Protokół Nr 1
do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności1
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Państwa–sygnatariusze - członkowie Rady Europy,
zdecydowane podjąć odpowiednie środki zmierzające do zapewnienia wspólnych gwarancji
praw i wolności, innych aniżeli te, które są już zawarte w rozdziale I Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (zwanej
dalej „Konwencją”),
uzgodniły, co następuje:
Artykuł 1
Ochrona własności
Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może
być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach
przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.
Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do
stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z
własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczania podatków
bądź innych należności lub kar pieniężnych.
Artykuł 2
Prawo do nauki
Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie
wychowania i nauczania, Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i
nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.

Tłumaczenie ma charakter nieoficjalny. Protokół ratyfikowany przez RP, opublikowany w Dzienniku Ustaw z
1995 r. Nr 36, poz. 175. Tekst Protokołu zmieniony stosownie do postanowień Protokołu Nr 11 (ETS nr 155),
opublikowanego w w Dzienniku Ustaw z 1998 r. Nr 147, poz. 962.
1

Artykuł 3
Prawo do wolnych wyborów
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się organizować w rozsądnych odstępach czasu
wolne wybory, oparte na tajnym głosowaniu, w warunkach zapewniających swobodę wyrażania
opinii ludności w wyborze ciała ustawodawczego.
Artykuł 4
Terytorialny zakres stosowania
Każda Wysoka Układająca się Strona może w chwili podpisania lub ratyfikacji bądź w
jakimkolwiek późniejszym czasie złożyć Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy deklarację
wskazującą, w jakim stopniu zobowiązuje się do stosowania postanowień niniejszego protokołu
na terytoriach wymienionych w tej deklaracji, za których stosunki międzynarodowe państwo to
odpowiada.
Każda Wysoka Układająca się Strona, która złożyła deklarację na podstawie ustępu
poprzedzającego, może w każdym czasie złożyć kolejną deklarację, modyfikującą treść
poprzednich lub wyłączającą stosowanie postanowień niniejszego protokołu na jakimkolwiek
terytorium.
Deklaracja złożona na podstawie niniejszego artykułu będzie uważana za zgodną z
artykułem 56 ustęp 1 Konwencji.
Artykuł 5
Stosunek do Konwencji
Wysokie Układające się Strony uznają postanowienia artykułu 1, 2, 3 i 4 niniejszego
protokołu za dodatkowe artykuły Konwencji, a wszystkie przepisy Konwencji będą stosowane
odpowiednio.
Artykuł 6
Podpisanie i ratyfikacja
Niniejszy protokół jest otwarty do podpisu dla państw-członków Rady Europy, które są
sygnatariuszami Konwencji, i podlega ratyfikacji jednocześnie lub po ratyfikacji Konwencji.
Protokół wejdzie w życie po złożeniu dziesięciu dokumentów ratyfikacyjnych. W stosunku do
każdego sygnatariusza, który ratyfikuje protokół później, wchodzi on w życie w dniu złożenia
ratyfikacji.

Dokumenty ratyfikacyjne będą składane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, który
poinformuje państwa–członków o dokonanych ratyfikacjach.
Sporządzono w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. w jednym egzemplarzu, w językach
angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne; oryginał zostanie
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złożony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny przekaże uwierzytelnione odpisy
każdemu z rządów sygnatariuszy.
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