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Πρόταση για την υ�ογραφή και την ε�ικύρωση του ∆έκατου 

Τρίτου Πρόσθετου στην ΕΣ∆Α Πρωτοκόλλου �ου �ροβλέ�ει 

την κατάργηση της θανατικής �οινής  

σε όλες τις �ερι�τώσεις ∗∗∗∗ 

 

 

1. ∆ιατυ9ώνοντας τις 9ροτάσεις της για την Αναθεώρηση του 

Συντάγµατος και ειδικότερα για το άρθρο 7 9αρ. 3, η Εθνική Ε9ιτρο9ή για 

τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ9ου α9οφάσισε (οµόφωνα) να 9ροτείνει 9ρος την 

Αναθεωρητική Βουλή την κατάργηση της θανατικής �οινής σε όλες τις 

�ερι�τώσεις, συµ�εριλαµβανοµένων και των �ροβλε�οµένων α�ό το νόµο 

κακουργηµάτων τα ο�οία τελούνται σε καιρό �ολέµου και σε σχέση µ' αυτόν. 

2. Η Αναθεωρητική Βουλή κατέληξε στην ακόλουθη ρύθµιση (άρθρο 

7 9αρ. 3 Σ): «Θανατική �οινή δεν ε�ιβάλλεται, εκτός α�ό τις �ερι�τώσεις �ου 

�ροβλέ�ονται στο νόµο για κακουργήµατα τα ο�οία τελούνται σε καιρό 

�ολέµου και σχετίζονται µε αυτόν». 

3. Στις 3 Μαΐου 2002 ανοίγει 9ρος υ9ογραφή το 13ο Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο στην Ευρω9αϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ9ου (ΕΣ∆Α) 

το ο9οίο καταργεί την θανατική 9οινή σε όλες τις 9ερι9τώσεις (βλ. 

συνηµµένη ανε9ίσηµη µετάφραση του Πρωτοκόλλου). Πρόκειται για την 

συµ9λήρωση του 6ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣ∆Α το ο9οίο 

καταργούσε τη θανατική 9οινή αλλά όχι και σε καιρό 9ολέµου ή 

ε9ικείµενου κινδύνου 9ολέµου. Η Ελλάδα έχει ε9ικυρώσει το 6ο 

Πρωτόκολλο στην ΕΣ∆Α και ο κυρωτικός Ν. 2610/1998 9ροβλέ9ει την 
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εφαρµογή της θανατικής 9οινής όσον αφορά 9ράξεις 9ου έχουν τελεσθεί σε 

καιρό 9ολέµου ή ε9ικείµενου κινδύνου 9ολέµου. Σηµειώνεται 9άντως ότι 

α9ό τα 39 Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώ9ης 9ου έχουν ε9ικυρώσει 

το 6ο Πρωτόκολλο (δεν το έχουν ε9ικυρώσει Αρµενία, Αζερµ9αϊτζάν και 

Ρωσία και δεν το έχει υ9ογράψει η Τουρκία) µόνο η Κύ9ρος και η 

Ουκρανία έχουν γνωστο9οιήσει, ως όφειλαν, στον Γενικό Γραµµατέα του 

Συµβουλίου της Ευρώ9ης τις εθνικές διατάξεις 9ου 9ροβλέ9ουν την 

εφαρµογή της θανατικής 9οινής σε καιρό 9ολέµου. 

4. Υ9ενθυµίζεται, τέλος, ότι µε την ε9ικύρωση του ∆ιεθνούς 

Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα του ΟΗΕ και του 

∆εύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του (Ν. 2462/97), η Ελλάδα έχει 

ε9ίσης αναλάβει την υ9οχρέωση να καταργήσει την θανατική 9οινή, 

διατυ9ώνοντας ωστόσο ε9ιφύλαξη -σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο των 

συνθηκών- για τις 9ερι9τώσεις των 9ροβλε9οµένων α9ό το νόµο 

κακουργηµάτων τα ο9οία τελούνται σε καιρό 9ολέµου και σε σχέση µε 

αυτόν. Το ∆εύτερο Πρωτόκολλο του ∆ΣΑΠ∆ έχει ε9ικυρωθεί χωρίς καµία 

ε9ιφύλαξη α9ό τις υ9όλοι9ες 14 χώρες της Ευρω9αϊκής Ένωσης. Α9ό το 

σύνολο δε των 46 χωρών 9ου έχουν 9αγκοσµίως ε9ικυρώσει το ∆εύτερο 

Πρωτόκολλο και έχουν δεχθεί την κατάργηση της θανατικής 9οινής, µόνον 

η Ελλάδα, η Κύ9ρος και το Αζερµ9αϊτζάν έχουν ε9ιφυλαχθεί για την 

εφαρµογή της σε καιρό 9ολέµου. 

5. Προτείνεται η υ9ογραφή του 13ου Πρωτοκόλλου ΕΣ∆Α στις 3 

Μαΐου 2002 στο Βίλνιους α9ό τον εκ9ρόσω9ο της Ελληνικής Κυβέρνησης 

και, ακολούθως, η κύρωση και ε9ικύρωσή του α9ό τα αρµόδια εθνικά 

όργανα µε στόχο την 9λήρη εναρµόνιση της χώρας µε την στάση των 

υ9ολοί9ων Κρατών-Μελών της Ευρω9αϊκής Ένωσης. 

 

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2002 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ∆Α ΤΟΥ ∆ΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣ∆Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

Βίλνιους, 3.V.2002 

 

Τα Κράτη-Μέλη τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης 9oυ υ9oγράφoυv το 

9αρόν Πρωτόκoλλo, 

Πε9εισµένα ότι το δικαίωµα κάθε ατόµου στη ζωή έχει θεµελιώδη 

αξία µέσα σε µία δηµοκρατική κοινωνία και ότι η κατάργηση της θανατικής 

9οινής είναι α9αραίτητη για την 9ροστασία αυτού του δικαιώµατος και για 

την 9λήρη αναγνώριση της ανθρώ9ινης αξιο9ρέ9ειας σε όλους τους 

ανθρώ9ους, 

Ε9ιθυµώντας να ενδυναµώσουν την 9ροστασία του δικαιώµατος στη 

ζωή 9ου εγγυάται η Σύµβαση για τηv Πρoάσ9ιση τωv ∆ικαιωµάτωv τoυ 

Αvθρώ9oυ και τωv Θεµελιωδώv Ελευθεριώv, 9oυ υ9oγράφτηκε στη Ρώµη 

στις 4 Νoεµβρίoυ 1950 (η o9oία για τoυς σκo9oύς τoυ 9αρόvτoς 

Πρωτoκόλλoυ αvαφέρεται ως ‘η Σύµβαση’), 

Σηµειώνοντας ότι το Πρωτόκολλο αρ. 6 στην Σύµβαση για την 

κατάργηση της 9οινής του θανάτου 9ου υ9ογράφτηκε στο Στρασβούργο στις 

28 Α9ριλίου 1983 δεν α9οκλείει την θανατική 9οινή για 9ράξεις 9ου 

τελούνται σε καιρό 9ολέµου ή ε9ικείµενου κινδύνου 9ολέµου, 

Α9οφασισµένα να 9ροβούν στο τελικό βήµα για την κατάργηση της 

θανατική 9οινής σε όλες τις 9ερι9τώσεις, 

Συµφώvησαv τα ακόλoυθα: 

 

'Αρθρo1 – Κατάργηση της θανατική �οινής 

Η θανατική 9οινή καταργείται. Κανείς δεν µ9ορεί να καταδικαστεί σε µία 

τέτοια 9οινή, ούτε να υ9οβληθεί στην εκτέλεσή της. 
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'Αρθρo2 – Α�αγόρευση �αρεκκλίσεων 

Καµία 9αρέκκλιση δεν ε9ιτρέ9εται α9ό τις διατάξεις του 9αρόντος 

Πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Σύµβασης. 

 

'Αρθρo3 – Α�αγόρευση ε�ιφυλάξεων 

Καµία ε9ιφύλαξη δεν ε9ιτρέ9εται στις διατάξεις του 9αρόντος 

Πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 57 της Σύµβασης. 

 

'Αρθρo4 - Εδαφική εφαρµoγή 

1. Κάθε Κράτoς µ9oρεί, κατά τo χρόvo της υ9oγραφής ή της κατάθεσης τoυ 

εγγράφoυ τoυ ε9ικύρωσης, α9oδoχής, ή έγκρισης, vα καθoρίζει τo έδαφoς ή 

τα εδάφη στα o9oία εφαρµόζεται αυτό τo Πρωτόκoλλo. 

2. Κάθε Κράτoς µ9oρεί, o9oτεδή9oτε µεταγεvέστερα, µε µία δήλωση 9oυ 

α9ευθύvεται στo Γεvικό Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης vα 

ε9εκτείvει τηv εφαρµoγή αυτoύ τoυ Πρωτoκόλλoυ σε κάθε άλλo έδαφoς 9oυ 

καθoρίζει η ίδια η δήλωση. Στα εδάφη αυτά τo Πρωτόκoλλo θα αρχίσει vα 

ισχύει τηv 9ρώτη µέρα τoυ µήvα 9oυ ακoλoυθεί τηv 9άρoδo 9εριόδoυ τριών 

µηvώv α9ό τηv ηµερoµηvία 9αραλαβής της δήλωσης α9ό τo Γεvικό 

Γραµµατέα. 

3. Κάθε δήλωση 9oυ γίvεται σύµφωvα µε τις δύo 9ρoηγoύµεvες 

9αραγράφoυς µ9oρεί vα αvακληθεί ή τρo9o9oιηθεί, σε ό,τι αφoρά τα εδάφη 

9oυ καθoρίζει η δήλωση, µε γvωστo9oίηση 9ρoς τo Γεvικό Γραµµατέα του 

Συµβουλίου της Ευρώ9ης.  Η αvάκληση ή η τρo9o9oίηση θα αρχίσει vα 

ισχύει τηv 9ρώτη µέρα τoυ µήvα 9oυ ακoλoυθεί τηv 9άρoδo της 9εριόδoυ 

τριών µηvώv α9ό τηv ηµερoµηvία 9αραλαβής της γvωστo9oίησης α9ό τo 

Γεvικό Γραµµατέα. 

 

'Αρθρo5 - Σχέσεις µε τη Σύµβαση 

Τα συµβαλλόµεvα Κράτη θεωρoύv τα άρθρα 1 έως 4 του 9αρόντος 

Πρωτoκόλλoυ ως 9ρόσθετα άρθρα της Σύµβασης και κατά συvέ9εια θα 

εφαρµόζovται όλες oι διατάξεις της Σύµβασης. 
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'Αρθρo6 - Υ�oγραφή και ε�ικύρωση 

Το 9αρόν 9ρωτόκoλλo αvoίγει για υ9oγραφή στα Κράτη-Μέλη τoυ 

Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης 9oυ έχoυv υ9oγράψει τη Σύµβαση. Υ9όκειται σε 

ε9ικύρωση, α9οδοχή ή έγκριση. Κράτoς-Μέλoς τoυ Συµβoυλίoυ της 

Ευρώ9ης δεv µ9oρεί vα ε9ικυρώσει, α9oδεχθεί ή εγκρίvει τo 9αρόν 

Πρωτόκoλλo χωρίς vα έχει, κατά τηv ίδια στιγµή ή 9ρoηγoυµένως, 

ε9ικυρώσει τη Σύµβαση. Τα έγγραφα της ε9ικύρωσης, α9oδoχής ή έγκρισης 

θα κατατεθoύv στo Γεvικό Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης. 

 

'Αρθρo7 - Εvαρξη ισχύoς 

1. Τo 9αρόν 9ρωτόκoλλo θα αρχίσει vα ισχύει τηv 9ρώτη µέρα τoυ µήvα 9oυ 

ακoλoυθεί τηv 9άρoδo 9εριόδoυ τριών µηvώv α9ό τηv ηµερoµηvία 9oυ δέκα 

Κράτη-µέλη τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης θα εκφράσoυv τη βoύλησή τoυς 

vα δεσµευθoύv µε τον 9αρόν Πρωτόκoλλo, σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ 

άρθρoυ του 6. 

2. Για κάθε Κράτoς 9oυ θα εκφράσει µεταγεvέστερα τη βoύλησή τoυ vα 

δεσµευθεί µε τo Πρωτόκoλλo, το τελευταίο θα αρχίσει vα ισχύει τηv 9ρώτη 

µέρα τoυ µήvα 9oυ ακoλoυθεί τηv 9άρoδo 9ρoθεσµίας τριών µηvώv α9ό τηv 

ηµερoµηvία κατάθεσης τoυ oργάvoυ ε9ικύρωσης, α9oδoχής ή έγκρισης. 

 

'Αρθρo8 - Καθήκovτα τoυ θεµατoφύλακα 

Ο Γεvικός Γραµµατέας τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης θα γvωστo9oιεί σε 

κάθε Κράτoς-Μέλoς τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης: 

α) κάθε υ9oγραφή, 

β) τηv κατάθεση κάθε οργάνου ε9ικύρωσης, α9oδoχής ή έγκρισης, 

γ) κάθε ηµερoµηvία έvαρξης ισχύoς τoυ 9αρόντος Πρωτoκόλλoυ σύµφωvα µε 

τα άρθρα τoυ 4 και 7, 

δ) κάθε άλλη 9ράξη, γvωστo9oίηση, ή δήλωση 9oυ σχετίζεται µε το 9αρόν 

Πρωτόκoλλo. 

 

Σε 9ίστωση των ανωτέρω, oι 9αρα9άvω υ9oγράφovτες, 9oυ είvαι vόµιµα 

εξoυσιoδoτηµέvoι γι' αυτό, υ9έγραψαv τo 9αρόν Πρωτόκoλλo. 



 6 

Εγιvε στο [Βίλνιους], στις [3 Μαΐου 2002], στα γαλλικά και αγγλικά, µε τα 

δύo κείµεvα vα έχoυv τηv ίδια ισχύ, σε έvα µόvo αvτίτυ9o 9oυ θα κατατεθεί 

στo Αρχείo τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης. Ο Γεvικός Γραµµατέας τoυ 

Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης θα κoιvo9oιήσει κυρωµέvo αvτίγραφo σε κάθε 

Κράτoς-Μέλoς τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώ9ης.  


