
Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności dotyczący zniesienia kary 

śmierci 
  

Państwa-Członkowie Rady Europy, sygnatariusze niniejszego Protokołu do Konwencji o 
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku 
(zwanej dalej "Konwencją"), 
zważywszy, że zmiany, jakie nastąpiły w wielu Państwach-Członkach Rady Europy, wskazują na 
powszechną tendencję na rzecz zniesienia kary śmierci,  
uzgodniły, co następuje: 

Artykuł 1 
Zniesienie kary śmierci 

Znosi się karę śmierci. Nikt nie może być skazany na taką karę ani nie może nastąpić jej wykonanie. 
 

Artykuł 2 
Kara śmierci w czasie wojny 

Państwo może przewidzieć w swoich ustawach karę śmierci za czyny popełnione podczas wojny lub w 
okresie bezpośredniego zagrożenia wojną. Kara ta będzie stosowana jedynie w przypadkach 
przewidzianych przez te ustawy i zgodnie z ich postanowieniami. Państwo zawiadomi Sekretarza 
Generalnego Rady Europy o odpowiednich postanowieniach tych ustaw. 
 

Artykuł 3 
Zakaz derogacji 

Żadne z postanowień niniejszego Protokołu nie może być uchylone na podstawie artykułu 15 Konwencji. 
Artykuł 4 

Zakaz składania zastrzeżeń 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek zastrzeżenia wobec postanowień niniejszego Protokołu, składane na 
podstawie artykułu 57 Konwencji. 

Artykuł 5 
Terytorialny zakres stosowania 

1. Państwo może, w chwili podpisania lub w chwili składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub 
zatwierdzenia, wskazać terytorium lub terytoria, na których niniejszy Protokół będzie stosowany. 

2. Państwo może w każdym późniejszym czasie, w drodze deklaracji skierowanej do Sekretarza 
Generalnego Rady Europy, rozszerzyć stosowanie niniejszego Protokołu na inne terytorium 
wymienione w deklaracji. W stosunku do takiego terytorium protokół wejdzie w życie pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dacie przyjęcia deklaracji przez Sekretarza Generalnego. 

  
Artykuł 6 

Stosunek do Konwencji 
Państwa-Strony uznają postanowienia artykułów od 1 do 5 niniejszego Protokołu za dodatkowe artykuły 
Konwencji, a wszystkie przepisy Konwencji stosuje się odpowiednio. 

 
Artykuł 7 

Podpisanie i ratyfikacja 
Niniejszy Protokół jest otwarty do podpisu dla Państw-Członków Rady Europy, sygnatariuszy Konwencji. 
Podlega on ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Państwo-Członek Rady Europy nie może ratyfikować, 
przyjąć lub zatwierdzić niniejszego Protokołu, jeżeli jednocześnie lub wcześniej nie ratyfikowało 



Konwencji. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia, składa się Sekretarzowi Generalnemu 
Rady Europy. 

Artykuł 8 
Wejście w życie 

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym pięć 
Państw-Członków Rady Europy wyrazi zgodę na związanie się niniejszym Protokołem zgodnie z 
postanowieniami artykułu 7. 

2. W stosunku do państwa członkowskiego, które w późniejszym terminie wyrazi zgodę na związanie 
się niniejszym Protokołem, wchodzi on w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu 
złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia. 

 
Artykuł 9 

Funkcje depozytariusza 
Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje Państwom-Członkom Rady Europy: 
złożenie podpisów; 
złożenie dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia; 
daty wejścia w życie niniejszego Protokołu zgodnie z artykułami 5 i 8; 
każdy inny akt, notyfikację lub zawiadomienie dotyczące niniejszego Protokołu.  
 
Na dowód czego niżej podpisani, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół. 
Sporządzono w Strasburgu, dnia 28 kwietnia 1983 roku w jednym egzemplarzu, w językach angielskim i 
francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne; oryginał zostanie złożony w archiwach 
Rady Europy. Sekretarz Generalny przekaże uwierzytelnione odpisy każdemu Państwu-Członkowi Rady 
Europy. 
 


