
ПРОТОКОЛ БР. 12 УЗ КОНВЕНЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И 
ОСНОВНИХ СЛОБОДА 

 
 
Државе потписнице, чланице Савета Европе,  
имајући у виду основно начело да су сви људи једнаки пред законом и имају право на једнаку 
заштиту закона; 
решене да предузму даље кораке ради унапређивања једнакости свих људи колективном 
применом опште забране дискриминације путем Конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода, потписане у Риму 4. новембра 1950. (у даљем тексту: „Конвенција“); 
потврђујући да начело недискриминације не спречава потписнице да предузимају мере ради 
унапређивања пуне и стварне једнакости под условом да постоји објективно и разумно 
оправдање за овакве мере, 
сагласиле су се о следећем: 

Члан 1 
Општа забрана дискриминације 

 1. Свако право које закон предвиђа оствариваће се без дискриминације по било ком 
основу као нпр. полу, раси, боји коже, језику, вероисповести, политичком и другом уверењу, 
националном или друштвеном пореклу, повезаности с националном мањином, имовини, 
рођењу или другом статусу. 
 2. Јавне власти неће ни према коме вршити дискриминацију по основима као што су 
они поменути у ставу 1. 
 

Члан 2 
Територијална примена 

1. Свака држава може, у време потписивања или приликом депоновања инструмента  о 
ратификацији, прихватању или одобрењу, означити територију или територије на којима ће се 
примењивати овај Протокол.  
 2. Свака држава може било када касније, декларацијом упућеном Генералном секретару 
Савета Европе, проширити примену овог Протокола на неку другу територију означену у 
декларацији. Протокол ће ступити на снагу у односу на такву територију првог дана у месецу 
после истека рока од три месеца од дана када је Генерални секретар примио овакву 
декларацију.  
 3. Свака декларација дата по једном од два претходна става може се, у односу на сваку 
територију означену у декларацији, повући или изменити обавештењем упућеном Генералном 
секретару. Повлачење или измена ступиће на снагу првог дана у месецу после истека рока од 
три месеца од дана када је Генерални секретар примио обавештење.  
 4. Декларација дата у складу с овим чланом сматраће се сагласном са ставом 1 члана 56 
Конвенције.  
 5. Свака држава која је дала декларацију у складу са ставовима 1 или 2 овога члана 
може у свако време изјавити да прихвата надлежност Суда да прима представке  појединаца, 
невладиних организација или група појединаца у односу на члан 1 овог Протокола с једне или 
више територија на које се декларација односи, као што је предвиђено чланом 34 Конвенције.  
 

Члан 3 
Однос према Конвенцији 

 Одредбе чланова 1 и 2 овога Протокола сматраће се између уговорница додатним 
члановима Конвенције; све одредбе Конвенције ће се сходно примењивати.  
 

Члан 4 
Потпис и ратификација 

 Овај Протокол биће отоврен за потписивање од стране држава чланица Савета Европе 
које су потписале Конвенцију. Он подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу. Држава 



чланица Савета Европе не може ратификовати, прихватити или одобрити овај Протокол а да 
пре тога или истовремено не ратификује Конвенцију. Инструменти о ратификацији, 
прихватању или одобрењу депоноваће се код Генералног секретара Савета Европе.  
 

Члан 5 
Ступање на снагу 

 1. Овај Протокол ступиће на снагу првог дана у месецу после истека рока од три месеца 
од дана када су десет држава чланица Савета Ервопе изразиле сагласност да их Протокол 
обавезује у складу с одредбама члана 4. 
 
2. У односу на сваку државу која касније изрази своју сагласност да буде њиме обавезана 
Протокол ће ступити на снагу првог дана у месецу после истека рока од три месеца од дана 
депоновања инструмента о ратификацији, прихватању или одобрењу.   
 

Члан 6 
Функције депозитара 

Генерални секретар Савета Европе обавестиће све државе чланице Савета Европе о: 
 

а) сваком потпису; 
b) депоновању сваког инструмента о ратификацији, прихватању или одобрењу; 
c) сваком датуму ступања на снагу овог Протокола у складу с члановима 2 и 5; 
d) сваком другом акту, обавештењу или допису који се тиче овог Протокола. 

У потврду чега су доле потписане, прописно опуномоћене личности потписале овај Протокол. 
Учињено у Риму, дана 4. новембра 2000. године, на енглеском и француском језику, с тим да су 
оба текста једнако аутентична, у једном примерку који ће се депоновати у архиви Савета 
Европе. Генерални секретар Савета Европе доставиће оверене преписе свакој чланици Савета 
Европе.  


