
1 

 

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında 

Konvensiyanın Protokolu 

Paris, 20.III.1952 

(Protokol (qeyri rəsmi olaraq) 1 saylı Protokol da adlandırılır). Protokolun mətni 1 

noyabr 1998-ci ildə qüvvəyə minmiş 11 saylı Protokolun müddəalarına müvafiq olaraq 

dəyişdirilib. 

Avropa Şurasının üzvü olub, bunu imzalayan hökumətlər, 4 noyabr 1950-ci ildə Romada 

imzalanmış İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi haqqında Konvensiyanın 

(sonradan Konvensiya adlanacaq) I bölməsinə artıq daxil edilənlərdən başqa bəzi hüquq 

və azadlıqların kollektiv həyata keçirilməsinin təmin edilməsi yolunda addımlar atmaq 

üçün qətiyyət göstərərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər. 

Maddə 1. Mülkiyyətin müdafiəsi  

Hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən dinc istifadə hüququna malikdir. Heç 

kəs, cəmiyyətin maraqları naminə, qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə 

nəzərdə tutulmuş şərtlər istisna olmaqla, öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. 

Yuxarıdakı müddəalar dövlətin ümumi maraqlara müvafiq olaraq, mülkiyyətdən 

istifadəyə nəzarəti həyata keçirmək üçün, yaxud vergilərin və ya digər rüsum və ya 

cərimələrin ödənilməsini təmin etmək üçün zəruri olan qanunları yerinə yetirmək 

hüququnu məhdudlaşdırmır. 

Maddə 2. Təhsil hüququ  

Heç bir şəxsin təhsil hüququndan imtina edilə bilməz. Dövlət təhsil və tədris sahəsində öz 

üzərinə götürdüyü funksiyaları yerinə yetirərkən, valideynlərin öz dini və fəlsəfi 

baxışlarına müvafiq olan təhsil və tədrisi təmin etmək hüququna hörmət edir. 

Maddə 3. Azad seçkilər hüququ  

Yüksək Müqavilə Tərəfləri qanunverici hakimiyyət orqanını seçərkən xalqın iradəsini 

sərbəst ifadə edə biləcək şəraitdə, gizli səsvermə yolu ilə, ağlabatan dövriliklə azad 

seçkilər keçirməyi öhdələrinə götürürlər. 

Maddə 4. Ərazi tətbiqi  

1. Hər hansı Razılığa gələn Yüksək Tərəf imzalanma, yaxud ratifikasiya zamanı və ya 

sonradan istənilən vaxt 

Avropa Şurasının Baş Katibinə bu Protokolun müddəalarının beynəlxalq əlaqələrinə görə 

məsuliyyət daşıdığı, orada adı çəkilən ərazilərə şamil ediləcəyi ilə bağlı öhdəliklərinin 

çərçivəsini təsdiq edən bəyanat göndərir. 

2. Əvvəlki maddənin müddəalarına müvafiq olaraq bəyanat göndərmiş hər hansı Razılığa 

gələn Yüksək Tərəf zaman keçdikcə istənilən əvvəlki bəyanatın şərtlərinin dəyişilməsi və 
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ya hər hansı əraziyə münasibətdə bu Protokolun müddəalarının tətbiqinin dayandırılması 

haqqında yeni bəyanat göndərə bilər. 

3. Bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş bəyanat Konvensiyanın 56-cı 

maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq verilmiş bəyanat kimi nəzərdən keçirilir. 

Maddə 5. Konvensiya ilə müqayisə  

Razılığa gələn Yüksək Tərəflər bu Protokolun 1,2,3 və 4-cü maddələrinin müddəalarını 

Konvensiyanın əlavə maddələri kimi nəzərdən keçirirlər və Konvensiyanın bütün 

müddəaları müvafiq olaraq tətbiq olunur. 

Maddə 6. İmzalanma və ratifikasiya  

Bu Protokol Konvensiyanı imzalamış Avropa Şurasının üzvləri tərəfindən imzalanmaq 

üçün açıqdır; o, Konvensiyanın ratifikasiyası ilə eyni zamanda və ya bundan sonra 

ratifikasiya oluna bilər. O, on ratifikasiya sənədi saxlanmaya verildikdən sonra qüvvəyə 

minir. Sonradan ratifikasiya edən hər bir dövlət üçün, Protokol ratifikasiya sənədlərini 

saxlanmaya verdikləri tarixdən qüvvəyə minir. 

Ratifikasiya sənədləri Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanmaya verilir, o, ratifikasiya 

edənlərin adları haqqında bütün üzvləri xəbərdar edir. 

20 mart 1952-ci ildə Paris şəhərində, hər iki mətni bərabər autentik olmaqla, ingilis və fransız 

dillərində, Avropa Şurasının arxivində saxlanacaq bir nüsxədə icra olunmuşdur. Avropa 

Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş nüsxələri hər bir imzalayan hökumətə göndərəcəkdir. 


