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ELS nr 187

Protokollile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

olles veendunud, et igaühe õigus elule on demokraatliku ühiskonna põhiväärtus ning et surmanuhtluse
kaotamine on hädavajalik selle õiguse kaitsmiseks ja kõigi inimeste sünnipärase inimväärikuse tunnustamiseks;

soovides tugevdada 4. novembril 1950. aastal Roomas allakirjutatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooniga (edaspidi konventsioon) tagatud õigust elule;

märkides, et 28. aprillil 1983. aastal Strasbourgis allakirjutatud konventsiooni protokoll nr 6 surmanuhtluse
kaotamise kohta ei välista surmanuhtlust sõja ajal või vahetu sõjaohu korral toimepandud tegude eest;

olles otsustanud astuda viimase sammu, et kaotada surmanuhtlus igas olukorras,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Surmanuhtluse kaotamine

Surmanuhtlus kaotatakse. Kedagi ei või surma mõista ega surmamõistva kohtuotsuse alusel hukata.

Artikkel 2. Taganemise keelamine

Protokolli sätetest ei või taganeda konventsiooni artikli 15 alusel.

Artikkel 3. Reservatsioonide keelamine

Protokolli sätete suhtes ei või teha reservatsioone konventsiooni artikli 57 alusel.

Artikkel 4. Territoriaalne kohaldamine

1. Riik võib alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja hoiule andes täpsustada
territooriumi või territooriumid, mille suhtes protokolli kohaldatakse.

2. Riik võib hiljem mis tahes ajal Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga laiendada
protokolli kohaldamist deklaratsioonis täpsustatud muule territooriumile. Sellise territooriumi suhtes jõustub
protokoll selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil peasekretär on
deklaratsiooni kätte saanud.
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3. Kahe eelmise lõike alusel tehtud deklaratsiooni võib selles täpsustatud territooriumi suhtes peasekretärile
saadetava teatega tagasi võtta või muuta. Tagasivõtmine või muutmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis
järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil peasekretär on teate kätte saanud.

Artikkel 5. Suhe konventsiooni

Osalisriigid käsitavad protokolli artikleid 1 kuni 4 konventsiooni lisaartiklitena ning kõiki konventsiooni sätteid
kohaldatakse vastavalt sellele.

Artikkel 6. Allakirjutamine ja ratifitseerimine

Protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. See
tuleb ratifitseerida, vastu võtta või kinnitada. Euroopa Nõukogu liikmesriik ei või protokolli ratifitseerida,
vastu võtta või kinnitada, kui ta ei ole varem või samal ajal ratifitseerinud konventsiooni. Ratifitseerimis-,
vastuvõtmis- või kinnitamiskiri deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juurde.

Artikkel 7. Jõustumine

1. Protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil Euroopa
Nõukogu kümme liikmesriiki on väljendanud oma nõusolekut olla protokolliga seotud vastavalt selle artikli 6
sätetele.

2. Liikmesriigi suhtes, kes hiljem väljendab oma nõusolekut olla protokolliga seotud, jõustub protokoll selle
kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja
hoiuleandmise päevast.

Artikkel 8. Depositaari ülesanded

Euroopa Nõukogu peasekretär teeb kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele teatavaks iga:
a) allakirjutamise;
b) ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja hoiuleandmise;
c) protokolli artiklite 4 ja 7 kohase jõustumise kuupäeva;
d) protokolliga seotud muu akti, teate või teadaande.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

Koostatud 3. mail 2002. aastal Vilniuses inglise ja prantsuse keeles, mille mõlemad tekstid on võrdselt
autentsed, ühes eksemplaris, mis antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär
edastab tõestatud koopia igale Euroopa Nõukogu liikmesriigile.

 

 European Treaty Series No. 187

PROTOCOL NO. 13 TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS, CONCERNING

THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN ALL CIRCUMSTANCES
Vilnius, 3.V.2002

The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Convinced that everyone’s right to life is a basic value in a democratic society and that the abolition of the death
penalty is essential for the protection of this right and for the full recognition of the inherent dignity of all human
beings;

Wishing to strengthen the protection of the right to life guaranteed by the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as “the
Convention”);

Noting that Protocol No. 6 to the Convention, concerning the Abolition of the Death Penalty, signed at
Strasbourg on 28 April 1983, does not exclude the death penalty in respect of acts committed in time of war or
of imminent threat of war;

Being resolved to take the final step in order to abolish the death penalty in all circumstances,

Have agreed as follows:

Article 1 – Abolition of the death penalty

The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed.

Article 2 – Prohibition of derogations
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No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under Article 15 of the Convention.

Article 3 – Prohibition of reservations

No reservation may be made under Article 57 of the Convention in respect of the provisions of this Protocol.

Article 4 – Territorial application

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or
approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe,
extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such
territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of
three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such
declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or
modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three
months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 5 – Relationship to the Convention

As between the States Parties the provisions of Articles 1 to 4 of this Protocol shall be regarded as additional
articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Article 6 – Signature and ratification

This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe which have signed the
Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe
may not ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Convention.
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council
of Europe.

Article 7 – Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three
months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be
bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall
enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date
of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 8 – Depositary functions

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:
a. any signature;
b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
c. any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 4 and 7;
d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Vilnius, this 3 May 2002, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy
which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of
Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Riigikogu.

 

Protokoll nr 13 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni juurde surm... Leht 3 / 3


