Protokół nr 13 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci bez
względu na okoliczności
Wilno, 3.V.2002

Państwa Członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszego Protokołu,
Żywiąc przekonanie, że prawo do życia każdej jednostki ludzkiej jest podstawową wartością w
społeczeństwie demokratycznym, oraz że zniesienie kary śmierci jest sprawą podstawowej wagi dla
ochrony tego prawa i dla pełnego uznania przyrodzonej godności wszystkich ludzi;
Pragnąc wzmocnic ochronę prawa do życia gwarantowanego Konwencją o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności podpisaną w Rzymie w dniu 4 października 1950 r. (dalej zwaną
“Konwencją”);
Stwierdzając, iż Protokół nr 6 do Konwencji dotyczący zniesienia kary śmierci, podpisany w
Strasbourgu w dniu 28 kwietnia 1983 r., nie wyklucza tej kary w przypadku czynów popełnionych
podczas wojny lub w sytuacji zagrożenia wojną;
Zdecydowanie pragnąc spowodować ostateczne zniesienie kary śmierci bez względu na okoliczności,
Postanawiają co następuje:
Artykuł 1
Zniesienie kary śmierci
Kara śmierci zostaje zniesiona. Nikogo nie wolno skazać na taką karę ani też kary takiej wykonać.
Artykuł 2
Zakaz odstępstw
Zakazuje się czynienia jakichkolwiek odstępstw od przepisów niniejszego Protokołu na podstawie
Artykułu 15 Konwencji.
Artykuł 3
Zakaz zastrzeżeń
Zakazuje się czynienia jakichkolwiek zastrzeżeń wobec przepisów niniejszego protokołu na podstawie
Artykułu 57 Konwencji.
Artykuł 4
Zasięg terytorialny
1. Każde z Państw może, w momencie składania podpisu lub dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub
zatwierdzenia, określić obszar bądź obszary, do których niniejszy protokół będzie miał zastosowanie.
2. Każde z Państw może, w dowolnym terminie późniejszym, drogą deklaracji skierowanej na ręce
Sekretarza Generalnego Rady Europy, rozszerzyć zasięg stosowania niniejszego Protokołu na

dowolne inne obszary określone w deklaracji. W odniesieniu do takiego obszaru Protokół wejdzie w
życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie okresu trzech miesięcy od daty
otrzymania wspomnianej deklaracji przez Sekretarza Generalnego.
3. Wszelkie deklaracje poczynione zgodnie z dwoma poprzednimi punktami mogą zostać cofnięte lub
zmodyfikowane w odniesieniu do jakichkolwiek obszarów w nich określonych, drogą powiadomienia
skierowanego na ręce Sekretarza Generalnego. Cofnięcie bądź modyfikacja deklaracji zyskuje moc
obowiązującą pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie okresu trzech miesięcy od daty
otrzymania wspomnianego powiadomienia przez Sekretarza Generalnego.
Artykuł 5
Stosunek do Konwencji
W stosunkach pomiędzy Państwami-Stronami przepisy artykułów 1-4 niniejszego Protokołu traktuje się
jako dodatkowe artykuły Konwencji, zaś wszystkie przepisy Konwencji stosuje się odpowiednio.
Artykuł 6
Podpisanie i ratyfikacja
Niniejszy Protokół jest otwarty do podpisu przez Państwa Członkowskie Rady Europy będące
sygnatariuszami Konwencji. Protokół podlega ratyfikacji, przyjęciu bądź zatwierdzeniu. Państwo
Członkowskie Rady Europy nie może ratyfikować, przyjąć ani też zatwierdzić niniejszego Protokołu bez
uprzedniej bądź jednoczesnej ratyfikacji Konwencji. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia bądź zatwierdzenia
składa się na ręce Sekretarza Generalnego Rady Europy.
Artykuł 7
Wejście w życie
1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca nastepującego po upływie okresu
trzech miesięcy od dnia, w którym liczba Państw Członkowskich Rady Europy wyrażąjących zgodę
na związanie się niniejszym Protokołem osiągnie dziesięć zgodnie z przepisami Artykułu 6.
2. W odniesieniu do jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, które wyrazi zgodę na związanie się
niniejszym Protokołem w terminie późniejszym, Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca
następującego po upływie okresu trzech miesięcy od daty złożenia dokumentu ratyfikacji, przyjęcia
lub zatwierdzenia.
Artykuł 8
Funkcje depozytariusza
Secretarz Generalny Rady Europy powiadomi wszystkie Państwa Członkowskie Rady Europy o:
a. wszelkich składanych podpisach;
b. fakcie złożenia wszelkich dokumentów ratyfikacji, przyjęcia bądź zatwierdzenia;
c. jakiejkolwiek dacie wejścia w życie niniejszego Protokołu zgodnie z arftykułami 4 i 7;
d. jakichkolwiek innych aktach, powiadomieniach lub innego rodzaju korespondencji odnoszącej się do
niniejszego protokołu.
Na dowód czego niżej podpisani, posiadający stosowne uprawnienia, składają swój podpis pod
niniejszym Protokołem.
Sporządzono w Wilnie, dnia 3 maja 2002 roku, w językach angielskim i francuskim, przy czym obydwa
teksty uważa się za jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach
Rady Europy.

