savaş tehlikesi zamanõnda
işlenmiş olan fiiller için ölüm cezasõnõ öngörebilir; bu ceza ancak yasanõn
belirlediği hallerde ve onun hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. İlgili
devlet, söz konusu yasanõn bu duruma ilişkin hükümlerini Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirir.
Madde 3 Askõya alma yasağõ
Sözleşme'nin 15. maddesine dayanõlarak bu Protokol'ün hükümleri ihlal
edilemez.
Madde 4 Çekince koyma yasağõ
Sözleşme'nin 57. maddesine dayanõlarak bu Protokol'ün hükümleriyle
ilgili hiçbir çekince konulamaz.
Madde 5 Ülkesel uygulama
1.
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Her devlet, imza sõrasõnda veya onaylama, kabul ya da katõlma
belgesinin verilmesi sõrasõnda, bu Protokol'ün uygulanacağõ ülkeyi veya
ülkeleri belirleyebilir.

2.

Her devlet, daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri'ne yapacağõ bir bildirimle belirteceği başka herhangi bir ülkenin
bu Protokol'ün uygulanma kapsamõna alõnmõş olduğunu beyan edebilir.
Bu ülke bakõmõndan Protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafõndan
alõnõşõnõ izleyen ayõn birinci günü yürürlüğe girer.

3.

Yukarõdaki iki fõkra uyarõnca yapõlan her bildirim, Genel Sekreter'e
gönderilecek bir ihbarla, bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak geri
alõnabilir. Geri alma, Genel Sekreter'in ihbarõ alõşõnõ izleyen ayõn birinci
günü yürürlüğe girer.
Madde 6 Sözleşme ile bağlantõ
Taraf Devletler bu Protokol'ün 1'den 5'e kadar olan maddelerini
Sözleşme'ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme'nin bütün
hükümleri buna göre uygulanõr.
Madde 7 İmza ve onay
Bu Protokol, Sözleşme'yi imzalamõş olan Avrupa Konseyi üyesi
devletlerin imzalarõna açõktõr. Protokol, onaylama, kabul veya uygun
bulmaya sunulacaktõr. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynõ zamanda
veya daha önceden Sözleşme'yi onaylamadõkça, bu Protokol'ü
onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul
veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne verilir.
Madde 8 Yürürlüğe giriş
Bu Protokol, beş Avrupa Konseyi üyesi devletin 7. madde hükümleri
uyarõnca Protokol'le bağlanma husundaki rõzalarõnõ bildirdikleri tarihi
izleyen ayõn birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 9 Saklama işlevleri
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,
a) her imzalamayõ,
b) her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verilişini,
c) 5 ve 8. maddeler uyarõnca bu Protokol'ün her yürürlüğe giriş tarihini,
d) bu Protokol’e ilişkin başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi
Konsey üyesi devletlere bildirir.
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Bu Protokol,
İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmõş olup,
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynõ
derecede geçerli olmak üzere fransõzca ve ingilizce tek bir nüsha
halinde 28 Nisan 1983'te Strasburg'da düzenlenmiştir. Genel Sekreter
bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.
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İnsan Haklarõ Ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasõna
İlişkin Sözleşme’ye ek 7 Numaralõ Protokol
Strasburg, 22.XI.1984
4 Kasõm 1950 tarihinde Roma'da imzalanan İnsan Haklarõ ve Temel
Özgürlüklerin Korunmasõ’na İlişkin Sözleşme (bundan böyle "Sözleşme"
diye anõlmõştõr) yoluyla belirli hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye
bağlanmasõnõ sağlamak için daha ileri adõmlar atmayõ kararlaştõran ve
burada imzasõ bulunan Avrupa Konseyi üyesi ülkeler,
Aşağõdaki hususlarda anlaşmõşlardõr:
Madde 1 Yabancõlarõn sõnõr dõşõ edilmelerine ilişkin usuli güvenceler
1.

Bir devletin ülkesinde kurallara uygun olarak ikamet eden bir yabancõ,
yasaya uygun şekilde verilmiş bir kararõn uygulanmasõ dõşõnda sõnõr dõşõ
edilemez ve bu durumda bir kimse,
a) sõnõr dõşõ edilmesine karşõ gerekçeler öne sürebilme,
b) durumunu yeniden inceletme,
c) yukarõdaki amaçlarla, yetkili bir merci önünde veya bu merci
tarafõndan tayin edilecek biri ya da birileri önünde kendini temsil
ettirme
hakkõnõ haiz olacaktõr.

2.

Sõnõr dõşõ edilmenin kamu düzeni yararõ ya da ulusal güvenlik nedenleri
açõsõndan gerektiği hallerde, bir yabancõ yukarõdaki 1. maddenin a, b ve
c bentlerinde öngörülen haklarõnõ kullanmadan sõnõr dõşõ edilebilir.
Madde 2 Cezai konularda iki dereceli yargõlanma hakkõ

1.

Bir mahkeme tarafõndan cezai bir suçtan mahkum edilen her kişi,
mahkumiyet ya da ceza hükmünü daha yüksek bir mahkemeye yeniden
inceletme hakkõnõ haiz olacaktõr. Bu hakkõn kullanõlmasõ, kullanõlabilme
gerekçeleri de dahil olmak üzere, yasayla düzenlenir.

2.

Bu hakkõn kullanõlmasõ, yasada düzenlenmiş haliyle önem derecesi
düşük suçlar bakõmõndan ya da ilgilinin birinci derece mahkemesi olarak
en yüksek mahkemede yargõlandõğõ veya beraatini müteakip bunun
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temyiz edilmesi üzerine verilen mahkumiyet hallerinde istisnaya tabi
tutulabilir.
Madde 3 Adli hata halinde tazminat hakkõ
Bir kişinin, kesin bir kararla cezai bir suçtan mahkum edilmesi ve
sonradan yeni veya yakõn zamanda keşfedilmiş bir delilin kesinlikle
yanlõş bir adalet uygulamasõ olduğunu göstermesi veya kişinin
affedilmesi nedeniyle cezai kararõn iptal edilmesi halinde, bilinmeyen
delilin açõklanmamõş olmasõnõn tamamen veya kõsmen o kişiye
atfedildiğinin ispatlandõğõ haller dõşõnda, böyle bir mahkumiyet
sonucunda cezaya maruz kalan kişi, ilgili devletin yasasõ ve
uygulamasõna göre tazmin edilecektir.
Madde 4 Aynõ suçtan iki kez yargõlanmama ve cezalandõrõlmama
hakkõ
1.

Hiç kimse bir devletin ceza yargõlamasõ usulüne ve yasaya uygun olarak
kesin bir hükümle mahkum edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan dolayõ
aynõ devletin yargõsal yetkisi altõndaki yargõlama usulleri çerçevesinde
yeniden yargõlanamaz veya mahkum edilemez.

2.

Yukarõdaki fõkra hükümleri, yeni veya yakõn zamanda ortaya çõkarõlan
delillerin veya önceki muamelelerde davanõn sonucunu etkileyebilecek
esaslõ bir kusurun varlõğõ durumunda, ilgili devletin ceza yargõlamasõ
usulü ve yasasõna uygun olarak davanõn yeniden açõlmasõnõ
engellemez.

3.

Sözleşme’nin 15. maddesi çerçevesinde bu madde ile derpiş olunan
yükümlülüklere aykõrõ hiçbir tedbir alõnamaz.
Madde 5 Eşler arasõnda eşitlik
Eşler evlilikte, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi durumunda,
kendi aralarõnda ve çocuklarõ ile ilişkilerinde medeni haklar ve
sorumluluklardan eşit şekilde yararlanõrlar. Bu madde devletlerin
çocuklar yararõna gereken tedbirleri almalarõnõ engellemez.
Madde 6 Ülkesel uygulama

1.
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Her devlet imzalama veya onay, kabul ya da uygun bulma belgesinin
verilmesi sõrasõnda bu Protokol'ün uygulanacağõ toprak ya da topraklarõ
belirtir ve bu toprak veya topraklara uygulayacağõ işbu Protokol
hükümlerini ne ölçüde yükümlendiğini ifade eder.

2.

Her devlet daha sonraki herhangi bir tarihte Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri'ne hitaben yapacağõ bir beyanla, bu Protokol'ün
uygulanmasõnõ, beyanda belirtilen herhangi diğer bir toprağa da
genişletebilir. Bu durumdaki bir toprak bakõmõndan, Protokol, Genel
Sekreter'in böyle bir beyanõ teslim aldõğõ tarihten itibaren iki aylõk bir
sürenin bitişini izleyen ayõn ilk günü yürürlüğe girer.

3.

Yukarõdaki iki fõkra uyarõnca yapõlan herhangi bir beyan, böyle bir
beyanda belirtilen toprak açõsõndan, Genel Sekreter'e hitaben yapõlan bir
bildirim ile geri alõnabilir veya değiştirilebilir. Geri alma veya değiştirme,
bildirimin Genel Sekreter'e tesliminden sonraki iki aylõk sürenin bitimini
izleyen ay başõnda yürürlüğe girer.

4.

Bu madde uyarõnca yapõlan beyan, Sözleşme'nin 56. maddesinin 1.
fõkrasõ uygun olarak yapõlmõş sayõlõr.

5.

Onaylama, kabul ya da uygun bulma işlemi sonucu bu Protokol'ün
uygulanacağõ herhangi bir devlet toprağõ ve bu madde uyarõnca o devlet
tarafõndan yapõlan beyana binaen bu Protokol'ün uygulanacağõ
topraklardan her biri, 1. maddede atõfta bulunulan anlamõyla bir devletin
ülkesinden ayrõ topraklar olarak mütalaa edilebilir.

6.

Bu maddenin 1. ve 2. fõkralarõ uyarõnca beyanda bulunan her devlet,
sonradan her zaman bu beyanõn ilgili olduğu ülke veya ülkeler lehine,
Mahkeme’nin, işbu Protokol’ün 1’den 5’e kadar olan maddelerinden
herhangi birine ya da hepsine ilişkin olarak her gerçek kişiden, hükümet
dõşõ her kuruluştan veya her kişi grubundan Sözleşme’nin 34. maddesi
uyarõnca başvurularõ alma yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir.
Madde 7 Sözleşme ile bağlantõ
Taraf devletler, bu Protokol’ün 1’den 6’ya kadar olan maddelerini
Sözleşme'nin ek maddeleri olarak değerlendireceklerdir ve Sözleşme'nin
tüm hükümleri buna göre uygulanacaktõr.
Madde 8 İmza ve onay
Bu Protokol, Sözleşme'yi imza eden Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin
imzasõna açõktõr. Bu Protokol onaylama, kabul ya da uygun bulma ile
yürürlüğe girecektir. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet aynõ anda ya da
daha önceden Sözleşme'yi onaylamadan bu Protokol'ü onaylayamaz,
kabul edemez ya da uygun bulamaz. Onay, kabul ya da uygun bulma
belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir.
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Madde 9 Yürürlüğe giriş
1.

Bu Protokol, Avrupa Konseyi üyesi yedi devletin 8. madde hükümlerine
uygun bir şekilde bu Protokol'e bağlõ kalacaklarõnõ ifade ettikleri tarihten
itibaren iki aylõk bir sürenin bitişini izleyen ayõn ilk günü yürürlüğe
girecektir.

2.

Herhangi bir üye devletin sonradan bu Protokol'e katõlmasõ durumunda,
Protokol, o devlet açõsõndan onaylama, kabul ya da uygun bulma
belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren iki aylõk bir sürenin bitişini
izleyen ayõn ilk günü yürürlüğe girecektir.
Madde 10 Saklama işlevleri
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,
a) her imzalamayõ,
b) onay, kabul veya uygun bir şekilde bu Protokol'ün yürürlülük
kazanacağõ her tarihi,
c) 6. ve 9. maddelere uygun bir şekilde bu Protokol'ün yürürlülüğe
gireceği her tarihi,
d) bu Protokol ile ilgili her türlü başka işlemi, bildirimi ya da beyanõ,
Konsey üyesi devletlere bildirir.
Bu Protokol,
İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmõş olup,
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynõ
derecede geçerli olmak üzere fransõzca ve ingilizce tek bir nüsha
halinde 22 Kasõm 1984'te Strasburg'da düzenlenmiştir. Genel Sekreter
bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.
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İnsan Haklarõ Ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasõna
İlişkin Sözleşme’ye ek 12 Numaralõ
Protokol
Roma, 4.XI.2000
Aşağõda imzasõ bulunan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,
Tüm insanlarõn hukuk önünde eşit olduklarõ ve hukuk tarafõndan eşit
derecede korunma hakkõna sahip olduklarõ temel ilkesinden hareketle;
Roma’da 4 Kasõm 1950 tarihinde imzalanmõş olan İnsan Haklarõ ve
Temel Özgürlüklerin Korunmasõna İlişkin Sözleşme (aşağõda “Sözleşme”
olarak
anõlacaktõr.)
çerçevesinde,
ayrõmcõlõğõn
genel
olarak
yasaklanmasõnõn topluca uygulanmasõ yoluyla herkesin eşit olduğunun
vurgulanmasõ için gerekli tedbirleri almayõ kararlaştõrarak;
Ayrõmcõlõk yapõlmamasõ ilkesinin, Taraf Devletleri, tam ve etkin bir eşitlik
sağlamak amacõyla objektif ve makul gerekçelere dayanan tedbirler
almaktan alõkoymadõğõnõ vurgulayarak,
Aşağõdaki hususlarda anlaşmõşlardõr:
Madde 1 Ayrõmcõlõğõn genel olarak yasaklanmasõ
1.

Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, õrk,
renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal
bir azõnlõğa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü
bakõmõndan hiçbir ayrõmcõlõk yapõlmadan sağlanõr.

2.

Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu
makamõ tarafõndan ayrõmcõlõğa maruz bõrakõlamaz.
Madde 2 Ülkesel uygulama

1.

Her Devlet imzalama veya onay, kabul ya da uygun bulma belgesinin
verilmesi sõrasõnda bu Protokol’ün uygulanacağõ toprak ya da topraklarõ
belirtir.

2.

Her Devlet daha sonraki herhangi bir tarihte Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri’ne hitaben bulunacağõ bir beyanla, bu Protokol’ün
uygulanmasõnõ, işbu beyanda belirtilen diğer bir toprağa genişletebilir.
Bu durumda, Protokol, Genel Sekreter’in böyle bir beyanõ teslim aldõğõ
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tarihten sonraki üç aylõk sürenin bitimini izleyen ayõn ilk günü belirtilen
toprak bakõmõndan yürürlüğe girer.
3.

Yukarõdaki iki fõkra uyarõnca bulunulan herhangi bir beyan, böyle bir
beyanda belirtilen toprak açõsõndan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne
hitaben yapõlan bir bildirim ile geri alõnabilir veya değiştirilebilir. Geri
alma ve değiştirme, Genel Sekreter’in bu bildirimi teslim aldõğõ tarihten
sonraki üç aylõk sürenin bitimini izleyen ayõn ilk günü yürürlüğe girer.

4.

Bu madde uyarõnca bulunulan bir beyan, Sözleşme’nin 56. maddesinin
1. fõkrasõna uygun olarak gerçekleştirilmiş sayõlõr.

5.

Bu Madde’nin 1. veya 2. fõkralarõ uyarõnca beyanda bulunan her Devlet,
daha sonraki herhangi bir tarihte, bu beyanda belirtilen ülke veya
ülkelerle ilgili olarak, Mahkeme’nin, her gerçek kişiden, sivil toplum
kuruluşundan veya her kişi grubundan Sözleşme’nin 34. maddesine
göre ve işbu Protokol’ün 1. maddesi uyarõnca başvurularõ alma yetkisini
kabul ettiğini beyan edebilir.
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İnsan Haklarõ Ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasõna İlişkin Sözleşme’ye ek, ölüm
cezasõnõn her durumda kaldõrõlmasõna dair
13 Numaralõ Protokol
Vilnius, 3.V.2002
Aşağõda imzasõ bulunan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,
Demokratik bir toplumda herkesin yaşama hakkõnõn temel bir değer
olduğu ve ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõnõn bu hakkõn korunmasõnda ve
tüm insanlarõn sahip olduğu onurun tanõnmasõnda büyük önem taşõdõğõ
inancõyla;
Roma’da 4 Kasõm 1950 tarihinde imzalanan İnsan Haklarõ ve Temel
Özgürlüklerin Korunmasõna İlişkin Sözleşme’nin (aşağõda “Sözleşme”
olarak anõlacaktõr.) teminat altõna aldõğõ yaşama hakkõnõn korunmasõnõ
pekiştirmek dileğiyle;
Strazburg’da 28 Nisan 1983 tarihinde imzalanan Sözleşme’ye Ek, Ölüm
Cezasõnõn Kaldõrõlmasõna Dair 6 Numaralõ Protokol’ün savaş ya da yakõn
savaş tehlikesi zamanõnda işlenmiş olan fiiller için verilen ölüm
cezalarõnõ Sözleşme dõşõ tuttuğunu göz önünde bulundurarak;
Ölüm cezasõnõ her tür durumda kaldõrmak için son adõmõ atmaya karar
vererek,
Aşağõdaki hususlarda anlaşmõşlardõr:
Madde 1 Ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõ
Ölüm cezasõ kaldõrõlmõştõr. Hiç kimse bu cezaya çarptõrõlamaz ve idam
edilemez.
Madde 2 Askõya alma yasağõ
Sözleşme’nin 15. maddesine dayanõlarak bu Protokol’ün hükümleri
askõya alõnamaz.
Madde 3 Çekince koyma yasağõ
Sözleşme’nin 57. maddesine dayanõlarak bu Protokol’ün hükümleriyle
ilgili hiçbir çekince konulamaz.
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Madde 4 Ülkesel uygulama
1.

Her devlet, imza sõrasõnda veya onaylama, kabul ya da uygun bulma
belgesinin verilmesi sõrasõnda, bu Protokol’ün uygulanacağõ ülkeyi veya
ülkeleri belirleyebilir.

2.

Her devlet, daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri’ne yapacağõ bir bildirimle belirteceği başka herhangi bir ülkenin
bu Protokol’ün uygulanma kapsamõna alõnmõş olduğunu beyan edebilir.
Bu ülke bakõmõndan Protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafõndan teslim
alõnõşõndan sonra üç aylõk bir süreyi izleyen ayõn birinci günü yürürlüğe
girer.

3.

Yukarõdaki iki fõkra uyarõnca yapõlan her bildirim, Genel Sekreter’e
gönderilecek bir ihbarla, bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak geri
çekilebilir ya da değiştirilebilir. Geri çekme ya da değiştirme, ihbarõn
Genel Sekreter tarafõndan teslim alõnõşõndan sonra üç aylõk bir süreyi
izleyen ayõn birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 5 Sözleşme ile bağlantõ
Taraf Devletler bu Protokol’ün 1’den 4’e kadar olan maddelerini
Sözleşme’ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme’nin bütün
hükümleri buna göre uygulanõr.
Madde 6 İmza ve onay
Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamõş olan Avrupa Konseyi üyesi
devletlerin imzalarõna açõktõr. Protokol, onaylama, kabul veya uygun
bulmaya sunulacaktõr. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynõ zamanda
veya daha önceden Sözleşme’yi onaylamadõkça, bu Protokol’ü
onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul
veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilir.
Madde 7 Yürürlüğe giriş

1.

Bu Protokol, on Avrupa Konseyi üyesi devletin 6. madde hükümleri
uyarõnca Protokol’ün bağlayõcõ olmasõ hususundaki rõzalarõnõ bildirdikleri
tarihten itibaren üç aylõk bir süreyi izleyen ayõn birinci günü yürürlüğe
girer.

2.

Bu Protokol’le bağlanma hususundaki rõzalarõnõ daha sonra bildiren üye
Devletler için Protokol, onay, kabul ya da uygun bulma belgesini teslim
ettikleri tarihten itibaren üç aylõk bir süreyi izleyen ayõn birinci günü
yürürlüğe girer.
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Madde 8 Saklama işlevleri
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,
a) her imzalamayõ,
b) her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verilişini,
c) bu Protokol’ün 4. ve 7. maddeler uyarõnca her yürürlüğe giriş tarihini,
d) bu Protokol’e ilişkin başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi
Konsey üyesi devletlere bildirir.
Bu Protokol,
İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmõş olup,
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynõ
derecede geçerli olmak üzere Fransõzca ve İngilizce tek bir nüsha
halinde 3 Mayõs 2002 tarihinde Vilnius’da düzenlenmiştir. Genel
Sekreter bu Protokol’ün tasdikli örneklerini imza eden bütün Avrupa
Konseyi üyesi Devletlere gönderecektir.
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