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Para Pemerintah penandatangan, yang merupakan Anggota Dewan Eropa 
dengan ini; 

 

Menimbang Deklarasi Universal Hak  Asasi Manusia yang diamanatkan 
oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948; 
Menimbang bahwa Deklarasi ini bertujuan untuk menjamin diakuinya dan 
ditaatinya secara universal dan efektif hak-hak yang diamanatkan dalam 
Deklarasi tersebut; 
Menimbang bahwa tujuan Dewan Eropa adalah tercapainya  persatuan 
yang lebih besar antara para Anggotanya dan bahwa salah satu cara untuk 
mengejar tujuan itu ialah dengan memelihara dan terus meningkatkan 
perwujudan Hak-hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia; 
Menyatakan sedalam-dalamnya, kepercayaan para anggotanya atas 
segala kebebasan fundamental, yang merupakan fondasi bagi keadilan 
dan perdamaian di dunia dan sebaliknya, disatu sisi, harus dipelihara 
dengan demokrasi politik yang efektif dan disisi lain, bersama-sama 
memahami dan memenuhi hak asasi manusia; 
Telah memutuskan, sebagai Pemerintah dari Negara-negara Eropa yang 
sepakat dan secara bersama telah mewarisi  tradisi,  cita-cita  dan 
kebebasan politik serta  kepastian  hokum mengambil langkah-langkah 
awal untuk bersama-sama menegakkan hak asasi yang telah dinyatakan 
dalam Deklarasi  Universal, 
Telah bersepakat sebagai berikut: 



 

 

 
Pasal 1 

 

Para Negara Pihak pada tingkat tinggi ini akan menjamin setiap orang 
dalam wilayah hukum masing-masing, semua hak dan kebebasan yang 
disebutkan dalam Seksi I dari Konvensi ini. 

 

 
 

Seksi 1 
 

 
 

Pasal 2 
 

1. Hak setiap orang untuk hidup harus dilindungi  dengan  undang- 
undang. Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupannya, kecuali 
dalam pelaksanaan hukum oleh pengadilan setelah ia diadili  untuk 
suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman berdasarkan undang- 
undang. 

 

2. Tindakan yang menyebabkan kematian tidak boleh dianggap sebagai 
perbuatan yang melanggar Pasal ini bilamana perbuatan tersebut 
merupakan akibat dari suatu perbuatan yang terpaksa harus dilakukan: 
(a) dalam membela  seseorang terhadap kekerasan yang melawan 

hukum; 
 

(b) dengan maksud melaksanakan penahanan yang sah  atau 
mencegah kaburnya seseorang yang telah ditahan secara sah; 

 

(c) dalam  suatu  tindakan  yang  diambil  secara  sah  dengan  maksud 
untuk menghentikan keributan atau pemberontakan. 

 

 
 

Pasal 3 
 

Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan yang 
tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat. 

 

 
 

Pasal 4 
 

1. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diwajibkan bekerja tanpa 
imbalan. 

 

2. Tidak seorang pun boleh diharuskan melaksanakan kerja paksa atau 
wajib. 



 

3. Untuk maksud Pasal ini, dalam istilah "kerja paksa atau wajib" tidak 
termasuk: 

 

(a) pekerjaan yang lazimnya harus dilakukan pada saat 
berlangsungnya  penahana Menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal 
5  Konvensi  ini  atau  selama  waktu  dilepaskan  dari   penahanan 
dengan syarat; 

 

(b) jasa yang bersifat kemiliteran atau, dalam hal orang-orang yang 
menolak dinas militer berdasarkan keyakinan di negara-negara 
yang mengakui hal demikian, jasa/ pelayanan/pengabdian yang 
dipaksakan sebagai pengganti pelayanan kerja wajib kemiliteran; 

 

(c) pengabdian apapun yang dipaksakan dalam keadaan darurat, 
atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan 
masyarakat; 

 

(d) pekerjaan atau pengabdian apapun yang merupakan bagian dari 
kewajiban-kewajiban penduduk yang lazim. 

 

 
 

Pasal 5 
 

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak 
seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dalam hal-hal 
berikut ini dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang- 
undang: 
(a) penahanan seseorang secara sah setelah diadili oleh pengadilan 

yang berwenang; 
 

(b) penahanan atau penawanan yang sah terhadap seseorang dengan 
alasan tidak menaati perintah yang sah dari suatu pengadilan atau 
untuk menjamin dipenuhinya kewajiban yang ditentukan dalam 
undang-undang; 

(c) penahanan atau penawanan yang sah terhadap seseorang yang 
diberlakukan untuk menghadirkan dia di hadapan 
instansi/pejabat berwenang yang sah atas dakwaan karena ia 
telah melakukan suatu pelanggaran, atau bilamana dianggap 
perlu untuk mencegah melakukan suatu pelanggaran atau 
melarikan diri sesudah melakukan pelanggaran; 

(d) penahanan seseorang di bawah umur atas perintah yang sah untuk 
mengawasi pendidikannya atau penahanan yang sah untuk 
menghadirkan dia di hadapan instansi pejabat yang sah dan 
berwenang; 



 

(e) penahanan yang sah terhadap orang-orang untuk mencegah 
penyebaran penyakit menular, orang-orang yang sakit jiwa, 
pecandu minuman keras atau narkotika atau tunawisma; 

(f) penahanan atau penawanan yang sah terhadap seseorang agar ia 
tidak memasuki suatu negara secara tidak sah atau dalam rangka 
mengusirnya atau mengeluarkannya dari negara  tersebut. 

2. Setiap orang yang ditahan harus segera diberitahukan,  dalam 
bahasa yang mudah dimengerti mengenai segala alasan 
penahanannya dan mengenai setiap tuduhan yang dikenakan 
kepadanya. 

3. Setiap orang yang ditawan atau ditahan menurut ketentuan- 
ketentuan dari ayat l(c) Pasal ini harus segera diajukan ke hadapan 
hakim atau pejabat lainnya yang berwenang menurut undang-undang 
untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan akan berhak diperiksa 
waktu secepatnya atau dibebaskan menjelang  pemeriksaannya. 
Pembebasan demikian dapat disertai persyaratan guna menjamin 
kehadirannya untuk pemeriksaan. 

4. Setiap orang yang dirampas kebebasannya karena penawanan atau 
penahanan berhak mengajukan perkaranya di pengadilan di mana 
keabsahan penahanannya akan diputuskan secepat mungkin dan 
pembebasannya diperintahkan bilamana penahanannya itu  ternyata 
tidak sah. 

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penawanan atau penahanan 
tetapi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal ini berhak 
mengajukan tuntutan ganti rugi. 

 

 
 

Pasal 6 
 

1. Dalam penentuan segala hak dan kewajibannya sebagai penduduk, atau 
dalam penentuan tuduhan pidana terhadapnya, setiap orang berhak 
diperiksa dan didengar secara adil di hadapan umum dalam jangka 
waktu tertentu oleh suatu majelis peradilan yang mandiri dan tak 
berpihak dan dibentuk menurut undang-undang. Keputusannya harus 
diucapkan di hadapan umum, namun pers dan khalayak umum boleh 
dilarang mengikuti seluruh atau sebagian dari pemeriksaan  tersebut 
demi kepentingan kesusilaan, ketertiban umum, atau keamanan 
nasional dalam suatu masyarakat demokrasi, bilamana kepentingan 
anak-anak di bawah umur atau perlindungan kehidupan pribadi dari 
para pihak memerlukannya, atau jika mutlak diperlukan menurut 
pendapat   majelis  pengadilan  yang  memeriksanya,   dalam  keadaan- 



 

keadaan khusus yang publikasi dianggap dapat mengurangi 
kepentingan keadilan. 

 

2. Setiap orang yang dituduh telah melakukan tindakan kejahatan pidana 
harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah  menu rut 
hukum. 

 

3. Setiap orang yang dituduh telah melakukan tindakan kejahatan 
sekurang-kurangnya akan berhak untuk: 
(a) segera diberitahukan-dalam bahasa yang dimengertinya dan 

secara jelas- mengenai sifat dan sebab dibuatnya tuduhan 
terhadapnya; 

(b) diberikan cukup waktu dan kemudahan untuk menyiapkan 
pembelaannya; 

(c) membela dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum pilihannya 
sendiri, atau, bilamana dia tidak memiliki cukup dana untuk 
membayar bantuan hukum, diberikan bantuan hukum dengan cuma- 
cuma bilamana hal itu perlu demi kepenti ngan keadilan; 

(d) setelah memeriksa para saksi yang memberatkannya, ia dapat 
meminta kehadiran dan pemeriksaan para saksi yang 
meringankannya dengan persyaratan sama seperti yang berlaku 
untuk para saksi yang memberatkannya; 

(e) memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah, 
bilamana dia tidak dapat mengerti atau berbicara dalam bahasa 
yang digunakan dalam pengadilan. 

 

 
 

Pasal 7 
 

1. Tidak seorang pun boleh dianggap bersalah karena suatu pelanggaran 
pidana atas alasan perbuatan yang dilakukan atau tidak melakukan, 
perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana menurut 
hukum nasional atau internasional pada saat terjadinya. Tidak boleh 
pula dikenakan hukuman yang lebih berat daripada yang berlaku pada 
saat terjadi tindak pidana itu. 

 

2. Pasal ini tidak boleh mengurangi pemeriksaan dan hukuman terhadap 
seseorang karena melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan 
yang pada saat dilakukan/terjadi merupakan suatu tindak pidana 
menurut asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum diakui oleh 
bangsa-bangsa yang beradab. 



 

 

Pasal 8 
 

1. Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi 
atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya. 

 

2. Tidak boleh ada campur tangan dari suatu instansi  umum dalam 
penerapan hak tersebut di atas kecuali yang sesuai dengan hukum 
dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan 
keamanan nasional, keselamatan umum atau kesejahteraan ekonomi 
negara, untuk mencegah kekacauan atau kejahatan, untuk menjaga 
kesehatan atau kesusilaan atau hak-hak serta kebebasan-kebebasan 
orang lain. 

 

 
 

Pasal 9 
 

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan/hati nurani 
dan beragama; hak ini mencakup juga kebebasan untuk berganti 
agama atau kepercayaan, dan kebebasan baik  sendirian maupun 
bersama dengan orang-orang lain dan baik secara terbuka maupun 
diam-diam, mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam 
beribadah, mengajar, pengamalan dan penaatan. 

 

2. Kebebasan seseorang untuk mewujudkan agama atau 
kepercayaannya hanya boleh dikenakan pembatasan yang diatur 
dengan undang-undang dan perlu dalam suatu masyarakat demokrasi 
demi kepentingan keselamatan umum, untuk menjaga ketertiban, 
kesehatan atau kesusilaan umum, atau untuk menjaga segala hak dan 
kebebasan orang lain. 

 
 
 

Pasal 10 
 

1. Setiap  orang berhak  atas kebebasan  untuk  menyampaikan  pendapat. 
Hak ini harus mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk 
menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu 
instansi (institusi) umum dan tanpa mengindahkan perbatasan- 
perbatasan. Pasal ini tidak akan menghalangi suatu Negara untuk 
memberikan syarat izin usaha untuk penyiaran, televisi atau bioskop. 

2. Pelaksanaan segala kebebasan ini, karena membawa berbagai 
kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, harus mengikuti 
formalitas, persyaratan atau pidana, yang diatur dengan undang- 
undang dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi demi 
kepentingan keamanan,     integritas/kedaulatan     wilayah     atau 



 

keselamatan umum; untuk mencegah kekacauan atau kejahatan, 
menjaga kesehatan atau kesusilaan umum, melindungi nama baik 
atau hak orang lain, menghalangi pengungkapan keterangan yang 
telah diterima sebagai rahasia, atau guna mempertahankan kekuasaan 
dan netralitas peradilan. 

 

 
 

Pasal 11 
 

1. Setiap orang berhak atas  kebebasan untuk berkumpul dalam 
kedamaian dan kebebasan untuk menggabungkan diri dengan orang 
lain, termasuk hak untuk membentuk dan memasuki serikat sekerja 
guna melindungi kepentingan-kepentingannya. 

2. Tidak boleh dikenakan pembatasan dalam menjalankan  hak-hak 
tersebut selain yang diatur dengan undang-undang dan diperlukan 
dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan 
nasional atau keselamatan umum, guna mencegah kekacauan atau 
kejahatan, menjaga kesehatan atau kesusilaan  atau  melindungi  hak 
dan kebebasan orang-orang lain. Pasal ini tidak boleh menghalangi 
pengenaan pembatasan-pembatasan yang sah atas pelaksanaan hak-hak 
tersebut oleh para anggota angkatan bersenjata, polisi atau 
pemerintahan Negara yang bersangkutan. 

 

 
 

Pasal 12 
 

Semua laki-laki dan perempuan yang cukup umur berhak untuk 
menikah dan membentuk suatu keluarga sesuai dengan 
perundangundangan nasional yang berlaku atas pelaksanaan hak 
tersebut. 

 

 
 

Pasal 13 
 

Bagi setiap orang yang hak dan kebebasannya sebagaimana dikemukakan 
dalam Konvensi ini dilanggar akan tersedia upaya yang efektif untuk 
mengajukan persoalan itu kepada sebuah instansi/dewan nasional, 
meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang yang bertindak 
dalam kedudukan resmi. 

 
 

Pasal 14 
 

Penikmatan hak-hak dan kebebasan yang dikemukakan dalam Konvensi 



 

ini harus dijamin tanpa diskriminasi berdasarkan apapun seperti jenis 
kelamin, suku/ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau 
pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial karena kelompok 
minoritas nasional, kekayaan, kelahiran atau status yang lain. 

 

 
 

Pasal 15 
 

1. Pada masa peperangan atau bencana yang membahayakan mengancam 
kehidupan bangsa, setiap Negara Peserta Pertemuan Tingkat Tinggi 
dapat mengambil tindakan- tindakan yang dapat mengurangi 
kewajibannya di bawah Konvensi i ni sejauh mutlak diperlukan dalam 
keadaan darurat seperti itu, asal saja tindakan-tindakan itu tidak 
bertentangan dengan kewajiban-kewajibannya yang lain menurut 
hukum internasional. 

2. Tiada pengurangan dari pasal 2, kecuali yang berhubungan dengan 
kematian sebagai akibat tindakan yang sah, atau dari ketentuan 
pasal-pasal 3, 4 (ayat 1) dan 7 boleh dilakukan menu rut ketentuan 
ini. 

3. Negara Peserta Pertemuan Tingkat Tinggi yang menggunakan hak 
pengurangan demikian haharus memberitahukan kepada Sekretaris 
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang semua tindakan yang 
telah diambilnya beserta alasannya untuk itu. Juga harus diberitahukan 
kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa tentang  saat  tindakan- 
tindakan itu sudah tidak diterapkan lagi dan saat ketentuan-ketentuan 
dari Konvensi kembali dilaksanakan sepenuhnya. 

 

 
 

Pasal 16 
 

Tiada satu pun ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10, 11 dan 14 dapat 
dianggap sebagai ketentuan yang meminta para peserta konvensi 
melakukan pembatasan pada kegiatan politik dari orang Asing. 

 

 
 

Pasal 17 
 

Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan 
sebagai hak setiap negara, bangsa, kelompok atau individu untuk 
melibatkan diri dalam setiap kegiatan atau membuat undang-undang 
yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan 
fundamental yang telah ditentukan atau memberikan pembatasan yang 
lebih luas lagi selain dari yang telah ditentukan dalam Konvensi. 



 

Pasal 18 
 

Pembatasan yang diperbolehkan menumt Konvensi  ini  terhadap  hak- 
hak dan kebebasan-kebebasan tidak dapat dikenakan untuk maksud- 
maksud lain  selain untuk  hal-hal  yang telah ditentukan dalam konvensi. 

 

 
 

Seksi 2 
 

 
 

Pasal 19 
 

Untuk menjamin dipatuhinya perjanjian yang dilakukan oleh Negara-
negara yang mengadakan perjanjian  (yang  selanjutnya disebut 
"Negara") dalam Konvensi ini, dapat mulai diatur sebagai berikut: 
(a) Komisi  Hak-hak  Asasi  Manusia  di  Eropa,  selanjutnya  disebut 

sebagai "Komisi"; 
 

(b) Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia di Eropa, selanjutnya disebut 
sebagai "Pengadilan". 

 

 
 

Seksi 3 
 

 
 

Pasal 20 
 

"Komisi" akan terdiri dari sejumlah anggota yang sama dengan 
jumlah "Negara'', tidak boleh dua orang anggota "Komisi" merupakan 
warga negara dari Negara yang sama. 

 

 
 

Pasal 21 
 

1. Para anggota "Komisi" akan dipilih oleh Komite para Menteri 
dengan suara mayoritas absolut, dari sederetan nama-nama yang 
disusun oleh Biro Majelis Konsultatif; masing- masing kelompok 
Perwakilan "Negara" dalam Majelis Konsultatif tersebut akan 
mengajukan tiga orang calon paling sedikit dua orang di antaranya 
adalah warga negaranya. 

 

2. Sejauh dapat diterapkan, prosedur yang sama akan diikuti untuk 
melengkapi "Komisi" dari Negara lain kemudian menjadi Anggota pada 
Komisi ini, dalam mengisi kekosongan keanggotaan yang terjadi. 



 

 
Pasal 22 

 

1. Para anggota "Komisi" akan dipilih untuk masa jabatan enam 
tahun Mereka dapat dipilih kembali. Namun demikian, para anggota 
yang terpilih pada pemilihan pertama, masa jabatan sebagai anggota 
dari kelompok tujuh anggota harus berakhir pada akhir masa tiga 
tahun. 

 

2. Para anggota yang masa jabatannya akan berakhir pada masa tiga 
tahun yang pertama, akan dipilih dengan undian oleh Sekretaris 
Jenderal Dewan Eropa segera setelah pemilihan pertama selesai. 

 

3. Agar dapat memastikan bahwa, sejauh mungkin, setengah jumlah 
keanggotaan “Komisi” akan diperbaharui setiap tiga tahun, Komite 
para Menteri dapat memutuskan, sebelum melanjutkan pada setiap 
pemilihan berikutnya, bahwa masa jabatan dari seseorang anggota 
atau lebih yang harus dipilih untuk masa jabatan selain enam tahun 
tetapi tidak lebih dari sembilan tahun dan tidak kurang dari tiga 
tahun. 

 

4. Dalam hal-hal bilamana lebih dari satu masa jabatan terlibat dan Komite 
para Menteri menerapkan ayat terdahulu, maka alokasi masa jabatan 
tersebut diberlakukan dengan penarikan undian oleh Sekretaris Jenderal, 
segera sesudah pemilihan. 

 

5. Seorang anggota “Komisi” yang terpilih untuk menggantikan seorang 
anggota yang masa jabatannya belum berakhir, akan memegang jabatan 
selama sisa waktu masa jabatan pendahulunya. 

 

6. Para anggota “Komisi” akan menduduki jabatan sampai diganti. Sesudah 
diganti, mereka  terus  menangani  kasus-kasus  tertentu yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 

 
 
 

Pasal 23 
 

Para  anggota  “Komisi”  akan  duduk  dalam  “Komisi”  sesuai  dengan 
kecakapan atau keahlian mereka masing-masing. 

 
 
 

Pasal 24 
 

Setiap Negara Peserta Pertemuan Tingkat Tinggi dapat mengadukan kepada 
“Komisi”, melalui Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, setiap pelanggaran 



 

yang  nyata  terhadap  ketentuan-ketentuan  Konvensi oleh  Negara  Peserta 
Pertemuan Tingkat Tinggi lainnya. 

 

Pasal 25 
 

1. “Komisi” boleh menerima petisi/permohonan yang ditujukan kepada 
Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, dari setiap orang, organisasi non- 
pemerintah, atau kelompok individu yang menyatakan diri sebagai 
korban suatu pelanggaran oleh salah sebuah “Negara” terhadap hak-hak 
yang dikemukakan dalam Konvensi ini, asalkan “Negara” yang 
mengajukan permohonan tersebut telah menyatakan diri tunduk pada 
wewenang Komisi untuk menerima petisi semacam itu. “Negara” yang 
telah membuat pernyataan semacam itu berusaha dengan cara apapun 
untuk tidak menghalangi penggunaan hak tersebut secara efektif. 

 

2. Pernyataan semacan itu dapat dibuat dan berlaku selama suatu periode 
tertentu. 

 

3. Pernyataan-pernyataan itu harus disimpan pada Sekretaris Jenderal 
Dewan Eropa dan selanjutnya akan menyampaikan salinannya kepada 
“Negara” dan menerbitkannya. 

 

4. “Komisi” hanya menggunakan wewenang yang ditetapkan dalam Pasal 
ini apabila sekurang-kurangnya “Negara Pihak” terikat dengan 
pernyataan-pernyataan yang dibuat sesuai dengan ayat-ayat terdahulu. 

 
 
 

Pasal 26 
 

“Komisi” hanya dapat menangani persoalan tersebut sesudah semua cara 
yang biasa digunakan telah diusahakan semaksimal mungkin, sesuai dengan 
peraturan-peraturan hukum internasional yang secara umum diakui, dan 
dalam batas kurun waktu enam bulan sejak tanggal disahkannya keputusan 
akhir. 

 
 
 

Pasal 27 
 

1. “Komisi” tidak akan menangani petisi apapun yang disampaikan menurut 
Pasal 25, yang 

 

(a) Tidak diketahui namanya, atau 
 

(b) Secara substansial sama seperti persoalan yang telah dikaji oleh 
“Komisi” atau telah diserahkan kepada badan penyelidikan atau 
penyelesaian internasional lainnya dan kalau petisi tersebut tidak 
mengandung informasi baru yang relevan 



 

2. “Komisi” menganggap tidak dapat diterima petisi apapun yang 
disampaikan menurut Pasal 25, karena dianggap tidak sesuai dengan 
ketetapan-ketetapan Konvensi ini, secara nyata tidak beralasan atau 
penyalahgunaan hak petisi yang diberikan. 

 

3. “Komisi” akan menolak petisi apapun yang diajukan kepadanya yang 
dianggapnya tidak dapat diterima menurut Pasal 26. 

 
 
 

Pasal 28 
 

Dalam hal “Komisi” menerima suatu petisi yang dialamatkan kepadanya: 
 

(a) Dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti fakta-fakta, maka 
“Komisi” tersebut bersama-sama dengan perwakilan-perwakilan 
“Negara Pihak” akan melakukan pengkajian petisi tersebut dan, apabila 
diperlukan, akan melakukan penyelidikan demi pengendalian yang 
efektif terhadap semua fasilitas yang akan diberikan oleh Negara- 
negara bersangkutan, setelah mengadakan pertukaran pandangan 
dengan ‘Komisi”; 

 

(b) “Komisi” tersebut akan menempatkan dirinya siap membantu para 
pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjamin penyelesaian 
persoalan tersebut dengan penuh persahabatan atas dasar saling 
menghormati hak-hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalan 
Konvensi ini. 

 
 
 

Pasal 29 
 

Sesudah menerima suatu petisi menurut Pasal 25, maka “Komisi” dengan 
demikian dapat memutuskan untuk menolak dengan suara bulat petisi 
tersebut apabila selama pemeriksaan, “Komisi” berpendapat bahwa telah 
ditemukan adanya salah satu alasan untuk tidak dapat diterimanya petisi itu 
seperti ditetapkan dalam Pasal 27 
Dalam hal yang demikian, maka keputusan akan disampaikan kepada para 
pihak yang bersangkutan. 

 

 
 

Pasal 30 
 

Apabila "Komisi" berhasil dalam menyelesaikan persoalan itu secara 
persahabatan sesuai dengan  Pasal 28, maka "Komisi" akan menyusun 
suatu Laporan yang akan disampaikan ke Negara-negara yang 
bersangkutan,   kepada   Komite   para   Menteri   dan   kepada   Sekretaris 



 

Jenderal Dewan Eropa untuk diumumkan. Laporan tersebut akan diringkas 
dalam suatu penjelasan fakta-fakta yang singkat dan penjelasan 
penyelesaian yang dicapai. 

 

 
 

Pasal 31 
 

1. Kalau suatu penyelesaian tidak tercapai, maka "Komisi" akan 
menyusun suatu Laporan mengenai fakta-fakta dan menyatakan 
pendapatnya mengenai apakah fakta-fakta yang ditemukan tersebut 
mengungkapkan pelanggaran oleh Negara yang bersangkutan akan 
kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi.  Pendapat-pendapat 
dari semua anggota Komisi atas hal tersebut dapat dinyatakan dalam 
Laporan. 

2. Laporan tersebut juga akan disampaikan kepada Negara-negara 
yang bersangkutan, dan tidak diperkenankan untuk menerbitkannya 
secara bebas. 

3. Dalam penyampaian Laporan tersebut kepada Komite para Menteri 
maka "Komisi" dapat membuat usul-usul yang sesuai menurutnya. 

 

 
 

Pasal 32 
 

1. Apabila masalah tersebut tidak diajukan kepada "Pengadilan" sesuai 
dengan Pasal 48 Konvensi ini dalam batas waktu tiga bulan sejak 
tanggal penyampaian Laporan tersebut kepada Komite para Menteri, 
maka Komite ini akan memutuskan, dengan mayoritas dua pertiga 
dari para anggota yang berhak duduk dalam Komite, apakah 
memang terdapat pelanggaran Konvensi atau tidak. 

2. Dalam kasus sebagaimana ditetapkan seperti mekanisme di atas, maka 
Komite para Menteri akan menentukan suatu kurun waktu di mana 
"Negara" yang bersangkutan harus mengambil tindakan-tindakan yang 
diperlukan oleh keputusan Komite tersebut. 

3. Apabila "Negara" yang bersangkutan belum mengambil tindakan- 
tindakan yang memuaskan dalam batas periode yang ditetapkan, 
maka Komite para Menteri tersebut akan memutuskan dengan suara 
mayoritas yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas, akibat apa yang 
diberikan pada keputusan aslinya dan akan menerbitkan Laporan 
tersebut. 

4. "Negara" bersikap menganggap keputusan bersifat mengikat 
berkaitan dengan apapun keputusan yang diambil Komite para 
Menteri dalam penerapan ayat-ayat terdahulu. 



 

 
 

Pasal 33 
 

"Komisi" akan mengadakan pertemuan secara tertutup. 
 

 
 

Pasal 34 
 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29, maka "Komisi" 
akan mengambil keputusannya dengan mayoritas para Anggota yang 
hadir dan memberikan suara. 

 

 
 

Pasal 35 
 

"Komisi" akan mengadakan pertemuan pada saat keadaan memerlukan. 
Pertemuan- pertemuan akan diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal 
Dewan Eropa . 

 

 
 

Pasal 36 
 

"Komisi" akan menyusun peraturan-peraturan prosedurnya sendiri. 
 

 
 

Pasal 37 
 

Sekretariat "Komisi" akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan 
Eropa. 

 

 
 

Seksi 4 
 

 
 

Pasal 38 
 

Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia Eropa akan terdiri dari sejumlah 
hakim yang sama jumlahnya dengan para Anggota Dewan Eropa. 
Tidak diperkenankan dua orang hakim yang merupakan warga negara 
dari Negara yang sama. 

 

 
 

Pasal 39 
 

1. Para  anggota "Pengadilan"  akan  dipilih  oleh  Majelis  Konsultatif 



 

dengan mayoritas jumlah suara yang diberikan dari sejumlah daftar 
orang-orang yang dicalonkan oleh para Anggota Dewan Eropa; 
masing-masing Anggota akan menunjuk tiga orang calon, yang paling 
sedikit dua orang di antaranya adalah warga negaranya. 

2. Sejauh dapat diterapkan, prosedur yang sama akan d ibuat untuk 
melengkapi "Pengadilan" dalam hal diterimanya para Anggota baru 
Dewan Eropa dan dalam mengisi kekosongan yang secara kebetulan 
terjadi. 

3. Para calon harus berwatak moral yang tinggi dan memiliki persyaratan- 
persyaratan yang diperlukan baik bagi pengangkatan pada pejabat 
pengadilan maupun menjadi penasihat hukum yang telah diakui. 

 

 
 

Pasal 40 
 

1. Para anggota "Pengadilan" akan  dipilih selama kurun waktu 
sembilan tahun. Mereka dapat dipilih kembali. Namun, dari 
sejumlah anggota yang terpilih pada pemilihan pertama maka masa 
jabatan dari empat orang anggota harus berakhir pada akhir masa tiga 
tahun, dan masa jabatan dari empat orang anggota lagi harus 
berakhir pada akhir masa enam tahun. 

2. Para anggota yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir kurun 
waktu pertama pada masa tiga tahun dan enam tahun akan dipilih dengan 
undian oleh Sekretaris Jenderal, segera setelah pemilihan pertama 
diselesaikan. 

3. Agar dapat memastikan bahwa, sejauh mungkin, sepertiga keanggotaan 
"Pengadilan" akan diperbarui setiap tiga tahun, Majelis Konsultatif 
dapat memutuskan, sebelum melanjutkan pada setiap pemilihan 
berikutnya bahwa masa jabatan atau masa-masa jabatan satu orang 
anggota atau lebih yang terpilih adalah untuk periode selain sembilan 
tahun tetapi tidak lebih dari dua  belas tahun dan tidak  kurang  dari 
enam tahun. 

4. Dalam hal-hal apabila terlibat dari satu masa jabatan dan Majelis 
Konsultatif menerapkan ayat terdahulu, maka alokasi masa jabatan 
tersebut diberlakukan dengan penarikan undian oleh Sekretaris Jenderal 
segera setelah pemilihan. 

5. Seorang anggota "Pengadilan" yang dipilih untuk menggantikan 
seorang anggota yang masa jabatannya belum berakhir, akan 
memegang jabatan selama sisa masa jabatan pendahulunya. 

6. Para anggota "Pengadilan" akan memegang jabatan sampai mereka 
diganti. Setelah diganti, mereka akan melanjutkan menangani kasus- 



 

kasus sebagaimana telah mereka pertimbangkan. 
 

 
 

Pasal 41 
 

"Pengadilan" akan memilih Presiden dan Wakil Presidennya untuk 
selama kurun waktu tiga tahun. Mereka dapat dipilih kembali. 

 

 
 

Pasal 42 
 

Para anggota "Pengadilan" akan menerima kompensasi/imbalan untuk 
setiap hari kerja yang ditentukan oleh Komite para Menteri. 

 

 
 

Pasal 43 
 

Untuk pertimbangan setiap perkara yang diajukan kepadanya 
"Pengadilan" tersebut terdiri dari satu Kamar yang terdiri dari  tujuh 
orang hakim. Akan duduk sebagai anggota ex officio, Kamar tersebut 
adalah hakim yang berkebangsaan  dari  setiap  Negara  yang 
bersangkutan, atau kalau  tidak  ada,  seseorang  dari  pilihannya  yang 
akan duduk dalam kedudukannya sebagai hakim; nama-nama hakim 
lainnya akan dipilih dengan undian oleh Presiden sebelum memulai perkara 
tersebut. 

 

 
 

Pasal 44 
 

Hanya "Negara" dan "Komisi" yang akan mempunyai hak untuk mengajukan 
suatu perkara ke depan "Pengadilan". 

 

 
 

Pasal 45 
 

Yurisdiksi/hak hukum "Pengadilan" akan meluas sampai pada semua perkara 
yang berkaitan dengan penafsiran dan penerapan Konvensi ini yang akan 
menjadi pedoman bagi "Negara" atau "Komisi" sesuai dengan Pasal 48. 

 

 
 

Pasal 46 
 

1. Pada setiap waktu "Negara-negara Pihak" dapat mengatakan untuk 
mengakui yurisdiksi "Pengadilan" tersebut sebagai ipso facto (menurut 
faktanya sendiri) yang wajib dan tanpa persetujuan khusus dalam semua 



 

hal mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi ini. 
2. Deklarasi-deklarasi seperti tersebut di atas dapat dibuat secara tidak 

bersyarat atau dengan syarat timbal balik pada beberapa "Negara" atau 
"Negara" lain tertentu atau untuk suatu periode yang telah ditentukan. 

3. Deklarasi-deklarasi tersebut harus dikirim dan disimpan pada Sekretaris 
Jenderal Dewan Eropa yang akan menyampaikan salinan-salinannya 
kepada "Negara-negara". 

 

 
 

Pasal 47 
 

"Pengadilan" hanya boleh menangani suatu perkara sesudah "Komisi" 
menyatakan diri tidak berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
diajukan secara persahabatan dan  dalam batas kurun waktu tiga bulan 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32. 

 

 
 

Pasal 48 
 

Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan suatu perkara ke 
"Pengadilan", Negara Pihak yang bersangkutan, kalau hanya ada satu, atau 
"Negara-negara" yang bersangkutan, apabila terdapat lebih dari satu negara, 
tunduk pada yurisdiksi "Pengadilan" yang wajib atau bila gagal, dengan 
persetujuan "Negara" yang bersangkutan, kalau hanya ada satu, atau 
dengan seizin dari "Negara" yang bersangkutan kalau ada lebih dari satu: 
(a) “Komisi”’ 
(b) Suatu “Negara” yang warga negaranya dinyatakan menjadi korban; 
(c) Suatu “Negara” yang mengajukan perkara tersebut kepada “Komisi”; 
(d) Suatu “Negara” yang menerima pengaduan keluhan. 

 
 
 

Pasal 49 
 

Dalam hal perselisihan mengenai apakah "Pengadilan" mempunyai yu 
risd iksi, maka hal itu harus diselesaikan dengan keputusan 
"Pengadilan" 

 

 
 

Pasal 50 
 

Kalau "Pengadilan" berpendapat bahwa suatu keputusan atau tindakan 
yang diambil oleh suatu penguasa hukum atau suatu penguasa lain apapun 



 

dari satu "Negara" bertentangan  seluruhnya atau sebagian dengan 
kewajiban-kewajiban yang timbul dari Konvensi ini, dan apabila hukum 
dalam negeri dari "Negara" tersebut hanya dapat memberikan ganti rugi 
sebagian atas akibat keputusan atau tindakan tersebut, maka apabila 
dipandang perlu, keputusan "Pengadilan" akan memberikan penyelesaian 
yang adil kepada pihak yang dirugikan. 

 

 
 

Pasal 51 
 

1. Alasan-alasan akan diberikan untuk pertimbangan "Pengadilan". 
 

2. Apabila pertimbangan tidak  mewakili  keseluruhan  atau  sebagian 
pendapat aklamasi para hakim,  maka  hakim  yang  manapun  berhak 
untuk memberikan suatu pendapat terpisah. 

 
 
 

Pasal 52 
 

Pertimbangan "Pengadilan" harus merupakan keputusan final. 
 
 
 
 

Pasal 53 
 

Bagaimanapun juga "Negara-negara" tersebut berusaha mematuhi 
keputusan "Pengadilan" mengingat mereka adalah para pihak yang 
mengadakan perjanjian. 

 

 
 

Pasal 54 
 

Pertimbangan "Pengadilan" akan disampaikan kepada Komisi para 
Menteri yang akan mengawasi pelaksanaannya. 

 
 
 

Pasal 55 
 

Pengadilan   akan  menyusun   peraturan-peraturannya sendiri  dan  akan 
menentukan prosedurnya sendiri. 

 

 
 

Pasal 56 
 

1. Pemilihan pertama para anggota "Pengadilan" akan berlangsung 



 

setelah pernyataan- pernyataan oleh "Negara-negara" yang disebutkan 
dalam Pasal 46 telah mencapai jumlah delapan. 

 

2. Tidak akan ada perkara yang diajukan ke depan "Pengadilan" 
sebelum pemilihan ini. 

 

 
 

Seksi 5 
 

 
 

Pasal 57 
 

Pada waktu menerima permohonan dari Sekretaris Jenderal Dewan 
Eropa, maka setiap "Negara" harus memberikan penjelasan mengenai 
Hukum Acara dalam negerinya yang menjamin pelaksanaan yang 
efektif dari setiap ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini. 

 

 
 

Pasal 58 
 

Pengeluaran-pengeluaran biaya "Komisi" dan "Pengadilan" akan 
ditanggung oleh Dewan Eropa. 

 

 
 

Pasal 59 
 

Para anggota "Komisi" dan "Pengadila n" selama menjalankan fungsi 
mereka berhak atas hak-hak istimewa dan kekebalan yang ditetapkan 
dalam Pasal 40 Undang -Undang Dewan Eropa dan yang ditetapkan 
dalam perjanjian yang dibuat menurutnya. 

 

 
 

Pasal 60 
 

Dalam Konvensi ini tidak ada ketentuan yang ditafsirkan sebagai 
membatasi atau merampas setiap hak-hak asasi manusia dan kebebasan- 
kebebasan fundamental yang mungkin telah dijamin menurut undang- 
undang suatu "Negara" atau menurut perjanjian lain di manapun "Negara" 
tersebut menjadi Pihak Iainnya. 

 

 
 

Pasal 61 
 

Dalam Konvensi ini tidak ada ketentuan yang merugikan kekuasaan yang 
diberikan  kepada Komite  para  Menteri dengan  Undang-Undang Dewan 



 

Eropa 
 
 
 

Pasal 62 
 

Kecuali ada ketentuan lain, para Negara Pihak bersepakat untuk  tidak 
akan mengambil keuntungan dari perjanjian, Konvensi atau deklarasi yang 
berlaku di antara mereka dengan maksud untuk menyerahkan dengan cara 
petisi, suatu perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan 
Konvensi ini kepada cara-cara penyelesaian selain yang ditetapkan dalam 
Konvensi ini. 

 
 

Pasal 63 
1. Setiap Negara , pada waktu pengesahannya atau pada setiap waktu 

sesudahnya , dapat menyatakan, dengan pemberitahuan yang 
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, bahwa Konvensi 
yang ini akan berlaku pula di semua atau setiap wilayah yang atas 
hubungan internasionalnya Negara tersebut bertanggung jawab. 

2. Konvensi tersebut akan berlaku pula di wilayah-wilayah yang telah 
diberitahukan sejak hari yang ketiga puluh sesudah diterimanya 
pemberitahuan ini oleh Sekretaris Jenderal Dewan Eropa. 

3. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan berlaku di wilayah- 
wilayah tersebut namun dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan 
setempat. 

4. Setiap Negara yang sudah membuat pernyataan sesuai dengan ayat I 
Pasal ini kapan pun sesudahnya dan atas nama satu wilayah atau lebih 
yang berhubungan dengan deklarasi tersebut, dapat menyatakan bahwa 
Negara tersebut menerima wewenang Komisi untuk menerima petisi 
dari individu, organisasi non-pemerintah atau kelompok individu sesuai 
dengan ketentuan Pasal 25 Konvensi  ini . 

 
 

Pasal 64 
1. Ketika menandatangani Konvensi ini atau ketika menyerahkan 

naskah ratifikasinya, setiap Negara dapat mengajukan syarat mengenai 
ketentuan khusus dari Konvensi sampai pada batas tertentu, mengingat 
bahwa sesuatu undang-undang yang kemudian berlaku di wilayahnya 
tidak sesuai dengan ketentuan itu. Syarat-syarat yang bersifat 
umum tidak akan diperkenankan menu rut Pasal ini. 

2. Setiap syarat yang diajukan menurut Pasal ini harus berisikan 
pernyataan singkat dari undang-undang yang bersangkutan. 



 

 

Pasal 65 
1. Setiap Negara Pihak dapat menyatakan berakhirnya Konvensi ini 

hanya sesudah berakhirnya masa lima tahun sejak tanggal "Negara" 
tersebut menyatakan diri menjadi Anggota dalam Konvensi, dan 
sesudah pemberitahuan selama enam bulan yang dimuat dalam suatu 
maklumat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, 
dan yang akan memberitahukan "Negara-negara" lain. 

2. Pernyataan-pernyataan Konvensi tidak harus berakibat 
membebaskan "Negara" yang bersangkutan dari kewajiban- 
kewajibannya menurut Konvensi ini mengenai sesuatu tindakan, 
karena mampu membuat pelanggaran atas kewajiban-kewajiban 
tersebut, yang mungkin telah dilakukan oleh "Negara" tersebut 
sebelum tanggal pada saat pernyataan pengakhiran tersebut berlaku. 

3. Setiap "Negara" yang akan berhenti menjadi Anggota Dewan 
Eropa harus berhenti menjadi peserta yang menandatangani 
Konvensi ini menurut persyaratan-persyaratan yang sama. 

4. Konvensi dapat dinyatakan berakhir sesuai dengan ketentuan- 
ketentuan dalam ayat- ayat terdahulu mengenai sesuatu wilayah 
yang dinyatakan dalam Konvensi tersebut berlaku pula menurut 
syarat-syarat Pasal 63. 

 

 
 

Pasal 66 
 

1. Konvensi ini akan terbuka untuk penandatanganan para Anggota Dewan 
Eropa. Konvensi ini harus diratifikasi. Dokumen peratifikasian harus 
diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa. 

 

2. Konvensi ini akan mulai berlaku sesudah penyerahan sepuluh 
naskah ratifikasi. 

 

3. Mengenai penandatangan yang kemudian meratifikasi  Konvensi akan 
mulai berlaku pada penyerahan naskah ratifikasinya. 

 

4. Sekretaris Jenderal Dewan Eropa akan memberitahukan semua 
Anggota Dewan Eropa mengenai mulai berlakunya Konvensi, nama 
"Negara-negara" yang telah meratifikasi, dan penyerahan dari semua 
naskah ratifikasi yang dapat diadakan sesudah itu. 



 

 
 
 

Protokol Pertama Konvensi, ditandatangani di Paris pada 20 Maret 
1956, mulai berlaku pada 18 Mei 1954 
Para Pemerintah Peserta Penandatanganan Dewan Eropa dengan ini: 

 

Berketetapan mengambil langkah-langkah untuk menjamin 
penyelenggaraan hak dan kebebasan tertentu secara kolektif, selain 
yang dimuat dalam Seksi 1 Konvensi untuk Perlindungan Hak-hak 
Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Fundamental yang 
ditandatangani di Roma pada 4 November  1950 (yang selanjutnya 
disebut sebagai "Konvensi"). 
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

 

 
 

Pasal 1 
 

Setiap orang  dan  Badan  Hukum  pada  dasarnya  berhak  untuk 
menikmati segala miliknya dengan penuh kedamaian. Tidak seorang pun 
akan kehilangan apa yang dimilikinya kecuali untuk kepentingan umum 
dan harus berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang 
dan oleh pri nsip-prinsip umum hukum internasional. 
Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdahulu tidak boleh 
menghalangi hak suatu Negara untuk melaksanakan kekuasaan undang- 
undang yang Negara tersebut memandang perlu untuk mengendalikan 
penggunaan milik, sesuai dengan kepentingan umum atau untuk menjami n 
pembayaran pajak atau pembayaran kontribusi atau denda l ain. 

 

 
 

Pasal 2 
 

Tidak seorang pun yang disangkal akan haknya mendapatkan pendidikan. 
Dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diperkirakan berhubungan dengan 
pendidikan dan pengajaran Negara akan menghormati hak orangtua untuk 
menjamin pendidikan dan pengajaran tersebut sesuai dengan keyaki nan 
agama dan falsafah mereka sendiri. 

 

 
 

Pasal 3 
 

"Negara-negara Pihak" berusaha mengadakan pemilihan secara bebas 
pada waktu-waktu tertentu dengan pemungutan suara secara rahasia, 
sesuai dengan syarat-syarat yang akan menjamin penyampaian dengan 



 

bebas pendapat rakyat dalam memilih badan pembuat undang-undang. 
 

 
 

Pasal 4 
 

Setiap "Negara" pada saat melakukan penandatanganan atau 
pengesahan atau pada setiap waktu sesudah itu dapat menyampaikan 
kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa suatu deklarasi yang 
menyatakan sejauh mana "Negara" tersebut berusaha agar ketentuan- 
ketentuan dalam Protokol ini dapat berlaku dalam wilayah-wilayah 
yang disebutkan di dalamnya yang "Negara " tersebut bertanggung 
jawab atas hubungan-hubungan internasionalnya. 
Setiap "Negara" yang telah menyampaikan deklarasi berdasarkan ayat 
terdahulu dari waktu ke waktu dapat menyampaikan deklarasi lebih lanjut 
yang mengubah syarat-syarat setiap deklarasi sebelumnya atau yang 
mengakhiri penerapan ketetapan-ketetapan Protokol ini terhadap wilayah. 
Deklarasi yang dibuat sesuai dengan Pasal ini  akan dianggap telah 
dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 63 dari "Konvensi" 
tersebut. 

 

 
 

Pasal 5 
Juga di antara "Negara-negara" peserta, ketentuan-ketentuan Pasal 1, 2, 3 
dan 4 Protokol i n i akan dianggap sebagai  Pasal-pasal tambahan pada 
"Konvensi" dan semua ketentuan "Konvensi " akan berlaku sebagaimana 
mestinya. 

 
 
 

Pasal 6 
 

Protokol ini akan terbuka untuk penandatanganan oleh para Anggota 
Dewan Eropa, yang merupakan para peserta penandatangan "Konvensi"; 
Protokol ini harus diratifikasi pada waktu yang sama seperti pada waktu 
atau sesudah pengesahan "Konvensi". Protokol ini akan berlaku sesudah 
diserahkannya sepuluh berkas naskah pengesahan untuk disimpan. 
Naskah pengesahan harus diserahkan untuk disimpan kepada Sekretaris 
Jenderal Dewan Eropa, yang selanjutnya akan memberitahukan semua 
Anggota nama-nama dari mereka yang telah meratifikasi. 



 

 
 
 

Protokol Ke-2, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan 
Hak Asasi Manusia Eropa, memberikan pendapat yang bersifat 
nasihat, ditandatangani di Strasbourg pada 6 Mei 1968, mulai 
berlaku pada 21 September 1970 
Negara-negara Pihak Penandatangan Dewan Eropa dengan ini: 

 

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi untuk Perlindungan Hak-hak 
Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Fundamental, yang 
ditandatangani di Roma pada 4 November 1950 (selanjutnya disebut sebagai 
"Konvensi") dan, khususnya Pasal 19 yang melembagakan, antara badan- 
badan lainnya, suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa 
(selanjutnya disebut sebagai "Pengadilan"); 
Mempertimbangkan bahwa adalah sesuatu yang bijaksana untuk 
memberikan wewenang kepada "Pengadilan" untuk memberikan pendapat 
yang bersifat nasihat yang tunduk pada syarat-syarat tertentu: 
Telah menyetujui sebagai berikut: 

 

 
 

Pasal 1 
1. Pengadilan atas permintaan Komite para  Menteri, dapat memberikan 

pendapat-pendapat yang bersifat nasihat mengenai masalah-masalah 
hukum tentang penafsiran "Konvensi" dan Protokol-protokolnya. 

2. Pendapat-pendapat tersebut tidak boleh menyangkut masalah yang 
berkaitan dengan isi atau ruang lingkup hak-hak atau kebebasan- 
kebebasan yang ditentukan dalam Seksi 1 "Konvensi" dan dalam 
Protokol-protokolnya atau tidak menyangkut masalah lain yang telah 
dipertimbangkan oleh "Komisi", "Pengadilan" atau "Komite para 
Menteri" sebagai konsekuensi cara kerja semacam itu sebagaimana 
dapat diadakan sesuai dengan "Konvensi". 

3. Keputusan oleh Komite para Menteri untuk mengajukan permintaan 
suatu pendapat "Pengadilan" yang bersifat nasihat tersebut memerlukan 
suara mayoritas dua pertiga dari wakil-wakil yang berhak duduk dalam 
Komite. 



Pasal 2  
 

"Pengadilan" akan memutuskan apakah permintaan suatu pendapat yang 
bersifat nasihat yang disampaikan oleh Komite para Menteri tersebut 
berada dalam batas wewenangnya untuk dapat memberikan nasihat 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Protokol ini. 

 

 
 

Pasal 3 
 

1. Untuk mempertimbangkan permintaan pendapat yang bersifat nasihat maka 
"Pengadilan" akan mengadakan sidang lengkap. 

 

2. Alasan-alasan akan diberikan untuk mendapat pendapat "Pengadilan" 
yang bersifat nasihat. 

3. Apabila pendapat tersebut tidak mewakili keseluruhan atau sebagian 
pendapat aklamasi para hakim, hakim akan berhak untuk memberikan 
pendapat yang berlainan. 

4. Pendapat-pendapat "Pengadilan" yang bersifat nasihat tersebut harus 
disampaikan kepada Komite para Menteri. 

 

 
 

Pasal 4 
 

Kekuasaan "Pengadilan" menurut Pasal 55 dari "Konvensi", akan meluas 
sampai pada penyusunan peraturan-peraturan dan penentuan tata cara 
sebagaimana "Pengadilan" mungkin memandang perlu untuk tujuan Protokol 
ini. 

 

 
 

Pasal 5 
1. Protokol ini akan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara 

anggota Dewan Eropa, para peserta penandatangan "Konvensi", yang 
mengadakan perjanjian dengan: 

 

(a)  penandatanganan tanpa syarat mengenai pengesahan atau 
penerimaan; 

(b)  penandatanganan 

 
 

dengan 

 
 

syarat 

 
 

mengenai 

 
 

pengesahan 

 
 

atau 
penerimaan,  yang  disusul  dengan  pengesahan  atau  penerimaan. 
Kelengkapan-kelengkapan pengesahan atau penerimaan harus 
diserahkan untuk disimpan kepada Sekretaris Jenderal Dewan 
Eropa. 

2. Protokol  ini mulai berlaku  segera setelah semua Negara  sebagai para 
Peserta yang mengadakan Perjanjian  dalam. "Konvensi"  tersebut  telah 



 

menjadi Pihak Perjanjian dalam Protokol, sesuai dengan ketentuan ayat 
1 Pasal ini. 

3. Dari  tanggal  mulai  berlakunya  Protokol  ini,  Pasal 1 sampai  Pasal  4 
akan dianggap sebagai suatu bagian integral dari Konvensi. 

4. Sekretaris Jenderal Dewan Eropa akan memberitahukan kepada Negara- 
negara anggota Dewan mengenai: 

 
(a) penandatanganan tanpa syarat mengenai pengesahan atau 

penerimaan; 
 

(b) penandatanganan dengan syarat mengenai pengesahan atau 
penerimaan; 

 

(c) penyerahan untuk disimpan setiap naskah pengesahan atau 
penerimaan; 

 

(d) tanggal mulai berlakunya Protokol ini sesuai dengan ketentuan ayat 
2 Pasal ini. 

 

 
 

Protokol Ke-4, yang menjamin hak dan kebebasan tertentu selain 
yang telah dimasukkan dalam "Konvensi" dan dalam Protokolnya 
yang pertama; ditandatangani di Strasbourg pada 16 September 1963, 
mulai berlaku pada 2 Mei 1968 

 

Pemerintah-pemerintah peserta penandatangan, karena menjadi Anggota 
Dewan Eropa dengan ini: 
Telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang menjamin 
pelaksanaan secara kolektif, hak dan kebebasan yang lain daripada yang 
telah dimasukkan dalam Seksi 1  tentang Konvensi untuk Perlindungan 
Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang ditandatangani di 
Roma pada 4 November 1950 (yang selanjutnya disebut sebagai 
"Konvensi") dan yang telah termasuk dalam Pasal 1 sampai Pasal 3 dari 
Protokol Pertama pada Konvensi, yang ditandatangani di Paris pada 20 
Maret 1952, 
Telah menyepakati sebagai berikut: 

 

 
 

Pasal 1 
 

Tidak seorang pun yang akan dirampas kebebasannya, semata-mata atas 
alasan ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban perjanjian. 



Pasal 2  

1. Setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu  Negara 
dan di dalam wilayah tersebut, mempunyai hak   akan  kebebasan 
bergerak dan kebebasan memilih tempat tinggalnya. 

 

2. Setiap orang akan bebas  meninggalkan  setiap  negara,  termasuk 
negaranya sendiri. 

 

3. Tidak ada pembatasan akan dikenakan pada pelaksanaan hak-hak tersebut 
selain daripada hak-hak seperti yang diatur oleh undang-undang dan perlu 
dalam masyarakat demokrasi untuk kepentingan keamanan nasional, atau 
keamanan umum, demi pemeliharaan ketertiban umum, demi 
pencegahan kejahatan, demi perlindungan kesehatan atau akhlak, atau demi 
perlindungan hak dan kebebasan orang-orang lain. 

4. Hak-hak yang dikemukakan dalam ayat 1 dalam daerah-daerah khusus, 
mungkin juga tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dikenakan 
sesuai dengan undang-undang dan dibenarkan oleh kepentingan umum 
dalam suatu masyarakat demokrasi. 

 
 

Pasal 3 
1. Tidak seorang pun akan dipaksa keluar baik secara individu maupun 

kolektif dari wilayah Negara yang dia adalah warga negaranya. 
2. Tidak seorang pun akan kehilangan hak untuk memasuki wilayah 

Negara yang dia adalah warga negaranya. 
 

 
 

Pasal 4 
 

Pengusiran dengan paksa orang-orang asing secara kolektif adalah dilarang. 
 

 
 

Pasal 5 
 

1. Setiap "Negara", pada waktu penandatanganan atau pengesahan 
Protokol ini, atau kapan pun sesudahnya, dapat menyampaikan kepada 
Sekretaris Jenderal Dewan Eropa suatu deklarasi yang menyatakan 
sejauh mana "Negara" tersebut berusaha  agar  ketentuan-ketentuan 
dalam Protokol ini berlaku di wilayah-wilayah yang  disebut  di 
dalamnya yang atas hubungan-hubungan internasionalnya tanggung 
jawab "Negara" tersebut. 

 

2. Setiap "Negara" yang telah menyampaikan suatu deklarasi berdasarkan 
ayat terdahulu, setiap waktu dapat menyampaikan deklarasi lebih lanjut 
yang    mengubah   syarat-syarat   deklarasi    sebelumnya    atau    yang 



 

mengakhiri  penerapan  ketentuan-ketentuan  dalam  Protokol  ini  yang 
berkenaan dengan wilayah tersebut. 

 

3. Suatu deklarasi yang dibuat sesuai dengan Pasal ini harus dianggap 
sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal 63 dari "Konvensi" tersebut. 

 

4. Wilayah suatu Negara di mana Protokol ini berlaku yang disebabkan 
oleh karena pengesahan atau penerimaan oleh Negara tersebut, dan 
masing-masing wilayah di mana Protokol ini diberlakukan berdasarkan 
pernyataan oleh Negara tersebut menurut ketentuan Pasal ini, akan 
diperlakukan sebagai wilayah-wilayah yang terpisah untuk maksud 
referensi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada wilayah suatu Negara. 

 

 
 

Pasal 6 
 

1. Bagi Negara -negara  Pihak, ketentuan-ketentuan Pasal 1 sampai 5 dari 
Protokol ini dianggap sebagai Pasal-pasal tambahan pada "Konvensi", 
dan semua ketetapan "Konvensi" akan berlaku sebagaimana mestinya . 

2. Namun demikian, hak individu untuk mengambil jalan yang diakui oleh 
deklarasi yang dibuat menurut "Konvensi" pada Pasal 25, atau 
penerimaan yurisdiksi "Pengadilan" yang bersifat wajib oleh deklarasi 
yang dibuat menurut "Konvensi" pada Pasal 46, tidak akan berlaku 
dalam hubungannya dengan Protokol ini kecuali "Negara" yang 
bersangkutan telah membuat pernyataan yang menerima yurisdiksi 
semacam itu, berkenaan dengan semua atau salah satu dari  Pasal- 
pasal 1 sampai 4 dari  Protokol tersebut. 

 

 
 

Pasal 7 
 

1. Protokol ini akan terbuka untuk penandatanganan oleh para Anggota 
Dewan Eropa yang merupakan para peserta penandatangan "Konvensi"; 
Protokol ini akan diratifikasikan pada waktu yang sama seperti pada 
waktu atau setelah pengesahan "Konvensi". Protokol ini akan mulai 
berlaku setelah diserahkan untuk disimpan lima berkas naskah 
pengesahan. Dalam hal peserta penandatangan yang meratifikasi 
sesudah itu, maka Protokol akan mulai berlaku pada penyerahan untuk 
disimpan naskah pengesahannya. 

2. Naskah pengesahan harus diserahkan untuk disimpan kepada Sekretaris 
Jenderal Dewan Eropa, yang akan memberitahukan semua Anggota 
mengenai nama-nama Negara yang telah meratifikasi. 



 

Protokol Ke-6, mengenai penghapusan hukuman mati, 
ditandatangani di Strasbourg pada 28 April 1983 
Negara-negara Pihak Dewan Eropa dari Protokol ini pada Konvensi untuk 
perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, 
ditandatangani di Roma pada 4 November 1950 (selanjutnya disebut 
sebagai "Konvensi"), 
Mempertimbangkan bahwa evolusi yang telah terjadi dibeberapa Negara 
Pihak Dewan Eropa menyatakan kecenderungan umum yang menyetujui 
penghapusan hukuman mati, 
Telah menyetujui sebagai berikut; 

 

 
 

Pasal 1 
 

Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak seorang pun dapat dihukum 
dengan hukuman tersebut atau dihukum mati. 

 

 
 

Pasal 2 
 

Suatu Negara dapat membuat pengaturan di dalam undang-undangnya 
untuk hukuman mati mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan di 
waktu perang atau ancaman perang yang sudah dekat; hukuman tersebut 
akan diberlakukan hanya dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang- 
undang dan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Negara yang 
bersangkutan akan menyampaikan kepada Dewan Sekretaris Eropa 
ketentuan-ketentuan yang relevan dari undang-undang  tersebut. 

 
 
 

Pasal 3 
 

Tidak satu pun pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Protokol ini 
dapat dilakukan menurut ketentuan Pasal 15 Konvensi. 

 

 
 

Pasal 4 
 

Tidak ada syarat yang dapat dibuat menurut "Konvensi" pada Pasal 64 
mengenai ketentuan- ketentuan Protokol ini. 

 

 
 

Pasal 5 
 

1. Setiap "Negara" pada waktu penandatanganan atau ketika menyerahkan 



 

untuk disimpan naskah pengesahannya, penerimaan atau persetujuannya, 
dapat menentukan wilayah-wilayah di mana Protokol ini diberlakukan. 

2. Setiap "Negara" setiap waktu sesudah itu dengan deklarasi yang 
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, harus memperluas 
penerapan Protokol ini di setiap wilayah lain yang ditentukan dalam 
deklarasi. Mengenai wilayah tersebut Protokol ini akan mulai berlaku 
pada hari pertama dari bulan berikutnya sesudah tanggal penerimaan 
deklarasi tersebut oleh Sekretaris Jenderal. 

3. Deklarasi yang dibuat menurut dua ayat terdahulu mengenai setiap 
wilayah yang ditentukan dalam deklarasi tersebut, dapat ditarik kembali 
dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal. 
Penarikan kembali ini akan mulai berlaku pada hari pertama bulan 
berikutnya sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh 
Sekretaris Jenderal. 

 

 
 

Pasal 6 
 

Bagi Negara-negara pihak, ketentuan-ketentuan Pasal 1 sampai Pasal 5 
Protokol ini dianggap sebagai Pasal-pasal tambahan pada "Konvensi" dan 
semua ketetapan "Konvensi" akan berlaku sebagaimana mestinya. 

 

 
 

Pasal 7 
 

Protokol ini akan terbuka untuk penandatanganan oleh para Negara anggota 
Dewan Eropa, yang merupakan para peserta penandatangan pada 
"Konvensi". Protokol ini tunduk pada pengesahan penerimaan atau 
persetujuan. Suatu Negara anggota Dewan Eropa tidak dapat meratifikasi, 
menerima atau menyetujui Protokol ini kecuali, secara bersamaan atau 
sebelumnya telah meratifikasi "Konvensi", semua naskah pengesahan, 
penerimaan atau persetujuan diserahkan untuk disimpan kepada Sekretaris 
Jenderal Dewan Eropa. 

 
 

Pasal 8 
 

1. Protokol ini mulai berlaku  pada  hari  pertama  bulan  berikutnya 
sesudah tanggal yang lima Negara anggota Dewan Eropa telah 
menyatakan persetujuan mereka untuk terikat oleh Protokol sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan  Pasal 7. 

2. Dalam hal terdapat Negara anggota yang kemudian menyatakan 
persetujuannya untuk terikat olehnya, Protokol ini akan mulai 
berlaku pada   hari   pertama   bulan   berikutnya  sesudah   tanggal 



 

diserahkan  untuk  disimpan  naskah  pengesahan,  penerimaan  atau 
persetujuan. 

 

 
 

Pasal 9 
 

Sekretaris Jenderal Dewan Eropa akan memberitahukan kepada para 
Negara anggota Dewan mengenai: 
(a) setiap penandatanganan; 

 

(b) penyerahan untuk disimpan setiap naskah pengesahan, penerimaan 
atau persetujuan; 

 

(c) mulai berlakunya Protokol ini menurut Pasal 5 dan Pasal 8; 
 

(d) setiap tindakan lain, pemberitahuan atau amanat/surat pengaduan yang 
berkaitan dengan Protokol  ini. 

 

 
 

Protokol ke-7, ditandatangani di Strasbourg pada 22 November 1984 
 

Negara-negara Pihak Dewan Eropa dengan ini: 
 

Telah memutuskan mengambil langkah-langkah lebih jauh yang 
menjamin pelaksanaan secara kolektif, hak dan kebebasan yang lain 
daripada yang telah termasuk dengan sarana Konvensi untuk 
perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan 
Fundamental yang ditandatangani di Roma pada 4 November 1950 
(selanjutnya disebut sebagai "Konvensi"); 
Telah menyetujui sebagai berikut: 

 

 
 

Pasal 1 
 

1. Seorang asing yang secara sah bertempat tinggal di wilayah suatu 
Negara tidak  akan dipaksa ke luar dari wilayah tersebut kecuali 
menurut suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan hukum dan 
diperkenankan: 
(a) menyampaikan  alasan-alasan  melawan pengusirannya; 

 

(b) meminta perkaranya agar ditinjau kembali, dan 
 

(c) diajukan untuk tujuan-tujuan ini ke depan penguasa yang 
berwenang atau seseorang atau orang-orang yang ditunjuk oleh 
penguasa  tersebut. 



 

2. Seorang asing akan dipaksa ke luar, sebelum pelaksanaan hak-haknya 
menumt ketentuan ayat 1 (a), (b) dan (c) Pasal ini, apabila pengusiran 
tersebut diperlukan demi kepentingan ketertiban umum, atau didasarkan 
pada alasan-alasan keamanan nasional. 

 

 
 

Pasal 2 
 

1. Setiap orang yang dihukum karena suatu pelanggaran pidana  oleh 
suatu pengadilan berhak meminta hukumannya atau keputusannya 
ditinjau kembali oleh suatu pengadilan yang lebih tinggi. Pelaksanaan hak 
ini, termasuk alasan-alasan yang menjadi dasar hak ini dapat 
dilaksanakan, harus diatur dengan undang-undang. 

2. Hak ini boleh tunduk pada pengecualian-pengecualian dalam hal 
pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kecil, seperti yang  ditentukan 
oleh undang-undang, atau dalam kasus-kasus yang orang yang 
bersangkutan telah diadili pada tingkat pertama oleh  pengadilan 
tertinggi atau telah dihukum sesudah permintaan banding terhadap 
pembebasan dari tuduhan . 

 

 
 

Pasal 3 
 

Apabila seseorang dengan putusan terakhir telah dihukum karena 
pelanggaran pidana dan apabila kemudian hukumannya telah diubah 
menjadi sebaliknya, atau ia telah diampuni,  berdasarkan alasan bahwa 
suatu fakta baru ataupun baru saja diketemukan menunjukkan dengan 
meyakinkan bahwa telah ada kegagalan peradilan, orang yang telah 
menjalani hukuman tersebut akan diberi kompensasi sesuai dengan undang- 
undang atau praktek Negara yang  bersangkutan, kecuali terbukti bahwa 
fakta tidak terungkap dan tidak diketahui pada waktunya, itu 
keseluruhannya atau sebagian, dapat dilimpahkan kepadanya . 

 

 
 

Pasal 4 
 

1. Tidak seorang pun akan bertanggung jawab diadili atau dihukum lagi 
dalam pengadilan pidana berdasarkan yurisdiksi Negara yang sama 
untuk suatu pelanggaran yang karenanya dia telah secara final dibebaskan 
atau dihukum sesuai dengan undang-undang dan prosedur pidana negara 
tersebut. 

2. Ketentuan-ketentuan ayat terdahulu harus tidak mencegah dibukanya 
kembali kasus itu sesuai dengan undang-undang dan prosedur pidana 



 

Negara yang bersangkutan, apabila terdapat bukti mengenai fakta-fakta 
baru ataupun baru saja diketemukan, atau jika telah ada suatu 
kelemahan-kelemahan yang mendasar dalam persidangan-persidangan 
sebelumnya yang dapat memengaruhi hasil kasus itu. 

3. Tidak satu pun pelanggaran terhadap Pasal  ini  dapat  dilakukan 
menurut ketentuan "Konvensi" pada Pasal 15. 

 
 
 

Pasal 5 
 

Suami istri menikmati kesamaan hak dan tanggung jawab yang bersifat 
hukum perdata di antara mereka, dan dalam hubungan mereka dengan 
anak-anaknya, mengenai perkawinan, selama perkawinan dan dalam hal 
perceraiannya. Pasal ini  harus tidak mencegah Negara untuk mengambil 
tindakan-tindakan seperti yang diperlukan demi kepentingan anak-anak. 

 

 
 

Pasal 6 
 

1. Setiap "Negara" pada waktu penandatanganan atau ketika 
menyerahkan untuk disimpan naskah pengesahannya, penerimaan 
atau persetujuannya, dapat menentukan wilayah atau wilayah- 
wilayah, di mana Protokol ini berlaku dan menyebutkan sejauh 
mana "Negara" tersebut berusaha bahwa ketentuan-ketentuan dari 
Protokol ini akan berlaku di wilayah ini atau wilayah-wilayah ini. 

2. Setiap "Negara", setiap waktu sesudah itu dengan suatu deklarasi yang 
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, dapat memperluas 
penerapan Protokol ini di wilayah lain yang ditentukan dalam 
deklarasi. Berkenaan dengan wilayah tersebut Protokol ini akan 
mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya sesudah 
berakhirnya periode dua bulan sesudah tanggal penerimaan deklarasi 
tersebut oleh Sekretaris Jenderal. 

3. Deklarasi yang dibuat menurut dua ayat terdahulu mengenai setiap 
wilayah yang ditentukan dalam deklarasi tersebut, dapat ditarik 
kembali atau diubah dengan menyampaikan pemberitahuan yang 
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan kembali atau 
perubahan ini akan mulai menjadi berlaku pada hari pertama bulan 
berikutnya sesudah berakhirnya periode dua bulan sesudah tanggal 
penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal. 

4. Suatu deklarasi yang dibuat sesuai dengan Pasal ini dianggap sesuai 
dengan ketentuan ayat 1 Pasal 63 dari "Konvensi" tersebut. 

5. Wilayah  suatu Negara  di  mana  Protokol  ini  harus  berlaku  yang 



 

disebabkan oleh karena pengesahan, penerimaan atau persetujuan 
oleh Negara itu, dan masing-masing wilayah di mana Protokol ini 
diberlakukan berdasarkan pernyataan oleh Negara tersebut menurut 
Pasal ini, akan diperlakukan sebagai wilayah yang terpisah untuk 
maksud referensi dalam Pasal 1 pada wilayah suatu Negara. 

 

 
 

Pasal 7 
 

1. Bagi Negara-negara Pihak, ketentuan-ketentuan Pasal l sampai Pasal 6 
Protokol ini dianggap sebagai Pasal-pasal tambahan pada "Konvensi", 
dan semua ketentuan Konvensi akan berlaku  sebagaimana mestinya. 

 

2. Namun demikian, hak individu untuk mengambil jalan lain yang 
diakui oleh deklarasi yang dibuat menurut  "Konvensi" pada Pasal 25, 
atau penerimaan yurisdiksi "Pengadilan" yang bersifat wajib oleh 
deklarasi yang dibuat menurut "Konvensi" pada Pasal 46 tidak akan 
berlaku dalam hubungannya dengan Protokol ini kecuali "Negara" yang 
bersangkutan telah membuat pernyataan yang menerima yurisdiksi 
semacam itu berkenaan dengan Pasal 1 sampai Pasal 5 Protokol 
tersebut. 

 

 
 

Pasal 8 
 

Protokol ini akan terbuka untuk penandatanganan oleh para Negara anggota 
Dewan Eropa yang telah menandatangani "Konvensi". Protokol ini tunduk 
pada pengesahan, penerimaan atau persetujuan. Negara anggota Dewan 
Eropa tidak dapat meratifikasi, menerima atau menyetujui Protokol ini 
tanpa meratifikasi sebelum atau sama seperti pada waktu meratifikasi 
"Konvensi". Naskah pengesahan, penerimaan atau persetujuan diserahkan 
untuk disimpan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa. 

 

 
 

Pasal 9 
 

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya sesudah 
berakhirnya periode dua bulan sesudah tanggal yang padanya tujuh 
Negara anggota Dewan Eropa sudah menyatakan persetujuan mereka 
untuk terikat oleh Protokol sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 8. 

2. Mengenai setiap N e g a r a anggota yang kemudian menyatakan 
persetujuannya untuk terikat, Protokol ini akan mulai berlaku pada hari 
pertama bulan berikutnya sesudah berakhirnya periode dua bulan 
sesudah tanggal    penyerahan    untuk     disimpan    berkas    naskah 



 

pengesahan, penerimaan atau persetujuan. 
 

 
 

Pasal 10 
 

Sekretaris Jenderal Dewan Eropa akan memberitahukan kepada semua 
Negara anggota Dewan mengenai: 

 

(a) adanya penandatanganan; 
 

(b) penyerahan  untuk  disimpan berkas  naskah  pengesahan,  penerimaan 
atau persetujuan; 

 

(c) mulai berlakunya Protokol ini menurut Pasal 6 dan Pasal 9; 
 

(d) setiap tindakan lainnya, pemberitahuan atau deklarasi yang berkaitan 
dengan Protokol ini. 

 

 
 

Protokol Ke-8, ditandatangani di Wina pada 19 Maret 1985 
Negara-negara anggota Dewan Eropa, para peserta penandatangan 
Protokol ini pada Konvensi untuk Perlindu ngan Hak-hak Asasi manusia 
dan Kebebasan-kebebasan Fundamental, yang ditandatangani di Roma 
pada 4 November 1950 (selanjutnya disebut sebagai "Konvensi"), 
Mempertimbangkan bahwa adanya kepentingan mengamandemen 
ketentuan-ketentuan "Konvensi" tertentu dengan tujuan untuk 
memperbaiki dan terutama memperlancar prosedur Komisi Hak-hak 
Asasi Manusia Eropa, 
Mempertimbangkan bahwa adalah juga sebaiknya mengamankan 
ketentuan-ketentuan "Konvensi" tertentu mengenai prosedur Pengadilan 
Hak-hak Asasi Manusia Eropa; 
Telah menyetujui sebagai berikut: 

 

 
 

Pasal 1 
 

Naskah Pasal 20 "Konvensi" yang ada sekarang menjadi ayat 1 dari Pasal 
tersebut  dan harus dilengkapi dengan empat ayat berikut: 

 

 
 

2. Komisi akan duduk dalam sidang pleno. Namun demikian, Komisi 
dapat membentuk Kamar; masing-masing Kamar terdiri dari paling 
sedikit tujuh orang anggota. Kamar- kamar ini dapat  memeriksa 
semua petisi yang disampaikan menurut  ketentuan  Pasal  25 
"Konvensi" ini,  yang  mana  dapat dibahas atas dasar 'case  law'  yang 



 

sudah terbentuk, atau yang tidak menimbulkan masalah gawat yang 
memengaruhi penafsiran atau penerapan "Konvensi". Dengan tunduk 
pada pembatasan ini dan pada, ketentuan-ketentuan ayat 5 Pasal ini, 
Kamar akan  melaksanakan semua kekuasaan yang diberikan kepada 
Komisi oleh "Konvensi". 
Anggota Komisi yang dipilih berkenaan dengan "Negara" yang 
terhadapnya suatu petisi telah diajukan mempunyai hak untuk duduk 
dalam suatu Kamar di mana petisi itu sudah diserahkan. 

3. Komisi dapat membentuk komite-komite, masing-masing terdiri dari 
paling sedikit tiga orang anggota, dengan kekuasaan, yang dapat 
dilaksanakan dengan suara aklamasi, untuk menyatakan sebagai tidak 
dapat diterima atau mencoret dari daftar perkara-perkaranya suatu petisi 
yang disampaikan menurut ketentuan Pasal 25, apabila keputusan 
semacam itu dapat diambil tanpa pemeriksaan  lebih lanjut. 

4. Suatu Kamar atau komite, setiap waktu dapat melepaskan 
yurisdiksi untuk Komisi pleno, yang juga dapat memerintahkan 
pelimpahan kepadanya setiap petisi yang diserahkan pada suatu 
Kamar atau komite. 

5. Hanya Komisi pleno dapat melaksanakan otoritas sebagai berikut: 
 

(a) pemeriksaan permohonan-permohonan yang disampaikan 
menurut ketentuan Pasal 24; 

 
(b) menyampaikan suatu   kasus  ke  hadapan Pengadilan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 48; 
 

(c) penyusunan peraturan-peraturan prosedur sesuai dengan 
ketentuan Pasal 36. " 

 

 
Pasal 2 

 

Pasal 21 "Konvensi" akan dilengkapi dengan ayat ketiga berikut: 
 

3. "Para calon harus berwatak moral  yang  tinggi  dan  harus  juga 
memiliki kualifikasi-kualifikasi yang dipersyaratkan bagi  referensi 
untuk jabatan pengadilan tinggi atau merupakan orang-orang yang 
diakui cakap dalam hukum nasional atau hukum internasional." 

 

 
 

Pasal 3 
 

Pasal 23 "Konvensi" akan dilengkapi dengan kalimat berikut: "Selama masa 
jabatan mereka, mereka tidak boleh memegang jabatan apapun yang 
bertentangan dengan kemandirian mereka dan ketidak-berpihakkan mereka 



 

sebagai anggota Komisi atau kebutuhan-kebutuhan jabatan ini." 
 

 
 

Pasal 4 
 

Naskah Pasal 28 "Konvensi", dengan perubahan-perubahan, akan menjadi 
ayat 1 Pasal tersebut dan naskah Pasal 30 dengan perubahan-perubahan 
akan ayat 2. Naskah Pasal 28 yang baru akan dibaca sebagai berikut: 

 

"Pasal 28: 
 

1. Dalam hal Komisi menerima petisi yang diserahkan kepadanya: 
 

(a) Komisi, dengan tujuan memastikan fakta-fakta,  bersama-sama 
dengan perwakilan para pihak melakukan pemeriksaan mengenai 
petisi, dan kalau dibutuhkan, penelitian untuk tindakan yang efektif 
yang para "Negara" yang bersangkutan harus menyediakan semua 
fasilitas yang diperlukan, sesudah diadakan pertukaran opini dengan 
Komisi; 

(b) Komisi pada waktu yang sama akan menempatkan dirinya pada 
pengaturan para pihak yang bersangkutan dengan tujuan menjamin 
penyelesaian masalah dengan penuh persahabatan atas dasar 
penghormatan bagi Hak-hak Asasi Manusia seperti yang ditentukan 
dalam "Konvensi". 

2. Apabila Komisi berhasil menjalankan penyelesaian masalah dengan penuh 
persahabatan, dia harus menyusun Laporan yang dikirimkan kepada para 
"Negara" yang bersangkutan, kepada Komite para Menteri dan kepada 
Sekretaris Jenderal Dewan Eropa untuk diumumkan. Laporan ini harus 
dibatasi pada pernyataan mengenai fakta-fakta yang singkat dan 
penyelesaian yang dicapai. 

 

 
 

Pasal 5 
 

Dalam ayat pertama Pasal 29 "Konvensi", kata "secara aklamasi" diganti 
dengan kata "dengan mayoritas dua pertiga dari para anggotanya" 

 
 
 

Pasal 6 
Ketentuan berikut akan disisipkan dalam "Konvensi": 
"Pasal 30 

 

 
1. Komisi dalam setiap tahap persidangan-persidangan dapat memutuskan 



 

untuk mencoret suatu petisi ke luar dari daftar perkara-perkaranya 
apabila keadaan-keadaan mengarah pada kesimpulan bahwa: 
(a) pemohon tidak bermaksud  meneruskan petisinya, atau 

 

(b) persoalannya  telah diputuskan, atau 
 

(c) karena alasan lain apapun yang ditetapkan oleh Komisi, tidak lagi 
dibenarkan untuk meneruskan pemeriksaan petisi. Namun 
demikian, Komisi akan meneruskan pemeriksaan suatu petisi 
apabila penghormatan bagi hak-hak asasi manusia seperti yang 
ditetapkan dalam "Konvensi" sedemikian memintanya. 

2. Apabila Komisi memutuskan untuk mencoret suatu petisi ke luar dari 
daftarnya, sesudah menerimanya, Komisi akan menyusun  Laporan 
yang berisi pernyataan mengenai fakta- fakta dan keputusan yang 
mencoret petisi bersama-sama dengan alasan untuk itu. Laporan tersebut 
akan dikirimkan kepada para pihak, demikian juga kepala Komite para 
Menteri untuk informasi. Komisi dapat mengumumkannya. 

3. Komisi dapat memutuskan untuk mengembalikan suatu petisi ke 
daftar perkara-perkaranya kalau Komisi mempertimbangkan bahwa 
keadaan-keadaan membenarkan tindakan semacam itu ." 

 

 
 

Pasal 7 
 

Dalam Pasal 31 Konvensi ayat 1 harus dibaca sebagai berikut: 
 

"l. Kalau pemeriksaan suatu petisi belum diselesaikan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 28 (ayat 2), 29 atau 30, Komisi akan menyusun 
Laporan mengenai fakta-faktanya dan menyatakan pendapatnya 
mengenai apakah fakta-fakta yang ditemukan menyingkapkan suatu 
pelanggaran oleh "Negara" yang bersangkutan terhadap kewajiban- 
kewajibannya menurut "Konvensi". Pendapat-pendapat individu para 
anggota Komisi mengenai hal ini dapat dinyatakan dalam Laporan 
tersebut." 

 

 
 

Pasal 8 
 

Pasal 34 "Konvensi" akan dibaca sebagai berikut: 
 

"Dengan tunduk pada ketentuan -ketentuan Pasal 20 (ayat 3 ) dan 
Pasal 29, Komisi akan mengambil keputusan-keputusannya dengan 
mayoritas dari para anggota yang hadir dan memberikan suara." 



 

 

Pasal 9 
 

Pasal 40 "Konvensi" dilengkapi dengan ayat ketujuh berikut: 
 

"7. Para anggota Pengadilan akan duduk dalam Pengadilan dalam 
kedudukan mereka. Selama masa jabatan mereka, mereka tidak akan 
memegang jabatan apapun yang bertentangan dengan kemandirian 
mereka dan ketidakberpihakan mereka sebagai anggota Pengadilan atau 
kebutuhan-kebutuhan jabatan ini." 

 

 
 

Pasal 10 

Pasal14 "Konvensi" akan dibaca sebagai berikut: 

"Pengadilan akan memilih Ketuanya dan satu atau dua orang Wakil 
Ketua untuk masa jabatan tiga tahun. Mereka dapat dipilih kembali." 

 

 
 

Pasal 11 
 

Pada kalimat pertama Pasal 43 Konvensi, kata "tujuh" diganti dengan kata 
"sembilan". 

 

 
 

Pasal 12 
 

1. Protokol ini akan terbuka untuk penandatanganan oleh para Negara 
anggota Dewan Eropa yang merupakan peserta penandatangan pada 
"Konvensi". yang dapat menyampaikan persetujuannya untuk terikat 
dengan: 
(a) penandatanganan tanpa syarat mengenai pengesahan, penerimaan 

atau persetujuan; atau 
(b) penandatanganan dengan tunduk pada pengesahan, penerimaan 

atau persetujuan yang diikuti dengan pengesahan, penerimaan atau 
persetujuan. 

2. Naskah pengesahan, penerimaan atau persetujuan harus diserahkan 
untuk disimpan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa. 

 

 
 

Pasal 13 
 

Protokol ini mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya sesudah 
berakhirnya periode tiga bulan sesudah tanggal di mana semua Pihak 



 

Konvensi   telah   menyatakan   persetujuannya   untuk terikat dengan 
Protokol sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 12. 

 

 
 

Pasal 14 
 

Sekretaris Jenderal Dewan Eropa akan memberitahukan kepada para Negara 
anggota Dewan mengenai: 

 

(a) adanya penandatanganan; 
 

(b) penyerahan  untuk disimpan secara acak berkas  naskah pengesahan , 
penerimaan atau persetujuan; 

 

(c) tanggal mulai berlakunya Protokol ini sesuai dengan ketentuan Pasal 
13; 

 

(a) sembarang tindakan lain, pemberitahuan atau komunikasi yang berkaitan 
dengan Protokol ini . 
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