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Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor
fundamentale, amendatã prin Protocoalele nr. 3, 5 şi 8 şi completatã prin
Protocolul nr. 2*)*) Text revizuit în conformitate cu prevederile
Protocolului nr. 3, intrat în vigoare la 21 septembrie 1970, ale
Protocolului nr. 5, intrat în vigoare la 20 decembrie 1971, şi ale
Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990 şi cuprinzând, în
afarã de acestea, textul Protocolului nr. 2 care, în conformitate cu art. 5
paragraful 3, face parte integrantã din convenţie odatã cu intrarea sa în
vigoare la 21 septembrie 1970 Guvernele semnatare, membre ale
Consiliului Europei,
luând în considerare Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului,
proclamatã de Adunarea generalã a Naţiunilor Unite la 10 decembrie
1948,
considerând cã aceastã declaraţie urmãreşte sã asigure
recunoaşterea şi aplicarea universalã şi efectivã a drepturilor pe care ea
le enunţã,
considerând cã scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o
uniune mai strânsã între membrii sãi şi cã unul dintre mijloacele pentru a
atinge acest scop este apãrarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi a
libertãţilor fundamentale,
reafirmând ataşamentul lor profund faţã de aceste libertãţi
fundamentale care constituie temelia însãşi a justiţiei şi a pãcii în lume şi
a cãror menţinere se bazeazã în mod esenţial, pe de o parte, pe un
regim politic cu adevãrat democratic, iar pe de altã parte, pe o concepţie
comunã şi un respect comun al drepturilor omului din care acestea
decurg, hotãrâte, în calitatea lor de guverne ale statelor europene
animate de acelaşi spirit şi având un patrimoniu comun de idealuri şi de
tradiţii politice, de respect al libertãţii şi de preeminenţã a dreptului, sã ia
primele mãsuri menite sã asigure garantarea colectivã a anumitor
drepturi enunţate în Declaraţia Universalã, au convenit asupra celor ce
urmeazã:
ARTICOLUL 1
Înaltele pãrţi contractante recunosc oricãrei persoane aflate sub
jurisdicţia lor drepturile şi libertãţile definite în titlul I al prezentei
convenţii.
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ARTICOLUL 2
1. Dreptul la viaţã al oricãrei persoane este protejat prin lege.
Moartea nu poate fi cauzatã cuiva în mod intenţionat, decât în
executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal în cazul în
care infracţiunea este sancţionatã cu aceastã pedeapsã prin lege.
2. Moartea nu este consideratã ca fiind cauzatã prin încãlcarea
acestui articol în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere
absolut necesarã la forţã:
a) pentru a asigura apãrarea oricãrei persoane împotriva violenţei
ilegale;
b) pentru a efectua o arestare legalã sau pentru a împiedica
evadarea unei persoane legal deţinute;
c) pentru a reprima, conform legii, tulburãri violente sau o
insurecţie.
ARTICOLUL 3
Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor
inumane ori degradante.
ARTICOLUL 4
1. Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în condiţii de aservire.
2. Nimeni nu poate fi constrâns sã execute o muncã forţatã sau
obligatorie.
3. Nu se considerã muncã forţatã sau obligatorie în sensul
prezentului articol:
a) orice muncã impusã în mod normal unei persoane supuse
detenţiei în condiţiile prevãzute de art. 5 din prezenta convenţie sau în
timpul în care se aflã în libertate condiţionatã;
b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuzã
sã satisfacã serviciul militar din motive de conştiinţã, în ţãrile în care
acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului
militar obligatoriu;
c) orice serviciu impus în situaţii de crizã sau de calamitãţi care
ameninţã viaţa sau bunãstarea comunitãţii;
d) orice muncã sau serviciu care face parte din obligaţiile civile
normale.
ARTICOLUL 5
1. Orice persoanã are dreptul la libertate şi la siguranţã. Nimeni nu
poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia urmãtoarelor cazuri şi potrivit
cãilor legale:
a) dacã este deţinut legal pe baza condamnãrii pronunţate de cãtre
un tribunal competent;
b) dacã a fãcut obiectul unei arestãri sau al unei deţineri legale
pentru nesupunerea la o hotãrâre pronunţatã, conform legii, de cãtre un
tribunal ori în vederea garantãrii executãrii unei obligaţii prevãzute de
lege;
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c) dacã a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa
autoritãţii judiciare competente, atunci când existã motive verosimile de a
bãnui cã a sãvârşit o infracţiune sau când existã motive temeinice de a
crede în necesitatea de a-l împiedica sã sãvârşeascã o infracţiune sau
sã fugã dupã sãvârşirea acesteia;
d) dacã este vorba de detenţia legalã a unui minor, hotãrâtã pentru
educaţia sa sub supraveghere sau despre detenţia sa legalã, în scopul
aducerii sale în faţa autoritãţii competente;
e) dacã este vorba despre detenţia legalã a unei persoane
susceptibile sã transmitã o boalã contagioasã, a unui alienat, a unui
alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;
f) dacã este vorba despre arestarea sau detenţia legalã a unei
persoane pentru a o împiedica sã pãtrundã în mod ilegal pe teritoriu sau
împotriva cãreia se aflã în curs o procedurã de expulzare ori de
extrãdare.
2. Orice persoanã arestatã trebuie sã fie informatã, în termenul cel
mai scurt şi într-o limbã pe care o înţelege, asupra motivelor arestãrii
sale şi asupra oricãrei acuzaţii aduse împotriva sa.
3. Orice persoanã arestatã sau deţinutã, în condiţiile prevãzute de
paragraful 1 lit. c) din prezentul articol, trebuie adusã de îndatã înaintea
unui judecãtor sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea
atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecatã într-un termen rezonabil
sau eliberatã în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi
subordonatã unei garanţii care sã asigure prezentarea persoanei în
cauzã la audiere.
4. Orice persoanã lipsitã de libertatea sa prin arestare sau deţinere
are dreptul sã introducã un recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta
sã statueze într-un termen scurt asupra legalitãţii deţinerii sale şi sã
dispunã eliberarea sa dacã deţinerea este ilegalã.
5. Orice persoanã care este victima unei arestãri sau a unei
deţineri în condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol are dreptul la
reparaţii.
ARTICOLUL 6
1. Orice persoanã are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod
public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de cãtre o instanţã
independentã şi imparţialã, instituitã de lege, care va hotãrî fie asupra
încãlcãrii drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeiniciei oricãrei acuzaţii în materie penalã îndreptate împotriva sa.
Hotãrârea trebuie sã fie pronunţatã în mod public, dar accesul în sala de
şedinţã poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga duratã a
procesului sau a unei pãrţi a acestuia în interesul moralitãţii, al ordinii
publice ori al securitãţii naţionale într-o societate democraticã, atunci
când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a pãrţilor la proces o
impun, sau în mãsura consideratã absolut necesarã de cãtre instanţã
atunci când, în împrejurãri speciale, publicitatea ar fi de naturã sã aducã
atingere intereselor justiţiei.
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2. Orice persoanã acuzatã de o infracţiune este prezumatã
nevinovatã pânã ce vinovãţia sa va fi legal stabilitã.
3. Orice acuzat are, în special, dreptul:
a) sã fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbã pe care o
poate înţelege şi în mod amãnunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei
aduse împotriva sa;
b) sã dispunã de timpul şi de înlesnirile necesare pregãtirii apãrãrii
sale;
c) sã se apere el însuşi sau sã fie asistat de un apãrãtor ales de el
şi, dacã nu ispune de mijloacele necesare pentru a plãti un apãrãtor, sã
poatã fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când
interesele justiţiei o cer;
d) sã întrebe sau sã solicite audierea martorilor acuzãrii şi sã
obţinã citarea şi audierea martorilor apãrãrii în aceleaşi condiţii ca şi
martorii acuzãrii;
e) sã fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacã nu înţelege sau
nu vorbeşte limba folositã la audiere.
ARTICOLUL 7
1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune
care, în momentul în care a fost sãvârşitã, nu constituia o infracţiune,
potrivit dreptului naţional sau internaţional. De asemenea, nu se poate
aplica o pedeapsã mai severã decât aceea care era aplicabilã în
momentul sãvârşirii infracţiunii.
2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecãrii şi pedepsirii unei
persoane vinovate de o acţiune sau de o omisiune care, în momentul
sãvârşirii sale, era consideratã infracţiune potrivit principiilor generale de
drept recunoscute de naţiunile civilizate.
ARTICOLUL 8
1. Orice persoanã are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de
familie, a domiciliului sãu şi a corespondenţei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autoritãţi publice în exercitarea
acestui drept decât în mãsura în care acest amestec este prevãzut de
lege şi dacã constituie o mãsurã în care, într-o societate democraticã,
este necesarã pentru securitatea naţionalã, siguranţa publicã,
bunãstarea economicã a ţãrii, apãrarea ordinii şi prevenirea faptelor
penale, protejarea sãnãtãţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi
libertãţilor altora.
ARTICOLUL 9
1. Orice persoanã are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţã
şi de religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau
convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau
convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular,
prin cult, învãţãmânt, practici şi îndeplinirea ritualurilor.
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2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate
face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevãzute de lege,
constituie mãsuri necesare, într-o societate democraticã, pentru
siguranţa publicã, protecţia ordinii, a sãnãtãţii sau a moralei publice ori
pentru protejarea drepturilor şi libertãţilor altora.
ARTICOLUL 10
1. Orice persoanã are dreptul la libertatea de exprimare. Acest
drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a
comunica informaţii ori idei fãrã amestecul autoritãţilor publice şi fãrã a
ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedicã statele sã supunã
societãţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui
regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libertãţi ce comportã îndatoriri şi
responsabilitãţi poate fi supusã unor formalitãţi, condiţii, restrângeri sau
sancţiuni prevãzute de lege, care constituie mãsuri necesare, într-o
societate democraticã, pentru securitatea naţionalã, integritatea
teritorialã sau siguranţa publicã, apãrarea ordinii şi prevenirea
infracţiunilor, protecţia sãnãtãţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a
drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii
confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii
judecãtoreşti.
ARTICOLUL 11
1. Orice persoanã are dreptul la libertatea de întrunire paşnicã şi la
libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu alţii sindicate şi
de a se afilia la sindicate pentru apãrarea intereselor sale.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor
restrângeri decât acelea care, prevãzute de lege, constituie mãsuri
necesare, într-o societate democraticã, pentru securitatea naţionalã,
siguranţa publicã, apãrarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protejarea
sãnãtãţii sau a moralei ori pentru protecţia drepturilor şi libertãţilor altora.
Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale sã fie impuse
exercitãrii acestor drepturi de cãtre membrii forţelor armate, ai poliţiei sau
ai administraţiei de stat.
ARTICOLUL 12
Începând cu vârsta stabilitã prin lege, bãrbatul şi femeia au dreptul
de a se cãsãtori şi de întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce
reglementeazã exercitarea acestui drept.
ARTICOLUL 13
Orice persoanã, ale cãrei drepturi şi libertãţi recunoscute de
prezenta convenţie au fost încãlcate, are dreptul sã se adreseze efectiv
unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încãlcarea s-ar datora unor
persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.
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ARTICOLUL 14
Exercitarea drepturilor şi libertãţilor recunoscute de prezenta
convenţie trebuie sã fie asiguratã fãrã nici o deosebire bazatã, în special,
pe sex, rasã, culoare, limbã, religie, opinii politice sau orice alte opinii,
origine naţionalã sau socialã, apartenenţã la o minoritate naţionalã,
avere, naştere sau orice altã situaţie.
ARTICOLUL 15
1. În caz de rãzboi sau de alt pericol public ce ameninţã viaţa
naţiunii, orice înaltã parte contractantã poate lua mãsuri care derogã de
la obligaţiile prevãzute de prezenta convenţie, în mãsura strictã în care
situaţia o cere şi cu condiţia ca aceste mãsuri sã nu fie în contradicţie cu
alte obligaţii care decurg din dreptul internaţional.
2. Dispoziţia precedentã nu îngãduie nici o derogare de la art. 2, cu
excepţia cazului de deces rezultând din acte ilicite de rãzboi, şi nici de la
art. 3, art. 4 paragraful 1 şi art. 7.
3. Orice înaltã parte contractantã ce exercitã acest drept de
derogare îl informeazã pe deplin pe secretarul general al Consiliului
Europei cu privire la mãsurile luate şi la motivele care le-au determinat.
Aceasta trebuie, de asemenea, sã informeze pe secretarul general al
Consiliului Europei şi asupra datei la care aceste mãsuri au încetat a fi în
vigoare şi de la care dispoziţiile convenţiei devin din nou deplin
aplicabile.
ARTICOLUL 16
Nici o dispoziţie a art. 10, 11 şi 14 nu poate fi consideratã ca
interzicând înaltelor pãrţi contractante sã impunã restrângeri activitãţii
politice a strãinilor.
ARTICOLUL 17
Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu poate fi interpretatã ca
implicând, pentru un stat, un grup sau un individ, un drept oarecare de a
desfãşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmãreşte distrugerea
drepturilor sau a libertãţilor recunoscute de prezenta convenţie sau de a
aduce limitãri mai ample acestor drepturi şi libertãţi decât acelea
prevãzute de aceastã convenţie.
ARTICOLUL 18
Restrângerile care, în termenii prezentei convenţii, sunt aduse
respectivelor drepturi şi libertãţi nu pot fi aplicate decât în scopul pentru
care ele au fost prevãzute.
ARTICOLUL 19
Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru
înaltele pãrţi contractante din prezenta convenţie, se instituie:
a) o Comisie Europeanã a Drepturilor Omului, denumitã în
continuare Comisia;
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b) o Curte Europeanã a Drepturilor Omului, denumitã în continuare
Curtea.
ARTICOLUL 20-1)
1. Comisia se compune dintr-un numãr de membri egal cu acela al
înaltelor pãrţi contractante. Comisia nu poate cuprinde mai mult de un
cetãţean al aceluiaşi stat.
2. Comisia se întruneşte în şedinţã plenarã. Totuşi, ea poate
constitui în cadrul ei Camere, compuse fiecare din cel puţin şapte
membri. Camerele pot examina cererile introduse în aplicarea art. 25 al
prezentei convenţii, care pot fi soluţionate pe baza unei jurisprudenţe
consacrate sau care nu ridicã o problemã gravã relativ la interpretarea
sau la aplicarea convenţiei. În aceste limite şi sub rezerva paragrafului 5
al prezentului articol, Camerele exercitã toate competenţele încredinţate
Comisiei de cãtre convenţie.
Membrul Comisiei ales în numele înaltei pãrţi contractante
împotriva cãreia a fost introdusã o cerere are dreptul de a face parte din
Camera sesizatã cu aceastã cerere.
3. Comisia poate constitui în cadrul ei comitete, compuse fiecare
din cel puţin trei membri, având puterea de a declara în unanimitate ca
inadmisibilã sau scoasã de pe rol o cerere introdusã în aplicarea art. 25,
atunci când o astfel de decizie poate fi luatã fãrã o examinare mai amplã.
4. O Camerã sau un comitet poate, în orice stadiu al cauzei, sã se
desesizeze în favoarea Comisiei în plenul sãu, care poate, de
asemenea, examina orice cerere încredinţatã unei Camere sau unui
comitet.
5. Numai Comisia în plenul sãu poate exercita competenţele
urmãtoare:
a) examinarea cererilor introduse potrivit art. 24;
b) sesizarea Curţii conform art. 48 lit. a);
c) stabilirea regulamentului interior conform art. 36.
1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
ARTICOLUL 21-1)
1. Membrii Comisiei sunt aleşi de Comitetul Miniştrilor cu majoritate
absolutã de voturi, dintr-o listã de nume întocmitã de Biroul Adunãrii
Consultative; fiecare grup de reprezentanţi ai înaltelor pãrţi contractante
în Adunarea Consultativã prezintã trei candidaţi, dintre care cel puţin doi
vor avea cetãţenia acestuia.
2. În mãsura în care este aplicabilã, aceeaşi procedurã este
urmatã pentru a completa Comisia în cazul în care şi alte state ar deveni
ulterior pãrţi la prezenta convenţie şi pentru a se ocupa locurile devenite
vacante.
3. Candidaţii vor trebui sã se bucure de cea mai înaltã reputaţie
moralã şi sã întruneascã condiţiile cerute pentru numirea în înalte funcţii
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judiciare sau sã fie persoane recunoscute pentru competenţa lor în
domeniul dreptului naţional sau internaţional.
1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
ARTICOLUL 22-2)
1. Membrii Comisiei sunt aleşi pentru o duratã de 6 ani. Ei pot fi
realeşi. Totuşi, în ceea ce priveşte membrii desemnaţi la prima alegere,
mandatul a şapte membri va înceta dupã 3 ani.
2. Membrii ale cãror mandate se vor încheia la sfârşitul perioadei
iniţiale de 3 ani sunt desemnaţi prin tragere la sorţi efectuatã de
secretarul general al Consiliului Europei imediat dupã ce se va fi
procedat la prima alegere.
3. Pentru a se asigura pe cât posibil reînnoirea unei jumãtãţi din
Comisie la fiecare trei ani, Comitetul Miniştrilor poate, înainte de a
proceda la orice alegere ulterioarã, sã decidã ca unul sau mai multe
mandate ale membrilor care urmeazã sã fie aleşi sã aibã o altã duratã
decât aceea de 6 ani, fãrã ca totuşi aceastã duratã sã poatã depãşi 9 ani
sau sã fie mai micã de 3 ani.
4. În cazul în care trebuie atribuite mai multe mandate şi Comitetul
Miniştrilor face aplicarea paragrafului precedent, repartiţia mandatelor
are loc printr-o tragere la sorţi efectuatã de secretarul general al
Consiliului Europei imediat dupã alegere.
5. Membrul Comisiei ales în locul unui membru al cãrui mandat nu
a expirat va duce la sfârşit mandatul predecesorului sãu.
6. Membrii Comisiei rãmân în funcţie pânã la înlocuirea lor. Dupã
înlocuire, ei continuã sã se ocupe de cauzele cu care au fost deja
sesizaţi.
2) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 5,
intrat în vigoare la 20 decembrie 1971.
ARTICOLUL 23-1)
Membrii Comisiei îşi desfãşoarã activitatea în cadrul Comisiei cu
titlu individual. Pe întreaga duratã a exercitãrii mandatului lor, ei nu pot
îndeplini funcţii incompatibile cu cerinţele de independenţã, de
imparţialitate şi de disponibilitate inerente acestui mandat.
1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
ARTICOLUL 24
Orice parte contractantã poate sesiza Comisia, prin intermediul
secretarului general al Consiliului Europei, de orice încãlcare a
dispoziţiilor prezentei convenţii pe care o socoteşte imputabilã unei alte
pãrţi contractante.
ARTICOLUL 25
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1. Comisia poate fi sesizatã printr-o cerere adresatã secretarului
general al Consiliului Europei de cãtre orice persoanã fizicã, orice
organizaţie neguvernamentalã sau de orice grup de particulari, care se
pretinde victimã a unei încãlcãri de cãtre una dintre înaltele pãrţi
contractante a drepturilor recunoscute în prezenta convenţie, în cazul în
care înalta parte contractantã aflatã în cauzã a declarat cã recunoaşte
competenţa Comisiei în aceastã materie. Înaltele pãrţi contractante care
au semnat o asemenea declaraţie se angajeazã sã nu împiedice prin nici
o mãsurã exercitarea efectivã a acestui drept.
2. Aceste declaraţii pot fi fãcute pentru o duratã determinatã.
3. Ele sunt înmânate secretarului general al Consiliului Europei
care transmite copii ale acestora înaltelor pãrţi contractante şi asigurã
publicarea lor.
4. Comisia nu va exercita competenţa pe care i-o atribuie prezentul
articol decât atunci când cel puţin şase înalte pãrţi contractante vor fi
legate prin declaraţia prevãzutã în paragrafele precedente.
ARTICOLUL 26
Comisia nu poate fi sesizatã decât dupã epuizarea cãilor de recurs
interne, aşa cum este stabilit conform principiilor de drept internaţional
general recunoscute şi într-un termen de 6 luni, începând cu data
deciziei interne definitive.
ARTICOLUL 27
1. Comisia nu reţine nici o cerere introdusã potrivit art. 25, dacã:
a) este anonimã;
b) ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinatã anterior
de cãtre Comisie sau deja supusã unei alte instanţe internaţionale de
anchetã sau de reglementare şi dacã ea nu conţine fapte noi.
2. Comisia declarã inadmisibilã orice cerere introdusã potrivit art.
25, atunci când ea considerã cererea incompatibilã cu dispoziţiile
prezentei convenţii, în mod vãdit nefondatã sau abuzivã.
3. Comisia respinge orice cerere pe care o considerã inadmisibilã
prin aplicarea art. 26.
ARTICOLUL 28-1)
1. În cazul în care Comisia reţine cererea:
a) pentru a stabili faptele, ea procedeazã la un examen în
contradictoriu al cererii împreunã cu reprezentanţii pãrţilor şi, dacã este
cazul, la o anchetã pentru a cãrei conducere eficientã statele interesate
vor furniza toate facilitãţile necesare, dupã un schimb de pãreri cu
Comisia;
b) ea se pune în acelaşi timp la dispoziţia celor interesaţi în
vederea ajungerii la rezolvarea prin bunã înţelegere a cauzei, care sã se
inspire din respectarea drepturilor omului, astfel cum le recunoaşte
prezenta
Convenţie.
2. Dacã reuşeşte sã obţinã rezolvarea cauzei prin bunã înţelegere,
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Comisia întocmeşte un raport care este transmis statelor interesate,
Comitetului Miniştrilor şi secretarului general al Consiliului Europei, în
vederea publicãrii. Acest raport se limiteazã la o scurtã expunere a
faptelor şi a soluţiei adoptate.
1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
ARTICOLUL 29-1,2)
Dupã ce a reţinut o cerere introdusã potrivit art. 25, Comisia poate
totuşi sã hotãrascã, cu majoritate de douã treimi din membri sãi, sã o
respingã dacã, în cursul examinãrii, ea constatã existenţa unuia dintre
motivele de inadmisibilitate prevãzute în art. 27.
Într-un asemenea caz, decizia este comunicatã pãrţilor.
1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
2) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 3,
intrat în vigoare la 21 septembrie 1970.
ARTICOLUL 30-1)
1. În orice stadiu al procedurii, Comisia poate hotãrî scoaterea de
pe rol a unei cereri atunci când circumstanţele permit sã se tragã
concluzia cã:
a)
solicitantul
nu
doreşte
sã
o
mai
reţinã;
sau
b) litigiul a fost rezolvat; sau
c) pentru orice alt motiv constatat de Comisie care nu mai justificã
continuarea examinãrii cererii.
Totuşi, Comisia continuã examinarea cererii dacã respectarea
drepturilor omului garantate prin convenţie o cere.
2. Dacã hotãrãşte sã scoatã de pe rol o cerere dupã ce o reţinuse,
Comisia întocmeşte un raport care cuprinde o expunere a faptelor şi o
decizie motivatã de scoatere de pe rol. Raportul este transmis pãrţilor,
precum şi, pentru informare, Comitetului Miniştrilor. Comisia poate sã îl
publice.
3. Comisia poate hotãrî repunerea pe rol a unei cereri atunci când
ea considerã cã împrejurãrile o justificã.
1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
ARTICOLUL 31-1)
1. Dacã examinarea unei cereri nu s-a încheiat prin aplicarea art.
28 (paragraful 2), 29 sau 30, Comisia redacteazã un raport în care
constatã faptele şi formuleazã un aviz pentru a stabili dacã faptele
constatate dovedesc, din partea statului interesat, o încãlcare a
obligaţiilor ce îi revin în temeiul dispoziţiilor convenţiei. Opiniile
individuale ale membrilor Comisiei asupra acestui punct pot fi exprimate
în acest raport.
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2. Raportul este transmis Comitetului Miniştrilor; el este, de
asemenea, comunicat statelor interesate care nu au dreptul sã-l publice.
3. Transmiţând raportul Comitetului Miniştrilor, Comisia poate
formula propunerile pe care le considerã necesare.
1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
ARTICOLUL 32
1. Dacã în termen de 3 luni de la transmiterea raportului Comisiei
cãtre Comitetul Miniştrilor, cauza nu este deferitã Curţii în aplicarea art.
48 din prezenta convenţie, Comitetul Miniştrilor ia, printr-un vot cu
majoritatea a douã treimi din reprezentanţii având dreptul de a face parte
din Comitet, o decizie asupra constatãrii încãlcãrii sau nu a convenţiei.
2. În caz afirmativ, Comitetul Miniştrilor fixeazã un termen în care
înalta parte contractantã interesatã trebuie sã ia mãsurile care decurg
din hotãrârea Comitetului Miniştrilor.
3. Dacã înalta parte contractantã interesatã nu a adoptat mãsuri
satisfãcãtoare în termenul stabilit, Comitetul Miniştrilor, cu majoritatea
prevãzutã la paragraful 1 de mai sus, dã hotãrârii sale iniţiale urmarea pe
care o comportã şi publicã raportul.
4. Înaltele pãrţi contractante se angajeazã sã considere ca
obligatorie pentru ele orice hotãrâre pe care Comitetul Miniştrilor o poate
lua în aplicarea paragrafelor precedente.
ARTICOLUL 33
Comisia îşi desfãşoarã activitatea cu uşile închise.
ARTICOLUL 34-1)
Sub rezerva dispoziţiilor art. 20 (paragraful 3) şi 29, hotãrârile
Comisiei se iau cu majoritatea membrilor prezenţi şi votanţi.
1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 3,
intrat în vigoare la 21 septembrie 1970, şi ale Protocolului nr. 8, intrat în
vigoare la 1 ianuarie 1990.
ARTICOLUL 35
Comisia se întruneşte atunci când împrejurãrile o cer. Ea este
convocatã de secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 36
Comisia îşi stabileşte regulamentul sãu interior.
ARTICOLUL 37
Secetariatul Comisiei este asigurat de secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 38
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Curtea Europeanã a Drepturilor Omului se compune dintr-un
numãr de judecãtori egal cu cel al membrilor Consiliului Europei. Ea nu
poate cuprinde mai mult de un cetãţean al aceluiaşi stat.
ARTICOLUL 39
1. Membrii Curţii sunt aleşi de Adunarea Consultativã cu
majoritatea voturilor exprimate de pe o listã de persoane propusã de
membrii Consiliului Europei, fiecare dintre aceştia trebuind sã prezinte
trei candidaţi, dintre care cel puţin doi având cetãţenia sa.
2. În mãsura în care este aplicabilã, aceeaşi procedurã este
urmatã pentru a completa Curtea în cazul admiterii de noi membri în
Consiliul Europei şi pentru a se ocupa locurile devenite vacante.
3. Candidaţii vor trebui sã se bucure de cea mai înaltã consideraţie
moralã şi sã întruneascã acele condiţii cerute pentru exercitarea unor
înalte funcţii judiciare sau sã fie jurişti având o competenţã recunoscutã.
ARTICOLUL 40-2,3)
1. Membrii Curţii sunt aleşi pentru o duratã de 9 ani. Ei pot fi
realeşi. Totuşi, în ceea ce priveşte membrii desemnaţi la prima alegere,
mandatele a patru dintre membri vor lua sfârşit la împlinirea a 3 ani, iar
cele ale altor patru membri se vor încheia la împlinirea a 6 ani.
2. Membrii ale cãror mandate se vor încheia la împlinirea
perioadelor iniţiale de 3 şi 6 ani sunt desemnaţi prin tragere la sorţi
efectuatã de secretarul general al Consiliului Europei, imediat dupã ce se
va fi procedat la prima alegere.
3. Pentru a asigura, în mãsura posibilului, reînnoirea unei treimi a
Curţii la fiecare 3 ani, Adunarea Consultativã poate, înainte de a proceda
la orice alegere ulterioarã, sã decidã cã unul sau mai multe mandate ale
membrilor ce urmeazã sã fie aleşi vor avea o altã duratã decât cea de 9
ani, fãrã ca totuşi ea sã poatã depãşi 12 ani sau sã fie mai micã de 6 ani.
4. În cazul în care trebuie atribuite mai multe mandate şi Adunarea
Consultativã aplicã paragraful precedent, repartizarea mandatelor se
face prin tragere la sorţi efectuatã de secretarul general al Consiliului
Europei imediat dupã alegere.
5. Un membru al Curţii ales în locul unui membru al cãrui mandat
nu a expirat duce la sfârşit mandatul predecesorului sãu.
6. Membrii Curţii rãmân în funcţie pânã la înlocuirea lor. Dupã
aceastã înlocuire, ei continuã sã se ocupe de cauzele cu care au fost
deja sesizaţi.
7. În cadrul Curţii, membrii acesteia îşi exercitã mandatul cu titlu
individual. În tot cursul exercitãrii mandatului lor, ei nu pot îndeplini funcţii
incompatibile cu cerinţele de independenţã, de imparţialitate şi de
disponibilitate inerente acestui mandat.
2) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 5,
intrat în vigoare la 20 decembrie 1971.
3) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
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ARTICOLUL 41-3)
Curtea îşi alege preşedintele şi unul sau doi vicepreşedinţi pentru o
duratã de 3 ani. Ei pot realeşi.
3) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
ARTICOLUL 42
Membrii Curţii primesc o indemnizaţie, fixatã de Comitetul
Miniştrilor, pentru fiecare zi de exercitare a funcţiei lor.
ARTICOLUL 43-3)
Pentru examinarea fiecãrei cauze care este adusã înaintea sa,
Curtea se constituie într-o Camerã compusã din nouã judecãtori. Din
aceasta va face parte, din oficiu, judecãtorul cetãţean al statului interesat
sau, în lipsã, o persoanã aleasã de el pentru a funcţiona în calitate de
judecãtor; numele celorlalţi judecãtori sunt trase la sorţi, înainte de
începerea examinãrii cauzei, prin grija preşedintelui.
3) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.
ARTICOLUL 44
Numai înaltele pãrţi contractante şi Comisia au calitatea de a se
prezenta în faţa Curţii.
ARTICOLUL 45
Competenţa Curţii acoperã toate cauzele privind interpretarea şi
aplicarea prezentei convenţii pe care înaltele pãrţi contractante sau
Comisia i le supun, în condiţiile prevãzute de art. 48.
ARTICOLUL 46
1. Fiecare dintre înaltele pãrţi contractante poate, în orice moment,
sã declare cã recunoaşte ca obligatorie de drept şi fãrã o convenţie
specialã, jurisdicţia Curţii privind toate cauzele referitoare la interpretarea
şi aplicarea prezentei convenţii.
2. Declaraţiile mai sus menţionate vor putea fi fãcute pur şi simplu
sau sub condiţia de reciprocitate din partea mai multor sau a anumitor
alte pãrţi contractante sau pentru o duratã determinatã.
3. Aceste declaraţii vor fi înaintate secretarului general al
Consiliului Europei care va transmite copii înaltelor pãrţi contractante.
ARTICOLUL 47
Curtea nu poate fi sesizatã cu o cauzã decât dupã constatarea de
cãtre Comisie a nereuşitei unei reglementãri prin bunã înţelegere şi în
termenul de 3 luni prevãzut în art. 32.
ARTICOLUL 48
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Cu condiţia ca înalta parte contractantã interesatã, dacã este
numai una, sau înaltele pãrţi contractante interesate, dacã sunt mai
multe, sã fie supuse jurisdicţiei obligatorii a Curţii sau, în caz contrar, cu
consimţãmântul sau acordul înaltei pãrţi contractante interesate, dacã nu
este decât una, sau al înaltelor pãrţi contractante, dacã sunt mai multe, o
cauzã poate fi deferitã Curţii:
a) de cãtre Comisie;
b) de cãtre o înaltã parte contractantã al cãrei cetãţean este
victima;
c) de cãtre o înaltã parte contractantã care a sesizat Comisia;
d) de cãtre o înaltã parte contractantã pusã în cauzã.
ARTICOLUL 49
În caz de contestare a competenţei Curţii, Curtea hotãrãşte.
ARTICOLUL 50
Dacã hotãrârea Curţii declarã cã o decizie luatã sau o mãsurã
dispusã de o autoritate judiciarã sau de orice altã autoritate a unei pãrţi
contractante este în întregime sau parţial în opoziţie cu obligaţiile ce
decurg din prezenta convenţie şi dacã dreptul intern al acelei pãrţi nu
permite decât o înlãturare incompletã a consecinţelor acestei decizii sau
ale acestei mãsuri, prin hotãrârea Curţii se acordã, dacã este cazul, pãrţii
lezate o reparaţie echitabilã.
ARTICOLUL 51
1. Hotãrârea Curţii trebuie motivatã.
2. Dacã hotãrârea nu exprimã în totalitate sau în parte opinia
unanimã a judecãtorilor, oricare judecãtor va avea dreptul sã adauge
acesteia expunerea opiniei sale individuale.
ARTICOLUL 52
Hotãrârea Curţii este definitivã.
ARTICOLUL 53
Înaltele pãrţi contractante se angajeazã sã se conformeze
hotãrârilor Curţii în litigiile în care ele sunt pãrţi.
ARTICOLUL 54
Hotãrârea Curţii este transmisã Comitetului Miniştrilor care
supravegheazã punerea ei în executare.
ARTICOLUL 55
Curtea îşi stabileşte regulamentul sãu şi îşi fixeazã procedura.
ARTICOLUL 56
1. Prima alegere a membrilor Curţii va avea loc dupã ce declaraţiile
înaltelor pãrţi avute în vedere în art. 46 vor fi atins numãrul de opt.
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2. Curtea nu poate fi sesizatã înaintea acestei alegeri.
ARTICOLUL 57
Oricare înaltã parte contractantã va furniza, la solicitarea
secretarului general al Consiliului Europei, explicaţiile cerute asupra
felului în care dreptul sãu intern asigurã aplicarea efectivã a tuturor
dispoziţiilor acestei convenţii.
ARTICOLUL 58
Cheltuielile Comisiei şi ale Curţii sunt în sarcina Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 59
Membrii Comisiei şi ai Curţii se bucurã, pe timpul exercitãrii
funcţiilor lor, de privilegiile şi imunitãţile prevãzute de art. 40 al Statutului
Consiliului Europei şi de acordurile încheiate în virtutea acestui articol.
ARTICOLUL 60
Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu va fi interpretatã ca
limitând sau aducând atingere drepturilor omului şi libertãţilor
fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricãrei pãrţi
contractante sau oricãrei alte convenţii la care aceastã parte
contractantã este parte.
ARTICOLUL 61
Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu aduce atingere
competenţelor conferite Comitetului Miniştrilor prin Statutul Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 62
Înaltele pãrţi contractante renunţã reciproc, în afara unei înţelegeri
speciale, sã se prevaleze de tratatele, convenţiile sau de declaraţiile care
existã între ele, în vederea supunerii, pe calea unei cereri, a unui
diferend apãrut din interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii unui
alt mod de reglementare decât cele prevãzute de numita convenţie.
ARTICOLUL 63
1. Orice stat poate, în momentul ratificãrii, sau în orice alt moment
ulterior sã declare, prin notificare adresatã secretarului general al
Consiliului Europei, cã prezenta convenţie se va aplica tuturor sau unuia
dintre teritoriile ale cãror relaţii internaţionale el le asigurã.
2. Convenţia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate în
notificare începând cu a 30 _ a zi socotitã de la data la care secretarul
general al Consiliului Europei va fi primit aceastã notificare.
3. În respectivele teritorii, dispoziţiile prezentei convenţii vor fi
aplicate ţinând seama de necesitãţile locale.
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4. Orice stat care a fãcut o declaraţie conform primului paragraf din
acest articol poate ulterior, în orice moment, sã declare relativ la unul
sau mai multe teritorii vizate în aceastã declaraţie cã acceptã
competenţa Comisiei de a lua cunoştinţã de cererile persoanelor fizice,
organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane
particulare, conform art. 25 din prezenta convenţie.
ARTICOLUL 64
1. Oricare stat poate, în momentul semnãrii prezentei convenţii sau
al depunerii instrumentului sãu de ratificare, sã formuleze o rezervã în
legãturã cu o dispoziţie anume a convenţiei, în mãsura în care o lege
atunci în vigoare pe teritoriul sãu nu este conformã cu aceastã dispoziţie.
Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate în termenii prezentului
articol.
2. Orice rezervã emisã conform prezentului articol necesitã o
scurtã expunere privind legea în cauzã.
ARTICOLUL 65
1. O înaltã parte contractantã nu poate denunţa prezenta convenţie
decât dupã expirarea unui termen de 5 ani începând cu data intrãrii în
vigoare a convenţiei în ceea ce o priveşte şi prin intermediul unui preaviz
de 6 luni, dat printr-o notificare adresatã secretarului general al
Consiliului Europei, care informeazã despre aceasta celelalte pãrţi
contractante.
2. Aceastã denunţare nu poate avea drept efect sã dezlege înalta
parte contractantã interesatã de obligaţiile conţinute în prezenta
convenţie în ceea ce priveşte orice fapt care, putând constitui o încãlcare
a acestor obligaţii, ar fi fost comis de ea anterior datei la care denunţarea
îşi produse efectele.
3. Sub aceeaşi rezervã ar înceta de a mai fi parte la prezenta
convenţie orice parte contractantã care ar înceta de mai fi membru al
Consiliului Europei.
4. Convenţia poate fi denunţatã conform dispoziţiilor paragrafelor
precedente în ceea ce priveşte orice teritoriu pentru care ea a fost
declaratã aplicabilã potrivit art. 63.
ARTICOLUL 66
1. Prezenta convenţie este deschisã spre semnare membrilor
Consiliului Europei. Ea va fi ratificatã. Ratificãrile vor fi depuse la
secretarul general al Consiliului Europei.
2. Prezenta convenţie va intra în vigoare dupã depunerea a zece
instrumente de ratificare.
3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, convenţia va
intra în vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare.
4. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica tuturor
membrilor Consiliului Europei intrarea în vigoare a convenţiei, numele
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înaltelor pãrţi contractante care au ratificat-o, precum şi depunerea
oricãrui instrument de ratificare intervenitã ulterior.
Încheiatã la Roma, la 4 noiembrie 1950, în limbile francezã şi
englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care
va fi depus în arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general va transmite copie certificatã tuturor
semnatarilor.

Primul protocol adiţional la Convenţie
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, hotãrâte sã
ia mãsuri de naturã sã asigure garantarea colectivã a drepturilor şi
libertãţilor, altele decât cele care sunt deja înscrise în titlul I al Convenţiei
pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, semnatã
la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumitã în continuare convenţia), au
convenit asupra celor ce urmeazã:
ARTICOLUL 1
Orice persoanã fizicã sau juridicã are dreptul la respectarea
bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru
cauzã de utilitate publicã şi în condiţiile prevãzute de lege şi de principiile
generale ale dreptului internaţional.
Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a
adopta legile pe care le considerã necesare pentru a reglementa
folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata
impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.
ARTICOLUL 2
Nimãnui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în
exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al
învãţãmântului, va respecta dreptul pãrinţilor de a asigura aceastã
educaţie şi acest învãţãmânt conform convingerilor lor religioase şi
filozofice.
ARTICOLUL 3
Înaltele pãrţi contractante se angajeazã sã organizeze, la intervale
rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţiile care asigurã libera
exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.
ARTICOLUL 4
Orice înaltã parte contractantã poate, în momentul semnãrii ori al
ratificãrii prezentului protocol sau în orice alt moment ulterior, sã
comunice secretarului general al Consiliului Europei o declaraţie
precizând mãsura în care aceasta se angajeazã ca dispoziţiile
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prezentului protocol sã se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate
în declaraţia respectivã şi ale cãror relaţii internaţionale aceasta le
asigurã.
Orice înaltã parte contractantã care a comunicat o declaraţie în
virtutea paragrafului precedent poate, dupã un anumit interval de timp,
sã comunice o nouã declaraţie care sã modifice termenii oricãrei
declaraţii anterioare sau care sã punã capãt aplicãrii dispoziţiilor
prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu.
O declaraţie fãcutã potrivit prezentului articol va fi consideratã ca
fiind în conformitate cu paragraful 1 din art. 63 al convenţiei.
ARTICOLUL 5
Înaltele pãrţi contractante vor considera art. 1, 2, 3 şi 4 din acest
protocol ca articole adiţionale la convenţie şi toate dispoziţiile convenţiei
se vor aplica în consecinţã.
ARTICOLUL 6
Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor
Consiliului Europei, semnatari ai convenţiei; el va fi ratificat o datã cu
convenţia sau dupã ratificarea acesteia. El va intra în vigoare dupã
depunerea a zece instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar
care îl va ratifica ulterior, protocolul va intra în vigoare o datã cu
depunerea instrumentului de ratificare.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al
Consiliului Europei, care va notifica tuturor membrilor numele celor care
au ratificat protocolul.
Încheiat la Paris la 20 martie 1952, în limbile francezã şi englezã,
ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi
depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va transmite
copie certificatã fiecãreia dintre statele semnatare.
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Protocolul nr. 2 atribuind Curţii Europene a
Drepturilor Omului competenţa de a da avize
consultative
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului
protocol, având în vedere dispoziţiile Convenţiei pentru apãrarea
drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, semnatã la Roma la 4
noiembrie 1950 (denumitã în continuare convenţia), în special art. 19
care instituie, între alte organe, o Curte Europeanã a Drepturilor Omului
(denumitã în continuare Curtea), considerând cã este oportun sã atribuie
Curţii competenţa de a da, în anumite condiţii, avize consultative, au
convenit asupra celor ce urmeazã:
ARTICOLUL 1
1. Curtea poate, la cererea Comitetului Miniştrilor, sã dea avize
consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea convenţiei
şi a protocoalelor sale.
2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de conţinutul
sau de întinderea drepturilor şi libertãţilor definite în titlul I al convenţiei şi
în protocoalele sale, nici asupra altor probleme de care Comisia, Curtea
sau Comitetul Miniştrilor ar putea sã ia cunoştinţã ca urmare a
introducerii unui recurs prevãzut de convenţie.
3. Decizia Comitetului Miniştrilor de a cere un aviz Curţii este luatã
prin vot, cu majoritatea de douã treimi din reprezentanţii care au dreptul
de a face parte din Comitet.
ARTICOLUL 2
Curtea decide dacã cererea de aviz prezentatã de Comitetul
Miniştrilor ţine de competenţa sa consultativã, aşa cum aceasta este
definitã în art. 1 al prezentului protocol.
ARTICOLUL 3
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1. Pentru examinarea cererilor de avize consultative, Curtea se
întruneşte în şedinţã plenarã.
2. Avizul Curţii trebuie motivat.
3. Dacã avizul nu exprimã, în tot sau în parte, opinia unanimã a
judecãtorilor, oricare judecãtor are dreptul sã alãture acestuia expunerea
opiniei sale individuale.
4. Avizul Curţii este transmis Comitetului Miniştrilor.
ARTICOLUL 4
Prin extinderea puterii pe care i-o atribuie art. 55 al convenţiei şi în
scopurile prezentului protocol, Curtea poate, dacã considerã necesar,
sã-şi stabileascã regulamentul şi sã-şi fixeze procedura.
ARTICOLUL 5
1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre
ale Consiliului Europei semnatare ale convenţiei, care pot deveni pãrţi
prin:
a) semnare fãrã rezerva ratificãrii sau a acceptãrii;
2) semnare sub rezerva ratificãrii sau a acceptãrii, urmatã de
ratificare sau de acceptare.
Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor fi depuse la
secretarul general al Consiliului Europei.
2. Prezentul protocol va intra în vigoare de îndatã ce toate statele
pãrţi la convenţie vor fi devenit pãrţi la protocol, în conformitate cu
dispoziţiile paragrafului 1 al acestui articol.3. Începând cu data intrãrii în
vigoare a prezentului protocol, art. 1-4 vor fi considerate ca fãcând parte
integrantã din convenţie.
4. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor
membre ale Consiliului:
a) orice semnare fãrã rezerva ratificãrii sau a acceptãrii;
b) orice semnare sub rezerva ratificãrii sau a acceptãrii;
c) depunerea oricãrui instrument de ratificare sau de acceptare;
d) data intrãrii în vigoare a prezentului protocol, conform
paragrafului 2 al acestui articol.
În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline
puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Strasbourg la 6 mai 1963, în limbile francezã şi englezã,
ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi
depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va transmite
copie certificatã fiecãruia dintre statele semnatare.

Protocolul nr. 4 recunoscând anumite drepturi şi
libertãţi, altele decât cele deja înscrise în convenţie
şi în primul Protocol adiţional la convenţie
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Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
hotãrâte sã ia mãsuri de naturã sã asigure garantarea colectivã a
drepturilor şi libertãţilor, altele decât cele care sunt deja înscrise în titlul I
al Convenţiei pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor
fundamentale, semnatã la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumitã în
continuare convenţia), şi în art. 1-3 din primul Protocol adiţional la
convenţie,
semnat
la
Paris
la
20
martie
1952,
au convenit asupra celor ce urmeazã:
ARTICOLUL 1
Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv cã
nu este în mãsurã sã execute o obligaţie contractualã.
ARTICOLUL 2
1. Oricine se gãseşte în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul
sã circule în mod liber şi sã-şi aleagã în mod liber reşedinţa sa.
2. Orice persoanã este liberã sã pãrãseascã orice ţarã, inclusiv pe
a sa.
3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor
restrângeri decât acelea care, prevãzute de lege, constituie mãsuri
necesare, într-o societate democraticã, pentru securitatea naţionalã,
siguranţa publicã, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale,
protecţia sãnãtãţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi
libertãţilor altora.
4. Drepturile recunoscute în paragraful 1 pot, de asemenea, în
anumite zone determinate, sã facã obiectul unor restrângeri care,
prevãzute de lege, sunt justificate de interesul public într-o societate
democraticã.
ARTICOLUL 3
1. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o mãsurã individualã sau
colectivã, de pe teritoriul statului al cãrui cetãţean este.
2. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului
al cãrui cetãţean este.
ARTICOLUL 4
Expulzãrile colective de strãini sunt interzise.
ARTICOLUL 5
1. Oricare înaltã parte contractantã poate, în momentul semnãrii ori
al ratificãrii prezentului protocol sau în orice moment ulterior, sã
comunice secretarului general al Consiliului Europei o declaraţie
precizând mãsura în care ea se angajeazã ca dispoziţiile prezentului
protocol sã se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declaraţia
respectivã şi ale cãror relaţii internaţionale ea le asigurã.
2. Orice înaltã parte contractantã care a comunicat o declaraţie în
virtutea paragrafului precedent poate, periodic, sã comunice o nouã
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declaraţie prin are sã modifice termenii oricãrei declaraţii anterioare sau
prin care sã punã capãt aplicãrii dispoziţiilor prezentului protocol cu
privire la un anumit teritoriu.
3. O declaraţie fãcutã potrivit prezentului articol va fi consideratã ca
fiind fãcutã în conformitate cu paragraful 1 din art. 63 al convenţiei.
4. Teritoriul oricãrui stat la care se aplicã prezentul protocol, în
virtutea ratificãrii sau a acceptãrii sale de cãtre respectivul stat, şi fiecare
dintre teritoriile cu privire la care protocolul se aplicã, în virtutea unei
declaraţii semnate de respectivul stat conform prezentului articol, vor fi
considerate ca teritorii distincte în sensul referirilor la teritoriul unui stat,
fãcute de art. 2 şi 3.
ARTICOLUL 6
1. Înaltele pãrţi contractante vor considera art. 1-5 ale acestui
protocol ca articole adiţionale la convenţie şi toate dispoziţiile convenţiei
se vor aplica în consecinţã.
2. Totuşi, dreptul la recursul individual recunoscut printr-o
declaraţie fãcutã în virtutea art. 25 a convenţiei sau recunoaşterea
jurisdicţiei obligatorii a Curţii fãcutã printr-o declaraţie în virtutea art. 46 al
convenţiei nu se va exercita, în ceea ce priveşte prezentul protocol,
decât în mãsura în care înalta parte contractantã interesatã va fi declarat
cã recunoaşte respectivul drept sau cã acceptã respectiva jurisdicţie
pentru art. 1-4 ale protocolului sau pentru unele din aceste articole.
ARTICOLUL 7
1. Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor
Consiliului Europei, semnatari ai convenţiei; el va fi ratificat o datã cu
convenţia sau dupã ratificarea acesteia. El va intra în vigoare dupã
depunerea a cinci instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar
care îl va ratifica ulterior, protocolul va intra în vigoare o datã cu
depunerea instrumentului de ratificare.
2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al
Consiliului Europei care va notifica tuturor membrilor numele celor care
au ratificat protocolul.
În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline
puteri în acest sens, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Strasbourg la 16 septembrie 1963, în limbile francezã şi
englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care
va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va
transmite copie certificatã fiecãruia dintre statele semnatare.

Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu
moartea
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului
protocol la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor
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fundamentale, semnatã la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumitã în
continuare convenţia), considerând cã progresele intervenite în mai
multe state membre ale Consiliului Europei exprimã o tendinţã generalã
în favoarea abolirii pedepsei cu moartea, au convenit asupra celor ce
urmeazã:
ARTICOLUL 1
Pedeapsa cu moartea este abolitã. NImeni nu poate fi condamnat
la o asemenea pedeapsã şi nici executat.
ARTICOLUL 2
Un stat poate sã prevadã în legislaţia sa pedeapsa cu moartea
pentru acte sãvârşite în timp de rãzboi sau de pericol iminent de rãzboi;
o asemenea pedeapsã nu va fi aplicatã decât în cazurile prevãzute de
aceastã legislaţie şi conform dispoziţiilor sale.
Statul respectiv va comunica secretarului general al Consiliului
Europei dispoziţiile aferente ale legislaţiei în cauzã.
ARTICOLUL 3
Nici o derogare de la dispoziţiile prezentului protocol pe temeiul art.
15 din convenţie nu este îngãduitã.
ARTICOLUL 4
Nici o rezervã la dispoziţiile prezentului protocol pe temeiul art. 64
din convenţie nu este admisã.
ARTICOLUL 5
1. Orice stat poate, în momentul semnãrii sau în momentul
depunerii instrumentului sãu de ratificare, de acceptare sau de aprobare,
sã desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica
prezentul protocol.
2. Orice stat poate, în oricare moment ulterior, printr-o declaraţie
adresatã secretarului general al Consiliului Europei sã extindã aplicarea
prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat în declaraţie.
Protocolul va intra în vigoare cu privire la acest teritoriu, în prima zi a
lunii care urmeazã datei primirii declaraţiei de cãtre secretarul general.
3. Orice declaraţie fãcutã în virtutea celor douã paragrafe
precedente va putea fi retrasã, în ceea ce priveşte orice teritoriu
desemnat în aceastã declaraţie, prin notificare adresatã secretarului
general. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeazã
datei primirii notificãrii de cãtre secretarul general.
ARTICOLUL 6
Statele pãrţi considerã art. 1-5 ale prezentului protocol ca articole
adiţionale la convenţie şi toate dispoziţiile convenţiei se aplicã în
consecinţã.
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ARTICOLUL 7
Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale
Consiliului Europei, semnatare ale convenţiei. El va fi supus ratificãrii,
acceptãrii sau aprobãrii. Un stat membru al Consiliului Europei nu va
putea sã ratifice, sã accepte sau sã aprobe prezentul protocol fãrã ca,
simultan sau anterior, sã fi ratificat convenţia. Instrumentele de ratificare,
de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 8
1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care
urmeazã datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei îşi vor fi
exprimat consimţãmântul de a fi legate prin protocol, conform dispoziţiilor
art. 7.
2. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior
consimţãmântul de a fi legat prin protocol, acesta va intra în vigoare în
prima zi a lunii care urmeazã datei depunerii instrumentului de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 9
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor
membre ale consiliului:
a) orice semnare;
b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare sau de
aprobare;
c) orice datã de intrare în vigoare a prezentului protocol, conform
art. 5 şi 8;
d) orice alt act, notificare sau comunicare având o legãturã cu
prezentul protocol.
În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline
puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Strasbourg la 28 aprilie 1983, în limbile francezã şi
englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care
va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite copie certificatã fiecãruia dintre statele
membre ale Consiliului Europei.

Protocolul nr. 7
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului
protocol, hotãrâte sã ia noi mãsuri de naturã sã asigure garantarea
colectivã a anumitor drepturi şi libertãţi prin Convenţia pentru apãrarea
drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, semnatã la Roma la 4
noiembrie 1950 (denumitã în continuare convenţia), au convenit asupra
celor ce urmeazã:
ARTICOLUL 1
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1. Un strãin care îşi are reşedinţa în mod legal pe teritoriul unui stat
nu poate fi expulzat decât în temeiul executãrii unei hotãrâri luate
conform legii şi el trebuie sã poatã:
a) sã prezinte motivele care pledeazã împotriva expulzãrii sale;
b) sã cearã examinarea cazului sãu; şi
c) sã cearã sã fie reprezentat în acest scop în faţa autoritãţilor
competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de cãtre
aceastã autoritate.
2. Un strãin poate fi expulzat înainte de exercitarea drepturilor
enumerate în paragraful 1 a), b) şi c) al acestui articol, atunci când
expulzarea este necesarã în interesul ordinii publice sau se întemeiazã
pe motive de securitate naţionalã.
ARTICOLUL 2
1. Orice persoanã declaratã vinovatã de o infracţiune de cãtre un
tribunal are dreptul sã cearã examinarea declaraţiei de vinovãţie sau a
condamnãrii de cãtre o jurisdicţie superioarã. Exercitarea acestui drept,
inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt reglementate
de lege.
2. Acest drept poate face obiectul unor excepţii în cazul
infracţiunilor minore, aşa cum acestea sunt definite de lege, sau când cel
interesat a fost judecat în primã instanţã de cãtre cea mai înaltã
jurisdicţie ori a fost declarat vinovat şi condamnat ca urmare a unui
recurs împotriva achitãrii sale.
ARTICOLUL 3
Atunci când o condamnare penalã definitivã este ulterior anulatã
sau când este acordatã graţierea, pentru cã un fapt nou sau recent
descoperit dovedeşte cã s-a produs o eroare judiciarã, persoana care a
suferit o pedeapsã din cauza acestei condamnãri este despãgubitã
conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv, cu excepţia
cazului în care se dovedeşte cã descoperirea în timp util a faptului
necunoscut îi este imputabilã în tot sau în parte.
ARTICOLUL 4
1. Nimeni nu poate fi urmãrit sau pedepsit penal de cãtre
jurisdicţiile aceluiaşi stat pentru sãvârşirea infracţiunii pentru care a fost
deja achitat sau condamnat printr-o hotãrâre definitivã conform legii şi
procedurii penale ale acestui stat.
2. Dispoziţiile paragrafului precedent nu împiedicã redeschiderea
procesului, conform legii şi procedurii penale a statului respectiv, dacã
fapte noi ori recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul
procedurii precedente sunt de naturã sã afecteze hotãrârea pronunţatã.
3. Nici o derogare de la prezentul articol nu este îngãduitã în
temeiul art. 15 din convenţie.
ARTICOLUL 5
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Soţii se bucurã de egalitate în drepturi şi în responsabilitãţi cu
caracter civil, între ei şi în relaţiile cu copiii lor în ceea ce priveşte
cãsãtoria, pe durata cãsãtoriei şi cu prilejul desfacerii acesteia. Prezentul
articol nu împiedicã statele sã ia mãsurile necesare în interesul copiilor.
ARTICOLUL 6
1. Orice stat poate, în momentul semnãrii sau în momentul
depunerii instrumentului sãu de ratificare, de acceptare sau de aprobare,
sã desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica
prezentul protocol, precizând mãsura în care el se angajeazã ca
dispoziţiile prezentului protocol sã se aplice acestui sau acestor teritorii.
2. Orice stat poate, în oricare moment ulterior, printr-o declaraţie
adresatã secretarului general al Consiliului Europei, sã extindã aplicarea
prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat în declaraţie.
Protocolul va intra în vigoare pentru acest teritoriu în prima zi a lunii care
urmeazã expirãrii unei perioade de 2 luni de la data primirii declaraţiei de
cãtre secretarul general.
3. Orice declaraţie fãcutã în virtutea celor douã paragrafe
precedente va putea fi retrasã sau modificatã, în ceea ce priveşte orice
teritoriu desemnat în aceastã declaraţie, prin notificare adresatã
secretarului general. Retragerea sau modificarea va produce efecte în
prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de 2 luni de la data
primirii notificãrii de cãtre secretarul general. O declaraţie potrivit
prezentului articol va fi consideratã ca fiind în conformitate cu paragraful
1 din art. 63 al convenţiei.
5. Teritoriul oricãrui stat cu privire la care prezentul protocol se
aplicã în virtutea ratificãrii, a acceptãrii sau a aprobãrii sale de cãtre
statul respectiv şi fiecare dintre teritoriile cu privire la care protocolul se
aplicã în baza unei declaraţii fãcute de respectivul stat, conform
prezentului articol, pot fi considerate ca teritorii distincte în sensul referirii
la teritoriul unui stat fãcute la art. 1.
ARTICOLUL 7
1. Statele pãrţi considerã art. 1-6 ale prezentului protocol ca
articolele adiţionale la convenţie şi toate dispoziţiile convenţiei se aplicã
în consecinţã.
2. Totuşi, dreptul la recursul individual, recunoscut printr-o
declaraţie fãcutã în virtutea art. 25 al convenţiei, sau recunoaşterea
jurisdicţiei obligatorii a Curţii, fãcutã printr-o declaraţie în virtutea art. 46
din convenţie, nu se va exercita în ceea ce priveşte prezentul protocol
decât în mãsura în care statul interesat va fi declarat cã recunoaşte
respectivul drept sau cã acceptã respectiva jurisdicţie pentru art. 1-5 din
protocol.
ARTICOLUL 8
Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale
Consiliului Europei care au semnat convenţia. El va fi supus ratificãrii,
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acceptãrii sau aprobãrii. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate
ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fãrã sã fi ratificat simultan
sau anterior convenţia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 9
1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care
urmeazã expirãrii unei perioade de 2 luni de la data la care şapte state
membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţãmântul de a fi
legate prin protocol conform dispoziţiilor art. 8.
2. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior
consimţãmântul de a fi legat prin protocol, acesta va intra în vigoare în
prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de 2 luni de la data
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 10
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica tuturor statelor
membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare sau
aprobare;
c) orice datã de intrare în vigoare a prezentului protocol conform art. 6 şi
9;
d) orice alt act, notificare sau declaraţie având legãturã cu
prezentul protocol.
În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline
puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984, în limbile francezã şi
englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care
va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite copie certificatã fiecãruia dintre statele
membre ale Consiliului Europei.

Protocolul nr. 9
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului
protocol la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor
fundamentale, semnatã la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumitã în
continuare convenţia), hotãrâte sã aducã noi îmbunãtãţiri procedurii
prevãzute
de
convenţie,
au convenit asupra celor ce urmeazã:
ARTICOLUL 1
Pentru pãrţile la convenţie care sunt legate prin prezentul protocol,
convenţia este amendatã în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în art. 25.
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ARTICOLUL 2
Articolul 31 paragraful 2 din convenţie se citeşte dupã cum
urmeazã:
"2. Raportul este transmis Comitetului Miniştrilor. Acesta este, de
asemenea, comunicat statelor interesate şi, dacã se referã la o cerere
introdusã în aplicarea art. 25, solicitantului. Statele interesate şi
solicitantul nu au dreptul sã-l publice."
ARTICOLUL 3
Articolul 44 din convenţie se citeşte dupã cum urmeazã:
"Numai înaltele pãrţi contractante, Comisia şi persoana fizicã, organizaţia
neguvernamentalã sau grupul de particulari care a introdus o cerere în
aplicarea art. 25 au calitatea de a se prezenta în faţa Curţii."
ARTICOLUL 4
Articolul 45 din convenţie se citeşte dupã cum urmeazã:
"Competenţa Curţii se extinde asupra tuturor cauzelor referitoare la
interpretarea şi la aplicarea prezentei convenţii care îi sunt supuse, în
condiţiile prevãzute de art. 48."
ARTICOLUL 5
Articolul 48 din convenţie se citeşte dupã cum urmeazã:
"1. Cu condiţia ca înalta parte contractantã interesatã, dacã este numai
una, sau înaltele pãrţi contractante interesate, dacã sunt mai multe, sã
fie supuse jurisdicţiei obligatorii a Curţii sau în caz contrar, cu
consimţãmântul sau acordul înaltei pãrţi contractante interesate, dacã nu
este decât una, sau al înaltelor pãrţi contractante interesate, dacã sunt
mai multe, o cauzã poate fi deferitã Curţii:
a) de cãtre Comisie;
b) de cãtre o înaltã parte contractantã al cãrei cetãţean este
victima;
c) de cãtre o înaltã parte contractantã care a sesizat Comisia;
d) de cãtre o înaltã parte contractantã pusã în cauzã;
e) de cãtre persoana fizicã, organizaţia neguvernamentalã sau
grupul de particulari care a sesizat Comisia.
2. Dacã o cauzã nu este deferitã Curţii decât pe temeiul alin. e) al
paragrafului 1, cauza este mai întâi supusã unui comitet alcãtuit din trei
membri ai Curţii. Din comitet va face parte, din oficiu, judecãtorul ales în
numele înaltei pãrţi contractante împotriva cãreia a fost introdusã
cererea sau, în lipsa acestuia, o persoanã aleasã de ea pentru a
îndeplini calitatea de judecãtor. Dacã cererea a fost introdusã împotriva
mai multor pãrţi contractante, numãrul membrilor comitetului va creşte în
mod corespunzãtor.
Dacã însã nu ridicã nici o problemã gravã privind interpretarea sau
aplicarea convenţiei şi dacã nu se justificã, pentru alte motive,
examinarea sa de cãtre Curte, comitetul poate hotãrî, în unanimitate, ca
aceasta sã nu fie examinatã de cãtre Curte. În asemenea cazuri,
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Comitetul Miniştrilor hotãrãşte, în condiţiile prevãzute de art. 32, dacã a
existat sau nu o încãlcare a convenţiei."
ARTICOLUL 6
1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre
ale Consiliului Europei semnatare ale convenţiei, care îşi pot exprima
consimţãmântul lor de a fi legate prin:
a) semnare fãrã rezerva ratificãrii, a acceptãrii sau a aprobãrii; sau
b) semnare sub rezerva ratificãrii, a acceptãrii sau a aprobãrii,
urmatã de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi
depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 7
1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care va
urma expirãrii unei perioade de 3 luni de la data la care zece state
membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţãmântul lor de
a fi legate prin protocol conform dispoziţiilor art. 6.
2. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior
consimţãmântul de a fi legat prin protocol, acesta va intra în vigoare în
prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de 3 luni de la data
semnãrii sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
ARTICOLUL 8
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica tuturor statelor
membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare sau de
aprobare;
c) orice datã de intrare în vigoare a prezentului protocol conform
art. 7;
d) orice alt act, notificare sau declaraţie în legãturã cu prezentul
protocol.
În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline
puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol.
Întocmit la Roma la 6 noiembrie 1990, în limbile francezã şi
englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care
va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va comunica copie certificatã fiecãruia dintre statele
membre ale Consiliului Europei.

Protocolul nr. 10
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului
protocol la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor
fundamentale, semnatã la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumitã în
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continuare convenţia), considerând cã este recomandabil sã amendeze
art. 32 al convenţiei în vederea reducerii majoritãţii de douã treimi care
este prevãzutã; au convenit asupra celor ce urmeazã:
ARTICOLUL 1
Cuvintele "de douã treimi" sunt suprimate din paragraful 1 al art. 32
al convenţiei.
ARTICOLUL 2
1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre
ale Consiliului Europei, semnatare ale convenţiei, care îşi pot exprima
consimţãmântul lor de a fi legate prin:
a) semnare fãrã rezerva ratificãrii, a acceptãrii sau a aprobãrii; sau
b) semnare sub rezerva ratificãrii, a acceptãrii sau a aprobãrii,
urmatã de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi
depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 3
Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care va
urma expirãrii unei perioade de 3 luni de la data la care toate pãrţile la
convenţie îşi vor fi exprimat consimţãmântul lor de a fi legate prin
protocol conform dispoziţiilor art. 2.
ARTICOLUL 4
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor
membre ale Consiliului:
a) orice semnare;
b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare sau de
aprobare;
c) data intrãrii în vigoare a prezentului protocol conform art. 3;
d) orice alt act, notificare sau comunicare în legãturã cu prezentul
protocol.
În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline
puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Strasbourg la 25 martie 1992, în limbile francezã şi
englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care
va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va comunica copie certificatã fiecãruia dintre statele
membre ale Consiliului Europei.
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