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De tekst van het Verdrag is weergegeven zoals gewijzigd door de bepalingen van
Protocol Nr. 14 (ETS Nr 194), vanaf de datum van inwerkingtreding per 1 juni 2010.
De tekst van het Verdrag was gewijzigd door de bepalingen van Protocol Nr. 3 (ETS Nr.
45), in werking getreden op 21 september 1970, van Protocol Nr. 5 (ETS Nr. 55), in
werking getreden op 20 december 1971, en van Protocol Nr. 8 (ETS Nr. 118), in werking
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Protocol. Alle bepalingen die een wijziging hadden ondergaan of waren toegevoegd door
deze Protocollen zijn vervangen door Protocol Nr. 11 (ETS Nr. 155), met ingang van de
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Protocollen, alsmede de complete lijst van verklaringen en voorbehouden zijn
beschikbaar op http://conventions.coe.int/.
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Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden
Rome, 4.XI.1950
De Regeringen die dit Verdrag hebben ondertekend, zijnde Leden van de Raad van
Europa,
Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op 10 december
1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is afgekondigd;
Overwegende, dat deze Verklaring ten doel heeft de universele en daadwerkelijke
erkenning en toepassing van de rechten die daarin zijn nedergelegd te verzekeren;
Overwegende, dat het doel van de Raad van Europa is het bereiken van een grotere
eenheid tussen zijn Leden en dat een van de middelen om dit doel te bereiken is de
handhaving en de verdere verwezenlijking van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden;
Opnieuw haar diep geloof bevestigende in deze fundamentele vrijheden die de grondslag
vormen voor gerechtigheid en vrede in de wereld en welker handhaving vooral steunt,
enerzijds op een waarlijk democratische regeringsvorm, anderzijds op het
gemeenschappelijk begrip en de gemeenschappelijke eerbiediging van de rechten van de
mens waarvan die vrijheden afhankelijk zijn;
Vastbesloten om, als Regeringen van gelijkgestemde Europese staten, die een
gemeenschappelijk erfdeel bezitten van politieke tradities, idealen, vrijheid en
heerschappij van het recht, de eerste stappen te doen voor de collectieve handhaving
van sommige der in de Universele Verklaring vermelde rechten;
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1.
Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens De Hoge
Verdragsluitende Partijen verzekeren een ieder die ressorteert onder haar rechtsmacht
de rechten en vrijheden die zijn vastgesteld in de Eerste Titel van dit Verdrag.

Titel I.

Rechten en vrijheden
Artikel 6.
Recht op een eerlijk proces
1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het
openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het
publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het
belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een
democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming
van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder
bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de
openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden
totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende
rechten:
a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden
gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn
verdediging;
c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen
keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan,
indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de
ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden
als het geval is met de getuigen à charge;
e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting
wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.
Artikel 13.
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel Een ieder wiens rechten en vrijheden die
in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk
rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door
personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.
Artikel 14.
Verbod van discriminatie
Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden
verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal,
godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het
behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
Artikel 19.
Instelling van het Hof
Teneinde de nakoming te verzekeren van de verplichtingen die de Hoge
Verdragsluitende Partijen in het Verdrag en de Protocollen daarbij op zich hebben
genomen, wordt een Europees Hof voor de Rechten van de Mens ingesteld, hierna te
noemen â€žhet Hof". Het functioneert op een permanente basis.
volledig worden toegepast.

Artikel 20.
Aantal rechters
Het Hof bestaat uit een aantal rechters dat gelijk is aan het aantal Hoge
Verdragsluitende Partijen.
Artikel 26.
Alleenzittende rechters, comités, Kamers en Grote Kamer 1. Ter behandeling van
bij het Hof aanhangig gemaakte zaken, houdt het Hof zitting als alleenzittende rechter,
in comités van drie rechters, in Kamers van zeven rechters en in een Grote Kamer van
zeventien rechters. De Kamers van het Hof stellen comités in voor bepaalde tijd.
2. Op verzoek van het Hof in voltallige vergadering bijeen, kan het Comité van
Ministers, bij eenparig besluit, en voor een bepaalde termijn, het aantal rechters van de
Kamers beperken tot vijf.
3. Alleenzittende rechters behandelen geen verzoekschriften ingediend tegen de Hoge
Verdragsluitende Partij voor welke die rechters zijn gekozen.
4. De rechter die is gekozen voor de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij maakt
van rechtswege deel uit van de Kamer en de Grote Kamer. In geval van ontstentenis of
belet van die rechter, wijst de President van het Hof een persoon van een vooraf door
die Partij overgelegde lijst aan om daarin als rechter zitting te hebben.
5. De Grote Kamer bestaat mede uit de President van het Hof, de Vice- Presidenten,
de Voorzitters van de Kamers en andere rechters, aangewezen overeenkomstig het
reglement van het Hof. Wanneer een zaak op grond van artikel 43 naar de Grote Kamer
wordt verwezen, mag een rechter van de Kamer die uitspraak heeft gedaan, geen
zitting nemen in de Grote Kamer, met uitzondering van de voorzitter van de Kamer en
de rechter die daarin zitting had voor de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij.
Artikel 27.
Bevoegdheden van de alleenzittende rechters 1. De alleenzittende rechter kan
een op grond van artikel 34 ingediend verzoekschrift niet-ontvankelijk verklaren of van
de rol van het Hof schrappen, indien deze beslissing zonder nader onderzoek kan worden
genomen.
2. De beslissing geldt als einduitspraak.
3. Indien de alleenzittende rechter een verzoekschrift ontvankelijk verklaart of niet
van de rol schrapt, verwijst deze het door naar een comité of Kamer voor verdere
behandeling.
Artikel 28.
Bevoegdheden van comités
1. Ter zake van een op grond van artikel 34 ingediend verzoekschrift kan het comité,
met eenparigheid van stemmen,
a. het niet-ontvankelijk verklaren of van de rol schrappen, wanneer deze beslissing
zonder nader onderzoek kan worden genomen; of
b. het ontvankelijk verklaren en tegelijkertijd uitspraak doen over de gegrondheid,
indien de onderliggende vraag van de zaak, betreffende de interpretatie of de
toepassing van het Verdrag of de Protocollen daarbij, reeds behoort tot de vaste
rechtspraak van het Hof.
2. Beslissingen en uitspraken op grond van het eerste lid gelden als einduitspraken.
3. Indien de rechter die voor de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij is gekozen geen
lid is van het comité, kan het comité die rechter in elk stadium van de procedure
uitnodigen de plaats in te nemen van een van de leden van het
comité, met inachtneming van alle relevante factoren, waaronder de vraag of die Partij
bezwaar heeft gemaakt tegen de toepassing van de procedure vervat in het eerste lid,
onderdeel b.
Artikel 29.
Beslissingen van Kamers inzake ontvankelijkheid en gegrondheid 1. Indien geen
beslissing ingevolge artikel 27 of 28 is genomen, of geen uitspraak is gedaan uit hoofde

van artikel 28, doet een Kamer uitspraak over de ontvankelijkheid en gegrondheid van
individuele verzoekschriften ingediend op grond van artikel 34. De beslissing inzake
ontvankelijkheid kan afzonderlijk worden genomen.
2. Een Kamer doet uitspraak over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van
interstatelijke verzoekschriften, ingediend op grond van artikel 33. De beslissing inzake
de ontvankelijkheid wordt afzonderlijk genomen, tenzij het Hof, in uitzonderlijke
gevallen, anders beslist.
Artikel 30.
Afstand van rechtsmacht ten gunste van de Grote Kamer Indien de bij een Kamer
aanhangige zaak aanleiding geeft tot een ernstige vraag betreffende de interpretatie
van het Verdrag of de Protocollen daarbij of wanneer de oplossing van een vraag
aanhangig voor een Kamer een resultaat kan hebben dat strijdig is met een eerdere
uitspraak van het Hof, kan de Kamer, te allen tijde voordat zij uitspraak doet, afstand
doen van rechtsmacht ten gunste van de Grote Kamer, tenzij één van de betrokken
partijen daartegen bezwaar maakt.
Artikel 31.
Bevoegdheden van de Grote Kamer
De Grote Kamer,
a. doet uitspraak over op grond van artikel 33 of artikel 34 ingediende verzoekschriften
wanneer een Kamer ingevolge artikel 30 afstand van rechtsmacht heeft gedaan of
wanneer de zaak ingevolge artikel 43 naar de Grote Kamer is verwezen;
b. doet uitspraak over door het Comité van Ministers in overeenstemming met artikel
46, vierde lid, aan het Hof voorgelegde kwesties; en
c. behandelt verzoeken om advies, gedaan ingevolge artikel 47.
Artikel 32.
Rechtsmacht van het Hof
1. De rechtsmacht van het Hof strekt zich uit tot alle kwesties met betrekking tot de
interpretatie en de toepassing van het Verdrag en de Protocollen daarbij die aan het Hof
worden voorgelegd zoals bepaald in de artikelen 33, 34, 46 en 47.
2. In geval van een meningsverschil met betrekking tot de vraag of het Hof
rechtsmacht heeft, beslist het Hof.
Artikel 34.
Individuele verzoekschriften
Het Hof kan verzoekschriften ontvangen van ieder natuurlijk persoon, iedere
nietgouvernementele
organisatie of iedere groep personen die beweert slachtoffer te zijn
van een schending door een van de Hoge Verdragsluitende Partijen van de rechten die in
het Verdrag of de Protocollen daarbij zijn vervat. De Hoge Verdragsluitende Partijen
verplichten zich ertoe de doeltreffende uitoefening van dit recht op generlei wijze te
belemmeren.
Artikel 35.
Voorwaarden voor ontvankelijkheid
1. Het Hof kan een zaak pas in behandeling nemen nadat alle nationale rechtsmiddelen
zijn uitgeput, overeenkomstig de algemeen erkende regels van internationaal
recht, en binnen een termijn van zes maanden na de datum van de definitieve nationale
beslissing.
2. Het Hof behandelt geen enkel individueel verzoekschrift, ingediend op grond van
artikel 34, dat
a. anoniem is; of b. in wezen gelijk is aan een zaak die reeds eerder door het
Hof is onderzocht of reeds aan een andere internationale instantie voor onderzoek of
regeling is voorgelegd en geen nieuwe feiten bevat. 3. Het Hof verklaart elk individueel
verzoekschrift, ingediend op grond van artikel 34, niet ontvankelijk, wanneer het van
oordeel is dat:

a. het verzoekschrift niet verenigbaar is met de bepalingen van het Verdrag of de
Protocollendaarbij, kennelijk ongegrond is of een misbruik betekent van het
recht tot het indienen van een verzoekschrift; of
b. de verzoeker geen wezenlijk nadeel heeft geleden, tenzij de eerbiediging van de in
het Verdrag en de Protocollen daarbij omschreven rechten van de mens noopt tot
onderzoek van het verzoekschrift naar de gegrondheid ervan en mits op deze grond
geen zaken worden afgewezen die niet naar behoren zijn behandeld door een nationaal
gerecht.
4. Het Hof verwerpt elk verzoekschrift dat het ingevolge dit artikel als niet ontvankelijk
beschouwt. Dit kan het in elk stadium van de procedure doen.
Artikel 36.
Tussenkomst door derden
1. In alle zaken die voor een Kamer of de Grote Kamer aanhangig zijn, heeft een
Hoge Verdragsluitende Partij waarvan een onderdaan verzoeker is het recht schriftelijke
conclusies in te dienen en aan zittingen deel te nemen.
2. De President van het Hof kan, in het belang van een goede rechtsbedeling, elke
Hoge Verdragsluitende Partij die geen partij bij de procedure is of elke belanghebbende
die niet de verzoeker is, uitnodigen schriftelijke conclusies in te dienen of aan zittingen
deel te nemen.
3. In alle zaken die voor een Kamer of de Grote Kamer aanhangig zijn, kan de
Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa schriftelijke conclusies
indienen en aan hoorzittingen deelnemen.
Artikel 37.
Schrapping van de rol
1. Het Hof kan in elk stadium van de procedure beslissen een verzoekschrift van de rol
te schrappen wanneer de omstandigheden tot de conclusie leiden dat
a. de verzoeker niet voornemens is zijn verzoekschrift te handhaven; of b.
het geschil is opgelost; of c. het om een andere door het Hof vastgestelde
reden niet meer gerechtvaardigd is de behandeling van het verzoekschrift
voort te zetten.
Het Hof zet de behandeling van het verzoekschrift evenwel voort, indien de eerbiediging
van de in het Verdrag en de Protocollen daarbij omschreven rechten van de mens zulks
vereist.
2. Het Hof kan beslissen een verzoekschrift opnieuw op de rol te plaatsen wanneer het
van oordeel is dat de omstandigheden zulks rechtvaardigen.
Artikel 38.
Behandeling van de zaak
Het Hof behandelt de zaak tezamen met de vertegenwoordigers van de partijen en
verricht, indien nodig, nader onderzoek, voor de goede voortgang waarvan de betrokken
Hoge Verdragsluitende Partijen alle noodzakelijke faciliteiten leveren.
Artikel 39.
Minnelijke schikkingen
1. In elk stadium van de procedure kan het Hof zich ter beschikking stellen van de
betrokken partijen teneinde tot een minnelijke schikking van de zaak te komen op basis
van eerbiediging van de in het Verdrag en de Protocollen daarbij omschreven rechten
van de mens.
2. De in het eerste lid omschreven procedure is vertrouwelijk.
3. Indien het tot een minnelijke schikking komt, schrapt het Hof de zaak van de rol bij
een beslissing, die beperkt blijft tot een korte uiteenzetting van de feiten en de bereikte
oplossing.
4. De beslissing wordt toegezonden aan het Comité van Ministers dat toeziet op de
tenuitvoerlegging van de voorwaarden van de minnelijke schikking als vervat in de
beslissing.

Artikel 40.
Openbare zittingen en toegang tot de stukken 1. De zittingen zijn openbaar, tenzij
het Hof wegens buitengewone omstandigheden anders beslist.
2. De ter griffie gedeponeerde stukken zijn toegankelijk voor het publiek, tenzij de
President van het Hof anders beslist.
Artikel 41.
Billijke genoegdoening
Indien het Hof vaststelt dat er een schending van het Verdrag of van de Protocollen
daarbij heeft plaatsgevonden en indien het nationale recht van de betrokken Hoge
Verdragsluitende Partij slechts gedeeltelijk rechtsherstel toelaat, kent het Hof, indien
nodig, een billijke genoegdoening toe aan de benadeelde.
Artikel 42.
Uitspraken van Kamers
Uitspraken van Kamers gelden als einduitspraak in overeenstemming met de bepalingen
van artikel 44, tweede lid.
Artikel 43.
Verwijzing naar de Grote Kamer
1. Binnen een termijn van drie maanden na de datum van de uitspraak van een Kamer
kan elke bij de zaak betrokken partij, in uitzonderlijke gevallen, verzoeken om
verwijzing van de zaak naar de Grote Kamer.
2. Een college van vijf rechters van de Grote Kamer aanvaardt het verzoek indien de
zaak aanleiding geeft tot een ernstige vraag betreffende de interpretatie of
toepassing van het Verdrag of de Protocollen daarbij, dan wel een ernstige kwestie van
algemeen belang.
3. Indien het college het verzoek aanvaardt, doet de Grote Kamer uitspraak in de zaak.
Artikel 44.
Einduitspraken
1. De uitspraak van de Grote Kamer geldt als einduitspraak.
Het Hof behandelt de zaak tezamen met de vertegenwoordigers van de partijen en
verricht, indien nodig, nader onderzoek, voor de goede voortgang waarvan
de betrokken Hoge Verdragsluitende Partijen alle noodzakelijke
faciliteiten leveren.
2. De uitspraak van een Kamer geldt als einduitspraak
a. wanneer de partijen verklaren dat zij niet zullen verzoeken om verwijzing van de zaak
naar de Grote Kamer; of b. drie maanden na de datum van de uitspraak, indien niet is
verzocht om verwijzing van de zaak naar de Grote Kamer; of
c. wanneer het college van de Grote Kamer het in artikel 43 bedoelde verzoek verwerpt.
3. De einduitspraak wordt openbaar gemaakt.
Artikel 45.
Redenen die aan uitspraken en beslissingen ten grondslag liggen 1. Uitspraken,
alsmede beslissingen waarbij verzoekschriften al dan niet ontvankelijk worden verklaard,
dienen met redenen te worden omkleed.
2. Indien een uitspraak niet, geheel of gedeeltelijk, de eenstemmige mening van de
rechters weergeeft, heeft iedere rechter het recht een uiteenzetting van zijn persoonlijke
mening toe te voegen.
Artikel 46.
Bindende kracht en tenuitvoerlegging van uitspraken 1. De Hoge
Verdragsluitende Partijen verbinden zich ertoe zich te houden aan de einduitspraak van
het Hof in de zaken waarbij zij partij zijn.
2. De einduitspraak van het Hof wordt toegezonden aan het Comité van Ministers
dat toeziet op de tenuitvoerlegging ervan.
3. Indien het Comité van Ministers van mening is dat het toezicht op de

tenuitvoerlegging van een einduitspraak wordt belemmerd vanwege
een probleem met de interpretatie van de uitspraak, kan het de zaak voorleggen
aan het Hof voor een uitspraak over vragen betreffende de interpretatie. Beslissingen
tot verwijzing dienen te worden genomen met een tweederde meerderheid van de
vertegenwoordigers die gerechtigd zijn in het Comité zitting te hebben.
4. Indien het Comité van Ministers van mening is dat een
Hoge
Verdragsluitende Partij weigert zich te houden aan een einduitspraak in een zaak waarbij
zij partij is, kan het, na die Partij daarvan formeel in kennis te hebben gesteld en op
grond van een beslissing genomen met een meerderheid van tweederden van de
vertegenwoordigers die gerechtigd zijn in het Comité zitting te hebben, aan het Hof de
vraag voorleggen of die Partij verzuimd heeft te voldoen aan haar verplichtingen uit
hoofde van het eerste lid.
5. Indien het Hof constateert dat er sprake is van een schending van het eerste lid, legt
het de zaak voor aan het Comité van Ministers teneinde te overwegen welke
maatregelen dienen te worden getroffen. Indien het Hof constateert dat er geen sprake
is van een schending van het eerste lid, legt het de zaak voor aan het Comité van
Ministers dat het onderzoek van de zaak sluit.
Artikel 50.
Kosten van het Hof
De kosten van het Hof worden gedragen door de Raad van Europa.
Artikel 52.
Verzoeken om inlichtingen van de Secretaris-Generaal Iedere Hoge
Verdragsluitende Partij verschaft op verzoek van de Secretaris- Generaal van de Raad
van Europa een uiteenzetting van de wijze waarop haar nationaal recht de
daadwerkelijke uitvoering waarborgt van iedere bepaling van dit Verdrag.
Artikel 53.
Waarborging van bestaande rechten van de mens Geen bepaling van dit Verdrag
zal worden uitgelegd als beperkingen op te leggen of inbreuk te maken op de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden die verzekerd kunnen worden ingevolge de
wetten van enige Hoge Verdragsluitende Partij of ingevolge enig ander Verdrag waarbij
de Hoge Verdragsluitende Partij partij is.
Artikel 54.
Bevoegdheden van het Comité van Ministers Geen bepaling van dit Verdrag maakt
inbreuk op de bevoegdheden door het Statuut van de Raad van Europa verleend aan het
Comité van Ministers.

Protocol (Nr. 1) bij het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden
Parijs, 20.III.1952
De Regeringen die dit Protocol hebben ondertekend, zijnde Leden van de Raad van
Europa,
Vastbesloten om stappen te doen teneinde de collectieve handhaving te verzekeren van
bepaalde rechten en vrijheden die niet zijn genoemd in Titel I van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend
te Rome op 4 november 1950 (hierna te noemen "het Verdrag"),
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Bescherming van eigendom
Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn
eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen
belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van
internationaal recht.
De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een
Staat heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik
van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de
betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.
Artikel 5
Verhouding tot het Verdrag
De Hoge Verdragsluitende Partijen beschouwen de Artikelen 1, 2, 3 en 4 van dit Protocol
als aanvullende artikelen van het Verdrag en alle bepalingen van het Verdrag zijn
dienovereenkomstig van toepassing.

Protocol Nr. 12 bij het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
Rome, 4.XI.2000
De lidstaten van de Raad van Europa voor wie dit Protocol is ondertekend,
Gelet op het fundamentele beginsel op grond waarvan een ieder gelijk is voor de wet en
recht heeft op gelijke bescherming door de wet; Vastbesloten verdere maatregelen te
nemen ter bevordering van de gelijkheid van een ieder door het collectief waarborgen
van een algemeen discriminatieverbod door middel van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950 (hierna te noemen "het Verdrag’’);
Opnieuw bevestigend dat het beginsel van non-discriminatie de Staten die Partij zijn
niet belet maatregelen te treffen ter bevordering van volledige en
daadwerkelijke gelijkheid, op voorwaarde dat deze maatregelen objectief en
redelijkerwijs kunnen worden gerechtvaardigd, Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Algemeen verbod van discriminatie
1. Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige
discriminatie op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst,
politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren
tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
2. Niemand mag worden gediscrimineerd door enig openbaar gezag op, met name, een
van de in het eerste lid vermelde gronden.
Artikel 3
Verhouding tot het Verdrag
De Staten die Partij zijn beschouwen de artikelen 1 en 2 van dit Protocol als aanvullende
artikelen van het Verdrag, en alle bepalingen van het Verdrag zijn dienovereenkomstig
van toepassing.

