
التفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بشأن ) ٦(البروتوكول رقم 
  إلغاء عقوبة اإلعدام

  ١٩٨٥، وبدأ العمل به في أول مارس ١٩٨٣أبريل  ٢٨صدر في 
  

الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول التفاقية حماية حقـوق اإلنسـان   
  ").االتفاقية"مشار إليها فيما يلي( ١٩٥٠نوفمبر  ٤ا في والحريات األساسية الموقعة في روم

إذ يقدرون أن التطور الذي حدث في عدة دول أعضاء في مجلس أوروبا يعبر عن اتجاه عـام  
  .نحو إلغاء عقوبة اإلعدام

  :اتفقوا على ما يلي
  ١مادة 

  .وال يجوز الحكم بهذه العقوبة على أي شخص أو تنفيذها فيه. تلغى عقوبة اإلعدام
  ٢مادة 

يجوز للدولة أن تضع في قانونها أحكامها لعقوبة اإلعدام فيما يتعلق باألعمال التـي ترتكـب   
وتطبق هذه العقوبة فقط في الحـاالت المنصـوص   . وقت الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب

ويجب أن تقوم الدولة بإخطار سكرتير عام مجلـس أوروبـا   . عليها في القانون وطبقاً لألحكام
  .حكام المعنية في هذا الشأنباأل

  ٣مادة 
  .من االتفاقية ١٥ال يجوز االنسحاب من أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 

  ٤مادة 
  .من االتفاقية ٦٤ال يجوز إبداء أي تحفظ بشأن أحكام هذا البروتوكول على أساس المادة 

  ٥مادة 
 –التصديق أو القبول أو الموافقـة   وقت التوقيع أو وقت إيداع وثائق –ال يجوز ألي دولة  -١

  .أن تحدد اإلقليم أو األقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول
يجوز ألي دولة في أي وقت الحق أن تعلن بإخطار موجه إلى سـكرتير عـام مجلـس     -٢

ويبدأ العمـل بهـذا   . أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر في اإلخطار
في هذا اإلقليم منذ اليوم األول للشهر التالي لتاريخ استالم اإلخطـار المـذكور مـن     اإلخطار

  .جانب السكرتير العام



دد فـي هـذا   يجوز أن يسحب أي إخطار تم طبقاً للفقرتين السابقتين بالنسبة ألي إقليم مح -٣
ويصبح السحب نافذاً منذ اليـوم األول  . اإلخطار، وذلك بإخطار آخر موجه إلى السكرتير العام

  .من الشهر التالي لتاريخ استالم هذا اإلخطار من جانب السكرتير العام
  ٦مادة 

 –فيما بين األطراف السامية المتعاقدة  –من هذا البروتوكول  ٥إلى  ١تعتبر أحكام المواد من 
  .واد مضافة إلى االتفاقية، وبناء على ذلك تطبيق جميع أحكام االتفاقيةم

  ٧مادة 
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب الدول أعضاء مجلس أوروبا المـوقعين علـى   

وال يجوز للدولة عضو مجلس أوروبـا أن  . ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. االتفاقية
قد  –في وقت سابق أو في وقت الحق  –ق على البروتوكول ما لم تكن تصدق أو تقبل أو تواف
وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقـة لـدى السـكرتير العـام     . صدقت على االتفاقية

  .لمجلس أوروبا
  ٨مادة 

أن يبدأ العمل بهذا البرتوكول منذ اليوم األول من الشهر التالي للتاريخ الذي تصرح فيـه   -١
أعضاء في مجلس أوروبا عن موافقتها على االلتزام بالبروتوكول طبقـاً ألحكـام    خمس دول

  .٧المادة 
وبالنسبة ألي دولة عضو تعبر في وقت الحق عن موافقتها على االلتزام بالبروتوكول يبدأ  -٢

  .في اليوم األول من الشهر التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة
  ٩مادة 

  :ولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلييت
  .أي توقيع) أ(
  .إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة) ب(
  .٨و ٥أي تاريخ يبدأ العمل فيه بهذا البرتوكول طبقاً للمادتين ) ج(
  .أي جزء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول) د(

  .قد وقعوا على هذا البروتوكول إلقراره –باعتبارهم مخولين بذلك  –ناه الموقعون أد
باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وكلتاهمـا بالتسـاوي    ١٩٨٣أبريل  ٢٨تم في ستراسبورغ في 

ويتولى السكرتير العام . رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة بمحفوظات مجلس أوروبا
  .ية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبالمجلس أوروبا إرسال نسخ رسم

 


