209/1992 Zb.
DOHOVOR
o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Rím. 4. XI. 1950
(Výňatok)

Podpísané vlády, členovia Rady Európy,
majúc na zreteli Všeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásenú Valným
zhromaždením Organizácie Spojených národov 10. decembra 1948;
majúc na zreteli, že táto deklarácia smeruje k zabezpečeniu všeobecného a
účinného uznávania a dodržiavania práv v nej vyhlásených;
majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi
jej členmi, a že jedným zo spôsobov, ako sa má tento cieľ uskutočňovať, je
ochrana a ďalší rozvoj ľudských práv a základných slobôd;
znovu potvrdzujúc svoju hlbokú vieru v tie základné slobody, ktoré sú
základom spravodlivosti a mieru vo svete a ktoré sú najlepšie zachovávané
na jednej strane účinnou politickou demokraciou a na druhej strane
spoločným poňatím a dodržiavaním ľudských práv, od ktorého závisia;
rozhodnuté , ako vlády európskych štátov, ktoré sú rovnakého zmýšľania a
majú spoločné dedičstvo politických tradícií, ideálov, slobody a právneho
štátu, podniknúť prvé kroky ku kolektívnemu zaručeniu niektorých práv
vyhlásených vo Všeobecnej deklarácii;
dohodli sa na nasledujúcom:
Článok 14
Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť
bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa,
farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný
alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod
alebo iné postavenie.

Článok 66
1) Tento Dohovor je otvorený na podpis členom Rady Európy. Bude
ratifikovaný. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka
Rady Európy.
2) Tento Dohovor nadobudne platnosť po uložení desiatich ratifikačných
listín.
3) Pre každý štát, ktorý Dohovor podpísal a ktorý ho bude ratifikovať
neskôr, nadobudne Dohovor platnosť ihneď po uložení ratifikačnej listiny.
4) Generálny tajomník Rady Európy oznámi všetkým členom Rady Európy
nadobudnutie platnosti Dohovoru, mená Vysokých zmluvných strán, ktoré
ho ratifikovali, ako aj uloženie každej ratifikačnej listiny, ku ktorému dôjde
neskôr.
Dané v Ríme 4. novembra 1950 vo francúzštine a angličtine, pričom obe
znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhovení, ktoré sa uloží v archíve
Rady Európy. jeho overené kópie zašle generálny tajomník všetkým štátom,
ktoré Dohovor podpísali.

