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İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme'ye Ek ve
Bu Sözleşme ile İlk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer
Bazı Hak ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokol
Burada imzası bulunan H ü k ü m e t l e r , A v r u p a Konseyi üyesi olarak, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olan İnsan Hakları ve A n a Hürriyetlerin Korumasına Dair Sözleşmenin (bundan böyle " S ö z l e ş m e " olarak anılmıştır) I. bölüm ü ve 20 Mart 1952 tarihinde
Paris'te imzalanan Sözleşme'ye E k Birinci P r o t o k o l ' ü n 1 ilâ 3. maddeleri kapsamındakiler
dışında diğer bazı hak ve özgürlüklerin müştereken uygulanmasını sağlamak için gereken tedbirleri alma kararıyla,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Madde 1
Hiç kimse, yalnızca Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
Madde 2
1.

Bir devletin ülkesinde yasal olarak bulunan herkesin bu ülke içinde serbestçe do-

laşma hakkı ve ikâmetgâhını seçme özgürlüğü vardır.
2.

Herkes, herhangi bir ülkeyi, kendisininki dahil olmak üzere, terketmekte serbesttir.

3.

Bu hakların kullanılmasına menfaati için gereken ve demokratik bir toplumda, ulusal

güvenlik ve kamu güvenliği, kamu düzeninin idamesi, suçların önlenmesi, sağlık ve ahlâkın
veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin k o r u n m a s ı için alınan ve yasaya uygun önlemler dışında başka hiçbir kısıtlama uygulanamaz.
4. 1. paragrafta tanınmış olan haklar, belirli alanlarda, yasaya uygun bir şekilde konulan ve demokratik bir toplumda, kamu yararının haklı kıldığı kısıtlamalara da konu
olabilir.
Madde 3
1. Hiç kimse vatandaşı olduğu devletin ülkesinden kişisel olarak, ya da topluca sınır dışı edilemez.
2.

Hiç kimse vatandaşı olduğu devletin ülkesine girme hakkında n yoksun bırakılamaz.
Madde 4

Yabancıların topluca sınırdışı edilmeleri yasaktır.
Madde 5
1.

Yüksek akit taraflardan herbiri, b u P r o t o k o l ü n imzası veya onaylanması sırasın-
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ride, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ve sözkonusu bildiride belirttiği ülkelere bu
protokol kurallarının uygulanmasını hangi ölçüler içinde üstlendiğini belirtir.
2.

Önceki paragraf uyarınca bildiride b u l u n m u ş olan her yüksek sözleşmeci taraf, za-

man zaman eskiden yaptığı bildirilerin koşullarını değiştiren ya da bu protokol kurallarının
herhangi bir ülkede uygulanmasına son veren yeni bir bildiride bulunabilir.
3.

Bu madde uyannca yapılmış olan bir bildiri, Sözleşmenin 63. maddesinin 1. parag-

rafı uyarınca yapılmış sayılacaktır.
4.

Devletin, onaylaması veya kabulü sonucu bu P r o t o k o l ü n uygulandığı her devletin

ülkesi ve bu madde uyarınca, sözkonusu devlet tarafından yapılan bildiri üzerine bu Protokolün uygulandığı ülkelerden herbiri, 2. ve 3. maddelerde sözkonusu olan devlet ülkesi açısından, birbirinden ayrı ülkeler sayılacaktır.
Madde 6
1.

Yüksek akit taraflar, bu P r o t o k o l ü n 1 ilâ 5. maddelerini Sözleşmenin ek maddeleri

olarak telakki edecekler ve Sözleşmenin t ü m hükümleri buna göre uygulanacaktır.
2.

Bununla birlikte, Sözleşmenin 25. maddesi uyarınca kişisel başvuru hakkını kabul

eden bir beyanın yapılmış olması, ya da Sözleşmenin 46. maddesi uyarınca Divan'ın yetkisini
zorunlu olarak kabul eden bir beyanın yapılmış olması, bu P r o t o k o l ü n uygulanması açısından, ancak ilgili yüksek akit tarafın sözü geçen hakkı, ya da sözü geçen yargı yetkisini Protokolün 1 ilâ 4. maddeleri, ya da bu maddelerden bazıları için tanıdığını bildirmesi durumunda
m ü m k ü n olacaktır.
Madde 7
1.

B u protokol Sözleşmeyi imza eden A v r u p a Konseyi üyelerinin imzasına açıktır; Bu

Protokol Sözleşme ile birlikte, ya da sözleşmenin onaylanmasından sonra onaylanacaktır. Protokol, 5 onay belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. Protokol, sonradan onaylayan her imzacı için, onay belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir.
2.

Onay belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecek o da onaylayanların

adlarını t ü m üyelere duyuracaktır.
Yukarıdaki hükümleri onaylamak üzere (yasal olarak) yetkili kılınmış, aşağıda imzaları bulunanlar bu p r o t o k o lü imzalamışlardır.
16 Eylül 1963 tarihinde Strasbourg'da Fransızca ve İngilizce ve i k i metin aynı derecede
geçerli olarak düzenlenmiş olan bu Protokol tek bir nüsha halinde A v r u p a Konseyi arşivine
konacaktır. Genel Sekreter aslına uygunluğu onaylı örneğini imzacı Hükümetlerin herbirine
gönderecektir.
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PROTOCOL No. 4
to the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, securing certainrightsand
freedoms other than those already included in
the Convention and in thefirstProtocol thereto
The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,
Being resolved to take steps to ensure the collective enforcement of certain
rights and freedoms other than those already included in Section I of the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on
4th November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention") and in Articles 1
to 3 of the First Protocol to die Convention, signed at Paris on 20th March 1952,
Have agreed as follows :
ARTICLE 1
No one shall be deprived of his liberty merely on die ground of inability- to
fulfil a contractual obligation.
ARTICLE 2
1.
Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory,
have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.
2.

Everyone shall be free to leave any country, including his own.

3.
No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than
such as are in accordance with law and are necessary in a democratic society in the
interests of national security or public safety, for the maintenance of ordre public,
for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or for the protection
of the rights and freedoms of others.
4.
The rights set forth in paragraph 1 may also be subject, in particular areas,
to restrictions imposed in accordance with law and justified by the public interest in
a democratic society.
ARTICLE 3
1.
No one shall be expelled, by means either of an individual or of a collective
measure, from the territory of the State of which he is a national.
2.
No one shall be deprived of the right to enter the territory of the State of
which he is a national.
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ARTICLE 4
Collective expulsion o f aliens is prohibited.
ARTICLE 5
1.
Any High Contracting Party may, at the time o f signature or ratification o f
this Protocol, or at any time thereafter, communicate to die Secretary-General of the
Council o f Europe a declaration stating the extent to which it undertakes that the
provisions of this Protocol shall apply to such of the territories for the international
relations o f which it is responsible as are named therein.
2.
Any High Contracting Party which has communicated a declaration in virtue
of the preceding paragraph may, from time to time, communicate a further declaration
modifying the terms of any former declaration or terminating the application of the
provisions o f this Protocol in respect o f any territory.
3.
A declaration made in accordance with this Article shall be deemed to have
been made in accordance with paragraph 1 of Article 63 of the Convention.
4.
The territory of any State to which this Protocol applies by virtue of ratification or acceptance by that State, and each territory to which this Protocol is applied
by virtue of a declaration by that State under this Article, shall be treated as separate
territories for the purpose of the references in Articles 2 and 3 to the territory of a
State.
ARTICLE 6
1.
As between the High Contracting Parties the provisions o f Articles 1 to 5 of
this Protocol shall be regarded as additional Articles to the Convention, and all the
provisions of the Convention shall apply accordingly.
2.
Nevertheless, the right of individual recourse recognised by a declaration
made under Article 25 of the Convention, or the acceptance of the compulsory jurisdiction of the Court by a declaration made under Article 46 of the Convention, shall
not be effective in relation to this Protocol unless the High Contracting Party concerned has made a statement recognising such right, or accepting such jurisdiction,
in respect of all or any of Articles 1 to 4 of the Protocol.
ARTICLE 7
1.
This Protocol shall be open for signature by the Members of the Council of
Europe who are the signatories of the Convention ; it shall be ratified at the same
time as or after the ratification of the Convention. It shall enter into force after the
deposit of five instruments of ratification. As regards any signatory ratifying subsequently, the Protocol shall enter into force at the date of die deposit of its instrument
of ratification.
2.
The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General
of me Council of Europe, who will notify all Members of the names of those who
have ratified.
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In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Protocol.
Done at Strasbourg, this 16th day of September 1963, in English and i n French, both
texts being equally authoritative, i n a single copy which shall remain deposited i n the archives
of the Council o f Europe. T h e Secretary General shall transmit certified copies to each of
the signatory States.
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