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ΗΜΕΙΩΗ 

Σα αριθμητικϊ ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται ςτην παροϑςα ϋκθεςη εύναι τα ευρϑτερα  που 

μποροϑν με αςφϊλεια να αντληθοϑν απϐ την ϋρευνα μασ, αν και τονύζουμε ϐτι τα πραγματικϊ 

ςτοιχεύα εύναι ςαφώσ υψηλϐτερα. Οριςμϋνα κρϊτη αποκρϑπτουν ςκϐπιμα τη διαδικαςύα τησ 

θανατικό ποινόσ, ενώ ϊλλα δεν διατηροϑν ό δεν επιτρϋπουν τη διϊθεςη ςτοιχεύων ςχετικϊ με τον 

αριθμϐ των θανατικών ποινών και των εκτελϋςεων. 

 Όπου μετϊ απϐ μύα χώρα ςημειώνεται ϋνα "+" το οπούο προηγεύται απϐ ϋναν αριθμϐ, ςημαύνει 

ϐτι η Διεθνόσ Αμνηςτύα ϋχει υπολογύςει τον ελϊχιςτο αριθμϐ (εκτελϋςεων).  Όπου μετϊ απϐ μύα 

χώρα αναφϋρεται ϋνα "+" το οπούο δεν προηγεύται απϐ αριθμϐ, ςημαύνει  ϐτι ςε αυτό τη χώρα 

υπόρχαν εκτελϋςεισ ό θανατικϋσ καταδύκεσ (τουλϊχιςτον πϊνω απϐ μύα), αλλϊ δεν όταν δυνατϐ 

να παρουςιαςτεύ κανϋνα αριθμητικϐ ςτοιχεύο. 

. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
Λύγο μετϊ τη δημιουργύα τησ το 1961, η Διεθνόσ Αμνηςτύα ϊρχιςε την αποςτολό  εκκλόςεων με 

ςτϐχο την αποτροπό εκτελϋςεων κρατοϑμενων ςυνεύδηςησ. Με τον καιρϐ η δουλειϊ μασ ςχετικϊ 

με την θανατικό ποινό διευρϑνθηκε. Αναγνωρύζοντασ αυτόν την τιμωρύα ωσ ςκληρό, 

απϊνθρωπη και εξευτελιςτικό και ωσ προςβολό του δικαιώματοσ ςτη ζωό, η Διεθνόσ Αμνηςτύα 

αντιτύθεται ςτη θανατικό ποινό ςε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ, χωρύσ καμύα εξαύρεςη. Εύμαςτε 

αντύθετοι ςε αυτό αςχϋτωσ τησ φϑςησ του εγκλόματοσ, των χαρακτηριςτικών του 

κατηγοροϑμενου ό τησ μεθϐδου που χρηςιμοποιεύται απϐ το κρϊτοσ για να ςκοτώςει τον 

κρατοϑμενο.  

Η οργϊνωςη ξεκύνηςε την παγκϐςμια εκςτρατεύα τησ ενϊντια ςτη θανατικό ποινό το 1977. Εκεύνο 

τον καιρϐ μϐλισ 16 χώρεσ εύχαν καταργόςει τη θανατικό ποινό. Περιςςϐτερο απϐ τριϊντα χρϐνια 

αργϐτερα 139 χώρεσ ϋχουν καταργόςει τη θανατικό ποινό βϊςει νϐμου ό ςτην πρϊξη. όμερα 58 

χώρεσ τη διατηροϑν και πολϑ λιγϐτερεσ τη χρηςιμοποιοϑν.  

την πραγματικϐτητα, η πρϐοδοσ που ςημειώθηκε ςτην κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ τα 

τελευταύα δϋκα χρϐνια όταν τερϊςτια, με περιςςϐτερεσ απϐ 30 χώρεσ να την καταργοϑν βϊςει 

νϐμου ό ςτην πρϊξη. Η θετικό αυτό τϊςη ςυνεχύςτηκε το 2010. 

την αρχό τησ χρονιϊσ γιορτϊςαμε μαζύ με τα μϋλη τησ Διεθνοϑσ Αμνηςτύασ ςτη Μογγολύα ϐταν, 

ςτισ 14 Ιανουαρύου, ο Πρϐεδροσ Elbegdorj ανακούνωςε την επύςημη αναςτολό τησ εφαρμογόσ 

των θανατικών καταδικών, ϋνα πρώτο βόμα ςε μια χώρα ϐπου η θανατικό καταδύκη θεωρεύται 

κρατικϐ μυςτικϐ και οι λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τη χρόςη τησ εύναι ςυγκαλυμμϋνεσ.  

Σο Μπουτϊν, το Κιριμπϊτι, οι Μαλδύβεσ, η Μογγολύα και το Σϐγκο ϊλλαξαν την ψόφο τουσ απϐ το 

2008 και υποςτόριξαν την ϋκκληςη για αναςτολό τησ χρόςησ τησ θανατικόσ ποινόσ. Οι Κομϐρεσ, 

η Ντομύνικα, η Νιγηρύα, τα Νηςιϊ του ολομώντα και η Σαώλϊνδη ϊλλαξαν ςτϊςη και απϐ 

αντύθετεσ ςτο  μορατϐριουμ του 2008, απεύχαν απϐ την ψηφοφορύα το 2010. Καύρια όταν η 

ϋνταξη τησ Ρωςικόσ Ομοςπονδύασ και τησ Μαδαγαςκϊρησ ωσ ςυνεπιβλϋποντεσ. Σο 2010 

μειώθηκε αιςθητϊ ο αριθμϐσ των ψόφων κατϊ του ψηφύςματοσ.  

Παρϊ τη πρϐοδο και τη θετικϐ κλύμα υπϊρχουν ακϐμη πολλϊ που πρϋπει να γύνουν προτοϑ 

φτϊςουμε τον ςτϐχο μασ, την ολικό κατϊργηςη (τησ θανατικόσ ποινόσ). Οι χώρεσ που διατηροϑν 

τη θανατικό ποινό υποςτηρύζουν ϐτι τη χρηςιμοποιοϑν μϐνο ςϑμφωνα με το διεθνϋσ δύκαιο, 

μϐνο για τα ςοβαρϐτερα εγκλόματα και ϋπειτα απϐ διαδικαςύεσ οι οπούεσ πληροϑν τα διεθνό 

πρϐτυπα για δύκαιη δύκη. Ψςτϐςο, οι πρϊξεισ τουσ διαψεϑδουν κατϊφωρα αυτοϑσ τουσ 

ιςχυριςμοϑσ.  

τισ περιςςϐτερεσ χώρεσ ϐπου υπϊρχει ακϐμη ιςχυρό υποςτόριξη για τη θανατικό ποινό, αυτό 

ςυνεχύζει να εφαρμϐζεται ϋπειτα απϐ μεροληπτικϋσ δύκεσ και ςυχνϊ βαςύζεται ςε ομολογύεσ οι 

οπούεσ ϋχουν αποςπαςτεύ μϋςω βαςανιςτηρύων. τισ περιςςϐτερεσ χώρεσ η θανατικό ποινό 

εφαρμϐζεται ςυγκριτικϊ ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ εναντύων των φτωχών, των μειονοτότων και 

των μελών εθνικών και θρηςκευτικών κοινοτότων. ε πολλϋσ χώρεσ θανατικϋσ καταδύκεσ 

ορύςτηκαν για παραβϊςεισ οι οπούεσ δεν εύναι βύαιεσ και δεν πληροϑν τα κριτόρια ώςτε να 

χαρακτηριςτοϑν ωσ τα «ςοβαρϐτερα εγκλόματα» - ϐπωσ οικονομικϊ εγκλόματα, μαγεύα, 

αποςταςύα και παραβϊςεισ ςχετικϋσ με ναρκωτικϊ ό ςεξουαλικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ ςυναινοϑντων 
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ενηλύκων.  

Ενώ η χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ δεν απαγορεϑεται ρητϊ ςτο διεθνϋσ δύκαιο, τα κρϊτη που τη 

διατηροϑν ςυχνϊ αγνοοϑν το γεγονϐσ ϐτι το δύκαιο ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και τα ϐργανα του 

ΟΗΕ  που ςχετύζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ςυνεχώσ δηλώνουν πωσ ςτϐχοσ θα πρϋπει 

να εύναι η κατϊργηςη τησ. Για παρϊδειγμα το Διεθνϋσ Ποινικϐ Δικαςτόριο – το οπούο εύναι 

επιφορτιςμϋνο να δικϊζει αυτοϑσ που κατηγοροϑνται για τα χειρϐτερα εγκλόματα ϐπωσ 

εγκλόματα πολϋμου, εγκλόματα κατϊ τησ ανθρωπϐτητασ και γενοκτονύα - δεν μπορεύ να 

επιβϊλλει θανατικό ποινό.   

Επομϋνωσ, η δουλειϊ ςυνεχύζεται. Η Διεθνόσ Αμνηςτύα εργϊζεται ενϊντια ςτη θανατικό ποινό 

ενθαρρϑνοντασ ϐλα τα μϋλη και τουσ ακτιβιςτϋσ τησ να λαμβϊνουν δρϊςη, ςυνεργαζϐμενη με 

τουσ εταύρουσ τησ ςτο παγκϐςμιο κύνημα για την κατϊργηςη τησ, μϋςω παρεμβϊςεων προσ τισ 

αρχϋσ ςε ϐλο τον κϐςμο, αναλαμβϊνοντασ υποθϋςεισ ατϐμων που βρύςκονται ςε κύνδυνο 

επικεύμενησ εκτϋλεςησ, ςυλλϋγοντασ δεδομϋνα και δημοςιεϑοντασ ετόςια ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη 

χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 

Σο παρϐν κεύμενο «Θανατικϋσ ποινϋσ και εκτελϋςεισ το 2010» ςυνοψύζει τισ ςημαντικϋσ εξελύξεισ 

κατϊ το 2010. υγκεντρώςαμε πληροφορύεσ απϐ ποικύλεσ πηγϋσ ϐπωσ επύςημεσ ςτατιςτικϋσ 

(ϐπου όταν διαθϋςιμεσ), μη-κυβερνητικοϑσ και διακυβερνητικοϑσ οργανιςμοϑσ, υποςτηρικτϋσ 

των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ και με ϋρευνα ςτο πεδύο. Σα 

αριθμητικϊ ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται εύναι αυτϊ τα οπούα μποροϑμε να επιβεβαιώςουμε απϐ 

την ϋρευνϊ μασ, ωςτϐςο τονύζουμε ϐτι τα πραγματικϊ ςτοιχεύα εύναι ςαφώσ υψηλϐτερα.  

Η Διεθνόσ Αμνηςτύα εκδύδει αυτό την ϋκθεςη με ςκοπϐ να παρϋχει μύα πηγό ςε εκεύνουσ που 

θϋλουν να ϋχουν μύα παγκϐςμια εικϐνα ςχετικϊ με τη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ, αλλϊ και για 

να επιςτόςει την προςοχό ςτη δεδομϋνη προςβολό τησ ανθρώπινησ αξιοπρϋπειασ.  

Καθώσ πληςιϊζουμε το 50ο ϋτοσ δρϊςησ μασ, ανανεώνουμε τη δϋςμευςη μασ να αγωνιςτοϑμε 

για την ολικό κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ προςκαλώντασ ϐλα τα μϋλη μασ – παλαιϊ και νϋα- 

να γιορτϊςουμε την επϋτειο μασ λαμβϊνοντασ δρϊςη ενϊντια ςτη θανατικό ποινό και 

ςυμμετϋχοντασ ςε ϋνα παγκϐςμιο κύνημα που αναζητϊ ϋνα κϐςμο απαλλαγμϋνο απϐ αυτό τη 

ςκληρϐτατη, απϊνθρωπη και εξευτελιςτικό τιμωρύα. 

Salil Shetty 

Γενικϐσ Γραμματϋασ 
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 Η ΥΡΗΗ ΣΗ ΘΑΝΑΣΙΚΗ 
ΠΟΙΝΗ ΣΟ 2010: Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ 
ΔΙΚΟΝΑ 
ΠΑΓΚΟΜΗΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ 
Εύναι γνωςτϐ ϐτι τουλϊχιςτον 23 χώρεσ πραγματοπούηςαν εκτελϋςεισ μετϊ απϐ δύκη το 2010. Αυτϐ 

ςημαύνει 4 παραπϊνω χώρεσ απϐ το 2009, ϋτοσ κατϊ το οπούο η Διεθνόσ Αμνηςτύα κατϋγραψε τον 

χαμηλϐτερο αριθμϐ χωρών που ϋχουν διαπρϊξει εκτελϋςεισ απϐ τϐτε που η οργϊνωςη ξεκύνηςε να 

παρακολουθεύ τα αριθμητικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ θανατικϋσ καταδύκεσ. 
1
 

Δεν υπόρξαν καταγεγραμμϋνεσ εκτελϋςεισ ςε Αφγανιςτϊν, Ινδονηςύα, Μογγολύα, Πακιςτϊν, Ωγιο 

Φριςτϐφορο και Νϋβισ και Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα, παρϐλο που οι χώρεσ αυτϋσ όταν γνωςτϐ ϐτι 

πραγματοποιοϑςαν εκτελϋςεισ ϋωσ το 2008 ό το 2009. Ψςτϐςο, μετϊ απϐ μια παϑςη, η Λευκορωςύα, 

το Μπαχρϋιν, η Ιςημερινό Γουινϋα, η Παλαιςτινιακό Αρχό, η ομαλύα και η Σαώβϊν, πραγματοπούηςαν 

τουλϊχιςτον μια εκτϋλεςη το 2010.. 

Σουλϊχιςτον 527 εκτελϋςεισ πραγματοποιόθηκαν το 2010. Ο αριθμϐσ αυτϐσ δεν περιλαμβϊνει τισ 

χιλιϊδεσ εκτελϋςεισ που πιςτεϑεται ϐτι πραγματοποιόθηκαν ςτην Κύνα πϋρυςι. Πϋρυςι, η Διεθνόσ 

Αμνηςτύα αποφϊςιςε να μη δημοςιεϑςει τα ελϊχιςτα ςτοιχεύα για τη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ ςτην 

Κύνα, ϐπου οι ςτατιςτικϋσ αυτϋσ θεωροϑνται κρατικϊ μυςτικϊ. Αντ’ αυτοϑ  η Διεθνόσ Αμνηςτύα 

προκϊλεςε  τισ κινεζικϋσ αρχϋσ να δημοςιεϑςουν τα ςτοιχεύα για τον αριθμϐ των ατϐμων που 

καταδικϊζονται ςε θϊνατο και εκτελοϑνται κϊθε χρϐνο, ώςτε να επιβεβαιώςουν τουσ ιςχυριςμοϑσ 

τουσ ϐτι υπόρξε μεύωςη τησ χρόςησ τησ θανατικόσ ποινόσ ςτη χώρα. 

ΚΑΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΔ ΔΚΣΔΛΔΔΙ ΣΟ 2010  

Μπαρξέηλ (1), Μπαγθιαληέο (9 +), Λεπθνξσζία (2), Μπνηζνπάλα (1), Κίλα (1000s), Αίγππην (4), 

Ηζεκεξηλή Γνπηλέα (4), Ηξάλ (252 +), Ηξάθ (1 +), Ηαπσλία (2), Ληβύε (18 +), Μαιαηζία (1 +), Βόξεην Κνξέα 

(60 +), Παιαηζηηληαθή Αξρή (5), ανπδηθή Αξαβία (27 +), ηγθαπνύξε (+),νκαιία (8 +), νπδάλ (6 +), 

πξία (17 +), Σατβάλ (4), Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (46), Βηεηλάκ (+), Τεκέλε (53 +). 

. Εύναι γνωςτϐ ϐτι ϋχουν επιβληθεύ τουλϊχιςτον 2.024 νϋεσ καταδύκεσ ςε θϊνατο ςε 67 χώρεσ το 

2010. Αυτϐσ εύναι ο ελϊχιςτοσ αριθμϐσ που μπορεύ να ςυναχθεύ με αςφϊλεια απϐ την ϋρευνϊ μασ. 

ΚΑΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΔ ΘΑΝΑΣΙΚΔ ΠΟΙΝΔ ΣΟ 2010 

Αθγαληζηάλ (100 +), Αιγεξία (130 +), Μπαράκεο (5 +), Μπαρξέηλ (1), Μπαγθιαληέο (32 +), Μπαξκπάληνο 

(1), Λεπθνξσζία (3), Μπελίλ (1 +), Μπξνπλέη Νηαξνπζαιάκ (+), Μπνπξθίλα Φάζν (1 +), Κακεξνύλ (+), Κίλα 

(+), Κεληξηθή Αθξηθαληθή Γεκνθξαηία (14), Σζαλη (1), Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό (+), Αίγππηνο (185), 

Ηζεκεξηλή Γνπηλέα (4), Αηζηνπία (5 +), Γθάκπηα (13), Γθάλα (17), Γνπαηεκάια (1), Γνπηάλα (1 +), Ηλδία (105 +), 

Ηλδνλεζία (7 +), Ηξάλ (+), Ηξάθ (279 +), Σδακάηθα (4), Ηαπσλία (14), Ηνξδαλία (9), Κέλπα (5 +), Κνπβέηη (3 +), 

Λάνο (4), Ληβεξία (11), Λίβαλνο (12 +), Ληβύε (+), Μαδαγαζθάξε (2 +), Μαιαηζία (114 +), Μαιάνπη (2) 

Μαιδίβεο, (1), Μάιη (14 +),  Μαπξηηαλία (16 +), Μαξόθν/Γπηηθή αράξα (4), Μπαλκάξ (2), Νηγεξία (151 +), 

Βόξεηα Κνξέα (+),  Παιαηζηηληαθή Αξρή (11 +), Παθηζηάλ (365),  ανπδηθή Αξαβία (34 +), ηέξα Λεόλε (1), 

ηγθαπνύξε (8 +), νκαιία (8 +), Νόηηα Κνξέα (4), ξη Λάλθα (+), νπδάλ (10 +), πξία (10 +), Σαλδαλία 
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(5+), Σατβάλ (9), Σατιάλδε (7 +), Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν (+), Σπλεζία (22 +), Οπγθάληα (5 +), Ζλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα (28 +), Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (110 +), Βηεηλάκ (34 +), Τεκέλε (27 +), 

Εηκπάκπνπε (8), Εάκπηα (35). 

τα τϋλη του 2010, τουλϊχιςτον 17.833 ϊνθρωποι ςε ϐλο τον κϐςμο όταν καταδικαςμϋνοι ςε θϊνατο, 

αριθμϐσ ο οπούοσ προκϑπτει ωσ ελϊχιςτο ϊθροιςμα των επιμϋρουσ διαθϋςιμων ςτοιχεύων. 

Οι ακϐλουθεσ μϋθοδοι εκτελϋςεων χρηςιμοποιόθηκαν το 2010: αποκεφαλιςμϐσ (αουδικό Αραβύα), 

ηλεκτροπληξύα (ΗΠΑ), απαγχονιςμϐσ (Μπαγκλαντϋσ,  Μποτςουϊνα,  Αύγυπτο, Ιρϊν, Ιρϊκ, Ιαπωνύα, 

Μαλαιςύα,  Βϐρεια Κορϋα,  ιγκαποϑρη,  ουδϊν, υρύα), θανατηφϐρα ϋνεςη (Κύνα, ΗΠΑ), εκτελεςτικϐ 

απϐςπαςμα (Μπαχρϋιν, Λευκορωςύα,  Κύνα, Ιςημερινό Γουινϋα, Βϐρεια Κορϋα, Παλαιςτινιακό Αρχό 
2
, 

ομαλύα, Σαώβϊν, ΗΠΑ, Βιετνϊμ, Τεμϋνη). 

Δεν υπόρξαν αναφορϋσ δικαςτικών εκτελϋςεων δια λιθοβολιςμοϑ, αν και νϋεσ καταδύκεσ ςε θϊνατο 

διϊ λιθοβολιςμοϑ φϋρεται να επιβλόθηκαν ςτο Ιρϊν, ςτην πολιτεύα Bauchi τησ Νιγηρύασ και ςτο 

Πακιςτϊν. Σουλϊχιςτον 10 γυναύκεσ και 4 ϊνδρεσ βρύςκονταν καταδικαςμϋνοι ςε θϊνατο διϊ 

λιθοβολιςμοϑ ςτο Ιρϊν, ςτο τϋλοσ του ϋτουσ. 

Δημϐςιεσ δικαςτικϋσ εκτελϋςεισ εύναι γνωςτϐ ϐτι ϋχουν πραγματοποιηθεύ ςτο Ιρϊν, τη Βϐρεια Κορϋα 

και τη αουδικό Αραβύα. 

Επύςημα ςτοιχεύα για τη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ το 2010 όταν διαθϋςιμα μϐνο απϐ ϋνα μικρϐ 

αριθμϐ χωρών. τη Λευκορωςύα, την Κύνα και τη Μογγολύα, η θανατικό ποινό ςυνϋχιςε να 

χαρακτηρύζεται ωσ «κρατικϐ μυςτικϐ». Ελϊχιςτεσ πληροφορύεσ όταν διαθϋςιμεσ για τη Μαλαιςύα, τη 

Βϐρεια Κορϋα και τη ιγκαποϑρη. το Βιετνϊμ, η δημοςύευςη ςτοιχεύων ςχετικϊ με τη χρόςη τησ 

θανατικόσ ποινόσ απαγορεϑεται απϐ το νϐμο. ε αρκετϋσ χώρεσ -ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ 

Λευκορωςύασ, τησ Μποτςουϊνα, τησ Αύγυπτου και τησ Ιαπωνύασ – οι θανατοποινύτεσ δεν 

ενημερώνονται για την επικεύμενη εκτϋλεςό τουσ, το ύδιο και οι οικογϋνειεσ και οι δικηγϐροι τουσ. τη 

Λευκορωςύα, ςτη Μποτςουϊνα και ςτο Βιετνϊμ, τα ςώματα των εκτελεςθϋντων φυλακιςμϋνων δεν 

επεςτρϊφηςαν ςτισ οικογϋνειϋσ τουσ για ταφό. 

Οι ακϐλουθεσ χώρεσ εύναι γνωςτϐ ϐτι απϋνειμαν  χϊρη ό μετϋτρεψαν θανατικϋσ καταδύκεσ το 2010: 

Αλγερύα, Μπαγκλαντϋσ, Καμεροϑν, Κοϑβα, Αύγυπτο, Ινδύα, Κουβϋιτ, Λιβϑη, Μαλαιςύα, Νιγηρύα, 

ουδϊν, αουδικό Αραβύα, υρύα, Σαϒλϊνδη, Σρινιντϊντ και Σομπϊγκο, ΗΠΑ, Βιετνϊμ, Τεμϋνη και 

Ζϊμπια. Ϊνα ϊτομο απαλλϊχθηκε απϐ την πτϋρυγα του θανϊτου ςτισ ΗΠΑ.  

 

Ζ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΖ ΘΑΝΑΣΗΚΖ 
ΠΟΗΝΖ 
τα τϋλη του 2010, η παγκϐςμια τϊςη προσ κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ δεν θα μποροϑςε 

να εύναι ςαφϋςτερη. Ενώ ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1990, όταν γνωςτϐ ϐτι 40 κατϊ μϋςο ϐρο 

χώρεσ διεξόγαγαν εκτελϋςεισ κϊθε χρϐνο, κατϊ τα πρώτα χρϐνια αυτοϑ του αιώνα, εκτελϋςεισ 

αναφϋρθηκαν ςε 30 χώρεσ κατϊ μϋςο ϐρο. Πιο πρϐςφατα, το 2008, ςϑμφωνα με πληροφορύεσ, 25 

χώρεσ εκτϋλεςαν κρατοϑμενουσ, ενώ 19 χώρεσ - ο χαμηλϐτεροσ αριθμϐσ που ϋχει καταγραφεύ 

ποτϋ απϐ τη Διεθνό Αμνηςτύα- το ϋπραξε το 2009. Σο 2010, 23 χώρεσ εύναι γνωςτϐ ϐτι ϋχουν 

πραγματοποιόςει εκτελϋςεισ. Ο αριθμϐσ των χωρών που ϋχουν καταργόςει τη θανατικό ποινό 

βϊςει νϐμου ό ςτην πρϊξη ϋχει αυξηθεύ ςημαντικϊ κατϊ την τελευταύα δεκαετύα, απϐ 108 το 2001 
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ςε 139 τα τελευταύα χρϐνια.  

Γιεθνής ηάζη απένανηι ζηην καηάργηζη και διακσβερνηηικοί οργανιζμοί 

 Σέζζεξηο ρώξεο από ηνπο ιεγόκελνπο G20 πξαγκαηνπνίεζαλ εθηειέζεηο θαηά ην 2010: Kίλα, 

ανπδηθή Αξαβία θαη ΖΠΑ. 

 36 από ηα 53 Κξάηε Μέιε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο έρνπλ θαηαξγήζεη ηε ζαλαηηθή πνηλή δηα λόκνπ 

ή ζηελ πξάμε. 

 Σέζζεξα από ηα 54 Κξάηε Μέιε ηεο Κνηλνπνιηηείαο πξαγκαηνπνίεζαλ εθηειέζεηο θαηά ην 2010: 

Μπαλγθιαληέο, Μπνηζνπάλα, Μαιαηζία θαη ηγθαπνύξε. Πεξηζζόηεξνη από 11,000 άλζξσπνη 

παξακέλνπλ ζηελ πηέξπγα ζαλαηνπνηληηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο. 

 3 από ηα 10 Κξάηε Μέιε ηεο Έλσζεο ησλ Ννηηναλαηνιηθώλ Αζηαηηθώλ Κξαηώλ εθηέιεζαλ ην 2010. 

 21 από ηα 192 Κξάηε Μέιε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ δηεμήγαγαλ εθηειέζεηο. 

Μια ακϐμα χώρα, η Γκαμπϐν αφαύρεςε τη θανατικό ποινό απϐ τη νομοθεςύα τησ, το 2010, και ςτο 

τϋλοσ τησ χρονιϊσ, νομοςχϋδια για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ βρύςκονται ςε 

εκκρεμϐτητα ςτα κοινοβοϑλια του Λιβϊνου, του Μαλύ, τησ Μογγολύασ και τησ Βϐρειασ Κορϋασ. Σο 

προςχϋδιο του νϋου Ιρανικοϑ Ποινικοϑ Κώδικα, που υποβλόθηκε το 2009 ςτο υμβοϑλιο των 

Υυλϊκων, μϋχρι τα τϋλη του 2010, ακϐμα δεν εύχε τεθεύ υπϐ μελϋτη. Σο προςχϋδιο, ϐπωσ 

φημολογεύται, δεν εμπεριεύχε τον θϊνατο δια λιθοβολιςμοϑ τη ςτιγμό τησ υποβολόσ του. 

Ϊνα προςχϋδιο νϐμου για να επικυρώςει το Δεϑτερο Προαιρετικϐ Πρωτϐκολλο ςτο Διεθνϋσ 

ϑμφωνο για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα, εξετϊςτηκε απϐ το Κοινοβοϑλιο τησ 

Μογγολύασ, ςτα τϋλη του 2010. τισ 6 Δεκεμβρύου, το Κιργιςτϊν προςχώρηςε ςτο Δεϑτερο 

Προαιρετικϐ Πρωτϐκολλο του υμφώνου, ςτοχεϑοντασ ςτην κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ 

και ϋγινε το 73ο Κρϊτοσ Μϋλοσ του Πρωτοκϐλλου. 

Δϑο χώρεσ που εύχαν όδη καταργόςει τη θανατικό ποινό, διαφϑλαξαν την κατϊργηςό τησ  

ςυνταγματικϊ. Σο ϑνταγμα τησ Αγκϐλα, ενώ εύχε όδη απαγορεϑςει τη θανατικό ποινό το 1992, 

ενιςχϑει την απαγϐρευςη τησ το 2010, με το ϊρθρο 59 του νϋου υντϊγματοσ. τισ 14 Απριλύου 

2010, το Κοινοβοϑλιο του Σζιμπουτύ, υιοθϋτηςε μια ςυνταγματικό τροπολογύα για την 

κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 

Ακϐμα και ςε χώρεσ, ϐπου η υποςτόριξη τησ θανατικόσ ποινόσ εύναι ακϐμα ιςχυρό, θετικϊ 

βόματα προσ τον περιοριςμϐ τησ, καταγρϊφηκαν το 2010. Η υποχρεωτικό επιβολό τησ θανατικόσ 

ποινόσ ανεξϊρτητα απϐ την προςωπικό περύπτωςη του εναγομϋνου, ό τισ περιςτϊςεισ του 

ςυγκεκριμϋνου αδικόματοσ, κρύθηκαν ωσ αντιςυνταγματικϊ ςτισ 20 Μαρτύου, ςτο 

Μπανγκλαντϋσ. ε μια απϐφαςη που δημιουργεύ δεδικαςμϋνο, το Εφετεύο τησ Κϋνυασ, ϋκρινε 

ςτισ 30 Ιουλύου, ϐτι η υποχρεωτικό επιβολό τησ θανατικόσ ποινόσ για φϐνο, όταν «αςυνεπόσ με 

το πνεϑμα και τισ αρχϋσ του υντϊγματοσ». Σον Οκτώβριο του 2010, το Κοινοβοϑλιο τησ 

Γουιϊνασ, υιοθϋτηςε ϋναν νϋο νϐμο που απαγϐρευε την υποχρεωτικό επιβολό τησ θανατικόσ 

ποινόσ για δολοφονύα. Σον Μϊρτιο του 2010, η Επιτροπό των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου, 

κατϋληξε ςτο ϐτι η Ζϊμπια παραβύαςε τισ διεθνεύσ τησ υποχρεώςεισ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ςαν Κρϊτοσ Μϋλοσ του Διεθνοϑσ υμφώνου για τα Ατομικϊ  και τα Πολιτικϊ 
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Δικαιώματα, επιβϊλλοντασ τη θανατικό ποινό ςτον Munguwambuto Kabwe Peter Mwamba ςτην 

υπϐθεςη κατϊ τησ Ζάμπια. Η Επιτροπό των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου, δόλωςε 

επανειλημμϋνωσ, ϐτι η αυτϐματη και η υποχρεωτικό επιβολό τησ θανατικόσ ποινόσ αποτελεύ μια 

αυθαύρετη ςτϋρηςη τησ ζωόσ, κατϊ παρϊβαςη του ϊρθρου 6, παρϊγραφοσ 1 του Διεθνοϑσ 

υμφώνου για τα Ατομικϊ και τα Πολιτικϊ Δικαιώματα, ςε περιπτώςεισ ϐπου η θανατικό ποινό 

επιβϊλλεται χωρύσ καμύα δυνατϐτητα εξϋταςησ των ειδικών περιςτϊςεων που βριςκϐταν ο 

εναγϐμενοσ του ςυγκεκριμϋνου αδικόματοσ. Η Επιτροπό των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου 

επύςησ ϋκρινε, ϐτι η Ζϊμπια παραβύαςε το δικαύωμα του εναγομϋνου ςε μια δύκαιη δύκη και το 

δικαύωμα ςτο να μην υποβληθεύ ςε βαςανιςτόριο, ό ςε ςκληρό, απϊνθρωπη, ό ταπεινωτικό 

μεταχεύριςη ό τιμωρύα, λϐγω τησ απϊνθρωπησ μεταχεύριςησ του, καθώσ απϋτυχε να τηρόςει τισ 

εγγυόςεισ μιασ δύκαιησ δύκησ, ςτην υπϐθεςη του Munguwambuto Kabwe Peter Mwamba. 
3
 

τισ 21 Δεκεμβρύου, η ολομϋλεια τησ Γενικόσ υνϋλευςησ των Ηνωμϋνων Εθνών (Η.Ε.) υιοθϋτηςε 

ϋνα τρύτο ψόφιςμα  υπϋρ τησ αναςτολόσ τησ χρόςησ τησ θανατικόσ ποινόσ. Σο ψόφιςμα, που 

υιοθετόθηκε απϐ 109 ψόφουσ υπϋρ, 41 κατϊ και με 35 αποχϋσ, επαναβεβαιώνει προηγοϑμενα 

ψηφύςματα τησ Γενικόσ υνϋλευςησ των Η.Ε., 62/149 και 63/168, και καλεύ τα κρϊτη: να ςϋβονται 

τα διεθνό πρϐτυπα που παρϋχουν προςτατευτικϊ μϋτρα για την εξαςφϊλιςη τησ προςταςύασ των 

δικαιωμϊτων εκεύνων που αντιμετωπύζουν τη θανατικό ποινό. υγκεκριμϋνα, τουσ ελϊχιςτουσ 

κανϐνεσ που εκτϋθηκαν ςτο Παρϊρτημα του ψηφύςματοσ του Οικονομικοϑ και Κοινωνικοϑ 

υμβουλύου 1984/50 τισ 25 ΜαϏου 1984, ϐπωσ επύςησ να παρϋχουν ςτη Γενικό Γραμματεύα 

πληροφορύεσ προσ αυτόν την κατεϑθυνςη
•
 να ϋχουν διαθϋςιμεσ τισ πληροφορύεσ αναφορικϊ με 

την χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ, που μπορεύ να ςυντελϋςει ςε εμπεριςτατωμϋνουσ και ςτα 

πλαύςια τησ διαφϊνειασ, δημϐςιουσ διαλϐγουσ
•
 ςταδιακϊ να περιορύςουν τη χρόςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ και να μειώςουν τον αριθμϐ των αδικημϊτων για τα οπούα αυτό μπορεύ να επιβληθεύ και 

να επιβληθεύ ϋνα μορατϐριουμ για την αναςτολό των εκτελϋςεων, με την προοπτικό 

κατϊργηςησ τησ θανατικόσ ποινόσ. Σο ψόφιςμα καλεύ τα Κρϊτη που ϋχουν καταργόςει τη 

θανατικό ποινό, να μην την καταςτόςουν ξανϊ, και τα ενθαρρϑνει να μοιρϊζονται την εμπειρύα 

τουσ ςε αυτϐ το θϋμα. Σϋλοσ, ζητϊει απϐ την Γενικό Γραμματεύα να παρουςιϊςει ςτην εξηκοςτό 

ϋβδομη ςυνεδρύα  τησ Γενικόσ υνϋλευςησ το 2012, την εφαρμογό των εκκλόςεων που 

περιϋχονται ςτο ψόφιςμα και αποφαςύςτηκε ϐτι το ζότημα θα επανεξεταςτεύ απϐ την Γενικό 

υνϋλευςη των Η.Ε. το 2012. 

Περιςςϐτερα Κρϊτη Μϋλη του Ο.Η.Ε (Οργανιςμϐσ Ηνωμϋνων Εθνών) υποςτόριξαν το ψόφιςμα 

το 2010, ςε ςχϋςη με την ψηφοφορύα του 2008. Σο Μπουτϊν, οι Μαλδύβεσ, η Μογγολύα και το 

Σϐγκο ϊλλαξαν την ψόφο τουσ απϐ το 2008 και υποςτόριξαν το κϊλεςμα για ϋνα μορατϐριουμ 

ϋναντι ςτην εφαρμογό τησ θανατικόσ ποινόσ. Προσ μια περαιτϋρω ϋνδειξη εξϋλιξησ, οι Κομϐρεσ, η 

Δομινύκα, η Νιγηρύα, τα νηςιϊ του ολομώντα, και η Σαϒλϊνδη, κινόθηκαν απϐ την ϊρνηςη ςτο 

μορατϐριουμ το 2008, ςτην αποχό το 2010. Για πρώτη φορϊ, η Μαδαγαςκϊρη και η Ρωςύα 

ςυμμετεύχαν ςαν ςυνεπιβλϋποντεσ ςτη διαδικαςύα για το μορατϐριουμ. Ο αριθμϐσ των ψόφων 

του ψηφύςματοσ μειώθηκε ενδεικτικϊ το 2010, δεύχνοντασ ξεκϊθαρα την παγκϐςμια τϊςη για τον 

τερματιςμϐ τησ χρόςησ τησ θανατικόσ ποινόσ.  

ΔΚΘΔΔΙ ΣΟΤ Ο.Η.Δ ΓΙΑ ΣΗ ΘΑΝΑΣΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΟ 2010 

. Σνλίδνληαο πεξαηηέξσ ηελ αλεζπρία ησλ Ζ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο δηεζλώο 

θαη ηελ ηάζε γηα θαηάξγεζή ηεο, ηξεηο εθζέζεηο επί ηνπ ζέκαηνο παξνπζηάζηεθαλ ζε όξγαλα ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

ην 2010: κηα έθζεζε ζπληαγκέλε από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζ.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή πξνεγνύκελσλ 

ςεθηζκάησλ ζην κνξαηόξηνπκ γηα ηελ ρξήζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, εμεηάζηεθε θαη πηνζεηήζεθε από ηελ 

Σξίηε Δπηηξνπή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζ.Δ. ηνλ Ννέκβξηo4 ε έθηε πεληαεηήο έθζεζε γηα ηε ζαλαηηθή 
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πνηλή θαη ηελ εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ πνπ λα εγγπώληαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ εθείλσλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε ζαλαηηθή πνηλή5, παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Δπηηξνπή ησλ Ζ.Δ. γηα ηελ Πξόιεςε ηνπ 

Δγθιήκαηνο θαη Πνηληθή Γηθαηνζύλε ζηε 19ε ζπλδηάζθεςε ηεο ηνλ Μάην ηνπ 2010• θαη κία έθζεζε 

παξνπζηάζηεθε ζηε 15ε ζπλδηάζθεςε ζην πκβνύιην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

20106, ζε αληηζηνηρία κε κηα πξνγελέζηεξε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ λα ζπλερίζεη ηελ δνπιεηά ηεο 

πξνγελέζηεξεο Δπηηξνπήο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ζε επηιεγκέλα ζέκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα από απηά ηα έγγξαθα αλαγλσξίδνπλ ηελ παγθόζκηα ηάζε απέλαληη 

ζηελ θαηάξγεζε θαη θαινύλ ηα θξάηε, ηα νπνία δηαηεξνύλ αθόκα ηε ζαλαηηθή πνηλή λα ζέβνληαη ηηο 

δηεζλείο απαγνξεύζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ εγγπώληαη ηα δηθαηώκαηα 

εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε ζαλαηηθή πνηλή. 

Περιφερειακϊ κυβερνητικϊ ϐργανα επύςησ, ςυνϋχιςαν να υποςτηρύζουν το παγκϐςμιο ταξύδι για 

την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. Μεταξϑ τησ 12ησ και τησ 15ησ Απριλύου 2010, η Αφρικανικό 

Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Δικαιωμϊτων των Λαών οργϊνωςε ϋνα δεϑτερο 

περιφερειακϐ ςυνϋδριο για τη θανατικό ποινό ςτη Βϐρεια και τη Δυτικό Αφρικό και πρϐτεινε την 

δημιουργύα ενϐσ προαιρετικοϑ πρωτοκϐλλου ςτο καταςτατικϐ τησ Αφρικανικόσ Επιτροπόσ 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Δικαιωμϊτων των Λαών για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ. Σον Ιοϑνιο του 2010, το Αφρικανικϐ ώμα εξϋδωςε προςωρινό απϐφαςη αςφαλιςτικών 

μϋτρων, που απϋτρεπε τουσ κυβερνότεσ τησ Νιγηρύασ να προβοϑν ςε εκτελϋςεισ ςτη χώρα, μϋχρι 

να εξεταςτεύ η ϋκκληςη για αναςτολό των εκτελϋςεων που ςυμπληρώθηκε απϐ πϊνω απϐ 800 

θανατοποινύτεσ (δεύτε επύςησ την περιφερειακό επιςκϐπηςη για τη αουδικό Αραβύα). 

Χηφύςματα ενϊντια ςτη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ υιοθετόθηκαν απϐ το Ευρωπαώκϐ 

Κοινοβοϑλιο, με την ευκαιρύα τησ Παγκϐςμιασ Ημϋρασ Ενϊντια ςτη Θανατικό Ποινό και απϐ την 

19η ςυνϋλευςη τησ Κοινοβουλευτικόσ υνϐδου απϐ τον Οργανιςμϐ για την Αςφϊλεια και την 

υνεργαςύα ςτην Ευρώπη, τον Ιοϑλιο του 2010. 

τισ 7 Οκτωβρύου 2010, η ιςπανικό κυβϋρνηςη εγκαθύδρυςε τη Διεθνό Επιτροπό Κατϊ τησ 

Θανατικόσ Ποινόσ, τησ οπούασ οι ςτϐχοι περιλαμβϊνουν την παγκϐςμια κατϊργηςη τησ 

θανατικόσ ποινόσ, ϐπωσ επύςησ και την προώθηςη τησ καθιϋρωςησ ενϐσ μορατϐριουμ για τη 

χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 

ΚΡΑΣΖ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝ ΣΖ ΘΑΝΑΣΗΚΖ ΠΟΗΝΖ: ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΝΣΑ ΣΟ 
ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ  
 

ΚΑΘΤΣΔΡΩΝΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΔΠΟΝΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

Ενώ η κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ βρύςκει ϐλο και περιςςϐτερο πρϐςφορο ϋδαφοσ, τα 

κρϊτη που τη διατηροϑν εξακολουθοϑν να ιςχυρύζονται ϐτι δρουν υπεϑθυνα και βαςύζονται ϐχι 

μϐνο ςτην κοινό γνώμη αλλϊ και ςτο διεθνϋσ δύκαιο. Σο 2010, αυτϊ τα κρϊτη ςυνϋχιςαν να 

υποςτηρύζουν την εφαρμογό τησ θανατικόσ ποινόσ, δηλώνοντασ ϐτι ςτισ χώρεσ τουσ η ϋςχατη 

τιμωρύα εφαρμϐζεται για τα πιο «ςοβαρϊ εγκλόματα» και κατϐπιν καθιερωμϋνησ δύκησ, ϐπωσ 

αναφϋρει το ϊρθρο 6 του Διεθνοϑσ υμφώνου για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα.  

Η Παγκόζμια Περιοδική Αναζκόπηζη (UPR) 

Ζ Παγθόζκηα Πεξηνδηθή Αλαζθόπεζε είλαη έλαο κεραληζκόο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ πνπ εμεηάδεη αλά ηεηξαεηία ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ δεζκεύζεσλ ησλ 192 

Κξαηώλ Μειώλ ησλ Ζ.Δ. ζε ζρέζε κε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Δίλαη έλαο ζπλεξγαηηθόο κεραληζκόο, 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή θαη αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε απέλαληη ζε όια 
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ηα θξάηε. Οη έιεγρνη δηεμάγνληαη από ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηεο UPR ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα. Πξόθεηηαη γηα έλαλ δηα-δξαζηηθό δηάινγν αλάκεζα ζηα θξάηε ππό εμέηαζε θαη ζε άιια 

θξάηε. ηηο παξεκβάζεηο ηνπο ηα θξάηε, κπνξνύλ λα άξνπλ ζέκαηα, λα ζέζνπλ εξσηήκαηα θαη λα θάλνπλ 

πξνηάζεηο γηα δξάζε ζηα θξάηε ππό εμέηαζε. Όια ηα θξάηε-κέιε ηνπ Ο.Ζ.Δ., ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη ηα θξάηε-παξαηεξεηέο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηα-δξαζηηθό 

δηάινγν• νη ΜΚΟ κπνξνύλ λα παξεπξεζνύλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, αιιά δελ κπνξνύλ λα 

παξέκβνπλ. Σν ζέκα ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, ζπρλά επαλέξρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ησλ θξαηώλ 

πνπ ηελ δηαηεξνύλ. Ζ UPR είλαη έλα από ηα γεληθά πιαίζηα, ζηα νπνία ηέηνηα θξάηε επηρεηξνύλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζην εζσηεξηθό ηνπο κε αλαθνξά ζην δηεζλέο δίθαην. 

Σο Διεθνϋσ ϑμφωνο για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα, που υιοθετόθηκε απϐ τη Γενικό 

υνϋλευςη το 1966, δύνει κϊποιεσ γενικϋσ κατευθϑνςεισ για τον περιοριςμϐ τησ χρόςησ τησ 

θανατικόσ ποινόσ και εκθϋτει προςτατευτικϊ μϋτρα για να παρατηρηθοϑν ςε υποθϋςεισ που 

τιμωροϑνται με την εςχϊτη τιμωρύα. το ϊρθρο 6, παρϊγραφοσ 1, αναγνωρύζει το «εγγενϋσ 

δικαύωμα ςτη ζωό», ενώ ςτην παρϊγραφο 2 δηλώνει ϐτι «ςε χώρεσ που δεν ϋχουν καταργόςει τη 

θανατικό ποινό, η καταδύκη ςε θϊνατο, μπορεύ να εφαρμοςτεύ μϐνο ςτα ςοβαρϐτερα 

εγκλόματα…»  

Ενώ η χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ δεν απαγορεϑεται απερύφραςτα ςτο Διεθνϋσ ϑμφωνο για τα 

Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα, το ϊρθρο 6, παρϊγραφοσ 6, αναφϋρει ξεκϊθαρα ϐτι «τύποτα 

ςε αυτϐ το ϊρθρο δεν μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ, απϐ οποιοδόποτε κρϊτοσ-μϋλοσ ςε αυτϐ το 

ϑμφωνο, για να επικαλεςτεύ την καθυςτϋρηςη ό την αποτροπό τησ θανατικόσ ποινόσ». Η 

Επιτροπό των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε., ςχολύαςε ςε μια Γενικό Παρατόρηςη ϐτι 

το ϊρθρο 6 «αναφϋρεται γενικϊ ςτην κατϊργηςη με ϐρουσ που κϊνουν ϋντονα φανερϐ ϐτι η 

κατϊργηςη εύναι επιθυμητό», και ϐτι «ϐλα τα μϋτρα κατϊργηςησ πρϋπει να θεωροϑνται ωσ 

εξϋλιξη ςτον τομϋα τησ απϐλαυςησ του δικαιώματοσ ςτη ζωό».
7
 Κϊνοντασ αναφορϊ ςτο ϊρθρο 6 

αυτόσ τησ ςυνθόκησ για να δικαιολογόςουν την εφαρμογό τησ θανατικόσ ποινόσ, οι χώρεσ που 

την διατηροϑν, ϐχι μϐνο αγνοοϑν την παρϊγραφο 6, αλλϊ υποτιμοϑν τον ςτϐχο και τον ςκοπϐ 

του ϊρθρου.  

ΘΑΝΑΣΗΚΖ ΠΟΗΝΖ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΑ «ΟΒΑΡΟΣΔΡΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ» 

Πολλϊ κρϊτη που διατηροϑν τη θανατικό ποινό ςυνεχύζουν να την επιβϊλουν και να εκτελοϑν 

ανθρώπουσ για εγκλόματα που δεν πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ για να χαρακτηριςτοϑν ωσ 

«ςοβαρϐτερα» ςϑμφωνα με το διεθνϋσ δύκαιο. Ο περιοριςμϐσ τησ χρόςησ τησ θανατικόσ ποινόσ 

ςτα «ςοβαρϐτερα εγκλόματα», ϐπωσ αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 6, παρϊγραφοσ 2 του ΔΑΔΠ, ϋχει 

ερμηνευτεύ ωσ αναφερϐμενοσ ςε θανατηφϐρα εγκλόματα ό εγκλόματα με εξαιρετικϊ ςοβαρϋσ 

ςυνϋπειεσ. Σο υμβοϑλιο Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του Ο.Η.Ε. ϋχει δηλώςει: «η ϋκφραςη 

“ςοβαρϐτερα εγκλόματα”  πρϋπει αυςτηρώσ να ςημαύνει ϐτι η θανατικό ποινό θα πρϋπει να εύναι 

ϋνα εντελώσ εξαιρετικϐ μϋτρο». 
8
 

Με το χρϐνο, ο οριςμϐσ των «πιο ςοβαρών εγκλημϊτων» περιορύςτηκε περαιτϋρω. Οι 

Διαςφαλύςεισ Προςταςύασ των Δικαιωμϊτων ϐςων Αντιμετωπύζουν τη Θανατικό Ποινό (οι 

Διαςφαλύςεισ), που υιοθετόθηκαν απϐ το Οικονομικϐ και Κοινωνικϐ υμβοϑλιο των Η.Ε. και 

προςυπογρϊφηκαν ομϐφωνα απϐ τη Γενικό υνϋλευςη το 1984, αναφϋρουν ϐτι «η θανατικό 

ποινό μπορεύ να επιβληθεύ μϐνο για τα ςοβαρϐτερα εγκλόματα, δεδομϋνου ϐτι το πεδύο 

εφαρμογόσ τησ δεν πρϋπει να υπερβαύνει εγκλόματα εκ προθϋςεωσ με θανατηφϐρεσ ό ϊλλεσ 

εξαιρετικϊ ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ».  
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Η Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων ϋχει περιγρϊψει λεπτομερώσ τουσ τϑπουσ των 

εγκλημϊτων που δεν πρϋπει να επιφϋρουν θανατικϋσ ποινϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μη 

βύαιων πρϊξεων, ϐπωσ οικονομικϊ εγκλόματα, θρηςκευτικϋσ πρακτικϋσ ό ϋκφραςη 

πεποιθόςεων
9 

, «ςεξουαλικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ ςυναινοϑντων ενηλύκων» 
10

, και το 2005 

ςυνϋςτηςε να μην επιβϊλλεται ωσ υποχρεωτικό η θανατικό ποινό.  
11 

 

Η Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων των Η.Ε. ϋχει δηλώςει ϐτι τα ακϐλουθα αδικόματα δεν 

μποροϑν να χαρακτηριςτοϑν ωσ «ςοβαρϐτερα εγκλόματα»: οικονομικϊ αδικόματα,
12  

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ υπεξαύρεςησ απϐ κρατικοϑσ λειτουργοϑσ,
13 

 ςχετικϊ με ναρκωτικϊ 

αδικόματα
14

 , πολιτικϊ αδικόματα,
15

 ληςτεύα,
16

  απαγωγό που δεν καταλόγει ςε θϊνατο,
17

 και 

«αποςταςύα, διαπρϊττοντασ παρϊβαςη ομοφυλοφιλικοϑ χαρακτόρα, παρϊνομη ςεξουαλικό 

επαφό [...] και κλοπό δια τησ βύασ» 
18

. Η Επιτροπό ϋχει εκφρϊςει επύςησ ανηςυχύεσ ςχετικϊ με την 

καταδύκη ςε θϊνατο για διϊφορα εγκλόματα τα οπούα χαρακτηρύζονται αςαφώσ ό υποκειμενικϊ 

ωσ ςχετιζϐμενα με την εςωτερικό και εξωτερικό αςφϊλεια (μιασ χώρασ), και για πολιτικϊ 

αδικόματα. 
19

 

Ο Ειδικϐσ Ειςηγητόσ του Ο.Η.Ε. για τισ εξωδικαςτικϋσ, ςυνοπτικϋσ ό αυθαύρετεσ εκτελϋςεισ 

δόλωςε ϐτι η θανατικό ποινό θα πρϋπει να εξαλειφθεύ για τα οικονομικϊ εγκλόματα και τα 

αδικόματα που ςχετύζονται με ναρκωτικϊ, και ϐτι οι περιοριςμού ςτη χρόςη τησ «αποκλεύουν τη 

δυνατϐτητα θανατικών ποινών για τα αποκαλοϑμενα αδικόματα χωρύσ θϑματα - 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προδοςύασ, τησ καταςκοπεύασ και ϊλλων αςαφώσ οριςμϋνων 

πρϊξεων που περιγρϊφονται ςυνόθωσ ωσ “εγκλόματα κατϊ του κρϊτουσ” ό “προδοςύα”» ,και 

«για πρϊξεισ που ςχετύζονται κατϊ κϑριο λϐγο με τισ επικρατοϑςεσ ηθικϋσ αξύεσ, ϐπωσ η μοιχεύα 

και η πορνεύα, καθώσ και θϋματα ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ». 
20

 

ε πολλϋσ χώρεσ, ωςτϐςο, αδικόματα που ςχετύζονται με ναρκωτικϊ εξακολουθοϑν να 

επιφϋρουν τη θανατικό ποινό, με την ποινό αυτό να εύναι υποχρεωτικό ςε οριςμϋνεσ 

περιπτώςεισ. Ϊνα ςημαντικϐ ποςοςτϐ των εκτελϋςεων και των θανατικών καταδύκων που 

καταγρϊφηκαν το 2010 ςτην Κύνα, την Αύγυπτο, την Ινδονηςύα, το Ιρϊν, το Λϊοσ, τη Λιβϑη, την 

Σαώλϊνδη, τα Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα και την Τεμϋνη όταν για αδικόματα ςχετιζϐμενα με 

ναρκωτικϊ.  

 Σον Δεκϋμβριο του 2010, τϋθηκε ςε ιςχϑ ςτο Ιράν ο τροποποιημϋνοσ νϐμοσ κατϊ των 

ναρκωτικών, διευρϑνοντασ το πεδύο εφαρμογόσ τησ θανατικόσ ποινόσ προκειμϋνου να 

περιληφθοϑν πρϐςθετεσ κατηγορύεσ παρϊνομων ναρκωτικών (π.χ. κρυςταλλικό 

μεθαμφεταμύνη), η κατοχό των οπούων κατϋςτη τιμωρητϋα με θϊνατο. 

 Σον Οκτώβριο του 2010, η Εθνοςυνϋλευςη τησ Γκάμπια ψόφιςε την διεϑρυνςη του πεδύου 

εφαρμογόσ τησ θανατικόσ ποινόσ, καθιςτώντασ την κατοχό περιςςϐτερων απϐ 250 γρ. ηρωύνησ ό 

κοκαϏνησ αδύκημα που μπορεύ να τιμωρηθεύ με θϊνατο. 

 Κατϊ την 15η ςϑνοδο του υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων το Δεκϋμβριο, το Λάοσ 

απϋρριψε τισ ςυςτϊςεισ που ϋγιναν απϐ ϊλλεσ χώρεσ κατϊ την Παγκϐςμια Περιοδικό Αναςκϐπιςη 

(UPR) προκειμϋνου να καταργόςει τη θανατικό ποινό, αναφϋροντασ ϐτι το Λϊοσ δεν εύναι «ϋτοιμο 

να καταργόςει αυτό τη θανατικό ποινό, δεδομϋνου ϐτι αποτελεύ αποτελεςματικϐ αποτρεπτικϐ 

μϋςο για ςοβαρϐτερα αδικόματα ειδικϐτερα για τη διακύνηςη ναρκωτικών».
21

 

 Σο 2010, περιςςϐτερεσ απϐ τισ μιςϋσ απϐ τισ 114 θανατικϋσ καταδύκεσ που επιβλόθηκαν ςτη 
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Μαλαιςία επιβλόθηκαν υποχρεωτικϊ για αδικόματα ςχετιζϐμενα με ναρκωτικϊ 

 Η θανατικό ποινό παρϋμεινε υποχρεωτικό ςτη ιγκαποϑρη για τα αδικόματα που 

ςχετύζονται με ναρκωτικϊ και επιβλόθηκε κυρύωσ κατϊ ξϋνων υπηκϐων.   

 Απϐ τα 708 καταδικαςμϋνα ςε θϊνατο ϊτομα ςτην Σαΰλάνδη ςτο τϋλοσ του 2010, ςχεδϐν τα 

μιςϊ εύχαν καταδικαςτεύ για αδικόματα ςχετιζϐμενα με ναρκωτικϊ 

Παρϊ τισ εκκλόςεισ για την εξαύρεςό τουσ απϐ την κατηγορύα των «πιο ςοβαρών» εγκλημϊτων, 

οριςμϋνα κρϊτη εξακολουθοϑν να επιβϊλλουν θανατικϋσ ποινϋσ για ςεξουαλικέσ ςχέςεισ 

μεταξύ ςυναινούντων ενηλίκων. 

 .το Ιράν, ο λιθοβολιςμϐσ παρϋμεινε υποχρεωτικό τιμωρύα για τη «μοιχεύα» τϐςο για τουσ 

ϊνδρεσ ϐςο και για τισ γυναύκεσ. Πιςτεϑεται ϐτι τουλϊχιςτον 10 γυναύκεσ και τϋςςερισ ϊνδρεσ 

διϋτρεχαν κύνδυνο θανϊτου διϊ λιθοβολιςμοϑ ςτο τϋλοσ του ϋτουσ, παρϐτι αρκετϋσ περιπτώςεισ 

όταν ακϐμη υπϐ εξϋταςη και όταν δυνατϐ να επιβληθοϑν εναλλακτικϋσ ποινϋσ. Σουλϊχιςτον 

ϊλλη μύα γυναύκα, η Maryam Ghorbanzadeh, η οπούα εύχε αρχικϊ καταδικαςτεύ ςε λιθοβολιςμϐ, 

αντιμετώπιζε ςτο τϋλοσ του ϋτουσ την εκτϋλεςη δι 'απαγχονιςμοϑ για «μοιχεύα». 

 Ϊνα νομοςχϋδιο κατϊ τησ ομοφυλοφιλύασ, το οπούο, αν θεςπιςτεύ ωσ νϐμοσ, θα ειςϊγει τη 

θανατικό ποινό για «βαριϊ» ομοφυλοφιλύα, βρύςκονταν εν αναμονό τησ εξϋταςόσ του απϐ το 

Κοινοβοϑλιο τησ Ουγκάντα, ςτο τϋλοσ του 2010. 

Και το 2010 η θανατικό ποινό εξακολοϑθηςε να χρηςιμοποιεύται απϐ οριςμϋνεσ κυβερνόςεισ ωσ 

πολιτικϐ εργαλεύο για τη φύμωςη διαφωνοϑντων φωνών. 

 το τϋλοσ του 2010, τουλϊχιςτον 17 μϋλη τησ κουρδικόσ μειονϐτητασ του Ιρϊν, μεταξϑ των 

οπούων και μύα γυναύκα, ανϋμεναν την εκτϋλεςό τουσ ςτο Ιράν μετϊ την καταδύκη τουσ για 

πολιτικϊ αδικόματα. Όλοι τουσ καταδικϊςτηκαν μετϊ απϐ ϊδικεσ δύκεσ για μοχαρεμπέχ 

(εχθρϐτητα εναντύον του Θεοϑ), για ϋνταξη ςε απαγορευμϋνεσ κουρδικϋσ ομϊδεσ τησ 

αντιπολύτευςησ, κυρύωσ ςτο Κϐμμα για μια Ελεϑθερη Ζωό ςτο Κουρδιςτϊν (γνωςτϐ με το 

κουρδικϐ ακρωνϑμιο του, PJAK) ϋνοπλη ομϊδα, και ςτην Κομϊλα, μια μαρξιςτικό οργϊνωςη. 

ϑμφωνα με αναφορϋσ, κϊποιοι απϐ αυτοϑσ υποβλόθηκαν ςε βαςανιςτόρια ενώ βριςκϐταν υπϐ 

κρϊτηςη και τουσ αρνόθηκε η πρϐςβαςη ςε δικηγϐρο. Τπϊρχει φϐβοσ ϐτι ϋνασ απϐ αυτοϑσ, ο 

Hossein Khezri, εκτελϋςθηκε ςτισ 15 Ιανουαρύου 2011. 

 Κατϊ τη διϊρκεια τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ  Αναςκϐπηςησ τησ  χώρασ, οι εκπρϐςωποι τησ 

Λιβύησ δόλωςαν ϐτι η θανατικό ποινό εφαρμϐζεται ςε διακεκριμϋνα εγκλόματα και 

ςυμφώνηςαν να εξετϊςουν και να απαντόςουν ςτη ςϑςταςη να επανεξετϊςουν τη μεύωςη του 

αριθμοϑ των αδικημϊτων που επιφϋρουν τη θανατικό ποινό – ειδικϐτερα εκεύνων των 

αδικημϊτων που ςχετύζονται με την ύδρυςη ομϊδων, οργανώςεων ό ενώςεων.  

Αρκετϊ κρϊτη επιτρϋπουν τη θανατικό ποινό για εγκλόματα βλαςφημύασ και ϊλλα εγκλόματα μη 

βύαιησ ϋκφραςησ και ςυναναςτροφόσ. το Πακιςτϊν, η Aasia Bibi, μια χριςτιανό μητϋρα πϋντε 

παιδιών, κατηγορόθηκε για βλαςφημύα και καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο μετϊ απϐ μεροληπτικό 

δύκη ςτισ 8 Νοεμβρύου. Μια προςφυγό που αςκόθηκε κατϊ τησ απϐφαςησ ςτο Ανώτατο 

Δικαςτόριο τησ Λαχώρησ παραμϋνει ςε εκκρεμϐτητα. 
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ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΦΑΜΑΣΟ ΣΩΝ ΔΓΚΛΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΣΗΜΩΡΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΘΑΝΑΣΟ 

Σοπικού φορεύσ και φορεύσ του Ο.Η.Ε. δόλωςαν επύςησ ϐτι εφϐςον ϋχει καταργηθεύ η θανατικό 

ποινό δεν θα πρϋπει να ειςϊγεται εκ νϋου και ϐτι η τϊςη για κατϊργηςη δεν θα πρϋπει να 

υπονομεϑεται απϐ κρϊτη που επεκτεύνουν τον αριθμϐ των εγκλημϊτων για τα οπούα μπορεύ να 

επιβληθεύ η θανατικό ποινό. Παρατόρηςαν ϐτι και οι δϑο ενϋργειεσ εύναι αςυμβύβαςτεσ με το 

ϊρθρο 6 του ΔΑΔΠ και αντιτύθενται ςτο ςτϐχο τησ κατϊργηςησ. 
22

 

Μϋςα ςτο 2010, το πεδύο εφαρμογόσ τησ θανατικόσ ποινόσ ςτη Γκάμπια επεκτϊθηκε. Απϐ την 

Εθνοςυνϋλευςη τησ χώρασ εγκρύθηκαν τρύα νομοςχϋδια με αντικεύμενο τη μετατροπό τησ 

εμπορύασ ανθρώπων, του βιαςμοϑ, τησ βύαιησ ληςτεύασ και τησ κατοχόσ περιςςϐτερων απϐ 250 

γρ. ηρωύνησ ό κοκαϏνησ ςε αδικόματα που επιφϋρουν τη θανατικό ποινό.  

Σο Νοϋμβριο του 2010, το Ανώτατο Δικαςτόριο τησ Ινδίασ ςε μύα προςπϊθεια να αντιμετωπιςτεύ 

το πρϐβλημα των θανϊτων που ςχετύζονται με θϋματα προύκασ (αφϑςικοσ θϊνατοσ γυναικών 

μετϊ απϐ απαιτόςεισ να πληρώςουν προύκα κατϊ τη διϊρκεια του γϊμου ό μετϊ απϐ αυτϐν), 

εξϋδωςε οδηγύα προσ ϐλα τα δικαςτόρια να διαςφαλύςουν ϐτι η κατηγορύα για φϐνο 

ςυμπεριλαμβϊνεται ςε ϐλεσ τισ παρϐμοιεσ περιπτώςεισ. Αποτελεςματικϐ μϋτρο για τη μεύωςη 

αυτών των εγκλημϊτων μπορεύ να εύναι η αϑξηςη του αριθμοϑ των θανατικών καταδύκων. 

 

Νομοςχϋδια για την επϋκταςη του πεδύου εφαρμογόσ τησ θανατικόσ ποινόσ, προτϊθηκαν ςε 

αρκετϋσ χώρεσ ςυμπεριλαμβανομϋνου του Μπαγκλαντϋσ, τησ Ινδύασ, του Πακιςτϊν, τησ 

Ουγκϊντα και των Η.Π.Α. Αρκετϋσ χώρεσ, επύςησ, απεύληςαν να αρχύςουν και πϊλι τισ εκτελϋςεισ: 

μεταξϑ ϊλλων η Γκϊμπια, η Γουατεμϊλα, η Νιγηρύα και το Σρινιδϊδ και Σομπϊγκο. Μύα δημϐςια 

πρωτοβουλύα που ζητοϑςε τη διεξαγωγό δημοψηφύςματοσ για την επαναφορϊ τησ θανατικόσ 

ποινόσ ςτην Ελβετύα ματαιώθηκε λύγο μετϊ την ϋναρξό τησ. 

ΑΓΗΚΔ ΓΗΚΔ 

Η Διαςφϊλιςη 5 των Διαςφαλύςεων για την Προςταςύα των Δικαιωμϊτων Όςων Αντιμετωπύζουν 

τη Θανατικό Ποινό, αναφϋρει: «Η θανατικό ποινό μπορεύ να εφαρμοςτεύ μϐνο κατϐπιν οριςτικόσ 

απϐφαςησ που εκδϐθηκε απϐ αρμϐδιο δικαςτόριο μετϊ απϐ νομικό διαδικαςύα, η οπούα παρϋχει 

ϐλεσ τισ δυνατϋσ διαςφαλύςεισ για την εξαςφϊλιςη δύκαιησ δύκησ, τουλϊχιςτον ύςεσ με εκεύνεσ που 

περιλαμβϊνονται ςτο ϊρθρο 14 του Διεθνοϑσ υμφώνου για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ 

Δικαιώματα (ΔΑΔΠ), ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ κϊθε ατϐμου που θεωρεύται 

ϑποπτο ό κατηγορεύται για ϋγκλημα για το οπούο η θανατικό ποινό μπορεύ να επιβληθεύ ςε 

επαρκό νομικό ςυνδρομό καθ' ϐλα τα ςτϊδια τησ διαδικαςύασ». 

 

Ψςτϐςο, παρϊ τα ςαφό αυτϊ δικαιώματα, η Διεθνόσ Αμνηςτύα ςυνεχύζει να καταγρϊφει 

θανατικϋσ ποινϋσ που επιβλόθηκαν μετϊ απϐ ϊδικεσ δύκεσ και καταδύκεσ που βαςύζονται ςε 

ομολογύεσ που αναφϋρεται ϐτι αποςπϊςτηκαν μϋςω βαςανιςτηρύων, τα οπούα απαγορεϑονται 

ρητϊ τϐςο το απϐ το ΔΑΔΠ ϐςο και απϐ τη ϑμβαςη Κατϊ των Βαςανιςτηρύων και Ωλλων 

Σρϐπων κληρόσ, Απϊνθρωπησ ό Σαπεινωτικόσ Μεταχεύριςησ ό Σιμωρύασ του Ο.Η.Ε.. Σο 2010, η 

θανατικό ποινό εφαρμϐςτηκε μετϊ απϐ δύκεσ που δεν εκπληροϑςαν τα διεθνό πρϐτυπα 

δικαιοςϑνησ ςε διϊφορεσ χώρεσ μεταξϑ των οπούων οι εξόσ: Κύνα, Λαώκό Δημοκρατύα του 

Κονγκϐ, Ιςημερινό Γουινϋα, Γκϊμπια, Λιβϑη, Νιγηρύα, Πακιςτϊν, Ιρϊν, Ιρϊκ, Κατϊρ, αουδικό 

Αραβύα, ομαλύα, ουδϊν και Τεμϋνη. 
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 την Ιςημερινή Γουινέα τϋςςερισ ϊνδρεσ εκτελϋςτηκαν ςτισ 21 Αυγοϑςτου 2010 εντϐσ μιασ 

ώρασ μετϊ την καταδύκη τουσ ςε θϊνατο απϐ ςτρατιωτικϐ δικαςτόριο. Οι ϊνδρεσ δεν όταν 

παρϐντεσ ςτο δικαςτόριο ϐταν ανακοινώθηκαν οι ποινϋσ τουσ. τη φυλακό εύχαν κρατηθεύ ςε 

απομϐνωςη και ςχετικϋσ αναφορϋσ υποδεικνϑουν ϐτι εύχαν βαςανιςτεύ για να υποχρεωθοϑν να 

ομολογόςουν πωσ διϋπραξαν μια αναφερϐμενη επύθεςη ςτο προεδρικϐ μϋγαρο τον Υεβρουϊριο 

του 2009. Η δύκη τουσ δεν εκπλόρωςε τα διεθνό πρϐτυπα δικαιοςϑνησ και η ταχϑτητα τησ 

εκτϋλεςόσ τουσ, τουσ ςτϋρηςε το δικαύωμα να αςκόςουν ϋφεςη ςε ανώτερο δικαςτόριο, καθώσ 

και το δικαύωμϊ τουσ να ζητόςουν επιεύκεια ςϑμφωνα με το διεθνϋσ δύκαιο και το δύκαιο τησ ύδιασ 

τησ χώρασ. 

 το Ιράν, η Διεθνόσ Αμνηςτύα κατϋγραψε θανατικϋσ ποινϋσ που επιβλόθηκαν ςε πολιτικοϑσ 

αντιπϊλουσ και μϋλη εθνοτικών μειονοτότων, μετϊ απϐ ϊδικεσ δύκεσ. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ 

αναφϋρθηκε ϐτι τα ϊτομα που καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο υπϋςτηςαν βαςανιςτόρια ϐςο βριςκϐταν 

υπϐ κρϊτηςη και ϐτι τουσ αρνόθηκε η πρϐςβαςη ςε δικηγϐρο. 

 τη αουδική Αραβία οι θανατικϋσ καταδύκεσ επιβλόθηκαν ωσ επύ το πλεύςτον μετϊ απϐ 

δικαςτικϋσ διαδικαςύεσ που δεν ικανοποιοϑςαν τα διεθνό πρϐτυπα δύκαιησ δύκησ. Αλλοδαπού 

υπόκοοι, κυρύωσ μετανϊςτεσ απϐ αναπτυςςϐμενεσ χώρεσ τησ Αφρικόσ και τησ Αςύασ, 

καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο και παρϋμειναν ιδιαύτερα ευϊλωτοι ςτη μυςτικοπαθό και ςυνοπτικό 

φϑςη τησ ποινικόσ διαδικαςύασ. 

 Δεκαεπτϊ ινδού εργαζϐμενοι μετανϊςτεσ καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο ςτισ 29 Μαρτύου 2010 

απϐ ϋνα κατώτερο δικαςτόριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη δολοφονύα ενϐσ 

Πακιςτανοϑ υπηκϐου. τουσ ϊνδρεσ παραςχϋθηκε δικηγϐροσ με καταγωγό απϐ τα Εμιρϊτα, ο 

οπούοσ δεν μποροϑςε να μιλόςει τη μητρικό τουσ γλώςςα, Πουντζϊμπι, και ενώπιον του 

δικαςτηρύου δεν ϋκανε λϐγο για τα βαςανιςτόρια τα οπούα αναφϋρεται ϐτι υπϋςτηςαν κατϊ την 

κρϊτηςό τουσ. Σα πρακτικϊ τησ δύκησ μεταφρϊςτηκαν απϐ τα αραβικϊ ςτα χύντι, γλώςςα την 

οπούα οι 17 ϊνδρεσ δεν καταλαβαύνουν. Η εκδύκαςη τησ ϋφεςησ δεν εύχε ςυγκληθεύ κατϊ τη 

ςϑνταξη του παρϐντοσ κειμϋνου. 

ΘΑΝΑΣΗΚΖ ΠΟΗΝΖ ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΑΝΖΛΗΚΩΝ  

Μύα απϐ τισ ςαφϋςτερεσ απαγορεϑςεισ του διεθνοϑσ δικαύου ςχετικϊ με τη χρόςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ αφορϊ τουσ ανόλικουσ παραβϊτεσ. Σο ϊρθρο 6(5) του ΔΑΔΠ αναφϋρει: «Η θανατικό 

ποινό δεν επιβϊλλεται για εγκλόματα που διαπρϊχθηκαν απϐ πρϐςωπα κϊτω των δεκαοκτώ 

ετών και δεν εκτελεύται ϐςον αφορϊ τισ εγκϑουσ». Η Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του 

Ο.Η.Ε. ϋχει αναφερθεύ ςτην απαγϐρευςη τησ εκτϋλεςησ παιδιών ωσ ϋναν κανϐνα του εθιμικοϑ 

διεθνοϑσ δικαύου, ο οπούοσ δεν μπορεύ να αποτελϋςει αντικεύμενο επιφϑλαξησ απϐ ϋνα κρϊτοσ 

που γύνεται ςυμβαλλϐμενο μϋροσ του ΔΑΔΠ. Σο ϊρθρο 37(α) τησ ϑμβαςησ των Η.Ε. για τα 

Δικαιώματα του Παιδιοϑ αναφϋρει: «Θανατικό ποινό ό ιςϐβια κϊθειρξη χωρύσ δυνατϐτητα 

απελευθϋρωςησ δεν πρϋπει να απαγγϋλλονται για παραβϊςεισ, τισ οπούεσ ϋχουν διαπρϊξει 

πρϐςωπα κϊτω των δεκαοκτώ ετών». 

Ψςτϐςο, παρϊ τη ςαφό απαγϐρευςη, ο Mohammad A., εκτελϋςτηκε ςτισ 10 Ιουλύου 2010 ςτο 

Μαρβντϊςτ του Ιρϊν για ϋνα ϋγκλημα που διϋπραξε ϐταν όταν κϊτω των 18 ετών. Σο 2010 το 

Ιρϊν, το Πακιςτϊν, η αουδικό Αραβύα, το ουδϊν, τα Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα και η Τεμϋνη 

επϋβαλαν θανατικϋσ ποινϋσ ςε ϊτομα που όταν κϊτω των 18 ετών ϐταν διαπρϊχθηκαν τα 

εγκλόματα.  
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τη Νιγηρύα, η χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ εναντύων ανόλικων παραβατών αποτελεύ μύα απϐ τισ 

ςοβαρϐτερεσ ανηςυχύεσ ϐςον αφορϊ τη χρόςη τησ μεθϐδου αυτόσ απϐ τη χώρα. Παρϐτι ο Νϐμοσ 

για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ τησ Νιγηρύασ απαγορεϑει τη θανατικό ποινό, περιςςϐτεροι απϐ 

20 καταδικαςμϋνοι ςε θϊνατο κρατοϑμενοι καταδικϊςτηκαν για εγκλόματα που διϋπραξαν ϐταν 

όταν κϊτω των 18 ετών. τισ 11 Ιουνύου 2010, ςτισ Καταληκτικϋσ Παρατηρόςεισ τησ ςχετικϊ με τη 

Νιγηρύα, η Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ επανϋλαβε την ϋντονη ανηςυχύα που 

εξϋφραςε η Αφρικανικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα και την Ευημερύα του Παιδιοϑ ςχετικϊ με 

την υποχρεωτικό θανατικό ποινό για παραπτώματα ςτουσ ποινικοϑσ κώδικεσ τησ αρύα 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων των τιμωριών χϊντ- υποχρεωτικών ποινών, ϐπωσ προβλϋπονται ςε 

ιςλαμικϊ κεύμενα). Δεδομϋνησ τησ απουςύασ ενϐσ οριςμοϑ του παιδιοϑ ωσ ατϐμου ηλικύασ κϊτω 

των 18 ετών ςτουσ ποινικοϑσ κώδικεσ τησ αρύα και του ϐτι ςε οριςμϋνα κρϊτη τα παιδιϊ 

ορύζονται με βϊςη την εφηβεύα, η θανατικό ποινό όταν δυνατϐ να επιβληθεύ ςε παιδιϊ υπϐ τη 

δικαιοδοςύα τησ αρύα. Η Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ ςυνϋςτηςε ςτη Νιγηρύα να 

εκμεταλλευτεύ την ευκαιρύα τησ εν εξελύξει ςυνταγματικόσ αναθεώρηςησ προκειμϋνου να 

απαγορεϑςει ρητώσ την εφαρμογό τησ θανατικόσ ποινόσ ςε ϊτομα κϊτω των 18 ετών. 

Προϋτρεψε επύςησ τη χώρα να επανεξετϊςει τουσ φακϋλουσ ϐλων των κρατουμϋνων που εύναι 

καταδικαςμϋνοι ςε θϊνατο για εγκλόματα που διϋπραξαν πριν απϐ την ηλικύα των 18, να 

απαγορεϑςει ςτην εθνικό νομοθεςύα τη θανατικό ποινό για ϐλα τα ϊτομα κϊτω των 18 ετών, 

μεταξϑ ϊλλων, μϋςω κατϊλληλων προςαρμογών ςτην ερμηνεύα των ποινικών κωδύκων τησ 

αρύα και ςε ςυμφωνύα με τη ϑμβαςη για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ και να ςυμπεριλϊβει ςτην 

επϐμενη περιοδικό ϋκθεςό τησ αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με ϐλα τα μϋτρα που 

λαμβϊνονται για να εγγυϊται ςτα παιδιϊ το δικαύωμϊ τουσ ςτη ζωό, την επιβύωςη και την 

ανϊπτυξη.
23
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 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 
ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΖΠΔΗΡΟ 
 

Οι  Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ (Η.Π.Α.) παρϋμειναν και το 2010 η μοναδικό χώρα 

εκτελεςτόσ ςτην αμερικανικό όπειρο καθώσ εκτελϋςτηκαν 46 φυλακιςθϋντεσ. Ψςτϐςο, ο 

αριθμϐσ των εκτελϋςεων ςτισ Η.Π.Α. μειώθηκε το 2010, ςε ςϑγκριςη με το 2009, μια χρονιϊ κατϊ 

την οπούα εύχαν εκτελεςθεύ 52 ϊνθρωποι. Η εφαρμογό τησ θανατικόσ ποινόσ ςτη ςυγκεκριμϋνη 

χώρα ςυνεχύζει να φθύνει ςε ςϑγκριςη με τα υψηλϐτατα επύπεδα που εύχαν καταγραφεύ ςτη 

δεκαετύα του 1990. Παρϊλληλα, κατϊ τη διϊρκεια του 2010 καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο 110 

ϊνθρωποι, αλλϊ αυτϐσ ο αριθμϐσ δεν αναλογεύ παρϊ μϐνο ςτο 1/3 ϐςων καταδικϊςτηκαν ςε 

θϊνατο ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1990. το τϋλοσ του 2010 υπόρχαν πϊντωσ περιςςϐτεροι απϐ 

3.200 θανατοποινύτεσ ςτισ Η.Π.Α.  

Αν και η Καραώβικό παρϋμεινε μια περιοχό χωρύσ εκτελϋςεισ, υπόρξαν ανηςυχητικϋσ 

προςπϊθειεσ να ξαναρχύςουν τισ εκτελϋςεισ αρκετϊ κρϊτη τα οπούα διατηροϑν τη θανατικό 

ποινό. Τπόρξαν, ϐμωσ, και περιπτώςεισ ςτην περιοχό ϐπου ϋγιναν θετικϊ βόματα, ϐπωσ για 

παρϊδειγμα η Γουιϊνα ϐπου το κοινοβοϑλιο ψόφιςε υπϋρ τησ κατϊργηςησ τησ υποχρεωτικόσ 

επιβολόσ θανατικόσ ποινόσ για το αδύκημα τησ ανθρωποκτονύασ.    

Οι εκτελϋςεισ που καταγρϊφηκαν το 2010 ςτισ Η.Π.Α. ϋχουν ωσ εξόσ: Σϋξασ (17), Οχϊιο (8), 

Αλαμπϊμα (5), Μιςιςύπι (3), Οκλαχϐμα (3), Βιρτζύνια (3), Γεωργύα (2), Αριζϐνα (1), Υλϐριντα (1), 

Λουώζιϊνα (1), Γιοϑτα (1) και Ουϊςιγκτον (1). Για μύα ακϐμη φορϊ η πλειονϐτητα των εκτελϋςεων 

ςτισ ΗΠΑ ϋγιναν απϐ μικρϐ αριθμϐ πολιτειών. τη Γιοϑτα και την Ουϊςιγκτον ϋγιναν οι πρώτεσ 

εκτελϋςεισ απϐ το 1991 και το 2001 αντύςτοιχα.  

Κατϊ τη διϊρκεια του προηγοϑμενου ϋτουσ καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο τουλϊχιςτον 124 

ϊνθρωποι ςτην αμερικανικό όπειρο: Μπαχϊμεσ (τουλϊχιςτον 5), Μπαρμπϋιντοσ (1), Γουατεμϊλα 

(1), Γουιϊνα (τουλϊχιςτον 1), Σζαμϊικα (4), Σρινιντϊντ και Σομπϊγκο (+) και Η.Π.Α. (τουλϊχιςτον 

110). 

Σον Ιοϑλιο του 2010, το Ανακτοβοϑλιο του Λονδύνου ανϋτρεψε την ποινό Earlin White ο οπούοσ 

καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο για ανθρωποκτονύα ςτη Μπελίςε το 2003. την ετυμηγορύα του το 

Ανακτοβοϑλιο επιςημαύνει ϐτι ϋνασ απϐ τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ μειώθηκε η ποινό εύναι ϐτι 

δεν αξιολογόθηκε η κοινωνικό και ψυχολογικό κατϊςταςη του κατηγορουμϋνου κατϊ την 

επιβολό τησ ποινόσ. Ψςτϐςο, τον Ιοϑνιο του 2010 τϋθηκε ςε ιςχϑ ςτο Μπελύςε ο νϐμοσ για το 

υμβοϑλιο Δικαιοςϑνησ τησ Καραώβικόσ, ο οπούοσ αποκόρυξε το Ανακτοβοϑλιο και καθιϋρωςε το 

υμβοϑλιο Δικαιοςϑνησ τησ Καραώβικόσ ωσ το ανώτατο εφετεύο για ϐλεσ τισ αςτικϋσ και ποινικϋσ 

υποθϋςεισ ςτη χώρα. Πϊντωσ, δϐθηκε προςωρινϊ η δυνατϐτητα ςτο Ανακτοβοϑλιο να εξετϊςει 

τισ εφϋςεισ που εκκρεμοϑν.  

Σον Δεκϋμβριο του 2010, η Κούβα μεύωςε τισ θανατικϋσ ποινϋσ των τριών θανατοποινιτών που 

απομϋνουν ςτη χώρα αφόνοντασ κενϐ τον κατϊλογο των θανατοποινιτών τησ Κοϑβασ για πρώτη 

φορϊ τα τελευταύα χρϐνια. Οι περιςςϐτερεσ θανατικϋσ ποινϋσ εύχαν ανατραπεύ απϐ τον πρϐεδρο 

Ραοϑλ Κϊςτρο το 2008, αλλϊ παρϋμενε η θανατικό καταδύκη αυτών των τριών, οι οπούοι εύχαν 
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καταδικαςτεύ ςε θϊνατο για τρομοκρατύα. Η τελευταύα θανατικό εκτϋλεςη που 

πραγματοποιόθηκε ςτην Κοϑβα ϋγινε το 2003.  

Σον Νοϋμβριο, ο Πρϐεδροσ τησ Γουατεμάλασ, Alvaro Colom, ϋθεςε βϋτο ςε νομοςχϋδιο 

προκειμϋνου να αποτρϋψει την επανεκκύνηςη των εκτελϋςεων ςτη χώρα, οι οπούεσ ϋχουν να 

πραγματοποιηθοϑν απϐ το 2000. Ο νϐμοσ που εγκρύθηκε απϐ το Κογκρϋςο τον Οκτώβριο 

θϋςπιςε διαδικαςύα χορόγηςησ χϊριτοσ, η οπούα εύναι ςϑμφωνη με την απϐφαςη του δια-

αμερικανικοϑ δικαςτηρύου που τονύζει ϐτι η Γουατεμϊλα δεν δικαιοϑται να εφαρμϐςει την 

θανατικό καταδύκη, διϐτι οι θανατοποινύτεσ ςτεροϑνται τησ δυνατϐτητασ αύτηςησ χορόγηςησ 

χϊριτοσ ό μετατροπόσ τησ ποινόσ τουσ. Πϋρυςι υπόρξε μύα νϋα θανατικό καταδύκη, ενώ ςτισ 31 

Δεκεμβρύου υπόρχαν ςτη χώρα 13 θανατοποινύτεσ.  

τισ 10 ΜαϏου του 2010, η Γρενάδα αξιολογόθηκε απϐ την Παγκϐςμια Περιοδικό Αναςκϐπηςη 

του υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων των Η.Ε. ε ϐ,τι αφορϊ τη θανατικό ποινό, η 

Γρενϊδα υποςτόριξε ϐτι παραμϋνει μεν ςτη νομοθεςύα τησ, αλλϊ δεν ϋχει εφαρμοςτεύ εδώ και 

δεκαετύεσ. Εξϊλλου, η υποχρεωτικό επιβολό τησ ϊρθηκε το 2006 κατϐπιν ςχετικόσ απϐφαςησ 

του Ανακτοβουλύου. Με τη λόξη τησ αξιολϐγηςησ, πϊντωσ, η Γρενϊδα αρνόθηκε να αποδεχθεύ τισ 

ςυςτϊςεισ για την εφαρμογό μορατϐριουμ ςτισ εκτελϋςεισ και την κατϊργηςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ.  

Σον Οκτώβριο του 2010, το κοινοβοϑλιο τησ Γουιάνασ υπερψόφιςε νομοςχϋδιο που προϋβλεπε 

την κατϊργηςη τησ υποχρεωτικόσ θανατικόσ καταδύκησ ϐςων καταδικϊζονταν για 

ανθρωποκτονύεσ. Η θανατικό ποινό μπορεύ να επιβληθεύ, ϐμωσ, για ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ 

ανθρωποκτονύασ. ϑμφωνα με μαρτυρύεσ, 40 θανατοποινύτεσ ζότηςαν να μειωθεύ η ποινό τουσ 

μετϊ την αλλαγό τησ νομοθεςύασ. Η Γουιϊνα αξιολογόθηκε απϐ την Παγκϐςμια Περιοδικό 

Αναςκϐπηςη ςτισ 11 ΜαϏου 2010. Η Γουιϊνα δϋχθηκε οικειοθελώσ να ςυνεχύςει να εξετϊζει το 

ενδεχϐμενο κατϊργηςησ τησ θανατικόσ ποινόσ και να παρουςιϊςει ςχετικό ϋκθεςη ςτο 

υμβοϑλιο Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων ςε δϑο χρϐνια. 
24

 

Η επιβολό τησ θανατικόσ καταδύκησ ςυνεχύςτηκε ςτη Σζαμάικα το 2010, αλλϊ δεν 

πραγματοποιόθηκαν εκτελϋςεισ για 22η ςυνεχό χρονιϊ. τισ 8 Νοεμβρύου 2010, η Σζαμϊικα 

αξιολογόθηκε απϐ την Παγκϐςμια Περιοδικό Αναςκϐπηςη. ε ϐ,τι αφορϊ τη θανατικό ποινό ο 

κυβερνητικϐσ εκπρϐςωποσ δόλωςε ϐτι η Σζαμϊικα διατηρεύ τη θανατικό ποινό και ϐτι “με αυτϐ 

τον τρϐπο τιμϊ την αρχό τησ αναλογικϐτητασ των ποινών διατηρώντασ τη ςυγκεκριμϋνη ποινό 

για τα πιο ειδεχθό εγκλόματα∙ επιπλϋον, η επιβολό τησ ϋχει γύνει με ςϑνεςη μετϊ την 

ακροαματικό διαδικαςύα». ημεύωςε επύςησ ϐτι η διατόρηςη τησ θανατικόσ ποινόσ δεν αντύκειται 

ςτο διεθνϋσ δύκαιο οϑτε εύναι αςυμβύβαςτη με το δικαύωμα ςτη ζωό.”
25 

Η Σζαμϊικα αποδϋχτηκε 

επύςησ ϐτι απϐ το 1988 υπϊρχει de facto μορατϐριουμ ςτισ θανατικϋσ εκτελϋςεισ, ϐμωσ, 

ξεκαθϊριςε ϐτι δεν υπϊρχει αύτημα κατϊργηςησ, αλλϊ διατόρηςησ τησ θανατικόσ ποινόσ. Ο 

εκπρϐςωποσ επιςόμανε ακϐμη ϐτι εύναι απύθανο κατϊ ςυνϋπεια να αλλϊξει ςτϊςη η Σζαμϊικα 

και να υπερψηφύςει το επικεύμενο ψόφιςμα τησ Γενικόσ υνϋλευςησ για την υιοθϋτηςη 

μορατϐριουμ ςτη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ, κϊτι που ϐντωσ ςυνϋβη τελικϊ, καθώσ η 

Σζαμϊικα καταψόφιςε το ψόφιςμα ςτισ 21 Δεκεμβρύου του 2010. Η Σζαμϊικα δεν υποςτόριξε 

μϊλιςτα τισ ςυςτϊςεισ για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ.  

Κατϊ τη διϊρκεια του 2010, ςτισ Η.Π.Α., ο πρώην θανατοποινύτησ, Anthony Graves, 

απαλλϊχθηκε. Εύχε καταδικαςτεύ ςε θϊνατο το 1994 για ϋνα ϋγκλημα που αφοροϑςε ϋξι 

ανθρωποκτονύεσ. Σο 2006, ομοςπονδιακϐ εφετεύο αποφϊνθηκε ϐτι θα ϋπρεπε να ξαναδικαςτεύ ό 
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να απελευθερωθεύ με το ςκεπτικϐ ϐτι η πολιτεύα εύχε αποςιωπόςει τισ καταθϋςεισ του βαςικοϑ 

μϊρτυρα, Robert Carter (ο οπούοσ καταδικϊςτηκε επύςησ ςε θϊνατο για το ύδιο ϋγκλημα), που 

υποςτόριξε ϐτι ο Anthony Graves δεν εύχε ανϊμιξη. Μετϊ την επανεξϋταςη τησ υπϐθεςησ η 

ειςαγγελύα κατϋληξε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι δεν υπόρχαν ςτοιχεύα που να ςυνδϋουν τον Anthony 

Graves με τισ ανθρωποκτονύεσ και ϐτι όταν αθώοσ. Οι κατηγορύεσ εναντύον του αποςϑρθηκαν και 

απελευθερώθηκε ςτισ 27 Οκτωβρύου του 2010. Ο Anthony Graves ϋγινε ο 138οσ θανατοποινύτησ 

που αθωώθηκε ςτισ Η.Π.Α. μετϊ το 1973 κϊτι που καταδεικνϑει ξεκϊθαρα την αναξιοπιςτύα του 

ςυςτόματοσ.   

Ο John Paul Stevens, πρώην δικαςτόσ του Ανώτατου Δικαςτηρύου των Η.Π.Α. ςυγκαταλϋγεται ςε 

εκεύνουσ που ϋχουν αλλϊξει ϊποψη ςχετικϊ με τη θανατικό ποινό. Μετϊ τη ςυνταξιοδϐτηςό του 

απϐ το Ανώτατο Δικαςτόριο το 2010, ο πρώην δικαςτόσ ανϋφερε δημοςύωσ ϐτι ςτα 35 χρϐνια τησ 

θητεύασ του μετϊνιωςε για μύα απϐφαςη: ϐταν ςυντϊχθηκε με την πλειοψηφύα ςτην υπϐθεςη 

Gregg v. Georgia το 1976, η οπούα επϋτρεψε να ξαναρχύςουν οι εκτελϋςεισ ςτισ Η.Π.Α., ϋπειτα απϐ 

την παϑςη τουσ για μύα ςχεδϐν δεκαετύα. «Πιςτεϑω ϐτι υπϊρχει μια ψόφοσ που θα την ϊλλαζα 

και αυτό εύναι η διατόρηςη του καθεςτώτοσ τησ θανατικόσ ποινόσ. Νομύζω ϐτι δεν προβλϋψαμε 

πωσ θα ερμηνευϐταν. Νομύζω ϐτι όταν μια εςφαλμϋνη απϐφαςη»
26 

τϐνιςε.  

Αυτό η δόλωςη ςυνδϋεται με την ϊποψη που εξϋφραςε το 2008 ςτην απϐφαςη για την υπϐθεςη 

Baze v. Rees, ϐταν αποκϊλυψε -ϋπειτα απϐ περιςςϐτερεσ απϐ τρεισ δεκαετύεσ ςτο ανώτατο 

δικαςτόριο τησ χώρασ- ϐτι κατϋληξε ςτο ςυμπϋραςμα πωσ η θανατικό ποινό αποτελεύ 

απϊνθρωπο χϊςιμο χρϐνου. «τηρύχθηκα ςτην προςωπικό μου εμπειρύα», ϋγραψε ο Δικαςτόσ 

Stevens «και κατϋληξα ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι η επιβολό τησ θανατικόσ ποινόσ αντιπροςωπεϑει μύα 

ανοϑςια και ϊςκοπη εξϊλειψη τησ ζωόσ που ϋχει οριακό μϐνο ςυνειςφορϊ ςε οποιουςδόποτε 

ευδιϊκριτουσ κοινωνικοϑσ ό δημϐςιουσ ςτϐχουσ». Μια τιμωρύα «με τϐςο αςόμαντα 

αποτελϋςματα για το κρϊτοσ εύναι προφανώσ αλϐγιςτη και απϊνθρωπη» ςυμπλόρωςε.  

Η ςκληρϐτητα τησ θανατικόσ ποινόσ καταδεύχθηκε την εβδομϊδα που προηγόθηκε τησ 

εκτϋλεςησ του Brandon Rhode ςτη Σζώρτζια των Η.Π.Α. ςτισ 27 επτεμβρύου του 2010. Η 

εκτϋλεςό του εύχε προγραμματιςτεύ αρχικϊ για τισ 21 επτεμβρύου, αλλϊ εκεύνο το πρωύ, παρϊ 

την υποτιθϋμενη ςτενό επιτόρηςό του απϐ δϑο φρουροϑσ, ο Μπρϊντον Ρϐουντ αποπειρϊθηκε 

να αυτοκτονόςει κϐβοντασ εισ βϊθοσ τα χϋρια  και τον λαιμϐ του με ϋνα ξυρϊφι. Οδηγόθηκε 

εςπευςμϋνα ςτο νοςοκομεύο ϐπου διαπιςτώθηκε ϐτι κινδϑνευε ϊμεςα να πεθϊνει καθώσ εύχε 

χϊςει πολϑ αύμα. Σον ςυνϋφεραν, του ϋραψαν τισ πληγϋσ και τον γϑριςαν πύςω ςτη φυλακό. Ο 

δικηγϐροσ του τον εύδε το απϐγευμα τησ 21ησ επτεμβρύου, δεμϋνο ςε καρϋκλα να «πονϊ  βαριϊ 

και να υποφϋρει» ενώ το πρϐςωπϐ του όταν «καταβεβλημϋνο, ωχρϐ και κατακύτρινο». Η 

εκτϋλεςη αναβλόθηκε αρκετϋσ φορϋσ κατϊ τη διϊρκεια των ϋξι ημερών που μεςολϊβηςαν απϐ 

την απϐπειρα αυτοκτονύασ ϋωσ τισ 27 επτεμβρύου, αλλϊ εντϋλει τα δικαςτόρια αρνόθηκαν να τη 

ςταματόςουν.  

Σο 2010, η Διεθνόσ Αμνηςτύα εξϋφραςε, επύςησ, την ανηςυχύα τησ για το ϐτι εκτελϋςτηκαν ςτισ 

ΗΠΑ ϊτομα με ςοβαρό νοητικό καθυςτϋρηςη ό ϋπειτα απϐ δύκεσ κατϊ τισ οπούεσ οι ϋνορκοι δεν 

εύχαν πρϐςβαςη ςε ελαφρυντικϊ ςτοιχεύα κατϊ τη φϊςη τησ καταδύκησ. 

Ο Holly Wood, έλαο 50ρξνλνο αθξνακεξηθαλόο κε ζνβαξή λνεηηθή θαζπζηέξεζε εθηειέζηεθε κε 
ζαλαηεθόξα έλεζε ζηελ Αιακπάκα ην απόγεπκα ηεο 9εο επηεκβξίνπ. Από ηελ θαηαδίθε κέρξη ηελ 
εθηέιεζή ηνπ πέξαζαλ 16 ρξόληα. Σν δηθαζηήξην εμέηαζε ειάρηζηα ηα ειαθξπληηθά ζηνηρεία. 
πγθεθξηκέλα, δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ Holly Wood, παξά ην 
γεγνλόο όηη ν δηθεγόξνο ηνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ κία έθζεζε εηδηθώλ ε νπνία επηζήκαηλε όηη ν Holly 
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Wood ιεηηνπξγνύζε «ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζηα όξηα ηεο θπζηνινγηθήο δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο». 
Σέζζεξηο νκνζπνλδηαθνί δηθαζηέο θαη ηξία δηθαζηήξηα απνθάλζεθαλ όηη ζηεξήζεθε επαξθνύο λνκηθήο 
εθπξνζώπεζεο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαδίθεο ηνπ ην 1994. 
 

Ο Jeffrey Landrigan, έλαο 50ρξνλνο ηζαγελήο ακεξηθαλόο, εθηειέζηεθε ζηελ Αξηδόλα ζηηο 26 Οθησβξίνπ. 

Δίρε θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην ην 1989 γηα ην ζάλαην ηνπ Chester Dyer. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο ηνπ, ην 

1990, ν δηθεγόξνο ηνπ δελ παξνπζίαζε ζην δηθαζηήξην ειαθξπληηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαθνπνίεζε θαη ηηο ζηεξήζεηο πνπ είρε ππνζηεί θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ είραλ όια απηά. Σν 2007,  

ε ζπληαμηνδνηεζείζα δηθαζηήο πνπ ηνλ δίθαζε ζε πξώην βαζκό είπε όηη δελ ζα είρε απνθαλζεί ππέξ ηεο 

ζαλαηηθήο πνηλήο εάλ είρε εμεηάζεη ηέηνηνπ είδνπο ειαθξπληηθά ζηνηρεία θαη θπξίσο ηηο εθζέζεηο ησλ 

εηδηθώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην εθεηείν ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία. Ζ πξώελ δηθαζηήο ήηαλ 

κηα από ηνπο κάξηπξεο πνπ θαηέζεζαλ ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ απνλνκή ράξηηνο ηεο Αξηδόλαο 

ζηηο 22 Οθησβξίνπ ηνπ 2010. Σόληζε ζην ζπκβνύιην όηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ζα έπξεπε λα επηβιεζεί 

πνηλή ηζόβηαο θάζεηξμεο ζηνλ Jeffrey Landrigan. 

τισ 9 Νοεμβρύου του 2010, οι Η.Π.Α. αξιολογόθηκαν απϐ τη Παγκϐςμια Περιοδικό Αναςκϐπηςη 

του υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων. Αντιδρώντασ ςτισ ςυςτϊςεισ που ϋγιναν απϐ 

αρκετϋσ χώρεσ ςχετικϊ με την θανατικό ποινό, η αντιπροςωπεύα των Η.Π.Α. απϊντηςε: «αν και 

ςεβϐμαςτε ϐςουσ κϊνουν τϋτοιεσ ςυςτϊςεισ, επιςημαύνουμε ϐτι εκφρϊζουν ςυνεχιζϐμενεσ 

πολιτικϋσ διαφορϋσ και ϐχι αυθεντικϋσ διαφορϋσ ςχετικϊ με το τι επιτϊςςει το διεθνϋσ δύκαιο 

ανθρωπύνων δικαιωμϊτων». 
27

 Αυτό η απϊντηςη, ϐμωσ, δεν λαμβϊνει υπϐψη τησ το γεγονϐσ ϐτι 

το διεθνϋσ δύκαιο αναγνωρύζει μεν πωσ οριςμϋνεσ χώρεσ διατηροϑν τη θανατικό ποινό και ϐτι την 

εφαρμϐζουν μϐνο υπϐ οριςμϋνεσ ςυνθόκεσ. Ψςτϐςο ςϑμφωνα με το ϊρθρο 6.6 τησ Διεθνοϑσ 

ϑμβαςησ για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα
28

  αυτό την αναγνώριςη τησ παροϑςασ 

κατϊςταςησ δεν θα πρϋπει να την επικαλοϑνται χώρεσ «προκειμϋνου να καθυςτερόςουν ό να 

αποτρϋψουν την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ».  

τισ Η.Π.Α., η ϋλλειψη τησ νατριοϑχου θειοπεντϐνησ, μιασ απϐ τισ τρεισ φαρμακευτικϋσ ουςύεσ 

που χρηςιμοποιοϑνται για την εκτϋλεςη κρατουμϋνων με θανατηφϐρο ϋνεςη, προκϊλεςε την 

αναςτολό οριςμϋνων εκτελϋςεων ςτο τϋλοσ του χρϐνου. το τϋλοσ του ϋτουσ, η φαρμακευτικό 

βιομηχανύα Hospira , η μοναδικό που καταςκευϊζει ό προμηθεϑει αυτό την ουςύα ςτισ ΗΠΑ 

ξεκύνηςε επαφϋσ με τισ ιταλικϋσ αρχϋσ ςτο πλαύςιο τησ πρϐθεςόσ τησ να ξαναρχύςει την 

παραγωγό αυτόσ τησ ουςύασ ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ ςτην Ιταλύα. 
29 

τισ 25 Οκτωβρύου, μια 

ημϋρα πριν απϐ την εκτϋλεςη του Jeffrey Landrigan, ο Γενικϐσ Ειςαγγελϋασ τησ Αριζϐνασ 

απεκϊλυψε ϐτι η πολιτεύα προμηθεϑτηκε νατριοϑχο θειοπεντϐνη απϐ ϊγνωςτη πηγό ςτο 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο. Ϊπειτα απϐ εκςτρατεύα των οργανώςεων υπϋρ τησ κατϊργηςησ τησ 

θανατικόσ ποινόσ, ο βρετανϐσ υπουργϐσ Επιχειρηματικϐτητασ, Καινοτομύασ και Δεξιοτότων 

ανακούνωςε ςτο Ανώτατο Δικαςτόριο τησ Βρετανύασ ϐτι το υπουργεύο θα εκδώςει απϐφαςη 

ςϑμφωνα με το ϊρθρο 6 του Νϐμου για τον Ϊλεγχο των Εξαγωγών, η οπούα θα θϋτει 

περιοριςμοϑσ  ςτην εξαγωγό νατριοϑχου θειοπεντϐνησ ςτισ Η.Π.Α.  

 

ΑΗΑ - ΔΗΡΖΝΗΚΟ 
 

Η ανακούνωςη του Προϋδρου τησ Μογγολίασ, τον Ιανουϊριο του 2010,  για επύςημη αναςτολό 

των εκτελϋςεων αποτϋλεςε ϋνα ςημαντικϐ ορϐςημο ςτο ταξύδι προσ την κατϊργηςη τησ 
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θανατικόσ ποινόσ ςτην ζώνη Αςύασ - Ειρηνικοϑ. Ενώ ςτην περιφϋρεια αυτό ακϐμη αντιςτοιχεύ ο 

υψηλϐτεροσ αριθμϐσ εκτελϋςεων ςτον κϐςμο,  τα Νηςιϊ του Ειρηνικοϑ ςυνϋχιςαν να εύναι μια 

ζώνη ελεϑθερη απϐ την θανατικό ποινό – καταγρϊφοντασ μηδενικϋσ εκτελϋςεισ ό θανατικϋσ 

ποινϋσ μϋςα ςτο 2010 – και υπόρξαν ενθαρρυντικϋσ εξελύξεισ ςε αρκετϋσ ϊλλεσ χώρεσ. Παρϐλα 

αυτϊ, η ςυνεχιζϐμενη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ για αδικόματα ςχετιζϐμενα με ναρκωτικϊ, 

ςυχνϊ εναντύον ξϋνων πολιτών, ϐπωσ επύςησ και η ϋλλειψη επαρκοϑσ νομικόσ εκπροςώπηςησ 

και νϐμιμησ διαδικαςύασ εγγυόςεων παρϋμεινε ϋνα ζότημα ενδιαφϋροντοσ για την Διεθνό 

Αμνηςτύα  ςε ϐλη την περιφϋρεια.  

Κατϊ τη διϊρκεια του 2010, η Διεθνόσ Αμνηςτύα δεν όταν ςε θϋςη να επαληθεϑςει αναλυτικϊ 

ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ ςε Κύνα, Μαλαιςύα, Βϐρεια Κορϋα, 

ιγκαποϑρη και Βιετνϊμ, μολονϐτι όταν γνωςτϐ πωσ εκτελϋςεισ εύχαν πραγματοποιηθεύ ςε ϐλεσ 

αυτϋσ τισ χώρεσ τησ περιοχόσ. Διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ επιβεβαιώνουν πωσ τουλϊχιςτον 82 

εκτελϋςεισ εύχαν πραγματοποιηθεύ ςε ϊλλεσ πϋντε χώρεσ τησ περιφϋρειασ. Μπαγκλαντϋσ 

(τουλϊχιςτον 9), Ιαπωνύα (2), Βϐρειοσ Κορϋα (τουλϊχιςτον 60), Μαλαιςύα (τουλϊχιςτον 1) και 

Σαώβϊν (4). Αυτϋσ εύναι ελϊχιςτεσ εκτιμόςεισ καθώσ πολϑ λύγα επύςημα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη 

χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ δύνονται απϐ τισ κυβερνόςεισ. Ο αριθμϐσ των ατϐμων που 

εκτελϋςτηκαν ςτην Κύνα πιςτεϑεται πωσ εύναι χιλιϊδεσ.  

Σουλϊχιςτον 805 καταδύκεσ ςε θϊνατο όταν γνωςτϐ πωσ εύχαν επιβληθεύ ςε 19 χώρεσ. 

Αφγανιςτϊν (τουλϊχιςτον 100), Μπαγκλαντϋσ (τουλϊχιςτον 32), Μπρουνϋώ Νταρουςαλϊμ (+), 

Κύνα (+), Ινδύα (τουλϊχιςτον 105), Ινδονηςύα (τουλϊχιςτον 7), Ιαπωνύα (14), Λϊοσ (4), Μαλαιςύα 

(τουλϊχιςτον 114), Μαλδύβεσ (1), Μυανμϊρ (2), Βϐρειοσ Κορϋα (+), Πακιςτϊν (365), ιγκαποϑρη 

(τουλϊχιςτον 8), Νϐτια Κορϋα (4), ρι Λϊνκα (+), Σαώβϊν (9), Σαϒλϊνδη (τουλϊχιςτον 7), Βιετνϊμ 

(τουλϊχιςτον 34). 

Ο αριθμϐσ των χωρών που επϋβαλλαν θανατικϋσ καταδύκεσ ςτην περιοχό, κατϊ τη διϊρκεια του 

2010, αυξόθηκε ςυγκριτικϊ με το 2009, τη ςτιγμό που 16 χώρεσ όταν γνωςτϐ πωσ εύχαν 

καταδικϊςει ανθρώπουσ ςε θϊνατο. Ϊντεκα χώρεσ επϋβαλλαν θανατικϋσ καταδύκεσ, αλλϊ 

ςυνϋχιςαν να μην πραγματοποιοϑν εκτελϋςεισ μϋςα ςτο 2010. Αφγανιςτϊν, Μπρουνϋώ 

Νταρουςαλϊμ, Ινδύα, Ινδονηςύα, Λϊοσ, Μαλδύβεσ, Μυανμϊρ, Πακιςτϊν, Βϐρειοσ Κορϋα, ρι 

Λϊνκα και Σαώλϊνδη. 

Για δεϑτερη χρονιϊ, καμύα εκτϋλεςη δεν ϋχει καταγραφεύ ςτο Αφγανιςτάν. Σουλϊχιςτον 100 

ϊνθρωποι εύχαν καταδικαςτεύ ςε θϊνατο, οι ποινϋσ εύχαν αναγνωριςθεύ απϐ το Ανώτατο 

Δικαςτόριο και ςτο τϋλοσ του 2010 περύμεναν την εξϋταςη των προςφυγών τουσ για επιεύκεια 

απϐ τον Πρϐεδρο. 

Η κυβϋρνηςη τησ Αμερικανικήσ αμόα τον Αϑγουςτο του 2010 αναφϋρθηκε να ϋχει επιδιώξει 

την εςχϊτη των ποινών για ϋναν ϊντρα κατηγοροϑμενο για τον φϐνο ενϐσ αςτυνομικοϑ. Η 

τελευταύα εκτϋλεςη ςτην χώρα πραγματοποιόθηκε το 1939.  

το Μπαγκλαντέσ πραγματοποιόθηκαν τουλϊχιςτον εννϋα εκτελϋςεισ και τουλϊχιςτον 32 

ϊνθρωποι καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο μϋςα ςτο 2010. . Πϋντε ϊντρεσ εκτελϋςτηκαν ςτισ 28 

Ιανουαρύου 2010, μϐλισ δεκατρεύσ ώρεσ απϐ την αναγνώριςη τησ ποινόσ τουσ απϐ το Ανώτατο 

Δικαςτόριο ςτισ 27 Ιανουαρύου. Οι Syed Farooq-ur Rahman, Sultan Shahriar Rashid Khan, 

Mohiuddin Ahmed και AKM Mohiuddin Ahmedand Bazlul Huda κρύθηκαν ϋνοχοι, μαζύ με ϊλλουσ 

ϋξι ϊνδρεσ που καταδικϊςτηκαν ερόμην και τώρα βρύςκονται ςε εξορύα, για την δολοφονύα του 
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ηγϋτη τησ χώρασ (και πατϋρα του ςημερινοϑ πρωθυπουργοϑ), Sheikh Mujibur Rahman. Σϋςςερισ 

απϐ αυτοϑσ κατϋθεςαν ϋφεςη για επιεύκεια ςτον Πρϐεδρο Zillur Rahman, ο οπούοσ γενικϊ 

εξετϊζει τισ εφϋςεισ χϊριτοσ μϐνο αφοϑ η τελικό καταδύκη ϋχει εξαγγελθεύ. Παρϐλα αυτϊ, τρεισ 

απϐ τισ εφϋςεισ ςε αυτό την υπϐθεςη απερρύφθηςαν πριν το Ανώτατο Δικαςτόριο εκδώςει την 

ετυμηγορύα του.  

τισ 12 Ιουλύου, 824 ϊνθρωποι κατηγορόθηκαν για δολοφονύα, ςυνωμοςύα, ςυνϋργια και 

υποκύνηςη φϐνου, κλοπό ϐπλων και εμπρηςμϐ ςε ςχϋςη με μια ανταρςύα που ϋλαβε χώρα ςτα 

κεντρικϊ του Bangladesh Rifles, ϋνα ςυνοριακϐ ςώμα αςφαλεύασ ςτην Ντϊκα, τον Υεβρουϊριο 

του 2010, κατϊ τη διϊρκεια τησ οπούασ 74 ϊτομα ςκοτώθηκαν. Εϊν καταδικαςτοϑν για φϐνο, οι 

824 ϊντρεσ ενδϋχεται να αντιμετωπύςουν την θανατικό καταδύκη. Σον επτϋμβριο του 2010, ο 

Τπουργϐσ Εςωτερικών Τποθϋςεων, Shahara Khatun, ειςόγαγε ϋνα νομοςχϋδιο ςτο Κοινοβοϑλιο 

διευρϑνοντασ το πλαύςιο τησ θανατικόσ ποινόσ ώςτε να ςυμπεριλϊβει την οργϊνωςη ανταρςύασ. 

Κατϊ τη διϊρκεια του ύδιου μόνα, ο Πρϐεδροσ ϋδωςε χϊρη ςε 20 φυλακιςμϋνουσ θανατοποινύτεσ, 

οι οπούοι εμφανύζονται να εύναι υποςτηρικτϋσ τησ κυβερνοϑςασ παρϊταξησ «ϑνδεςμοσ Awami» 

(Awami League). Οι φυλακιςμϋνοι ςτουσ οπούουσ δϐθηκε αμνηςτύα, εύχαν βρεθεύ ϋνοχοι για τη 

δολοφονύα του ακτιβιςτό του τϐτε κυβερνώντοσ κϐμματοσ «Εθνικιςτικϐ Κϐμμα του 

Μπαγκλαντϋσ» (Bangladesh Nationalist Party), Sabbir Ahmed Gama, και εύχαν καταδικαςτεύ ςε 

θϊνατο το 2006 απϐ το Δικαςτόριο Σαχεύασ Εκδύκαςησ, που εύχε δημιουργηθεύ για να διαχειριςτεύ 

ϊμεςα παςύγνωςτεσ υποθϋςεισ εγκλημϊτων. Η Διεθνόσ Αμνηςτύα παρϐτρυνε τον Πρϐεδρο να 

δώςει χϊρη ςτουσ περιςςϐτερουσ απϐ 1000 θανατοποινύτεσ φυλακιςμϋνουσ ςτην χώρα.  

τισ 2 Μαρτύου του 2010, το Ανώτατο Δικαςτόριο ϋκρινε ωσ αντιςυνταγματικό την υποχρεωτικό 

επιβολό τησ θανατικόσ ποινόσ για το ϋγκλημα τησ δολοφονύασ μετϊ απϐ βιαςμϐ ςτο 

Μπαγκλαντϋσ. Σο δικαςτόριο διατϑπωςε την απϐφαςη αυτό αφοϑ ϋλαβε υπϐψη μια γραπτό 

ϋκκληςη που αμφιςβητοϑςε την θανατικό ποινό που εύχε επιβληθεύ ςε ϋνα ανόλικο παραβϊτη, 

τον Shukur Ali, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 6(2) τησ Πρϊξησ για την Πρϐληψη τησ Καταπύεςησ 

των Παιδιών και των Γυναικών. Σο δικαςτόριο επύςησ διϋταξε τουσ νομοθϋτεσ να παραγρϊψουν 

ϐλεσ τισ διατϊξεισ του νϐμου που επϋτρεπαν την υποχρεωτικό επιβολό τησ θανατικόσ ποινόσ.  

Σο 2010, η Κίνα ςυνϋχιςε να χρηςιμοποιεύ τη θανατικό ποινό εκτεταμϋνα, εναντύον χιλιϊδων 

ανθρώπων, για ϋνα ευρϑ φϊςμα εγκλημϊτων, που περιελϊμβαναν αδικόματα χωρύσ τη χρόςη 

βύασ και ϋπειτα απϐ διαδικαςύεσ που δεν ικανοποιοϑςαν τα διεθνό πρϐτυπα για δύκαιη δύκη. 

Επύςημα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ θανατικόσ ποινόσ δεν δϐθηκαν  

καθϐλου ςτην δημοςιϐτητα. τελϋχη του Ανώτατου Λαώκοϑ Δικαςτηρύου (ΑΠΔ) τησ Κύνασ 

ανακούνωςαν τον Νοϋμβριο του 2010 ϐτι το ΑΠΔ, το οπούο εύχε ανακτόςει την δικαιοδοςύα για 

την επανεξϋταςη ϐλων των περιπτώςεων θανατικόσ ποινόσ ςτην χώρα το 2007, εύχε ανατρϋψει 

ϋνα μϋςο 10% των περιπτώςεων που εύχε επανεξετϊςει, γεγονϐσ που μπορεύ να ςημαύνει πωσ 

υπόρξε μια μικρό μεύωςη ςτον αριθμϐ των εκτελϋςεων που πραγματοποιόθηκαν ςτην Κύνα απϐ 

το 2007.  

Σον Υεβρουϊριο του 2010, το Ανώτατο Λαώκο Δικαςτόριο ειςόγαγε νϋεσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ 

προσ τα δικαςτόρια τησ χώρασ διευκρινύζοντασ, ϐτι η θανατικό ποινό θα ϋπρεπε να αποδύδεται 

«ανϋνδοτα» ςε αυτοϑσ που ϋχουν διαπρϊξει «εξαιρετικϊ ςοβαρϊ» εγκλόματα, αλλϊ η ποινό θα 

πρϋπει να επιφυλϊςςεται για την ελϊχιςτη μειοψηφύα των εγκληματιών, εναντύον των οπούων 

υπϊρχουν βϊςιμεσ και επαρκεύσ αποδεύξεισ.  Οι κατευθυντόριεσ γραμμϋσ περαιτϋρω εξηγοϑν την 

πολιτικό τησ «δικαιοςϑνησ αμβλυμμϋνησ με ούκτο»,  η οπούα για πρώτη φορϊ εύχε διακηρυχθεύ ςε 
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ϋνα ϋγγραφο εγκεκριμϋνο απϐ την Ϊκτη ϑνοδο τησ Ολομϋλειασ τησ 16ησ Κεντρικόσ Επιτροπόσ 

του Κομμουνιςτικοϑ Κϐμματοσ τησ Κύνασ το 2006. Η πολιτικό αυτό ζητϊ απϐ τα δικαςτόρια να 

μεταχειρύζονται τουσ κατ’ επανϊληψη παραβϊτεσ με αυςτηρϐτητα, ενώ θα αντιμετωπύζουν τουσ 

νεϐτερουσ και τουσ ηλικιωμϋνουσ με επιεύκεια, και ϐτι η μετατροπό τησ ποινόσ θα περιορύζεται 

ςτισ περιπτώςεισ αυτών που καταδικϊζονται για βύαια εγκλόματα, ϐπωσ φϐνο, ληςτεύα και 

βιαςμϐ. 

Σην 1η Ιουλύου του 2010, οι νϋοι κανονιςμού που ειςόχθηςαν απϐ κοινοϑ απϐ το Ανώτατο Λαώκϐ 

Δικαςτόριο, το Ανώτατο Λαώκϐ Όργανο Πληρεξουςύων, το Τπουργεύο Δημϐςιασ Αςφϊλειασ, το 

Τπουργεύο Εθνικόσ Αςφϊλειασ και το Τπουργεύο Δικαιοςϑνησ, υπόρξαν αποτελεςματικού. Αυτού 

οι κανονιςμού ενδυνϊμωςαν την απαγϐρευςη απϋναντι ςτη χρόςη παρϊνομων ςτοιχεύων ςε 

υποθϋςεισ εγκλημϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των εξαναγκαςτικών ομολογιών και ϊλλων 

αποδεύξεων που αποκτόθηκαν με βαςανιςτόρια και κακομεταχεύριςη,  με  τη βελτύωςη των 

νομικών διαδικαςιών ςχετικϊ με την ςυλλογό, εξϋταςη, εξακρύβωςη και καθοριςμϐ τησ 

νομιμϐτητασ των ςτοιχεύων ςτισ υποθϋςεισ θανατικόσ ποινόσ.  

Σον Αϑγουςτο, το επύςημο κινεζικϐ κυβερνητικϐ πρακτορεύο ειδόςεων Xinhua ανακούνωςε πωσ 

προτιθϋμενεσ τροποποιόςεισ του ποινικοϑ κώδικα τησ Κύνασ ϋβλεπαν την κατϊργηςη τησ 

θανατικόσ ποινόσ ςε 13 απϐ 68 εγκλόματα που κατϊ την παροϑςα ςτιγμό επϋφεραν την ποινό. 

τισ 20 Δεκεμβρύου το προςχϋδιο του κώδικα υποβλόθηκε ςτη Νομοπαραςκευαςτικό Επιτροπό 

του Εθνικοϑ Λαώκοϑ Κογκρϋςο, το νομοθετικϐ ςώμα τησ Κύνασ, για δεϑτερη ανϊγνωςη. Αν 

εγκριθεύ το προςχϋδιο θα καταργηθεύ η χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ για εγκλόματα, ϐπωσ 

φοροδιαφυγό και λαθρεμπϐριο πολϑτιμων και πολιτιςτικών λειψϊνων.
30

  Ακϐμη, μπορεύ να 

καταργόςει την επιβολό τησ θανατικόσ ποινόσ  για ϐςουσ εύναι πϊνω απϐ 75 ετών. Αυτό η 

καινοϑρια τροποπούηςη εύναι ϋνα βόμα τησ Κύνασ προσ την ελαχιςτοπούηςη τησ χρόςησ τησ 

θανατικόσ ποινόσ, παρϊ το ϐτι αναφϋρεται μϐνο ςε εγκλόματα τα οπούα ςπανύωσ ϋχουν 

τιμωρηθεύ με την εςχϊτη των ποινών τα τελευταύα χρϐνια.  

 

Ζ ζαλαηηθή πνηλή ηνπ Gan Jinhua επαλεμεηάζηεθε από ην Αλώηαην Λατθό Γηθαζηήξην ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 
2010. Δίρε αξρηθά θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην ην 2005 γηα ιεζηεία πνπ θαηέιεμε ζηνλ ζάλαην δύν κνλαρώλ. 
Ο δηθεγόξνο ηνπ αλέθεξε πσο ε αζηπλνκία αλάγθαζε ηνλ Gan Jinhua λα νκνινγήζεη, κε απνηέιεζκα λα 
ππάξρνπλ αληηθάζεηο κεηαμύ ηεο θαηάζεζήο ηνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην δηθαζηήξην. 
εκαληηθά πεηζηήξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζεσξνύκελνπ όπινπ ηεο δνινθνλίαο, δελ 
παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδίθαζεο. Δηδήκνλεο εγθιεκαηνιόγνη θαη ζπγγελείο ηνπ Gan 
Jinhua, πνπ ιέλε πσο βξίζθνληαλ καδί ηνπ θαηά ηελ ώξα ηνπ εγθιήκαηνο , δελ επεηξάπεζαλ λα 
θαηαζέζνπλ. Ζ ππόζεζή ηνπ δηθάζηεθε ζπλνιηθά ελλέα θνξέο από δηαθνξεηηθά δηθαζηήξηα από ηελ 
πξώηε θνξά πνπ θαηαδηθάζηεθε ην 2003 γηα «δόιηα ζπγθέληξσζε πόξσλ», «απάηε δαλείνπ» θαη 
«απόδξαζε από θξάηεζε». Σν Αλώηαην Λατθό Γηθαζηήξην επαλεμέηαδε ηελ ππόζεζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 
Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Wang Yang επεζήκαλε πσο παξά ηηο επαλαιήςεηο ηεο δίθεο  θαη ηηο αθξνάζεηο, δελ 
ππήξμε πνηέ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ θεξόκελνπ εγθιήκαηνο – αλη’ απηνύ, ηα ίδηα ζηνηρεία 
ππνβάιινληαλ θάζε θνξά, εγείξνληαο εξσηήκαηα γηαηί ηα δηθαζηήξηα θαηέιεγαλ ζε δηαθνξεηηθέο 
εηπκεγνξίεο γηα ηελ ίδηα ππόζεζε. 
 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ε ππόζεζε ηνπ Wang Yang απέζηάιε γηα ηειηθή εθδίθαζε από ην Αλώηαην 
Λατθό Γηθαζηήξην. Ζ ππόζεζή ηνπ είρε εθδηθαζηεί ζπλνιηθά 9 θνξέο από δηαθνξεηηθά δηθαζηήξηα από 
ηόηε πνπ θαηαδηθάζηεθε γηα "δόιηα άληιεζε θεθαιαίσλ", "δαλεηαθή απάηε" θαη "δηαθπγή θξάηεζεο". Σν 
Αλώηαην Λατθό Γηθαζηήξην εμέηαζε πάιη ηελ ππόζεζε ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Wang 
Yang έρεη επηζεκάλεη, νηη παξόιεο ηηο επαλεθδηθάζεηο θαη ηηο αθξνάζεηο, δελ έρεη δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ 
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ην ππνηηζέκελν έθιεκα- αλη' απηνύ θάζε θνξά θαηαηίζελην ηα ίδηα ζηνηρεία, γεγνλόο πνπ εγήξεη 
εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ην γηαηί ηα δηθαζηήξηα έρνπλ θηάζεη ζε δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο, ελώ εμεηάδνπλ 
ηελ ίδηα ππόζεζε. 
 

Ηαλνπάξην ηνπ 2010, ην Δλδηάκεζν Λατθό Γηθαζηήξην ηνπ Γήκνπ 1 ηνπ Chongqing δίθαζε ηνλ Fan Qihang 

θαη ηνλ έθξηλε έλνρν δηάθνξσλ εγθιεκάησλ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «ζπγθξόηεζε, θαζνδήγεζε ή ελεξγό 

ζπκκεηνρή ζε νξγαλώζεηο ππό ηε κνξθή νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο» θαη «αλζξσπνθηνλία εθ 

πξνζέζεσο». Καλέλαο από ηνπ 187 εγγεγξακκέλνπο κάξηπξεο ηεο δίθεο δελ εκθαλίζηεθε εθείλε ηελ 

εκέξα. ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ, θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην. Σν Δλδηάκεζν Λατθό Γηθαζηήξην ηνπ Γήκνπ 1 

ηνπ Chongqing ηάρζεθε ππέξ ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζηηο 31 Μαΐνπ. Ο Fan Qihang είπε όηη είρε 

επαλεηιεκκέλα βαζαληζηεί ζε έλα αλεπίζεκν κέξνο θξάηεζεο θαη εμαλαγθάζηεθε λα νκνινγήζεη 

εγθιήκαηα ηα νπνία δελ είρε δηαπξάμεη. Αξρηθά ηέζεθε ππό θξάηεζε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2009  ν δηθεγόξνο πνπ 

είρε πξνζιάβεη ε νηθνγέλεηά ηνπ δελ επηηξεπόηαλ λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Fan Qihang κέρξη ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2009, όηαλ κεηαθέξζεθε ζε έλα θέληξν θξαηνπκέλσλ. Ο δηθεγόξνο καγλεηνζθόπεζε κπζηηθά ηηο 

ζπλεληεύμεηο κε ηνλ Fan Qihang, ζηηο νπνίεο πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ηα βαζαληζηήξηα, δείρλεη ηηο πιεγέο 

πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνπο θαξπνύο ηνπ θαη ιέεη πσο είρε απνπεηξαζεί λα απηνθηνλήζεη. Σν ελ ιόγσ βίληεν, 

αιιά θαη νη καξηπξίεο γηα ηνλ βαζαληζκό ηνπ από ζπγθξαηνύκελνύο ηνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ηειηθή ηνπ 

έθεζε από ηνλ δηθεγόξν ηνπ Fan Qihang ζην Αλώηαην Λατθό Γηθαζηήξην θαη δεκνζηεύηεθαλ, όηαλ δελ 

απέζπαζαλ θακία απόθξηζε από ην δηθαζηήξην. Ζ εηζαγγειηθή αξρή ήηαλ κέινο κηαο εθζηξαηείαο 

ελαληίνλ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηελ Chongqing, πνπ είρε επαλεηιεκκέλα επηθξηζεί γηα ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε βαζαληζηεξίσλ θαη ιαλζαζκέλσλ θαηαδηθαζηηθώλ απνθάζεσλ. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 

2010 , πάλσ από 50 δηθεγόξνη από ην Πεθίλν πξνζέθπγαλ ζην Αλώηαην Λατθό Γηθαζηήξην γηα λα 

δηεξεπλήζεη ηζρπξηζκνύο γηα βαζαληζηήξηα ζηελ Chongqing. Ο Fan Qihang εθηειέζηεθε ζηηο 26 

επηεκβξίνπ 2010 κεηά ηελ έγθξηζε ηεο θαηαδίθεο ηνπ από  ην Αλώηαην Λατθό Γηθαζηήξην. 

τισ 11 Υεβρουαρύου 2010 τα νηςιϊ Fiji, λογοδοτώντασ  ςτο υμβοϑλιο για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα των Ηνωμϋνων Εθνών, δεςμεϑτηκαν να καταργόςουν την θανατικό ποινό για 

εγκλόματα του ςτρατιωτικοϑ κώδικα, ϐπου εύναι ακϐμα εφαρμϐςιμοσ για εθνικό προδοςύα και 

ανταρςύα. Σα νηςιϊ Fiji εύχαν προηγουμϋνωσ καταργόςει την θανατικό ποινό μϐνο για τα 

κανονικϊ εγκλόματα.  

Πϋρυςι, ςϑμφωνα με τισ αναφορϋσ, τουλϊχιςτον 105 ϊνθρωποι καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο ςτην 

Ινδία, ϐπου οι εκτελϋςεισ δεν πραγματοποιοϑνται απϐ το 2004. Δεκατρεύσ θανατικϋσ καταδύκεσ 

μετατρϊπηκαν προσ το επιεικϋςτερο απϐ τον Πρϐεδρο κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ. ε μια 

απϐφαςη – ορϐςημο, τον Υεβρουϊριο του 2010, το Ανώτατο Δικαςτόριο ϋκρινε πωσ οι 

κοινωνικοοικονομικού παρϊγοντεσ που οδηγοϑν ςε ϋνα ϋγκλημα εύναι ςυναφεύσ και οι 

ελαφρυντικού παρϊγοντεσ θα πρϋπει να λαμβϊνονται υπϐψη, ϐταν εξετϊζεται η μετατροπό τησ 

θανατικόσ ποινόσ. τισ 19 Αυγοϑςτου, η κυβϋρνηςη τησ Ινδύασ ειςόγαγε ϋνα νομοςχϋδιο ςτο 

Κοινοβοϑλιο για την τροποπούηςη τησ Πρϊξησ κατϊ τησ Πειρατεύασ του 1982, ώςτε να τιμωρεύται 

η πειρατεύα με θϊνατο. την περύπτωςη Rajbir @ Raju & Anr Versus State Of Haryana, η οπούα 

εκδικϊςτηκε ςτισ 22 Νοεμβρύου του 2010, το Ανώτατο Δικαςτόριο ςτην Ινδύα ςε μύα προςπϊθεια 

να επιλϑςει το πρϐβλημα των θανϊτων προύκασ (αφϑςικοι θϊνατοι γυναικών μετϊ απϐ απαύτηςη 

να πληρώςουν προύκα κατϊ τη διϊρκεια ό μετϊ τον γϊμο) κατεϑθυνε ϐλεσ τισ δύκεσ ςτην Ινδύα για 

να εξαςφαλύςει ϐτι η κατηγορύα για φϐνο θα περιλαμβϊνεται ςε ϐλεσ αυτϋσ τισ υποθϋςεισ. Μύα 

ςυνϋπεια μπορεύ να εύναι η αϑξηςη του αριθμοϑ των θανατικών ποινών.  

Για δεϑτερη ςυνεχό χρονιϊ, το 2010, δεν καταγρϊφηκαν εκτελϋςεισ ςτην Ινδονηςία. Οι 

πληροφορύεσ που δϐθηκαν απϐ την Κυβϋρνηςη τησ Ινδονηςύασ λϋνε ϐτι το 2010 δϑο ϊνθρωποι 
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καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο και ϊλλων επτϊ οι ποινϋσ μετατρϊπηκαν απϐ θανατικό καταδύκη ςε 

ιςϐβια κϊθειρξη. Ψςτϐςο, η Διεθνόσ Αμνηςτύα κατϋγραψε ϐτι μϋςα ςτο ϋτοσ επιβλόθηκαν 

τουλϊχιςτον επτϊ νϋεσ θανατικϋσ ποινϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και τριών ςε ξϋνουσ υπηκϐουσ 

για αδικόματα ςχετικϊ με ναρκωτικϊ και ϐτι τουλϊχιςτον 120 ϊνθρωποι όταν θανατοποινύτεσ 

ςτο τϋλοσ του χρϐνου. ϑμφωνα με τα επύςημα ςτοιχεύα, 102 ϊνθρωποι όταν καταδικαςμϋνοι ςε 

θϊνατο κατϊ τισ 31 Δεκεμβρύου 2010.  

Δϑο ϊνθρωποι εκτελϋςτηκαν αναπϊντεχα ςτισ 28 Ιουλύου 2010 ςτην Ιαπωνία. Σα εντϊλματα 

εκτϋλεςησ υπογρϊφηκαν απϐ την τϐτε Τπουργϐ Δικαιοςϑνησ Keiko Chiba, πρώην μϋλοσ ομϊδασ 

του ιαπωνικοϑ κοινοβουλύου για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. Μετϊ τισ εκτελϋςεισ, ςτισ 

οπούεσ και παρύςτατο προςωπικϊ, η Τπουργϐσ Chiba ανακούνωςε τα ςχϋδια για τη ςϑςταςη 

επιτροπόσ μϋςα ςτο Τπουργεύο Δικαιοςϑνησ με αντικεύμενο την εξϋταςη τησ θανατικόσ ποινόσ 

ωσ μϋςο ςωφρονιςμοϑ. τισ 27 Αυγοϑςτου 2010, η Τπουργϐσ Δικαιοςϑνησ ϊνοιξε ςτα μϋςα 

μαζικόσ ενημϋρωςησ (Μ.Μ.Ε.) την αύθουςα εκτελϋςεων ςτο Κϋντρο Κρϊτηςησ του Σϐκιο. Ϋταν η 

πρώτη φορϊ που ςυνϋβαινε αυτϐ ςτην Ιαπωνύα. τισ εκλογϋσ για το ώμα των υμβοϑλων (Ωνω 

Βουλό), τον Ιοϑλιο του 2010, η Keiko Chiba ϋχαςε την ϋδρα τησ, αλλϊ διατόρηςε το ρϐλο τησ 

Τπουργοϑ Δικαιοςϑνησ ϋωσ το επτϋμβριο του 2010. τισ 17 επτεμβρύου ο Minoru Yanakida 

ορκύςτηκε νϋοσ Τπουργϐσ Δικαιοςϑνησ. Λύγο μετϊ την ανϊληψη των καθηκϐντων του, 

ανακούνωςε ςε ςυνϋντευξη τϑπου ϐτι ςτη διϊρκεια τησ θητεύασ του θα εκτελοϑςε θανατικϋσ 

ποινϋσ. Ψςτϐςο, ςτισ 22 Νοεμβρύου ο Minoru Yanakida παραιτόθηκε απϐ το αξύωμα του 

Τπουργοϑ Δικαιοςϑνησ και, εν αναμονό του διοριςμοϑ νϋου Τπουργοϑ, χρϋη Τπουργοϑ 

Δικαιοςϑνησ δόλωςε ϐτι θα εκτελοϑςε ο Τπουργϐσ Επικρατεύασ και Επικεφαλόσ του Τπουργικοϑ 

υμβουλύου Yoshito Sengoku. τισ 30 Δεκεμβρύου, το κανϊλι εθνικόσ εμβϋλειασ NHK μετϋδωςε 

ϐτι ςϑμφωνα με πληροφορύεσ του, ο Αναπληρωτόσ Τπουργϐσ Δικαιοςϑνησ Sengoku εύχε πει πωσ 

η επιτροπό που ςυςτόθηκε απϐ την πρώην Τπουργϐ Δικαιοςϑνησ Chiba θα ςυνϋχιζε τη 

διαβοϑλευςη για τη θανατικό ποινό μϋςα ςτο 2011. Η Διεθνόσ Αμνηςτύα εξακολουθεύ να 

ανηςυχεύ ϐτι μϋςα ςτο ϋτοσ επιβλόθηκαν 14 νϋεσ θανατικϋσ ποινϋσ και ϐτι 111 ϊνθρωποι όταν 

θανατοποινύτεσ απϐ τισ 31 Δεκεμβρύου 2010. 

τισ 4 ΜαϏου 2010, το Λάοσ εξετϊςτηκε ςτα πλαύςια τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ 

του υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων. ε ϐ,τι αφορϊ τη θανατικό ποινό, οι εκπρϐςωποι 

τησ κυβϋρνηςησ δόλωςαν ϐτι αυτό «αποςκοποϑςε ςτην αποτροπό των πιο ςοβαρών και 

ειδεχθών εγκλημϊτων, ιδιαύτερα τησ διακύνηςησ ναρκωτικών και ϐτι, παρ’ ϐλο που η θανατικό 

ποινό υπόρχε ακϐμα νομικϊ, δεν εύχε πραγματοποιηθεύ ποτϋ καμύα εκτϋλεςη. Σο Λϊοσ εύχε 

υποςτηρύξει την αναςτολό τησ θανατικόσ ποινόσ για πολλϊ χρϐνια και εύχε την πρϐθεςη να 

εξετϊςει την πιθανό αναθεώρηςη του Ποινικοϑ Δικαύου τα προςεχό χρϐνια, 

ςυμπεριλαμβανομϋνου του περιοριςμοϑ του εϑρουσ των εγκλημϊτων για τα οπούα θα 

επιβαλλϐταν η θανατικό ποινό».
31  

Ψςτϐςο, ςτην 15η ςϑνοδο του υμβουλύου Ανθρωπύνων 

Δικαιωμϊτων τον Δεκϋμβριο, το Λϊοσ ενημϋρωςε ϐτι απϋρριπτε τισ ςυςτϊςεισ που εύχαν γύνει 

απϐ ϊλλα κρϊτη κατϊ τη διϊρκεια τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ του ΜαϏου για την 

κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. Σο Λϊοσ δόλωςε ϐτι η χώρα «δεν εύναι ϋτοιμη να καταργόςει 

την εςχϊτη των ποινών, καθώσ αποτελεύ αποτελεςματικϐ αποτρεπτικϐ μϋςο για τα περιςςϐτερα 

ςοβαρϊ αδικόματα, ιδύωσ για την διακύνηςη ναρκωτικών» και ϐτι η χώρα εύναι «εταύροσ τησ 

Διεθνοϑσ ϑμβαςησ των Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμϊτων και θα εξετϊςει το πλαύςιο των 

αδικημϊτων ςτο υπϊρχον ποινικϐ δύκαιο, ώςτε να ςυμμορφώνονται με το Ωρθρο 6 τησ 

ϑμβαςησ».
32

 

το πλαύςιο τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ ςτισ 3 Νοεμβρύου 2010, οι Μαλδίβεσ 
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ςυμφώνηςαν να εξετϊςουν και να παρουςιϊςουν απαντόςεισ το αργϐτερο ςτη 16η ςϑνοδο του 

υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων τον Μϊρτιο του 2011 πϊνω ςε ςυςτϊςεισ για την 

εφαρμογό αναςτολόσ των εκτελϋςεων, για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ και για την 

προςχώρηςη ςτο Δεϑτερο Προαιρετικϐ Πρωτϐκολλο τησ Διεθνοϑσ ϑμβαςησ των Ατομικών και 

Πολιτικών Δικαιωμϊτων. 

Η Διεθνόσ Αμνηςτύα κατϐρθωςε να επιβεβαιώςει ϐτι τουλϊχιςτον μύα θανατικό ποινό 

εκτελϋςτηκε και ϐτι τουλϊχιςτον 114 νϋεσ επιβλόθηκαν το 2010 ςτην Μαλαιςία. Περιςςϐτερεσ 

απϐ τισ μιςϋσ επιβλόθηκαν για αδικόματα ςχετικϊ με τα ναρκωτικϊ, ενώ ςχεδϐν ϐλεσ οι 

υπϐλοιπεσ επιβλόθηκαν για φϐνο. Και ςτουσ δϑο τϑπουσ αδικημϊτων, η θανατικό ποινό 

επιβϊλλεται υποχρεωτικϊ. 

τισ 14 Ιανουαρύου 2010, ο Πρϐεδροσ τησ Μογγολίασ Tsakhia Elbegdorj ανακούνωςε την 

εφαρμογό μορατϐριουμ ςτισ εκτελϋςεισ, με απώτερο ςτϐχο την κατϊργηςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ. τον λϐγο του «Η Οδϐσ τησ Δημοκρατικόσ Μογγολύασ Πρϋπει να Εύναι Καθαρό και 

Αναύμακτη», ο Πρϐεδροσ δόλωςε ϐτι μετϊ την ανϊληψη των καθηκϐντων του τον Μϊιο του 

2009, δεν εύχε λϊβει χώρα καμύα εκτϋλεςη ςτην Μογγολύα. το διϊγγελμϊ του ο Πρϐεδροσ 

Elbegdorj δόλωςε, επύςησ, ϐτι εύχε μετατρϋψει τισ ποινϋσ ϐλων των θανατοποινιτών που εύχαν 

κϊνει αύτηςη για χορόγηςη αμνηςτύασ αφϐτου ϋγινε Πρϐεδροσ τον Ιοϑνιο του 2009. τα τϋλη του 

2010, η θανατικό ποινό ςτην Μογγολύα παρϋμενε καταχωρημϋνη ωσ Κρατικϐ Απϐρρητο 

ςϑμφωνα με το Νϐμο περύ Κρατικοϑ Απορρότου και το Νϐμο περύ Καταλϐγου Κρατικών 

Απορρότων. Δεν υπϊρχουν επύςημεσ ςτατιςτικϋσ αναφορικϊ με τισ θανατικϋσ ποινϋσ ό τισ 

εκτελϋςεισ. το παρελθϐν, οι οικογϋνειεσ των θανατοποινιτών δεν ενημερώνονταν πριν την 

επικεύμενη εκτϋλεςη και οι ςορού των εκτελεςθϋντων δεν επιςτρϋφονταν ςτουσ οικεύουσ τουσ. 

ϑμφωνα με πληροφορύεσ που ϋχει ςτη διϊθεςό τησ η Διεθνόσ Αμνηςτύα, υπόρχαν τουλϊχιςτον 

εννϋα θανατοποινύτεσ ςτη Μογγολύα τον Ιοϑνιο του 2009, και τουλϊχιςτον τρεισ απϐ αυτοϑσ εύχαν 

εκτελεςτεύ μϋχρι τον Οκτώβριο του 2009.  

την Εαρινό ϑνοδο του Κοινοβουλύου τησ Μογγολύασ υποβλόθηκε ϋνα προςχϋδιο νϐμου προσ 

επικϑρωςη του Δεϑτερου Προαιρετικοϑ Πρωτοκϐλλου τησ Διεθνοϑσ ϑμβαςησ των Ατομικών 

και Πολιτικών Δικαιωμϊτων, το οπούο ςτοχεϑει ςτην κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. Κατϊ την 

επιθεώρηςη τησ Μογγολύασ ςτο πλαύςιο τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ ςτισ 2 

Νοεμβρύου 2010, οι εκπρϐςωποι τησ κυβϋρνηςησ δόλωςαν ϐτι η επικϑρωςη του νομοςχεδύου 

όταν υπϐ ςυζότηςη ςτην αρμϐδια διαρκό επιτροπό του Κοινοβουλύου και ϐτι «εϊν το 

Κοινοβοϑλιο απαντοϑςε θετικϊ, θα διατυπώνονταν προςχϋδια τροποποιόςεων ϐλησ τησ 

νομοθεςύασ που διϋπει τη θανατικό ποινό, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Νϐμου περύ Κρατικοϑ 

Απορρότου».
33

 τα τϋλη του 2010 το νομοςχϋδιο τελοϑςε ακϐμα εν αναμονό τησ τελικόσ 

ψόφιςησ απϐ το Κοινοβοϑλιο. 

Η Διεθνόσ Αμνηςτύα ϋλαβε αναφορϋσ ϐτι τουλϊχιςτον 60 ϊνθρωποι εκτελϋςτηκαν ςτη Βόρειο 

Κορέα το 2010. Η θανατικό ποινό επιβϊλλεται ςυχνϊ, ακϐμα και αν το υποτιθϋμενο αδύκημα δεν 

επιςϑρει τη θανατικό ποινό ςϑμφωνα με το δύκαιο τησ χώρασ. Οι εκτελϋςεισ πραγματοποιοϑνται 

ςυνόθωσ εν κρυπτϐ, αλλϊ ςε ςχϋςη με την προηγοϑμενη χρονιϊ, υπόρξε αυξημϋνοσ αριθμϐσ 

αναφορών για εκτελϋςεισ που πραγματοποιόθηκαν δημϐςια, για παραδειγματιςμϐ των 

υπολούπων. 

Για δεϑτερη ςυνεχό χρονιϊ, δεν αναφϋρθηκαν εκτελϋςεισ ςτο Πακιςτάν το 2010. Παρϊ την 

ανακούνωςη του Πρωθυπουργοϑ Gilani ςτισ 21 Ιουνύου 2008 ςτην Εθνοςυνϋλευςη τησ χώρασ ϐτι 
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κϊθε θανατικό ποινό ςτο Πακιςτϊν θα ϋπρεπε να μετατραπεύ ςε ιςϐβια κϊθειρξη, περύπου 8.000 

κρατοϑμενοι παρϋμειναν θανατοποινύτεσ το 2010. Ο Πρϐεδροσ Asif Ali Zardari δόλωςε τον 

Αϑγουςτο του 2010, ϐτι ϐλεσ οι εκτελϋςεισ θα αναςτϋλλονταν μϋχρι τισ 31 Δεκεμβρύου 2010, με 

την εξαύρεςη ϐςων εύχαν επιβληθεύ για τρομοκρατύα ό για ενϋργειεσ κατϊ του κρϊτουσ.  

Επιβλόθηκαν τουλϊχιςτον 356 νϋεσ θανατικϋσ καταδύκεσ, η ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα ςε 

ϊντρεσ, επτϊ ςε γυναύκεσ και μύα ςε ϊτομο που κατϊ την τϋλεςη του αδικόματοσ όταν κϊτω των 

18 ετών. Η Aasia Bibi, χριςτιανό μητϋρα πϋντε παιδιών, κατηγορόθηκε για βλαςφημύα και 

καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο ϋπειτα απϐ μια ϊδικη δύκη ςτισ 8 Νοεμβρύου. Τποςτόριξε ϐτι δεν εύχε 

πρϐςβαςη ςε δικηγϐρο οϑτε κατϊ τη διϊρκεια τησ κρϊτηςόσ τησ οϑτε και την τελευταύα ημϋρα 

τησ δύκησ τησ. Η Ωζια Aasia Bibi αρνόθηκε τισ κατηγορύεσ και ο ςϑζυγϐσ τησ, Ashiq Masih, 

υποςτόριξε ϐτι η καταδύκη τησ βαςύςτηκε ςε «ψευδεύσ κατηγορύεσ» για βλαςφημύα. Ψςτϐςο, ο 

πρϐεδροσ του δικαςτηρύου «απϋκλειςε εντελώσ» την πιθανϐτητα ψευδών κατηγοριών και εύπε 

ϐτι «δεν υπόρχαν ελαφρυντικϊ». H Aasia Bibi κρατεύται ςτη φυλακό και βρύςκεται ςε απομϐνωςη 

απϐ τον Ιοϑνιο του 2009. Η ϋφεςη κατϊ τησ απϐφαςησ που ϋχει υποβληθεύ ςτο Ανώτατο 

Δικαςτόριο τησ Λαχώρησ, παραμϋνει ςε εκκρεμϐτητα. 

Θανατικϋσ ποινϋσ εξακολοϑθηςαν να επιβϊλλονται υποχρεωτικϊ ςτη ιγκαπούρη, ωσ επύ το 

πλεύςτον για αδικόματα ςχετικϊ με ναρκωτικϊ και κυρύωσ ςε ξϋνουσ υπηκϐουσ. Σουλϊχιςτον 

οκτώ θανατικϋσ ποινϋσ επιβλόθηκαν το περαςμϋνο ϋτοσ.  

τισ 14 ΜαϏου 2010, το Εφετεύο απϋρριψε την αύτηςη ϋφεςησ του Μαλαύςιου Yong Vui Kong κατϊ 

τησ θανατικόσ ποινόσ που του εύχε επιβληθεύ τον Ιανουϊριο του 2009. Εύχε κριθεύ ϋνοχοσ για 

διακύνηςη 47 γραμμαρύων ηρωύνησ, ϐταν όταν 19 ετών. 
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τισ 16 Νοεμβρύου 2010, ο Alan Shadrake, Βρετανϐσ δημοςιογρϊφοσ και ςυγγραφϋασ του «Ϋταν 

Κϊποτε Ϊνασ Εϑθυμοσ Δόμιοσ: Η Δικαιοςϑνη τησ ιγκαποϑρησ ςε Δυςμϋνεια» (Once a Jolly 

Hangman: Singapore’s Justice in the Dock), καταδικϊςτηκε ςε εξϊμηνη φυλϊκιςη και πρϐςτιμο 

20.000 δολαρύων ιγκαποϑρησ, για την κριτικό που ϊςκηςε ςτουσ νϐμουσ τησ χώρασ περύ 

θανατικόσ ποινόσ και ςτον τρϐπο με τον οπούο εφαρμϐζονται. 

Σο 2010 επιβλόθηκαν τϋςςερισ θανατικϋσ ποινϋσ ςτη Νότιο Κορέα. τισ 25 Υεβρουαρύου το 

υνταγματικϐ Δικαςτόριο ϋκρινε – με πλειοψηφύα 5-4 – ϐτι η θανατικό ποινό δεν παραβιϊζει 

«την ανθρώπινη αξιοπρϋπεια και την ανθρώπινη αξύα», ϐπωσ αυτϋσ προςτατεϑονται απϐ το 

ϑνταγμα. ϑμφωνα με πληροφορύεσ, τον Μϊρτιο του 2010 ο Τπουργϐσ Δικαιοςϑνησ Lee Kwi-

nam ενϋκρινε ςχϋδιο για την καταςκευό μιασ νϋασ αύθουςασ εκτελϋςεων μϋςα ςτην Υυλακό 

Cheongsong ςτην Επαρχύα τησ Βϐρειασ Gyeongsang. χετικϋσ αναφορϋσ ϋδειξαν ϐτι το ςχϋδιο 

μπόκε προςωρινϊ ςε αναςτολό τον Οκτώβριο του 2010. 

Η παραύτηςη τησ Wang Ching-feng απϐ το αξύωμα του Τπουργοϑ Δικαιοςϑνησ τησ Σαΰβάν τον 

Μϊρτιο του 2010 ϋςτρεψε τη διεθνό προςοχό ςτο ζότημα τησ θανατικόσ ποινόσ ςτη χώρα. Κατϊ 

τη θητεύα τησ, η Wang Ching-feng εύχε αρνηθεύ να υπογρϊψει εντολϋσ εκτϋλεςησ εξαιτύασ τησ 

αντύθεςόσ τησ ςτη θανατικό ποινό. Μετϊ τον οριςμϐ του Tseng Yung-fu ςτη θϋςη του Τπουργοϑ 

Δικαιοςϑνησ τον Μϊρτιο, οι Chang Chun-hung, Hung Chen-yao, Ko Shih-ming και Chang Wen-wei 

εκτελϋςτηκαν ςτισ 30 Απριλύου. Οι εκτελϋςεισ ϋγιναν μϐλισ δϑο εβδομϊδεσ αφϐτου ο Tseng Yung-

fu εύχε δηλώςει ςϑμφωνα με πληροφορύεσ, ϐτι ο απώτεροσ ςτϐχοσ του όταν η κατϊργηςη τησ 

θανατικόσ ποινόσ.  
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τισ 28 ΜαϏου 2010, το υνταγματικϐ Δικαςτόριο τησ Σαώβϊν αρνόθηκε να εξετϊςει αύτημα που 

εύχε υποβληθεύ για λογαριαςμϐ 44 θανατοποινιτών που εύχαν εξαντλόςει ϐλεσ τουσ τισ εφϋςεισ, 

τϋςςερισ εκ των οπούων εύχαν όδη εκτελεςτεύ. Σο αύτημα απαιτοϑςε τη ςυνταγματικό ερμηνεύα 

τησ νομιμϐτητασ τησ θανατικόσ ποινόσ ςτην Σαώβϊν. τισ 15 Οκτωβρύου μια ομϊδα εργαςύασ που 

ςυνϋςτηςε το Τπουργεύο Δικαιοςϑνησ εξϋταςε την πιθανϐτητα κατϊργηςησ τησ θανατικόσ 

ποινόσ. Αν και ςϑμφωνα με πληροφορύεσ η ομϊδα εργαςύασ εύχε φτϊςει ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι «θα 

όταν μϊλλον αποδεκτό απϐ την πλειοψηφύα των πολιτών η αντικατϊςταςη τησ θανατικόσ ποινόσ 

με την ιςϐβια κϊθειρξη χωρύσ αναςτολό ςτη Σαώβϊν»
35

, το Τπουργεύο Δικαιοςϑνησ εξϋδωςε 

αργϐτερα ϋνα δελτύο Σϑπου, δηλώνοντασ ϐτι το Τπουργεύο δεν εύχε καταλόξει ακϐμα ςε 

ςυμπϋραςμα αναφορικϊ με την αντικατϊςταςη τησ θανατικόσ ποινόσ με ιςϐβια κϊθειρξη χωρύσ 

αναςτολό. Σο Τπουργεύο δόλωςε επιπλϋον ϐτι δεν ςκϐπευε να εξετϊςει την κατϊργηςη τησ 

θανατικόσ ποινόσ, εκτϐσ εϊν υπϊρξει «δημϐςια ςυναύνεςη, ςυνοδευϐμενη απϐ μια εϑλογη και 

κατϊλληλη ποινό προσ αντικατϊςταςη τησ θανατικόσ».  

Δεν καταγρϊφηκαν εκτελϋςεισ ςτην Σαΰλάνδη το 2010, αλλϊ επιβλόθηκαν τουλϊχιςτον επτϊ 

νϋεσ θανατικϋσ ποινϋσ. ϑμφωνα με ςτοιχεύα που ϋδωςε ςτη δημοςιϐτητα το Τπουργεύο 

Δικαιοςϑνησ, απϐ τον Αϑγουςτο του 2010, υπόρχαν 708 θανατοποινύτεσ, για 65 απϐ τουσ οπούουσ 

υπόρξε και τελεςύδικη επικϑρωςη τησ ποινόσ απϐ το Ανώτατο Δικαςτόριο. χεδϐν οι μιςού απϐ 

τουσ 708 εύχαν καταδικαςτεύ για αδικόματα ςχετικϊ με ναρκωτικϊ, ενώ οι υπϐλοιποι 369 

ϊνθρωποι εύχαν κριθεύ ϋνοχοι για φϐνο και ϊλλα εγκλόματα. 

Οι πληροφορύεσ αναφορικϊ με τη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ παρϋμειναν καταχωρημϋνεσ ωσ 

κρατικϐ απϐρρητο ςτο Βιετνάμ και η Διεθνόσ Αμνηςτύα δεν κατϐρθωςε να επιβεβαιώςει τον 

αριθμϐ των εκτελϋςεων. Σουλϊχιςτον 34 θανατικϋσ ποινϋσ αναφϋρθηκαν ςτο Βιετνϊμ το 2010. 

Σον Ιοϑνιο του 2010, η Εθνοςυνϋλευςη τησ χώρασ ψόφιςε νϐμο που αντικατϋςτηςε το 

εκτελεςτικϐ απϐςπαςμα με θανϊςιμη ϋνεςη ωσ μϋθοδο εκτϋλεςησ. Σο μϋτρο αυτϐ θα ιςχϑςει 

απϐ τον Ιοϑλιο του 2011. 

τισ 23 Υεβρουαρύου, ςτο πλαύςιο του Σϋταρτου Παγκϐςμιου υνεδρύου Κατϊ τησ Θανατικόσ 

Ποινόσ, ϋλαβε χώρα μια ανεπύςημη ςυνεδρύαςη του Αςιατικοϑ Δικτϑου Κατϊ τησ Θανατικόσ 

Ποινόσ [Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)]. υμμετεύχαν περιςςϐτερα απϐ 25 μϋλη του 

Δικτϑου. Σα μϋλη του Δικτϑου προερχϐμενα απϐ την Ινδύα, την Σαώβϊν και την Ινδονηςύα 

ςυμμετεύχαν ςε μύα ςυζότηςη ςτρογγυλόσ τρϊπεζασ με θϋμα «Αςύα: η Νομικό Οδϐσ προσ το 

Μορατϐριουμ και την Κατϊργηςη τησ Θανατικόσ Ποινόσ» που οργανώθηκε απϐ τη Διεθνό 

Αμνηςτύα ςτα πλαύςια του υνεδρύου.  

Σο 2010 οι εκθϋςεισ και δρϊςεισ του Δικτϑου επεκτϊθηκαν ςτην Ιαπωνύα, τη Μογγολύα, τη 

ιγκαποϑρη, τη Νϐτιο Κορϋα και την Σαώβϊν. Περιελϊμβαναν μύα υψηλόσ προβολόσ εκςτρατεύα 

ςτη ιγκαποϑρη προσ υποςτόριξη του Μαλαιςιανοϑ Yong Vui Kong, ςτην οπούα πρωτοςτατοϑςε 

ο ςυνόγορϐσ του, και μύα περιοδεύα ομιλητών που οργανώθηκε απϐ την οργϊνωςη μελών του 

Δικτϑου, «Οικογϋνειεσ Θυμϊτων Δολοφονύασ Τπϋρ των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων». Σο 

Αςιατικό Δίκτυο Κατά τησ Θανατικήσ Ποινήσ (ADPAN) απϋκτηςε πϋντε νϋα μϋλη το 2010, 

ανεβϊζοντασ ϋτςι τον αριθμϐ μελών του ςε πϊνω απϐ 50, ςε 23 χώρεσ τησ περιοχόσ.  
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ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΗΑ 
 

Μετϊ απϐ μια παϑςη για το ϋτοσ 2009, ϐταν για πρώτη φορϊ δεν καταγρϊφηκαν εκτελϋςεισ ςτην 

Ευρώπη και την πρώην οβιετικό Ϊνωςη, το Μϊρτιο του 2010 οι αρχϋσ τησ Λευκορωςύασ 

πραγματοπούηςαν δϑο εκτελϋςεισ. Ο Vasily Yuzepchuk και ο Andrei Zhuk εκτελϋςτηκαν διϊ 

τουφεκιςμοϑ ςτο πύςω μϋροσ του κεφαλιοϑ.  

ηηο 19 Μαξηίνπ 2010, όηαλ ε κεηέξα ηνπ Andrei Zhuk πξνζπάζεζε λα παξαδώζεη έλα δέκα κε ηξόθηκα 

ζηηο θπιαθέο ηνπ Μηλζθ, όπνπ θξαηνύληαλ θαη νη δύν άλδξεο, ην δέκα ηεο επεζηξάθε από ηηο αξρέο ηεο 

θπιαθήο θαη ηεο είπαλ όηη νη δύν άλδξεο «είραλ κεηαθηλεζεί». Σεο είπαλ λα κελ αλαδεηά εθεί ην γην ηεο 

πηα, αιιά λα πεξηκέλεη επίζεκε ελεκέξσζε από ην δηθαζηήξην. Σν πξσί ηεο 22 Μαξηίνπ, ε κεηέξα ηνπ 

Andrei Zhuk ελεκεξώζεθε από ην πξνζσπηθό ησλ θπιαθώλ όηη ν γηνο ηεο θαη ν Vasily Yuzepchuk είραλ 

ππξνβνιεζεί θαη ε ζσξόο ηνπ γηνπ ηεο δελ επεζηξάθε. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2010 ζηξάθεθε λνκηθά θαηά 

ησλ αξρώλ ηεο Λεπθνξσζίαο γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηεο λα εθδειώλεη θαη λα εθαξκόδεη ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηεο πξαθηηθέο κε ην λα αξλνύληαη λα παξαδώζνπλ ηε ζνξό ηνπ γηνπ ηεο ή λα ηελ 

ελεκεξώζνπλ γηα ην κέξνο όπνπ έρεη ζαθηεί. 

Σρεισ νϋεσ θανατικϋσ ποινϋσ επιβλόθηκαν ςτη Λευκορωςία το 2010. Δϑο ϊνδρεσ καταδικϊςτηκαν 

ςε θϊνατο δια τουφεκιςμοϑ ςτισ 14 ΜαϏου 2010, για εγκλόματα που διαπρϊχθηκαν κατϊ τη 

διϊρκεια ϋνοπλησ ληςτεύασ διαμερύςματοσ ςτην πϐλη του Grodno τον Οκτώβριο του 2009. Και οι 

δϑο ϊνδρεσ κρύθηκαν ϋνοχοι για φϐνο εκ προμελϋτησ, ϋνοπλη επύθεςη, εμπρηςμϐ, απαγωγό 

ανηλύκου, κλοπό και ληςτεύα. Οι ποινϋσ τουσ ϋγιναν δεκτϋσ απϐ τον Ανώτατο Δικαςτόριο τησ 

Λευκορωςύασ ςτισ 20 επτεμβρύου 2010 και οι δϑο ϊντρεσ ζότηςαν απονομό χϊριτοσ απϐ τον 

Πρϐεδρο Lukashenka. Οι προςφυγϋσ εκκρεμοϑςαν ακϐμη κατϊ το τϋλοσ του 2010. Ϊνασ τρύτοσ 

ϊνδρασ καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο το επτϋμβριο του 2010.  

Η Λευκορωςύα εξετϊςτηκε ςτο πλαύςιο τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ, ςτισ 12 ΜαϏου 

2010. Όςον αφορϊ τη θανατικό ποινό, η αντιπροςωπεύα ςημεύωςε ϐτι αυτό εφαρμϐζεται 

εξαιρετικϊ ςπϊνια και ϐτι μια κοινοβουλευτικό ομϊδα εργαςύασ εύχε ςυςταθεύ με ςκοπϐ την 

εξεϑρεςη τρϐπων για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. Η Λευκορωςύα αποδϋχθηκε 

ςυςτϊςεισ για το ςεβαςμϐ των ελϊχιςτων προτϑπων που περιορύζουν τη χρόςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ. υμφώνηςε, επύςησ, να εξετϊςει και να δώςει μια απϊντηςη ςτη 15η ςϑνοδο του 

υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων τον επτϋμβριο, ςχετικϊ με τισ ςυςτϊςεισ για την 

παροχό πλόρουσ πληροφϐρηςησ για την εκτϋλεςη του κ. Andrei Zhuk και του κ. Vasily και να 

θεςπύςει μορατϐριουμ για τισ εκτελϋςεισ με ςτϐχο την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 

Αργϐτερα μϋςα ςτο ϋτοσ, η Λευκορωςύα κοινοπούηςε ςτο υμβοϑλιο Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων 

την απϐρριψη των ςυςτϊςεων αυτών, δόλωςε ϐτι η απϐφαςη για την κατϊργηςη, ό θϋςπιςη 

μορατϐριουμ για τη θανατικό ποινό δεν θα μποροϑςε να ληφθεύ με βϊςη τα αποτελϋςματα του 

εθνικοϑ δημοψηφύςματοσ του 1996 για το θϋμα, ϐτι οι πληροφορύεσ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη των 

δϑο ανδρών το Μϊρτιο εύχαν δημοςιευθεύ ςτα Μ.Μ.Ε., και ϐτι, ςϑμφωνα με το νϐμο, το θεςμικϐ 

ϐργανο ϐπου η θανατικό ποινό εκτελεύται υποχρεοϑται να ενημερώςει το δικαςτόριο που 

επϋβαλε την ποινό ϐτι αυτό εκτελϋςτηκε και το δικαςτόριο υποχρεοϑται να ενημερώςει τουσ 

ςυγγενεύσ. Ο νϐμοσ δεν προβλϋπει ϐτι ϊλλοι οργανιςμού ό ϊτομα πρϋπει να ενημερώνονται για 

την εκτϋλεςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 
36

  

Σο Καζακςτάν, ϐπου η θανατικό ποινό διατηρεύται για εγκλόματα τρομοκρατύασ με νεκροϑσ και 

για ςοβαρϊ αδικόματα που διαπρϊττονται ςε καιρϐ πολϋμου, εξετϊςτηκε ςτο πλαύςιο τησ 
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Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ, ςτισ 12 Υεβρουαρύου 2010. Όςον αφορϊ τη θανατικό 

ποινό, η αντιπροςωπεύα τησ χώρασ δόλωςε ϐτι ακολουθεύται πολιτικό ςταδιακόσ κατϊργηςησ. 

Σο μορατϐριουμ για τισ εκτελϋςεισ, που αποφαςύςτηκε ςτισ 19 Δεκεμβρύου 2003, ςυνϋχιςε να 

εφαρμϐζεται το 2010. 

τισ 6, Δεκεμβρύου, 2010, το Κιργιζιςτάν, που κατϊργηςε τη θανατικό ποινό για ϐλα τα 

εγκλόματα το 2007, προςχώρηςε ςτο δεϑτερο προαιρετικϐ πρωτϐκολλο του Διεθνοϑσ 

υμφώνου για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα, που ςτοχεϑει ςτην κατϊργηςη τησ 

θανατικόσ ποινόσ. Απϐ την 1η Ιανουαρύου 2010, η καταδύκη ςε θϊνατο 172 κρατουμϋνων 

μετατρϊπηκε ςε ιςϐβια κϊθειρξη. 

Μετϊ τισ τρομοκρατικϋσ επιθϋςεισ το Μϊρτη του 2010, ο Πρϐεδροσ τησ  Πολιτεύασ τησ Δοϑμασ 

(Ρωςικϐ Κοινοβοϑλιο), Boris Gryzlov, αναφϋρθηκε να ϋχει ανακοινώςει ϐτι η Ρωςική 

Ομοςπονδία δεν θα επικυρώςει ακϐμη το Πρωτϐκολλο αριθ. 6 τησ Ευρωπαώκόσ ϑμβαςησ για 

την Προςταςύα των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ςχετικϊ με 

την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. το τϋλοσ του 2009, μετϊ την παρϊταςη του μορατϐριουμ 

για τισ εκτελϋςεισ που εύχε αποφαςιςτεύ απϐ το υνταγματικϐ Δικαςτόριο το 1999, 697 θανατικϋσ 

ποινϋσ μετατρϊπηκαν ςε ιςϐβια κϊθειρξη.  

Σο μορατϐριουμ του 2004 για τισ θανατικϋσ καταδύκεσ και τισ εκτελϋςεισ ςυνϋχιςε να 

εφαρμϐζεται ςτο Σατζικιςτάν κατϊ τη διϊρκεια του 2010. Σον Απρύλιο του 2010 ο Πρϐεδροσ 

Emomali Rahmon ςϑςτηςε ομϊδα εργαςύασ, για τη μελϋτη των κοινωνικών-νομικών πτυχών τησ 

κατϊργηςησ τησ θανατικόσ ποινόσ ςτη Δημοκρατύα του Σατζικιςτϊν, η οπούα αποτελεύται απϐ 

υψηλϐβαθμουσ υπϊλληλουσ απϐ την εκτελεςτικό και τη δικαςτικό εξουςύα, καθώσ και απϐ τον 

υνόγορο του Πολύτη. τισ 5 Οκτωβρύου του 2010, ςτη Διϊςκεψη του Οργανιςμοϑ για την 

Αςφϊλεια και τη υνεργαςύα ςτην Ευρώπη (ΟΑΕ), ϐπου ςυζητόθηκε η θανατικό ποινό, ο 

Jumahon Davlatov, επικεφαλόσ τησ ομϊδασ εργαςύασ και ϑμβουλοσ του Προϋδρου για θϋματα 

Νομικόσ Πολιτικόσ, δόλωςε: «ςτο εγγϑσ μϋλλον θα εύμαςτε ςε θϋςη να ϋχουμε πλόρη 

κατϊργηςη».  

ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΒΟΡΔΗΑ ΑΦΡΗΚΖ 
 

Λιγϐτερεσ θανατικϋσ καταδύκεσ και εκτελϋςεισ καταγρϊφηκαν ςτη Μϋςη Ανατολό και τη Βϐρεια 

Αφρικό το 2010 απϐ το 2009. Ψςτϐςο, οι περιπτώςεισ επιβολόσ τησ θανατικόσ ποινόσ ςυχνϊ 

προϋρχονταν απϐ ϊδικεσ δύκεσ και για αδικόματα, ϐπωσ διακύνηςη ναρκωτικών ό μοιχεύα που 

δεν αναγνωρύζονται ωσ «ςοβαρϐτερα εγκλόματα» και, επομϋνωσ, κατϊ παρϊβαςη του διεθνοϑσ 

δικαύου.  

Σουλϊχιςτον 378 εκτελϋςεισ πραγματοποιόθηκαν ςε εννϋα χώρεσ: Μπαχρϋιν (1), Αύγυπτο (4), Ιρϊν 

(τουλϊχιςτον 252), Ιρϊκ (τουλϊχιςτον 1), Λιβϑη (τουλϊχιςτον 18), Παλαιςτινιακό Αρχό (5), 

αουδικό Αραβύα (τουλϊχιςτον 27), υρύα (τουλϊχιςτον 17) και Τεμϋνη (τουλϊχιςτον 53).  

Σουλϊχιςτον 748 θανατικϋσ καταδύκεσ επιβλόθηκαν ςε 16 χώρεσ: Αλγερύα (τουλϊχιςτον 130), 

Μπαχρϋιν (1), Αύγυπτοσ (185), Ιρϊν (+), Ιρϊκ (τουλϊχιςτον 279), Ιορδανύα (9), Κουβϋιτ (τουλϊχιςτον 

3), Λύβανοσ (τουλϊχιςτον 12), Λιβϑη (+), Μαρϐκο/Δυτικό αχϊρα (4), Παλαιςτινιακό Αρχό 

(τουλϊχιςτον 11), αουδικό Αραβύα (τουλϊχιςτον 34), υρύα (τουλϊχιςτον 10), Συνηςύα 

(τουλϊχιςτον 22), Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα (τουλϊχιςτον 28), Τεμϋνη (τουλϊχιςτον 27).  
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Οι αρχϋσ τησ Αλγερύασ, Ιορδανύασ, Κουβϋιτ, Λιβϊνου, Μαρϐκου/Δυτικόσ αχϊρασ, Συνηςύασ και 

Ηνωμϋνων Αραβικών Εμιρϊτων επϋβαλαν θανατικϋσ ποινϋσ, αλλϊ ςυνϋχιςαν να απϋχουν απϐ 

την πραγματοπούηςη εκτελϋςεων.  

Σο Μπαχρέιν ϊρχιςε πϊλι τη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ το 2010, ϐταν ο Jassim Abdulmanan, 

υπόκοοσ Μπαγκλαντϋσ που εύχε καταδικαςτεύ ςε θϊνατο το 2007 για φϐνο, εκτελϋςτηκε δια 

τουφεκιςμοϑ ςτισ 8 Ιουλύου 2010. το τϋλοσ του 2010, ϋνασ ϊλλοσ υπόκοοσ του Μπαγκλαντϋσ, ο 

Russel Mezan, ϋλαβε για την καταδύκη του ςε θϊνατο επιβεβαιωτικό απϐφαςη απϐ το Ανώτατο 

Δικαςτόριο του Μπαχρϋιν και ϋχει προςφϑγει ςτο Ακυρωτικϐ Δικαςτόριο.  

Σο 2010, η Αίγυπτοσ ςυνϋχιςε να επιβϊλλει και να εκτελεύ θανατικϋσ ποινϋσ. Σρϐφιμοι ςε 

αναμονό για εκτϋλεςη, μϋλη τησ οικογϋνειασ και δικηγϐροι δεν ενημερώνονται για επικεύμενεσ 

εκτελϋςεισ. Η Διεθνόσ Αμνηςτύα όταν ςε θϋςη να επιβεβαιώςει ϐτι κατϊ τη διϊρκεια του 2010 

τϋςςερισ εκτελϋςεισ πραγματοποιόθηκαν και 185 θανατικϋσ ποινϋσ επιβλόθηκαν. Οι 

περιςςϐτερεσ απϐ τισ θανατικϋσ ποινϋσ επιβλόθηκαν για φϐνο, αλλϊ καταγρϊφηκαν, επύςησ, και 

κϊποιεσ που ςυνδϋονται με αδικόματα ςχετικϊ με ναρκωτικϊ.  

Ο Atef Rohyum Abd El Al Rohyum απαγχονύςτηκε ςτισ 11 Μαρτύου 2010, παρϊ τα ςτοιχεύα που 

αποδεικνϑουν ϐτι δεν όταν ϋνοχοσ. Η οικογϋνειϊ του δεν εύχε ενημερωθεύ ϐτι η προςφυγό του, η 

οπούα εύχε κατατεθεύ ενώπιον του ειςαγγελϋα το Μϊιο του 2009, εύχε απορριφθεύ παρϊ την 

υποβολό επύςημου ερωτόματοσ για την κατϊςταςη τησ προςφυγόσ δϑο ημϋρεσ πριν απϐ την 

εκτϋλεςη.  

Η Αύγυπτοσ εξετϊςτηκε ςτο πλαύςιο τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ του υμβουλύου 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων ςτισ 17 Υεβρουαρύου 2010. Η αντιπροςωπεύα τησ χώρασ δόλωςε ϐτι η 

θανατικό ποινό εφαρμϐζεται μϐνο για πολϑ ςοβαρϊ εγκλόματα και ϐτι εύχε υπϊρξει μια μεύωςη 

των περιπτώςεων ϐπου η θανατικό ποινό εύχε επιβληθεύ και εφαρμοςτεύ. το τϋλοσ τησ 

αναςκϐπηςησ, η Αύγυπτοσ δϋχθηκε τη ςϑςταςη τόρηςησ ελαχύςτων προτϑπων ςχετικϊ με τη 

χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ, αλλϊ απϋρριψε τισ ςυςτϊςεισ για την υιοθϋτηςη μορατϐριουμ ςτισ 

εκτελϋςεισ με ςκοπϐ την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 
37

 

Κατϊ το 2010, οι ιρανικέσ αρχϋσ αναγνώριςαν την εκτϋλεςη 252 ατϐμων, μεταξϑ των οπούων 

πϋντε γυναικών κι ενϐσ νεαροϑ. Η Διεθνόσ Αμνηςτύα ϋλαβε αξιϐπιςτεσ αναφορϋσ για 

περιςςϐτερεσ απϐ 300 ϊλλεσ εκτελϋςεισ που δεν αναγνωρύςτηκαν επύςημα, ωσ επύ το πλεύςτον 

ςτη φυλακό Vakilabad ςτο Mashhad. Οι περιςςϐτεροι όταν ϊνθρωποι που εύχαν καταδικαςτεύ με 

τον ιςχυριςμϐ τησ διϊπραξησ αδικημϊτων ςχετικών με τα ναρκωτικϊ. Δεκατϋςςερισ ϊνθρωποι 

εκτελϋςτηκαν δημοςύωσ. Θανατικϋσ καταδύκεσ εξακολουθοϑςαν να επιβϊλλονται ςε μεγϊλουσ 

αριθμοϑσ.  

Οι κρατοϑμενοι ςτο Ιρϊν ςυχνϊ κρατοϑνται για μεγϊλεσ χρονικϋσ περιϐδουσ πριν απϐ τη δύκη, 

ϐπου βρύςκονται ςε ςοβαρϐ κύνδυνο να υποβληθοϑν ςε βαςανιςτόρια και ϊλλεσ μορφϋσ 

κακομεταχεύριςησ. Οι πολιτικού κρατοϑμενοι ςυχνϊ κρατοϑνται ςε απομϐνωςη. Οι δύκεσ εύναι 

γενικώσ ϊδικεσ και η κρατοϑμενοι δεν ϋχουν πρϐςβαςη ςε δικηγϐρο ςυςτηματικϊ - βϊςει νϐμου 

– μϋχρι την ολοκλόρωςη των ερευνών, η οπούα μπορεύ να πϊρει πολλοϑσ μόνεσ. Η δύκη, ιδύωσ 

ϐταν πραγματοποιεύται ϋξω απϐ την πρωτεϑουςα Σεχερϊνη, εύναι ςυχνϊ περιληπτικό και διαρκεύ 

μϐνο λύγα λεπτϊ.  

το Ιρϊν, η θανατικό ποινό ςυνϋχιςε να επιβϊλλεται για πρϊξεισ που δεν χαρακτηρύζονται ωσ 
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«ςοβαρϐτερα» εγκλόματα, κατϊ παρϊβαςη του διεθνοϑσ δικαύου, ϐπωσ για αδικόματα που 

αφοροϑν τη διακύνηςη ναρκωτικών ό αςαφώσ διατυπωμϋνεσ κατηγορύεσ που αφοροϑν την 

εθνικό αςφϊλεια. Η «Εχθρϐτητα εναντύον του Θεοϑ», ό moharebeh, μια αςαφώσ διατυπωμϋνη 

κατηγορύα για την οπούα δεν υπϊρχει ακριβόσ και ςαφόσ οριςμϐσ, αλλϊ ςυνόθωσ εφαρμϐζεται ςε 

ϐςουσ επαναςτατοϑν ϋνοπλα κατϊ του κρϊτουσ, μπορεύ ανϊλογα με την περύπτωςη, να 

τιμωρεύται με εκτϋλεςη.  

Σον Οκτώβριο, ϋνασ ϊνδρασ καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο για «αποςταςύα». το τϋλοσ του ϋτουσ, 

όταν εν αναμονό του αποτελϋςματοσ τησ προςφυγόσ του. Σον Δεκϋμβριο, ϋνασ ϊλλοσ ϊνδρασ 

καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο για τη δημιουργύα «πορνογραφικοϑ» διαδικτυακοϑ τϐπου και 

«προςβολό τησ ιερϐτητασ του Ιςλϊμ».  

Σο 2010, η Διεθνόσ Αμνηςτύα διαπύςτωςε αυξημϋνη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ κατϊ των 

φερϐμενων ωσ δραςτών αδικημϊτων ςχετικών με ναρκωτικϊ. Σον Οκτώβριο, ο υπουργϐσ 

Εςωτερικών δόλωςε ϐτι η εκςτρατεύα κατϊ του λαθρεμπορύου ναρκωτικών εντεύνεται, και, μϋςα 

ςτον ύδιο μόνα, ο Γενικϐσ Ειςαγγελϋασ δόλωςε ϐτι νϋα μϋτρα εύχαν ληφθεύ για την επιτϊχυνςη 

τησ δικαςτικόσ εξϋταςησ περιπτώςεων λαθρεμπορύου ναρκωτικών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 

παραπομπόσ ϐλων των ςχετικών περιπτώςεων ςτο γραφεύο του, με αποτϋλεςμα να τουσ 

αρνεύται το δικαύωμα ϊςκηςησ ϋφεςησ ςε ανώτερο δικαςτόριο, ϐπωσ απαιτεύται βϊςει του 

διεθνοϑσ δικαύου.  

Σον Δεκϋμβριο του 2010, ο τροποποιημϋνοσ Νϐμοσ Κατϊ των Ναρκωτικών τϋθηκε ςε ιςχϑ 

προφανώσ καθιςτώντασ ευκολϐτερη την καταδύκη ςε θϊνατο των ενϐχων για εμπορύα. Ο νϐμοσ 

επϋκτεινε το πεδύο εφαρμογόσ τησ θανατικόσ ποινόσ ςε πρϐςθετεσ κατηγορύεσ παρϊνομων 

ναρκωτικών (για παρϊδειγμα, κρυςταλλικό μεθαμφεταμύνη), η κατοχό των οπούων θα 

τιμωρεύται με θϊνατο. ϑμφωνα με το Νϐμο Κατϊ των Ναρκωτικών, οριςμϋνοι κατηγοροϑμενοι 

δεν ϋχουν δικαύωμα προςφυγόσ, αφοϑ οι καταδύκεσ και οι ποινϋσ τουσ επιβεβαιώνονται απϐ το 

Γενικϐ Ειςαγγελϋα.  

Σον Αϑγουςτο, αναφϋρθηκε ϐτι ϋνασ Νιγηριανϐσ εκτελϋςτηκε κρυφϊ ςτη φυλακό Vakilabad, μαζύ 

με περιςςϐτερα απϐ 60 ϊλλα ϊτομα, ενώ τον Οκτώβριο ϋνασ υπόκοοσ τησ Γκϊνασ και 

τουλϊχιςτον εννϋα ϊλλοι εκτελϋςτηκαν ςϑμφωνα με αναφορϋσ. ε καμύα απϐ τισ περιπτώςεισ 

αυτϋσ δεν εύχαν ενημερωθεύ οι πρεςβεύεσ τουσ για την επικεύμενη εκτϋλεςό τουσ.  

Κατϊ τη διϊρκεια του 2010, αυτού των οπούων τα πολιτικϊ πιςτεϑω ερχϐταν ςε αντύθεςη με αυτϊ 

τησ κυβϋρνηςησ εκτελοϑνταν. Σον Ιανουϊριο, δϑο ϊνδρεσ κρεμϊςτηκαν μετϊ απϐ ϊδικεσ δύκεσ 

ςτισ οπούεσ καταδικϊςτηκαν για «εχθρϐτητα απϋναντι ςτο Θεϐ» και γιατύ υπόρξαν μϋλη μιασ 

απαγορευμϋνησ ομϊδασ, η οπούα ςυνηγορεύ υπϋρ τησ επιςτροφόσ τησ ιρανικόσ μοναρχύασ. Οι 

εκτελϋςεισ τουσ όταν οι πρώτεσ που ταυτύςτηκαν με τη μετϊ – εκλογικό βύα που εύχε ξεςπϊςει ςε 

ϐλο το Ιρϊν τον Ιοϑνιο του 2009. Οι δικηγϐροι των δϑο ανδρών δεν ενημερώθηκαν για τισ 

εκτελϋςεισ των πελατών τουσ, κατϊ παρϊβαςη του ιρανικοϑ νϐμου.  

Σον Δεκϋμβριο του 2010 ϋνασ ϊλλοσ ϊνδρασ που εύχε καταδικαςτεύ ςε θϊνατο ϋνα χρϐνο 

νωρύτερα, εκτελϋςτηκε, επύςησ, χωρύσ προειδοπούηςη. Εύχε και αυτϐσ καταδικαςτεύ για την 

υποτιθϋμενη ςυμμετοχό του ςε απαγορευμϋνη ομϊδα τησ αντιπολύτευςησ, Κύνημα Αντύςταςησ 

του Λαοϑ του Ιρϊν (PMOI). Κρεμϊςτηκε ταυτϐχρονα με τον Ali Akbar Siadat, καταδικαςμϋνο για 

καταςκοπεύα για το Ιςραόλ.   
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Ακϐμη ϋξι ϊνδρεσ και γυναύκεσ καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο ςτο Ιρϊν για υποτιθϋμενη ςυμμετοχό 

τουσ ςτο PMOI. ε μερικϋσ περιπτώςεισ, οι υποτιθϋμενοι δεςμού τουσ με το PMOI δεν εύναι πιο 

ιςχυρού απϐ το να ϋχουν επαφό με κϊποιο μϋλοσ τησ οικογϋνειϊσ τουσ που εύναι μϋλοσ τησ εν 

λϐγω ομϊδασ. 
38

 

Η θανατικό ποινό ςυνϋχιςε να επιβϊλλεται και να εκτελεύται εναντύον μελών εθνικών 

μειονοτότων του Ιρϊν.   

το τϋλοσ του 2010, τουλϊχιςτον 17 μϋλη τησ κουρδικόσ μειονϐτητασ του Ιρϊν, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ μιασ γυναύκασ – τησ Zeynab Jalalian – καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο για 

υποτιθϋμενα πολιτικϊ αδικόματα. Όλοι καταδικϊςτηκαν μετϊ απϐ ϊδικεσ δύκεσ για moharebeh, 

ςυμμετοχό ςε κουρδικϋσ ομϊδεσ τησ αντιπολύτευςησ.   

Κϊποιοι, αναφϋρθηκε, πωσ υπϋςτηςαν βαςανιςτόρια κατϊ την κρϊΣΗΫ τουσ και δεν εύχαν 

πρϐςβαςη ςε δικηγϐρο. Ϊνασ απϐ αυτοϑσ, ο Hossein Khezri, υπϊρχουν φϐβοι πωσ εκτελϋςτηκε 

ςτισ 15 Ιανουαρύου 2011, ενώ η εκτϋλεςη κϊποιου ϊλλου, του Habibollah Latifi, που εύχε 

προγραμματιςτεύ για τισ 26 Δεκεμβρύου 2010, αναβλόθηκε μετϊ απϐ διεθνόσ και εγχώριεσ 

εκκλόςεισ.  

Σέζζεξηο Κνύξδνη – νη Farzad Kamangar, Ali Heydarian, Farhad Vakili θαη Shirin Alam-Holi – καδί κε 
ηνλ Mehdi Eslamian, θξεκάζηεθαλ ζηηο 9 Μαΐνπ ζηε θπιαθή Evin ηεο Σερεξάλεο. Καη νη πέληε είραλ 
θαηεγνξεζεί «γηα ερζξόηεηα ελάληηα ζην Θεό» θαη ηξεηο θαηεγνξήζεθαλ θαη γηα ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. 
«Ζ ερζξόηεηα ελάληηα ζην Θεό» είλαη κηα αόξηζηα δηαηππσκέλε θαηεγνξία πνπ επηθέξεη ηε ζαλαηηθή 
πνηλή θαη ζπλήζσο απνδίδεηαη ζε εθείλνπο πνπ επαλαζηαηνύλ ελόπισο ελαληίνλ ηεο πνιηηείαο. Ο 
πέκπηνο πνπ εθηειέζηεθε, ν Mehdi Eslamian, είρε θαηεγνξεζεί πσο παξείρε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηνλ 
αδειθό ηνπ πνπ είρε εθηειεζηεί ζην παξειζόλ γηα «ερζξόηεηα ελάληηα ζην Θεό» εμαηηίαο ηεο ππνηηζέκελεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζε βνκβηζηηθή επίζεζε ζε έλα ηδακί Shiraz ηνλ Απξίιην ηνπ 2008. Κάπνηνη, αλ όρη θαη νη 
πέληε, ππέζηεζαλ βαζαληζηήξηα ή άιιεο κνξθήο θαθνκεηαρείξηζε. 
 

Ένηεκα άηομα, πνπ πηζηεύεηαη όηη είλαη κέιε ηεο κεηνλόηεηαο ηνπ Baluch ζην Ηξάλ, εθηειέζηεθαλ ζηε 
θπιαθή Zahedan ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ. ύκθσλα κε ην Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ Fars ηνπ Ηξάλ, νη 11 άλδξεο 
είραλ ζρέζε κε ην Κίλεκα Αληίζηαζεο ηνπ Λανύ ηνπ Ηξάλ (PRMI), ή Jondallah, ην νπνίν αλέιαβε ηελ 
επζύλε γηα κηα βνκβηζηηθή επίζεζε απηνθηνλίαο, ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ ζην Chabahar ζηελ επαξρία Sistan-
Baluchistan, λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ηξάλ, ζηελ νπνία ζθνηώζεθαλ πεξίπνπ 39 άηνκα. Οη άλδξεο είραλ όινη 
θαηαδηθαζηεί γηα «ερζξόηεηα ελάληηα ζην Θεό» θαη «δηαθζνξά επί ηεο γεο», γηα κηα ζεηξά πξάμεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηελ παγίδεπζε θαη δνινθνλία αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ θαη ηεο Δπαλαζηαηηθήο 
Δζλνθξνπξάο, βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζε ηδακηά ηηηώλ, απαγσγέο θαη έλνπιεο ιεζηείεο, παξόιν πνπ 
θάπνηνο ηνπηθόο δηθαζηήο αξλήζεθε όηη νπνηνζδήπνηε από απηνύο είρε ζπκκεηάζρεη ζηελ επίζεζε ηεο 15 
Γεθεκβξίνπ. 
 

Παρϊ τη ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ Νομικών και Δικαςτικών Τποθϋςεων του κοινοβουλύου του 

Ιρϊν, τον Ιοϑνιο του 2009, να διαγραφεύ η ρότρα που επιτρϋπει το λιθοβολιςμϐ απϐ ϋνα νϋο 

ςχϋδιο αναθεώρηςησ του Ποινικοϑ Κώδικα, το οπούο βρύςκεται ακϐμη υπϐ εξϋταςη απϐ το 

Κοινοβοϑλιο, ο λιθοβολιςμϐσ παρϋμεινε η υποχρεωτικό τιμωρύα για «μοιχεύα εντϐσ γϊμου» τϐςο 

για τουσ ϊνδρεσ ϐςο και για τισ γυναύκεσ. Σουλϊχιςτον 10 γυναύκεσ και τϋςςερισ ϊνδρεσ 

πιςτεϑεται ϐτι διϋτρεχαν κύνδυνο θανϊτου διϊ λιθοβολιςμοϑ ςτο τϋλοσ του ϋτουσ, αν και αρκετϋσ 

περιπτώςεισ όταν ακϐμη υπϐ εξϋταςη και θα μποροϑςαν να επιβληθοϑν εναλλακτικϋσ ποινϋσ. 

Σουλϊχιςτον ϊλλη μια γυναύκα, η Maryam Ghorbanzadeh, αρχικϊ καταδικαςμϋνη ςε 

λιθοβολιςμϐ, αντιμετώπιζε την εκτϋλεςη δι' απαγχονιςμοϑ για «μοιχεύα εντϐσ γϊμου» ςτο τϋλοσ 

του ϋτουσ. 
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Ζ Sakineh Mohammadi Ashtiani, ηεο νπνίαο ε πνηλή ιηζνβνιηζκνύ ην 2006 ήηαλ ππό επαλεμέηαζε ζην 

ηέινο ηνπ έηνπο, πξνέξρεηαη από ηε κεηνλόηεηα ηνπ Αδεξκπατηδάλ ζην Ηξάλ θαη ε πεξίπησζή ηεο 

πξνζέιθπζε επξεία δηεζλή πξνζνρή από ηνλ Ηνύιην ηνπ 2010 θαη κεηά. Μηιάεη ηνύξθηθα ηνπ Αδεξκπατηδάλ 

θαη έρεη πεξηνξηζκέλε γλώζε ηεο Πεξζηθήο, ηεο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηα δηθαζηήξηα. Σξεηο 

από ηνπο πέληε δηθαζηέο πνπ άθνπζαλ ηελ ππόζεζή ηεο, ηελ έθξηλαλ έλνρε. Αλ θαη δήισζε ζην 

δηθαζηήξην όηη ε «νκνινγία» ηεο έγηλε ππό πίεζε θαη δελ ήηαλ αιεζηλή, νη ηξεηο δηθαζηέο ηελ θαηαδίθαζαλ 

κε βάζε «ηε γλώζε ηνπ δηθαζηή», κηα δηάηαμε ζην ηξαληθό δίθαην πνπ επηηξέπεη ζηνπο δηθαζηέο λα 

απνθαζίζνπλ κε ππνθεηκεληθνύο ιόγνπο εάλ ν θαηεγνξνύκελνο είλαη έλνρνο ή όρη, αθόκε θαη αλ δελ 

ππάξρνπλ ζαθή θαη πεηζηηθά ζηνηρεία. Σνλ Μάην ηνπ 2007 ην Αλώηαην Γηθαζηήξην επηθύξσζε ηελ πνηλή 

ιηζνβνιηζκνύ. Ζ Δπηηξνπή Ακλεζηίαο θαη Δπηείθεηαο απέξξηςε ηηο ζπλερείο αηηήζεηο ηεο γηα απνλνκή 

ράξηηνο. Μεηά από δηεζλή θαηαθξαπγή γηα ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ δηά ιηζνβνιηζκνύ, γύξσ ζηηο 7 Ηνπιίνπ 

νη δηθαζηέο ζηε βόξεην-δπηηθή πόιε Tabriz ζπλέηαμαλ επηζηνιή πξνο ηνλ Δπηθεθαιή ηεο Γηθαηνζύλεο ηνπ 

Ηξάλ ζηελ Σερεξάλε, δεηώληαο ηελ άδεηα λα αιιάμεη ε κέζνδνο ηεο εθηέιεζεο από ιηζνβνιηζκό ζε 

απαγρνληζκό. Από ηόηε, δηάθνξνη Ηξαλνί αμησκαηνύρνη έρνπλ θάλεη δηάθνξεο δειώζεηο ζρεηηθά κε ηε 

λνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Δθείλε παξακέλεη θξαηνύκελε ζηελ Κεληξηθή Φπιαθή ηνπ Tabriz θαη έρνπλ 

απαγνξεπηεί επηζθέςεηο από ηα παηδηά ηεο θαη ην δηθεγόξν από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2010. Ο γηνο ηεο, 

δηθεγόξνο θαη δύν Γεξκαλνί δεκνζηνγξάθνη πνπ ηνπο έπαηξλαλ ζπλέληεπμε γηα ηελ ππόζεζε ηεο Sakineh 

Mohammadi Ashtiani ζπλειήθζεζαλ ηνλ Οθηώβξην. Ο γηνο ηεο θεκνινγείηαη όηη αθέζεθε ειεύζεξνο κε 

εγγύεζε ην Γεθέκβξην, αιιά ηα άιια ηξία άηνκα ζην ηέινο ηνπ έηνπο παξέκελαλ αθόκε θξαηνύκελνη. Ζ 

Sakineh Mohammadi Ashtiani, ν γηνο ηεο θαη ν δηθεγόξνο ηεο έρνπλ όινη εκθαληζηεί θαηά θαηξνύο ζηελ 

θξαηηθή ηειεόξαζε, ππό ζπλζήθεο πνπ ππνδειώλνπλ όηη κπνξεί λα έρνπλ πηεζηεί λα «νκνινγήζνπλ» 

ελαληίνλ ησλ ίδησλ, θαηά παξάβαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο βάζεη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. 

Ο "Mohammad A", ϋνασ ανόλικοσ δρϊςτησ, εκτελϋςτηκε τον Ιοϑλιο του 2010 για το βιαςμϐ δϑο 

αγοριών, ϋνα ϋγκλημα που διαπρϊχθηκε ϐταν όταν κϊτω των 18 ετών. Η Διεθνόσ Αμνηςτύα ϋχει 

ςυντϊξει μια λύςτα με περιςςϐτερα απϐ 140 ϊτομα που καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο τα τελευταύα 

χρϐνια για εγκλόματα που φϋρεται ϐτι διϋπραξαν ϐταν όταν κϊτω των 18 ετών, παρϐλο που ϋχει 

αποδειχθεύ δϑςκολο να παρακολουθηθεύ η κατϊληξό τουσ ςε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ.  

ηηο 4 Ηνπιίνπ 2010, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Mohammad Reza Haddadi ελεκεξώζεθε από ηνπο 

δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο όηη ζα πξέπεη λα επηζθεθζνύλ ηνλ γην ηνπο γηα ηειεπηαία θνξά. Ζ εθηέιεζή ηνπ 

πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί λα δηεμαρζεί ζηηο 7 Ηνπιίνπ ζηε θπιαθή Adelabad, Shiraz, ζην λόηην Ηξάλ, 

αλαβιήζεθε. Ο Mohammad Reza Haddadi θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην ην 2004 γηα έλαλ θόλν πνπ θέξεηαη 

λα δηέπξαμε, όηαλ ήηαλ 15. ήκεξα είλαη πεξίπνπ 22 εηώλ. Ζ ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ επηθπξώζεθε από ην 

Αλώηαην Γηθαζηήξην ηνλ Ηνύιην ηνπ 2005. Αξρηθά, ε εθηέιεζή ηνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

2008, αιιά έκεηλε κόλν ζηε δηαηαγή ηνπ επηθεθαιήο ηνπ δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ζ εθηέιεζε ηνπ θαηόπηλ 

πξνγξακκαηίζηεθε εθ λένπ ζηηο 27 Μαΐνπ 2009 θαη ζηηο 16 Ηνπιίνπ 2009. Τπήξμαλ επίζεο 

αλεπηβεβαίσηεο αλαθνξέο όηη ζα εθηεινύληαλ ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2009. Γελ ππάξρνπλ λεόηεξα θαη γηα ηνλ 

Naser Qasemi, ν νπνίνο θαηαδηθάζηεθε επίζεο ζε ζάλαην γηα έλα έγθιεκα πνπ δηέπξαμε όηαλ ήηαλ θάησ 

ησλ 18 εηώλ.  

Αρκετού δικηγϐροι που τϊχθηκαν κατϊ τησ θανατικόσ καταδύκησ ό των εκτελϋςεων των 

πελατών τουσ αντιμετώπιςαν αντύποινα ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ φυλϊκιςησ. Ο Mohammad 

Olyaeifard ςυνελόφθη την 1η ΜαϏου με την κατηγορύα τησ «προπαγϊνδασ ενϊντια ςτο 

ςϑςτημα». Σου επιβλόθηκε ϋνασ χρϐνοσ φυλϊκιςη. Πριν απϐ τη ςϑλληψό του, ο Mohammad 

Olyaeifard εύπε ϐτι εύχε καταδικαςτεύ εξ αιτύασ μιασ ςυνϋντευξησ που παραχώρηςε ςτην 

Περςικό Τπηρεςύα τησ Υωνόσ τησ Αμερικόσ το 2009, λύγο μετϊ τον απαγχονιςμϐ ενϐσ πελϊτη 
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του, του ανόλικου δρϊςτη Behnoud Shojaee, για ϋναν φϐνο που διϋπραξε ϐταν όταν 17 

χρονών. 

Ο διαπρεπόσ δικηγϐροσ ανθρωπύνων δικαιωμϊτων Mohammad Mostafaei αναγκϊςτηκε να 

εγκαταλεύψει τη χώρα απϐ φϐβο για την αςφϊλειϊ του ςτισ αρχϋσ του Αυγοϑςτου του 2010, 

κυρύωσ ςε ςχϋςη με τον ρϐλο που διαδραμϊτιςε ςτην προςϋλκυςη τησ διεθνοϑσ προςοχόσ 

ςτην περύπτωςη τησ Sakineh Mohammadi Ashtiani, η οπούα εύχε καταδικαςθεύ ςε θϊνατο διϊ 

λιθοβολιςμοϑ για μοιχεύα. Ϊνασ ϊλλοσ δικηγϐροσ τησ γυναύκασ, ο Javid Houtan Kian, 

ςυνελόφθη τον Οκτώβριο μαζύ με το γιο τησ και τουσ δϑο Γερμανοϑσ δημοςιογρϊφουσ. 

Παρϋμενε υπϐ κρϊτηςη ςτο τϋλοσ του ϋτουσ. 

Ο Khalil Bahramian, ο οπούοσ ϋχει εκπροςωπόςει πολλοϑσ πολιτικοϑσ κρατοϑμενουσ ςτο Ιρϊν, 

ςυνελόφθη για λύγο τον Μϊιο, αφοϑ τϊχθηκε κατϊ τησ εκτϋλεςησ δϑο πελατών του, του Farzad 

Kamangar και του Shirin Alam-Holi. Δικϊςτηκε τον Δεκϋμβριο και ςτισ αρχϋσ Υεβρουαρύου του 

2011 καταδικϊςτηκε ςε φυλϊκιςη 18 μηνών μετϊ την καταδύκη του για «προπαγϊνδα κατϊ του 

ςυςτόματοσ», «προςβολό του επικεφαλόσ του δικαςτικοϑ ςώματοσ» και «δρϊςη κατϊ τησ 

κρατικόσ αςφϊλειασ". Παρϋμενε ελεϑθεροσ κατϊ την περύοδο ςϑνταξησ τησ εκκρεμοϑςασ 

ϋφεςόσ του. 

Σα μϋλη τησ οικογϋνειασ εκτελεςθϋντων ατϐμων αντιμετώπιςαν επύςησ διώξεισ ςε οριςμϋνεσ 

περιπτώςεισ, και ςυχνϊ δεν τουσ δϐθηκαν οι ςορού των ςυγγενών τουσ για ενταφιαςμϐ. Ωλλοι 

ανϋφεραν ϐτι ϋπρεπε να πληρώςουν τουσ υπαλλόλουσ προκειμϋνου να τουσ χορηγηθοϑν οι 

ςορού των ςυγγενών τουσ, ωσ πληρωμό για το ςχοινύ που χρηςιμοποιόθηκε για να τουσ 

κρεμϊςει. 

Μεηά ηηο εθηειέζεηο ηεζζάξσλ Κνύξδσλ ην Μάην, νη αξρέο αξλήζεθαλ λα δώζνπλ ηηο ζνξνύο ησλ 
ηεζζάξσλ εθηειεζζέλησλ Κνύξδσλ πίζσ ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, πνπ πήγαλ ζηελ Σερεξάλε γηα λα 
δηακαξηπξεζνύλ. Ζ κεηέξα, ε αδειθή, ν ζείνο, ν αληςηόο θαη ν παππνύο ηνπ Shirin Alam-Holi 
ζπλειήθζεζαλ γηα ιίγν θαη ζηε ζπλέρεηα αθέζεθαλ ειεύζεξνη κε εγγύεζε, ελώ νη αξρέο απαγόξεπζαλ 
ζηνπο πελζνύληεο λα παξεπξεζνύλ ζην ζπίηη ηνπο ζηε Maku. Μηα από ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ηεζζάξσλ 
αηόκσλ πνπ εθηειέζηεθαλ ζην Kamyaran δέρζεθε απεηιέο γηα λα κελ κηιήζεη ζηα κέζα ελεκέξσζεο, 
θαζώο θαη έθνςαλ ηελ ηειεθσληθή ηνπο γξακκή 
 

Μεηά ηελ αλαβνιή ηεο εθηέιεζεο ηνπ Habibollah Latifi ην Γεθέκβξην, ν νπνίνο είρε θαηαδηθαζζεί ζε 

ζάλαην ην 2008 γηα «ερζξόηεηα ελαληίνλ ηνπ Θενύ», ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη αθηηβηζηέο 

ζπγθεληξώζεθαλ ζην ζπίηη ησλ Latifi. Έσο θαη 50 κέιε ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο εηζέβαιαλ ζην ζπίηη θαη 

ζπλέιαβαλ επηά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Latifi, καδί κε πεξίπνπ 17 άιινπο. Έσο ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2010, ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είραλ αθεζεί ειεύζεξα κε εγγύεζε πεξίπνπ 21.000 ακεξηθάληθα δνιάξηα ν 

θαζέλαο.39 

Σο Ιρϊν επανεξετϊςτηκε ςτο πλαύςιο τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ ςτισ 15 

Υεβρουαρύου 2010. Η ςϑςταςη να τηρόςουν τουλϊχιςτον τα ελϊχιςτα πρϐτυπα και τισ διατϊξεισ 

του Διεθνοϑσ υμφώνου για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα και τησ ϑμβαςησ για τα 

Δικαιώματα του Παιδιοϑ ςχετικϊ με τη θανατικό ποινό εύχε την υποςτόριξη του Ιρϊν. Η ϋκθεςη 

του Γενικοϑ Γραμματϋα του ΟΗΕ προσ τη Γενικό υνϋλευςη το επτϋμβριο, επϋκρινε το 

ςυνεχιζϐμενο υψηλϐ αριθμϐ των εκτελϋςεων, ιδιαύτερα για πολιτικϊ αδικόματα, καθώσ και τισ 

δημϐςιεσ εκτελϋςεισ, τη ςυνεχό εκτϋλεςη νεαρών παραβατών και τησ χρόςησ του λιθοβολιςμοϑ 

ωσ εκτελεςτικόσ μεθϐδου.
40

 Σον Δεκϋμβριο, η Γενικό υνϋλευςη ενϋκρινε ϋνα ψόφιςμα ςχετικϊ 

με την κατϊςταςη των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων ςτην Ιςλαμικό Δημοκρατύα του Ιρϊν, και 



 Θαλαηηθέο θαηαδίθεο θαη εθηειέζεηο θαηά ην 2010 

Έγγξαθν: ACT 50/001/2011                                       Γηεζλήο Ακλεζηία Μαξηηνο 2011 

37 

εξϋφραςε την ανηςυχύα τησ για τη ςυνεχιζϐμενη υψηλό ςυχνϐτητα εμφϊνιςησ και τη δραματικό 

αϑξηςη των εκτελϋςεων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δημϐςιων εκτελϋςεων, ελλεύψει διεθνώσ 

αναγνωριςμϋνων εγγυόςεων, τη ςυνϋχιςη των εκτελϋςεων των νεαρών παραβατών, την 

επιβολό τησ θανατικόσ ποινόσ για εγκλόματα που ςτεροϑνται ϋναν ακριβό και ςαφό οριςμϐ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ moharebeh (εχθρϐτητα εναντύον του Θεοϑ), ό για εγκλόματα που δεν 

χαρακτηρύζονται ωσ  «ςοβαρϐτερα», κατϊ παρϊβαςη του διεθνοϑσ δικαύου και τη χρόςη του 

λιθοβολιςμοϑ και την αναςτολό ςτραγγαλιςμοϑ ωσ μεθϐδου εκτϋλεςησ. Σο Ιρϊν ψόφιςε κατϊ 

του ψηφύςματοσ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ του ΟΗΕ τον Δεκϋμβριο, το οπούο προϋβλεπε ϋνα 

μορατϐριουμ ςτη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 

Η Διεθνόσ Αμνηςτύα όταν ςε θϋςη να επιβεβαιώςει ϐτι μια εκτϋλεςη πραγματοποιόθηκε ςτο Ιρϊκ 

το 2010, αλλϊ ο πραγματικϐσ αριθμϐσ πιςτεϑεται ϐτι εύναι πολϑ μεγαλϑτεροσ. Ο Ali Hassan al-

Majeed, επύςησ γνωςτϐσ ωσ Φημικϐσ Αλύ, εκτελϋςτηκε ςτισ 25 Ιανουαρύου 2010, μετϊ απϐ 

τϋταρτη θανατικό καταδύκη ςτισ 17 Ιανουαρύου, με την αιτιολογύα πωσ ϋδωςε την εντολό για 

επύθεςη με δηλητηριώδη αϋρια πϊνω απϐ την πϐλη Halabja το 1988, ςτην οπούα ςκοτώθηκαν 

περιςςϐτερα απϐ 5.600 μϋλη τησ ιρακινόσ κουρδικόσ μειονϐτητασ. Ο Sa'doun Shakir, πρώην 

υπουργϐσ Εςωτερικών του Ιρϊκ ςτη δεκαετύα του 1980, ο Mizban Khuder Hadi και ο Aziz Salih al-

Noaman, ϐλοι εκ των οπούων εύναι πρώην υψηλϐβαθμα ςτελϋχη του Saddam Hussain και εύχαν 

καταδικαςτεύ για ςυμμετοχό ςτισ δολοφονύεσ και τον εκτοπιςμϐ των Κοϑρδων Faili (ιιτών 

Κοϑρδων) κατϊ τη διϊρκεια του πολϋμου Ιρϊν-Ιρϊκ μεταξϑ 1980 και 1988, καταδικϊςτηκαν ςε 

θϊνατο ςτισ 29 Νοεμβρύου 2010. 

τισ 3 Δεκεμβρύου, ο ιρακινϐσ Τπουργϐσ Εςωτερικών, Jawad al-Bolani, φϋρεται να ϋχει δηλώςει 

δημοςύωσ ϐτι 39 κρατοϑμενοι που δεν εύχαν ακϐμη περϊςει απϐ δύκη θα μποροϑςαν να 

αντιμετωπύςουν εκτϋλεςη μϋχρι το τϋλοσ του 2010, για τη φερϐμενη ςχϋςη τουσ με ομϊδεσ που 

ςυνδϋονται με την Αλ Κϊώντα. Οι ϊνδρεσ βρύςκονταν ακϐμα ςε αναμονό δύκησ ςτο τϋλοσ του 

2010. Σριϊντα επτϊ ϊτομα που εύχαν εξαντλόςει ϐλα τα ϋνδικα μϋςα τουσ, βρύςκονταν ςε ϊμεςο 

κύνδυνο εκτϋλεςησ ςτο τϋλοσ του ϋτουσ και περιςςϐτεροι απϐ 1300 ϊνθρωποι πιςτεϑεται ϐτι εύναι 

καταδικαςμϋνοι ςε θϊνατο. 

Σον Μϊιο του 2010 ο επικεφαλόσ του Ανώτατου Δικαςτηρύου Medhat al-Mahmud φϋρεται να 

δόλωςε ϐτι το 2009, 77 θανατικϋσ καταδύκεσ εκτελϋςτηκαν για υποθϋςεισ που ςχετύζονται με την 

τρομοκρατύα. Η Διεθνόσ Αμνηςτύα εύχε αναφϋρει ϐτι τουλϊχιςτον 120 εκτελϋςεισ 

πραγματοποιόθηκαν ςτο Ιρϊκ το 2009. 

Σο Ιράκ επανεξετϊςτηκε ςτο πλαύςιο τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ ςτισ 16 

Υεβρουαρύου 2010. Όςον αφορϊ τη θανατικό ποινό, η αντιπροςωπεύα διαπύςτωςε ϐτι ο αριθμϐσ 

των περιπτώςεων ςτισ οπούεσ εύχε απαγγελθεύ η θανατικό ποινό εύχαν μειωθεύ και η εφαρμογό 

τησ εύχε περιοριςτεύ μϐνο ςτα πλϋον ςοβαρϊ εγκλόματα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 

γενοκτονύασ, των εγκλημϊτων κατϊ τησ ανθρωπϐτητασ και τα εγκλόματα τρομοκρατύασ. 

Ανϋφερε επύςησ ϐτι δϐθηκαν ϐλεσ οι νομικϋσ εγγυόςεισ ςτουσ κατηγοροϑμενουσ ςε ϐλα τα 

ςτϊδια τησ ποινικόσ δύωξησ και μϋχρι την εκτϋλεςη τησ ποινόσ, και ϐτι γύνονταν προςπϊθειεσ να 

μειωθεύ ο αριθμϐσ των εκτελϋςεων ςτο ελϊχιςτο. Σο Ιρϊκ δϋχτηκε τη ςϑςταςη να αναλϊβει να 

καταργόςει τη θανατικό ποινό, ό, ελλεύψει τησ κατϊργηςησ, να ςεβαςτεύ τα διεθνό πρϐτυπα 

περιορύζοντασ το πεδύο εφαρμογόσ τησ, αλλϊ απϋρριψε τισ ςυςτϊςεισ για την θϋςπιςη ενϐσ 

μορατϐριουμ για τισ εκτελϋςεισ και για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 

Η κυβϋρνηςη τησ Ιορδανίασ επιβεβαύωςε ϐτι 46 ϊτομα, μεταξϑ των οπούων τϋςςερισ γυναύκεσ, 
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όταν καταδικαςμϋνα ςε θϊνατο ςτο τϋλοσ του 2010 και ϐτι τουλϊχιςτον ϋξι νϋεσ θανατικϋσ ποινϋσ 

επιβλόθηκαν πϋρυςι. Ψςτϐςο, ςϑμφωνα με πηγϋσ τησ Διεθνοϑσ Αμνηςτύασ, εννϋα ϊνθρωποι 

καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο το 2010. ϑμφωνα με την κυβϋρνηςη, ο αριθμϐσ των εγκλημϊτων 

για τα οπούα επιβϊλλεται η θανατικό ποινό περιορύςτηκε το 2010, ϐταν ο Ποινικϐσ Κώδικασ 

τροποποιόθηκε για να καταργόςει τη θανατικό ποινό ωσ τιμωρύα για τα εγκλόματα βϊςει των 

ϊρθρων 137/1 (ηθικό αυτουργύα ςε ϋνοπλεσ εξεγϋρςεισ εναντύον των υφιςταμϋνων αρχών) και 

372 (εμπρηςμϐσ που οδηγεύ ςε θϊνατο).  

To 2010, τουλϊχιςτον τρεισ νϋεσ θανατικϋσ καταδύκεσ επιβλόθηκαν ςτο Κουβέιτ. Η θανατικό 

καταδύκη τησ Jakatia Pawa, μιασ οικιακόσ βοηθοϑ φιλιππινϋζικησ καταγωγόσ, υποβλόθηκε προσ 

επικϑρωςη απϐ τον αρχηγϐ του κρϊτουσ του Κουβϋιτ, τον Εμύρη, τον Ιανουϊριο του 2010. Εύχε 

καταδικαςτεύ ςε θϊνατο για τη δολοφονύα τησ 22ϊχρονησ κϐρησ του εργοδϐτη τησ ςτισ 14 ΜαϏου 

2007. Καθ 'ϐλη τη δικαςτικό διαδικαςύα, η Jakatia Pawa διαμόνυε την αθωϐτητϊ τησ και ο 

δικηγϐροσ τησ δόλωςε ϐτι δεν υπϊρχουν αποδεύξεισ ςτο φϊκελο τησ υπϐθεςησ που 

αποδεικνϑουν ϐτι η πελϊτησ του εύχε διαπρϊξει το φϐνο. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ακροαματικόσ 

διαδικαςύασ τον Ιανουϊριο του 2009, η Jakatia Pawa δόλωςε ϐτι ϋνα απϐ τα μϋλη τησ οικογϋνειασ 

του θϑματοσ θα μποροϑςε να ϋχει διαπρϊξει το φϐνο, επειδό το θϑμα διατηροϑςε ςχϋςη με ϋναν 

γεύτονα. 

Σο Κουβϋιτ εξετϊςτηκε ςτο πλαύςιο τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ, ςτισ 12 ΜαϏου 

2010. Όςον αφορϊ τη θανατικό ποινό, η αντιπροςωπεύα δόλωςε ϐτι εκεύνη εύχε εφαρμοςτεύ ςε 

πολϑ περιοριςμϋνο βαθμϐ και μϐνο για τα πιο ειδεχθό και επικύνδυνα εγκλόματα, επειδό  

θεωρόθηκε ωσ αποτρεπτικϐ μϋτρο για το ϋγκλημα. Οι κυβερνητικού εκπρϐςωποι προςϋθεςαν 

ϐτι ο ςεβαςμϐσ για ϐλεσ τισ εγγυόςεισ και τισ διαςφαλύςεισ ςχετικϊ με την ορθό διαδικαςύα τησ 

δύκησ και του νϐμου εύχε εξαςφαλιςτεύ ςε ϐλα τα επύπεδα. Η ςϑςταςη να γύνονται ςεβαςτϊ 

τουλϊχιςτον, ϐςο  διατηρεύται η θανατικό ποινό, τα ελϊχιςτα πρϐτυπα που ςχετύζονται με τη 

θανατικό ποινό, ιδιαύτερα η διαςφϊλιςη ϐτι η θανατικό ποινό επιβϊλλεται μϐνο για τα 

ςοβαρϐτερα αδικόματα, εύχε την υποςτόριξη του Κουβϋιτ. Ψςτϐςο, η κυβϋρνηςη απϋρριψε 

οκτώ διαφορετικϋσ ςυςτϊςεισ ςχετικϊ με την θϋςπιςη ενϐσ μορατϐριουμ για τισ εκτελϋςεισ και 

ςχετικϊ με την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 
41

 

Σουλϊχιςτον 12 νϋεσ θανατικϋσ καταδύκεσ επιβλόθηκαν ςτο Λίβανο το 2010 και τουλϊχιςτον 50 

ϊνθρωποι, μεταξϑ των οπούων μύα γυναύκα, όταν καταδικαςμϋνοι ςε θϊνατο, ςτο τϋλοσ του 

ϋτουσ. τισ 18 Υεβρουαρύου 2010, ϋνασ Λιβανϋζοσ, ο Mahmoud Rafeh, καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο 

απϐ το ςτρατοδικεύο, μετϊ απϐ μια υψηλοϑ προφύλ δύκη, για «ςυνεργαςύα και καταςκοπεύα για 

λογαριαςμϐ του εχθροϑ» και για τη ςυμμετοχό του ςε μια δολοφονύα μϋςω παγιδευμϋνου 

αυτοκινότου ενϐσ μϋλουσ που ανόκει ςτην ομϊδα τησ Παλαιςτινιακόσ Ιςλαμικόσ Σζιχϊντ του 

αδελφοϑ του ςτη νϐτια πϐλη τησ ιδώνασ, το 2006. Τπϊρχουν ιςχυριςμού ϐτι υπϋςτη 

βαςανιςτόρια και ϊλλου εύδουσ κακομεταχεύριςη ενώ κρατοϑνταν απϐ αξιωματικοϑσ των 

υπηρεςιών πληροφοριών πριν απϐ τη δύκη του. Ϊνασ ϊλλοσ ϊνδρασ, ϋνασ Παλαιςτύνιοσ, 

δικϊςτηκε και καταδικϊςτηκε ερόμην ςε θϊνατο ςε ςχϋςη με την ύδια υπϐθεςη. 

Σον Ιοϑνιο, ο Πρϐεδροσ Michel Suleiman δόλωςε ϐτι θα όταν διατεθειμϋνοσ να υπογρϊφει 

εντϊλματα εκτϋλεςησ για ϐςουσ ϋχουν καταδικαςτεύ ςε θϊνατο επειδό ενεργοϑν ωσ πρϊκτορεσ 

του Ιςραόλ. Ο Λύβανοσ επανεξετϊςτηκε ςτο πλαύςιο τησ Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ, 

ςτισ 10 Νοεμβρύου 2010, ϐταν απϋρριψε τισ ςυςτϊςεισ ςχετικϊ με το να ειςϊγει ϋνα μορατϐριουμ 

για τισ εκτελϋςεισ και να καταργόςει τη θανατικό ποινό. 
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Σα Δικαςτόρια εξακολοϑθηςαν να επιβϊλλουν θανατικϋσ καταδύκεσ ςτη Λιβύη το 2010, κυρύωσ 

για δολοφονύεσ και αδικόματα που ςχετύζονται με τα ναρκωτικϊ. Οι εκτελϋςεισ ςυνϋχιςαν να 

διενεργοϑνται απϐ το εκτελεςτικϐ απϐςπαςμα. Δεκαοχτώ ϊνθρωποι, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

υπηκϐων του Σςαντ, τησ Αιγϑπτου και τησ Νιγηρύασ, εκτελϋςτηκαν ςτο τϋλοσ του Ιουνύου, μετϊ 

απϐ την καταδύκη τουσ για φϐνο εκ προμελϋτησ. Η Λιβϑη επανεξετϊςτηκε ςτο πλαύςιο τησ 

Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ, ςτισ 9 Νοεμβρύου 2010. Όςον αφορϊ τη θανατικό ποινό, 

οι εκπρϐςωποι τησ κυβϋρνηςησ δόλωςαν ϐτι αυτό εφαρμϐςτηκε για ςοβαρϊ εγκλόματα και ϐτι 

απϐ το 1990, η θανατικό ποινό ϋχει εφαρμοςτεύ μϐνο ςε 201 περιπτώςεισ. 

Η ςϑςταςη να εξεταςτεύ το ενδεχϐμενο θϋςπιςησ ενϐσ μορατϐριουμ για την εφαρμογό τησ 

θανατικόσ ποινόσ ϋγινε δεκτό απϐ τη Λιβϑη, ενώ ςυμφώνηςε να εξετϊςει και να δώςει 

απαντόςεισ, ϐχι αργϐτερα απϐ την 16η ςϑνοδο του υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων τον 

Μϊρτιο του 2011, ςτισ ςυςτϊςεισ να: αναθεωρόςει διατϊξεισ προκειμϋνου να μειωθεύ ο αριθμϐσ 

των αδικημϊτων που επιςϑρουν θανατικό ποινό, ιδύωσ ϐςων ςχετύζονται με τη δημιουργύα 

ομϊδων, οργανώςεων ό ενώςεων  να θεςπιςτεύ μορατϐριουμ ςτισ εκτελϋςεισ με απώτερο 

ςκοπϐ την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ   να επιβληθεύ μορατϐριουμ ςτη θανατικό ποινό και 

να μετατραποϑν οι υπϊρχουςεσ θανατικϋσ καταδύκεσ ςε ποινϋσ φυλϊκιςησ, με ςτϐχο την πλόρη 

κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ  να ςυμμορφωθεύ με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 του Διεθνοϑσ 

υμφώνου για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα και να κινηθεύ προσ ϋνα μορατϐριουμ για τισ 

εκτελϋςεισ με ςκοπϐ να εξετϊςει την οριςτικό κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ
.[Ι]

 

Πϋντε Παλαιςτίνιοι εκτελϋςτηκαν απϐ την de facto κυβϋρνηςη τησ Φαμϊσ ςτη Γϊζα κατϊ τη 

διϊρκεια του 2010. Αυτϋσ όταν οι πρώτεσ εκτελϋςεισ που διενεργόθηκαν απϐ οποιοδόποτε μϋροσ 

τησ Παλαιςτινιακόσ Αρχόσ απϐ το 2005. Δϑο ϊνδρεσ που καταδικϊςτηκαν το 2009 απϐ το 

τρατοδικεύο για «ςυνεργαςύα» με τον ιςραηλινϐ ςτρατϐ και για ςυμμετοχό ςε δολοφονύα 

εκτελϋςτηκαν ςτην πϐλη τησ Γϊζασ ςτισ 15 Απριλύου 2010. Σρεισ ϊλλοι, που ϋχουν καταδικαςτεύ 

για φϐνο ςε ξεχωριςτϋσ περιπτώςεισ, πριν το 2010, εκτελϋςτηκαν ςτην πϐλη τησ Γϊζασ ςτισ 18 

ΜαϏου 2010. Σουλϊχιςτον 11 νϋεσ θανατικϋσ καταδύκεσ ϋχουν επιβληθεύ απϐ το ςτρατοδικεύο και 

ποινικϊ δικαςτόρια ςτη Γϊζα το 2010. Δεν πραγματοποιόθηκαν εκτελϋςεισ και δεν επιβλόθηκαν 

νϋεσ θανατικϋσ καταδύκεσ απϐ την Παλαιςτινιακό Αρχό τησ Δυτικόσ Όχθησ κατϊ το 2010. 

Σουλϊχιςτον 17 ϊνθρωποι παρϋμεναν καταδικαςμϋνοι ςε θϊνατο ςτο Κατάρ κατϊ το 2010. Δεν 

αναφϋρθηκαν εκτελϋςεισ και νϋεσ θανατικϋσ καταδύκεσ. Σο Κατϊρ εξετϊςτηκε ςτο πλαύςιο τησ 

Παγκϐςμιασ Περιοδικόσ Αναςκϐπηςησ, ςτισ 8 Υεβρουαρύου 2010. Όςον αφορϊ τη θανατικό 

ποινό, το Κατϊρ αποδϋχθηκε τη ςϑςταςη να ςυνεχύςει να εργϊζεται για την εξαςφϊλιςη δύκαιων 

δικών, ιδύωσ ςτην περύπτωςη τησ θανατικόσ ποινόσ. Ψςτϐςο, απϋρριψε τισ ςυςτϊςεισ να 

μετατραποϑν ϐλεσ οι θανατικϋσ καταδύκεσ και να εξεταςτεύ η θϋςπιςη ενϐσ επύςημου 

μορατϐριουμ για χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ, με ςτϐχο την κατϊργηςό τησ. 

Η Διεθνόσ Αμνηςτύα όταν ςε θϋςη να επιβεβαιώςει ϐτι τουλϊχιςτον 27 ϊνθρωποι εκτελϋςτηκαν 

και τουλϊχιςτον 34 καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο ςτη αουδική Αραβία κατϊ το 2010, αν και οι 

πραγματικού αριθμού πιςτεϑεται ϐτι εύναι πολϑ υψηλϐτεροι. Θανατικϋσ καταδύκεσ εκδϐθηκαν 

μετϊ απϐ δικαςτικϋσ διαδικαςύεσ που ωσ επύ το πλεύςτον απϋτυχαν να ικανοποιόςουν τα διεθνό 

πρϐτυπα δύκαιησ δύκησ. Αλλοδαπού υπόκοοι, κυρύωσ μετανϊςτεσ απϐ τισ αναπτυςςϐμενεσ χώρεσ 

τησ Αφρικόσ και τησ Αςύασ, παρϋμειναν ιδιαύτερα ευϊλωτοι ςτην μυςτικό και ςυνοπτικό φϑςη 

των ποινικών διαδικαςιών. υνόθωσ μϐνοι ςε μια ξϋνη χώρα χωρύσ ςυγγενεύσ για να ςτραφοϑν 
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για βοόθεια, ςυχνϊ ςτεροϑνται των γλωςςικών δεξιοτότων και γνώςεων για την κατανϐηςη 

ακϐμη και τησ διαδικαςύασ τησ δύκησ και εύναι λιγϐτερο πιθανϐ να λϊβουν χϊρη απϐ ϐ,τι οι 

υπόκοοι τησ αουδικόσ Αραβύασ με επιρροό. 

Ζ ζαλαηηθή θαηαδίθε ηεο Rizana Nafeek, κηαο 22άρξνλεο νηθηαθήο βνεζνύ από ηελ ξη Λάλθα, 
επηθπξώζεθε από ην Αλώηαην Γηθαζηήξην ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2010, γηα ηε 
δνινθνλία πνπ δηέπξαμε ελώ ήηαλ θάησ ησλ 18 εηώλ. Ζ πεξίπησζή ηεο ήηαλ εθθξεκήο ελώπηνλ ηνπ 
βαζηιηά γηα επηθύξσζε ηεο πνηλήο ηεο. Ζ Rizana Nafeek δελ είρε πξόζβαζε ζε δηθεγόξν νύηε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξνδηθαζηηθήο αλάθξηζεο νύηε θαηά ηελ πξώηε δίθε ηεο. Δλώ αξρηθά «νκνιόγεζε» ηε 
δνινθνλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο, έθηνηε έρεη απνζύξεη ηελ νκνινγία ηεο, ζηελ νπνία ιέεη όηη 
αλαγθάζηεθε λα πξνβεί θάησ από απεηιέο θαη κεηά από ζσκαηηθή βία. Ο άλζξσπνο πνπ κεηέθξαζε ηελ 
νκνινγία ηεο Rizana δελ ήηαλ επηζήκσο αλαγλσξηζκέλνο κεηαθξαζηήο θαη θαίλεηαη όηη ίζσο δελ είρε ηε 
δπλαηόηεηα λα κεηαθξάδεη επαξθώο από ηα Σακίι ζηα αξαβηθά. Από ηόηε, απηόο έρεη εγθαηαιείςεη ηε 
ανπδηθή Αξαβία. 
 

Ο ζνπδαλόο Abdul Hamid bin Hussain bin Moustafa al-Fakki είρε θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην από 

δηθαζηήξην ηεο Μεδίλαο ζηηο 27 Μαξηίνπ 2007, αθνύ είρε θαηεγνξεζεί όηη παξήγαγε έλα μόξθη πνπ 

ζα νδεγνύζε ζηε ζπκθηιίσζε ηνπο δηαδεπγκέλνπο γνλείο ηνπ πειάηε ηνπ. Πνιύ ιίγα είλαη γλσζηά 

ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δίθεο ηνπ πνπ θξαηήζεθαλ κπζηηθέο. Σν 2010, ηξία ρξόληα αθόηνπ 

είρε θαηαδηθαζζεί ζε ζάλαην, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ππόζεζήο ηνπ δελ ήηαλ γλσζηέο, αιιά ήηαλ 

πηζαλό λα δηαηξέρεη θίλδπλν επηθείκελεο εθηέιεζεο. Ο ιηβαληθήο θαηαγσγήο Αli Hussain Sibat ήηαλ 

παξνπζηαζηήο ζε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή, πνπ πξνβάιινληαλ ζηε ανπδηθή Αξαβία κέζσ ηνπ 

ιηβαληθνύ ζηαζκνύ δνξπθνξηθήο ηειεόξαζεο Sheherazade, θαηά ηελ νπνία έδηλε ζπκβνπιέο θαη 

πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. πλειήθζε από ηελ Mutawa'een (ζξεζθεπηηθή αζηπλνκία) ην Μάην ηνπ 

2008, ελώ ήηαλ ζηε ανπδηθή Αξαβία γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα κνξθή κνπζνπικαληθνύ 

πξνζθπλήκαηνο, ην Umra. Καηαδηθάζηεθε γηα «καγεία», αλάκεζα ζε άιια ζπλαθή αδηθήκαηα, θαη 

θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην από δηθαζηήξην ζηε Mεδίλα, ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2009, κεηά από κπζηηθέο 

δηθαζηηθέο αθξνάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δελ είρε θακία λνκηθή εθπξνζώπεζε ή βνήζεηα. Ζ Γηεζλήο 

Ακλεζηία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη θαηαδηθάζηεθε κόλν γηα ηελ εηξεληθή άζθεζε ηνπ 

δηθαηώκαηόο ηνπ ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη όηη ήηαλ ζπλεπώο θξαηνύκελνο ζπλείδεζεο. 

Θανατικϋσ καταδύκεσ ςυνϋχιςαν να επιβϊλλονται ςτη υρία, ϐπου τουλϊχιςτον 17 ϊνθρωποι 

εκτελϋςτηκαν. Οι Eliaza al-Saleh, Ahmed al-‘Abbas και Mazen Bassouni εκτελϋςτηκαν ςτισ 4 

Νοεμβρύου. Θεωρεύται ϐτι θανατώθηκαν δι ‘απαγχονιςμοϑ, η οπούα εύναι η μϋθοδοσ εκτϋλεςησ 

που χρηςιμοποιεύται ςυνόθωσ για ϐςουσ ϋχουν καταδικαςτεύ ςε θϊνατο για ποινικϊ αδικόματα. 

Και οι τρεισ εύχαν καταδικαςτεύ για τη δολοφονύα του ςυζϑγου τησ Eliaza al-Saleh. Αποδεικτικϊ 

ςτοιχεύα ϐτι εύχε υποςτεύ χρϐνια ςωματικό και ςεξουαλικό κακοπούηςη απϐ τον ςϑζυγϐ τησ 

προφανώσ αγνοόθηκαν τϐςο κατϊ τη δύκη ϐςο και κατϊ την προςφυγό τησ. Η οικογϋνειϊ τησ 

ϋμαθε για την εκτϋλεςό τησ τρεισ ημϋρεσ μετϊ απϐ την πραγματοπούηςό τησ.  

Σουλϊχιςτον 28 θανατικϋσ καταδύκεσ επιβλόθηκαν ςτα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2010, 

κυρύωσ για διακύνηςη ναρκωτικών, για δολοφονύεσ και βιαςμοϑσ. Μια γυναύκα, γνωςτό ωσ 

Khawla και δϑο ϊλλοι υπόκοοι των Ηνωμϋνων Αραβικών Εμιρϊτων, ο κατϊ ιςχυριςμοϑσ εραςτόσ 

τησ Fahd, ο φύλοσ του Mukhtar και ϋνασ ϊνδρασ απϐ το Μπαγκλαντϋσ, ο Abdullah Hussein 

αναφϋρθηκε ϐτι βριςκϐταν ςε κύνδυνο ϊμεςησ εκτϋλεςησ ςτην Sharjah, ϋνα απϐ τα επτϊ εμιρϊτα 

των Ηνωμϋνων Αραβικών Εμιρϊτων, για φϐνο εκ προμελϋτησ. Η Khawla ομολϐγηςε ςτην 

αςτυνομύα την ημϋρα του εγκλόματοσ και οι ϊλλοι τρεισ ςυνελόφθηςαν την επϐμενη μϋρα.  

Δεκαεπτϊ ινδού εργαζϐμενοι μετανϊςτεσ καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο ςτισ 29 Μαρτύου 2010, απϐ 
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πρωτοβϊθμιο δικαςτόριο ςτο εμιρϊτο τησ Sharjah, για τη δολοφονύα ενϐσ πακιςτανοϑ υπηκϐου 

κατϊ τη διϊρκεια ενϐσ καυγϊ για το εμπϐριο οινοπνεϑματοσ μεταξϑ των μεταναςτών, κατϊ τη 

διϊρκεια του οπούου τρεισ ϊλλοι Πακιςτανού υπόκοοι τραυματύςτηκαν. τισ 20 Απριλύου, ϑςτερα 

απϐ επύςκεψη ςτα Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα, δικηγϐροι τησ ινδικόσ Μη Κυβερνητικόσ 

Οργϊνωςησ (Μ.Κ.Ο.) Δικηγϐροι για τα Διεθνό Ανθρώπινα Δικαιώματα (Δ.Δ.Α.Δ.) εύπαν ςε ϋνα 

δελτύο Σϑπου ϐτι η αςτυνομύα εύχε βαςανύςει τουσ 17 υπϐ κρϊτηςη  για πϊνω απϐ εννϋα ημϋρεσ, 

χτυπώντασ τουσ με ρϐπαλα, υποβϊλλοντασ τουσ ςε ηλεκτροςϐκ, ςτερώντασ τουσ τον ϑπνο και 

αναγκϊζοντϊσ τουσ να ςτϋκονται ςτο ϋνα πϐδι «για παρατεταμϋνα χρονικϊ διαςτόματα», καθώσ 

οι φϑλακεσ προςπαθοϑςαν να τουσ αναγκϊςουν να «ομολογόςουν». ϑμφωνα με τα διεθνό 

πρϐτυπα, οι 17 θα ϋπρεπε να εύχαν πρϐςβαςη ςε δικηγϐρο τησ επιλογόσ τουσ: τουσ ανατϋθηκε 

ϋνασ δικηγϐροσ απϐ τα  Εμιρϊτα, ο οπούοσ δεν μποροϑςε να μιλόςει τη μητρικό τουσ γλώςςα, 

Punjabi και δεν ανϋφερε τα βαςανιςτόρια ςτο δικαςτόριο. Η δικαςτικό διαδικαςύα 

μεταφρϊςτηκε απϐ τα αραβικϊ ςτα Φύντι, γλώςςα την  οπούα οι 17 ϊνδρεσ δεν καταλαβαύνουν. 

ϑμφωνα με την Δ.Δ.Α.Δ., τα ϊτομα κρατοϑνταν για μόνεσ πριν να γνωςτοποιηθεύ ςτην ινδικό 

κυβϋρνηςη ϐτι εύχαν ςυλληφθεύ. τισ 29 Μαρτύου, το πρωτοβϊθμιο δικαςτόριο τησ Sharjah τουσ 

καταδύκαςε ςε θϊνατο, αλλϊ η ετυμηγορύα δεν τουσ εύχε γύνει γνωςτό μϋχρι τισ 14 Απριλύου. 

ϑμφωνα με την Δ.Δ.Α.Δ., ςωφρονιςτικού υπϊλληλοι ςτην φυλακό τησ Sharjah απομϊκρυναν 

βύαια τα θρηςκευτικϊ ςυμβολικϊ βραχιϐλια και κολιϋ που φοροϑςαν οι ϊνδρεσ, εκτϐσ απϐ ενϐσ 

που εύναι ιχ, και ϋβαλαν τουσ κρατοϑμενουσ να τουσ μαρκϊρουν φωνϊζοντϊσ τουσ «ποιοσ εύναι 

ο Θεϐσ ςασ; Υωνϊξτε τον. Θα θϋλαμε να τον γνωρύςουμε». Η υπϐθεςη βρύςκεται ςόμερα ςτο 

Εφετεύο, το οπούο τον Νοϋμβριο μετϋθεςε τη ςυνεδρύαςη για τισ 17 Υλεβϊρη 2011, ϑςτερα απϐ 

αύτημα αποζημύωςησ που υποβλόθηκε απϐ εκπρϐςωπο των οικογενειών των θυμϊτων. 

Οι Αρχϋσ τησ Τεμένησ εκτϋλεςαν τουλϊχιςτον 53 ϊτομα και καταδύκαςαν ςε θϊνατο τουλϊχιςτον 

27, το 2010. Η θανατικό ποινό χρηςιμοποιόθηκε εκτενώσ για ϋνα ευρϑ φϊςμα αξιϐποινων 

πρϊξεων ςτην Τεμϋνη, καθώσ και για αδικόματα που δεν περιελϊμβαναν θανατηφϐρο βύα. Η 

Διεθνόσ Αμνηςτύα ϋχει μακροχρϐνιεσ ανηςυχύεσ ςχετικϊ με τη χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ ςτη 

χώρα, ιδύωσ για τισ θανατικϋσ καταδύκεσ που ςυχνϊ επιβϊλλονται μετϊ τισ δύκεσ, οι οπούεσ 

υπολούπονται των διεθνών προτϑπων τησ δικαιοςϑνησ. Δϑο φερϐμενοι ανόλικοι παραβϊτεσ, των 

οπούων οι θανατικϋσ καταδύκεσ εύχαν επικυρωθεύ απϐ τον Πρϐεδρο, αντιμετώπιζαν κύνδυνο 

εκτϋλεςησ κατϊ το 2010. Η εκτϋλεςη του Fuad Ahmed Ali Abdullah, του ενϐσ απϐ τουσ δϑο, 

αναβλόθηκε ςτισ 18 Δεκεμβρύου, μύα ημϋρα πριν απϐ την ημερομηνύα εκτϋλεςησ και η υπϐθεςη 

του τώρα θα επανεξεταςθεύ απϐ τα δικαςτόρια.  

ΤΠΟΑΥΑΡΗΑ ΑΦΡΗΚΖ 
 

Σο  2010, ϋνα ακϐμη αφρικανικϐ κρϊτοσ κατόργηςε την θανατικό ποινό, ανεβϊζοντασ τον αριθμϐ 

των χωρών – μελών τησ Αφρικανικόσ Ϊνωςησ που κατόργηςαν την θανατικό ποινό ςε 16. Σο 

2009 η Διεθνόσ Αμνηςτύα κατϋγραψε εκτελϋςεισ ςε δϑο μϐνο χώρεσ τησ υποςαχϊριασ Αφρικόσ, 

ςτη Μποτςουϊνα και το ουδϊν. Παρϐλα αυτϊ, το 2010 ϋγινε γνωςτϐ πωσ πραγματοποιόθηκαν 

εκτελϋςεισ ςε τϋςςερισ χώρεσ: Μποτςουϊνα (1), Ιςημερινό Γουώνϋα (4), ομαλύα (τουλϊχιςτον 8) 

και ουδϊν (τουλϊχιςτον 6). 

Σουλϊχιςτον 333 θανατικϋσ καταδύκεσ ϋγινε γνωςτϐ πωσ ϋχουν επιβληθεύ ςε 24 χώρεσ: Μπενύν 

(τουλϊχιςτον 1), Μπουρκύνα Υϊςο (+), Κεντροαφρικανικό Δημοκρατύα (14), Σςαντ (1), Λαώκό 

Δημοκρατύα του Κονγκϐ (+), Ιςημερινό Γουώνϋα(4), Αιθιοπύα (τουλϊχιςτον 5), Γκϊμπια(13), 

Γκϊνα(17), Κϋνυα (τουλϊχιςτον 5), Λιβερύα (11), Μαδαγαςκϊρη (τουλϊχιςτον 2), Μαλϊουι (2), 
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Μϊλι (τουλϊχιςτον 14), Μαυριτανύα (τουλϊχιςτον 16), Νιγηρύα (τουλϊχιςτον 151), ιϋρρα Λεϐνε 

(1), ομαλύα (τουλϊχιςτον 8), ουδϊν (τουλϊχιςτον 10), Σανζανύα (τουλϊχιςτον 5), Ουγκϊντα 

(τουλϊχιςτον 5), Ζϊμπια (35), Ζιμπϊμπουε (8). 

Ο αριθμϐσ των θανατικών ποινών που επεβλόθηςαν ςτην περιφϋρεια πϋρυςι αυξόθηκε ςε 

ςϑγκριςη με το 2009, κυρύωσ ςτη Δυτικό Αφρικό, ϐπου ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των 

καταγεγραμμϋνων θανατικών ποινών αυξόθηκε κατϊ 137.   

Ακϐμα μύα θανατικό καταδύκη επιβλόθηκε ςτο Μπενίν το 2010, παρϐλο που δεν 

πραγματοποιόθηκε καμύα εκτϋλεςη για 23 ςυναπτϊ ϋτη. Σον Απρύλιο 2010, η κυβϋρνηςη του 

Μπενύν φιλοξϋνηςε ϋνα ςυνϋδρια για τη θανατικό ποινό ςτη Νϐτια και Δυτικό Αφρικό, το οπούο 

διοργανώθηκε απϐ την Αφρικανικό Επιτροπό των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου και των Λαών.  

Με αυτό την ευκαιρύα οι αρχϋσ τησ χώρασ επανϋλαβαν πωσ το προςχϋδιο του υντϊγματοσ που 

παρουςιϊςτηκε ςτην Εθνοςυνϋλευςη περιεύχε μια διϊταξη για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ.One death sentence was imposed in Burkina Faso in 2010. During the 5th international 

conference “No Justice Without Life”, organized by Rome-based Community of Sant’Egidio, the 

country’s Minister of Justice reportedly committed to accelerate the legislative process to abolish 

the death penalty.  

Μύα θανατικό καταδύκη επιβλόθηκε ςτη Μπουρκίνα Υάςο το 2010. Κατϊ τη διϊρκεια του 

πϋμπτου διεθνοϑσ ςυνεδρύου “No Justice Without Life”, που διοργανώθηκε απϐ την Κοινϐτητα 

του Sant’Egidio με ϋδρα την Ρώμη, ςϑμφωνα με τισ αναφορϋσ, ο Τπουργϐσ Δικαιοςϑνησ τησ 

χώρασ δεςμεϑτηκε να επιταχϑνει τισ νομοθετικϋσ διαδικαςύεσ για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ.  

Η χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ ςυνϋχιςε να περιβϊλλεται απϐ μυςτικϐτητα ςτην Μποτςουάνα. Ο 

υπεϑθυνοσ δημοςύων ςχϋςεων τησ Τπηρεςύασ Υυλακών τησ Μποτςουϊνα, ο αςτυνομικϐσ 

διευθυντόσ Ramolefhe, πιςτοπούηςε την εκτϋλεςη του Modise Fly Mokwadi, νοτιοαφρικανοϑ 

υπηκϐου, ςτισ 24 Μαρτύου 2010. Ιςχυριςμού πωσ ο Modise Fly Mokwadi εύχε υποςτεύ κακοπούηςη 

διαδϐθηκαν την ημϋρα πριν την εφαρμογό τησ θανατικόσ ποινόσ του. Ο Modise Fly Mokwadi εύχε 

καταδικαςτεύ για φϐνο το 2008. 

Ο Benson Keganne και οι νοτιοαφρικανού υπόκοοι Kgotso Brandon Sampson και Michael Molefe 

παρϋμειναν θανατοποινύτεσ ςτην Μποτςουϊνα ςτο τϋλοσ του 2010. Πριν απϐ την ϋκδοςό τουσ 

απϐ την Νϐτια Αφρικό, ϐπου εύχαν ςυλληφθεύ το 2001, η κυβϋρνηςη τησ Νοτύου Αφρικόσ εύχε 

λϊβει τη διαβεβαύωςη των αρχών ςτην Μποτςουϊνα πωσ οι τρεύσ ϊνδρεσ δεν θα εκτελοϑνταν. 

Για δεϑτερη χρονιϊ, ςτισ 20 ΜαϏου 2010, ο Πρϐεδροσ του Καμερούν Paul Biya υπϋγραψε ϋνα 

διϊταγμα που μετϋτρεπε τισ επιβεβαιωμϋνεσ ποινϋσ των φυλακιςμϋνων ςε ϐλη τη χώρα. Παρϊ το 

ϐτι η μετατροπό των θανατικών ποινών, επύςησ, προβλεπϐταν απϐ το διϊταγμα, ο αριθμϐσ των 

θανατοποινιτών που πραγματικϊ θα μποροϑςαν να επωφεληθοϑν απϐ αυτόν παραμϋνει 

αςαφόσ, καθώσ το ϊρθρο 4 του διατϊγματοσ αποκλεύει απϐ τη μετατροπό ϊτομα που ϋχουν 

καταδικαςτεύ για φϐνο εκ προμελϋτησ, βύαιη κλοπό και υπϐτροπουσ παραβϊτεσ, μεταξϑ ϊλλων. 

Πϋρυςι, η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των θανατικών ποινών ςτην Λαΰκή Δημοκρατία του Κονγκό 

ςυνϋχιςε να επιβϊλλεται εναντύον πολιτών απϐ ςτρατιωτικϊ δικαςτόρια. Σον Μϊρτιο του 2010 

ϋνα ςτρατιωτικϐ δικαςτόριο ςτην Κινςϊςα καταδύκαςε ςε θϊνατο τον ακτιβιςτό των 

ανθρώπινων δικαιωμϊτων, Firmin Yangambi, για παρϊνομη κατοχό ϐπλων και απϐπειρα 
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οργϊνωςησ επαναςτατικοϑ κινόματοσ ςτην Κιςανγκϊνι, ςτα βορειανατολικϊ τησ χώρασ. Σον 

Νοϋμβριο του 2010, η Εθνικό ϑνοδοσ δεν δϋχθηκε να εξετϊςει ϋνα νομοςχϋδιο για την 

κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ, το οπούο εύχε προταθεύ απϐ δϑο μϋλη του Κοινοβουλύου.  

την Ιςημερινή Γουινέα, οι πρώην ςτρατιωτικού αξιωματικού José Abeso Nsue και Manuel 

Ndong Anseme, ο ςυνοριοφϑλακασ Jacinto Michá Obiang και ϋνασ πολύτησ, ο  Alipio Ndong 

Asumu, εκτελϋςτηκαν ςτισ 21 Αυγοϑςτου 2010 μϋςα ςε μύα ώρα απϐ την καταδύκη τουσ ςε 

θϊνατο απϐ ϋνα ςτρατιωτικϐ δικαςτόριο. Εύχαν καταδικαςτεύ για επύθεςη εναντύον του Αρχηγοϑ 

του Κρϊτουσ και τησ Κυβϋρνηςησ, προδοςύα και τρομοκρατύα, ςχετικϊ με μια φερϐμενη επύθεςη 

ςτο προεδρικϐ παλϊτι τον Υεβρουϊριο του 2009. Οι ϊνδρεσ δεν όταν παρϐντεσ ςτο δικαςτόριο 

ϐταν οι ποινϋσ τουσ εκφωνόθηκαν. την φυλακό εύχαν κρατηθεύ μακριϊ απϐ κϊθε επικοινωνύα 

και οι αναφορϋσ δεύχνουν πωσ εύχαν βαςανιςτεύ ώςτε να ομολογόςουν την φερϐμενη επύθεςη. Η 

δύκη τουσ δεν ακολοϑθηςε τα διεθνό πρϐτυπα δικαιοςϑνησ και η ταχϑτητα τησ εκτϋλεςόσ τουσ, 

τουσ ςτϋρηςε το δικαύωμα ϋφεςησ ςε ανώτερο δικαςτόριο και το δικαύωμα να ζητόςουν 

επιεύκεια, ςϑμφωνα με το διεθνϋσ δύκαιο και τον νϐμο τησ χώρασ.  

Ο José Abeso Nsue, ζύκθσλα κε αλαθνξέο, θαίλεηαη λα είρε δεηήζεη λα δεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πξηλ 

εθηειεζηεί. Ωζηόζν, όηαλ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έθζαζαλ ζηελ θπιαθή Black Beach ζην Malabo, όπνπ 

θξαηνύληαλ νη άλδξεο, πιεξνθνξήζεθαλ πσο δελ ήηαλ πιένλ δπλαηόλ λα ηνλ δνύλε θαη πσο ήηαλ πνιύ 

αξγά πηα. Σα ζνξνί ηνπο δελ δόζεθαλ ζηηο νηθνγέλεηεο γηα ηαθή, αιιά αληηζέησο ζάθηεθαλ  ζην 

λεθξνηαθείν ηνπ Malabo πεξίπνπ ηα κεζάλπρηα ηεο εκέξαο ηεο εθηέιεζεο. 

τισ 15 Υεβρουαρύου 2010, ο Πρϐεδροσ του Γκαμπόν Paul Biyoghe Mba υπϋγραψε ϋνα 

νομοςχϋδιο που καταργοϑςε την θανατικό ποινό ςτην χώρα.  

Σο αρχεύο των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων τησ Γκάμπια επιθεωρόθηκε απϐ την Παγκϐςμια 

Περιοδικό Αναςκϐπηςη του υμβουλύου των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων ςτισ 10 Υεβρουαρύου 

2010. ε ςχϋςη με την θανατικό ποινό, οι αρχϋσ τησ χώρασ δόλωςαν πωσ παρϊ το γεγονϐσ πωσ η 

εςχϊτη των ποινών εύχε διατηρηθεύ για τον φϐνο ό την προδοςύα, η χώρα αςκοϑςε  μια αυτϐ – 

επιβαλλϐμενη διακοπό και πωσ καμύα εκτϋλεςη δεν εύχε πραγματοποιηθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ 

υπϊρχουςασ κυβϋρνηςησ. Δεκατρεύσ θανατικϋσ ποινϋσ επιβλόθηκαν το 2010, οχτώ εναντύον 

ανδρών με την κατηγορύα τησ προμόθειασ ϐπλων, εξοπλιςμοϑ και μιςθοφϐρων για οργϊνωςη 

πραξικοπόματοσ  εναντύον τησ κυβϋρνηςησ του Προϋδρου Yahya Jammeh. Οι ϊνδρεσ βρϋθηκαν 

ϋνοχοι για προδοςύα και καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο ςε μια δύκη που παραβύαζε τα διεθνό 

πρϐτυπα δικαιοςϑνησ.  

Σροποποιόςεισ ςτην Πρϊξη για την Εμπορύα Ανθρώπων του 2007 και ςτισ παραγρϊφουσ 122 και 

273 του Ποινικοϑ κώδικα τησ Γκϊμπια υιοθετόθηκαν απϐ την Εθνικό ϑνοδο τον Οκτώβριο του 

2010. Αυτϋσ προβλϋπουν την θανατικό ποινό για το λαθρεμπϐριο ανθρώπων, τον βιαςμϐ και την 

βύαιη ληςτεύα. Κατϊ τη διϊρκεια του ύδιου μόνα, η  Εθνικό  ϑνοδοσ τησ Γκϊμπια ψόφιςε την 

επϋκταςη του πλαιςύου τησ θανατικόσ ποινόσ καθιςτώντασ την κατοχό περιςςϐτερων  απϐ 250 

γρ. ηρωύνησ ό κοκαϏνησ αδύκημα που τιμωρεύται με θϊνατο.  το τϋλοσ του ϋτουσ τα τρύα 

νομοςχϋδια βρύςκονταν ςε αναμονό για να υπογραφοϑν απϐ τον Πρϐεδρο, ο οπούοσ ϋχει την 

εξουςύα να τα θϋςει εντϐσ του νϐμου. 

Δεκαεπτϊ νϋεσ θανατικϋσ καταδύκεσ επιβλόθηκαν ςτην Γκάνα το 2010.  τισ 11 Ιανουαρύου 2010, 

ο John Evans Atta Mills, Πρϐεδροσ τησ Γκϊνα, εγκαινύαςε μια Επιτροπό για να αναθεωρόςει το 

ϑνταγμα του 1992. Η κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ όταν ϋνα απϐ τα ζητόματα που 
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εξετϊςτηκαν απϐ την Επιτροπό.  

Ϊνα νϋο ϑνταγμα υιοθετόθηκε απϐ το Προεδρικϐ διϊταγμα ςτη Γουινέα ςτισ 7 ΜαϏου 2010. Σο 

νϋο ϑνταγμα δεν περιλαμβϊνει διατϊξεισ για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. Η Γουινϋα 

επιθεωρόθηκε απϐ την Παγκϐςμια Περιοδικό Αναςκϐπηςη του υμβουλύου για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα ςτισ 4 ΜαϏου 2010. Η Γουινϋα απϋρριψε τισ ςυςτϊςεισ να καθιερώςει μια επύςημη 

αναςτολό των εκτελϋςεων και να εξετϊςει την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. Ο εκπρϐςωποσ 

του κρϊτουσ δόλωςε ςτην 15η ςυνεδρύαςη του υμβουλύου των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων τον 

επτϋμβριο ϐτι εύχε αποφαςιςτεύ πωσ όταν πρϐωρο να ςυμπεριληφθεύ το ερώτημα τησ 

κατϊργηςησ τησ θανατικόσ ποινόσ ςτον εθνικϐ διϊλογο και πωσ η λϑςη θα όταν να υπϊρξει μια de 

facto διακοπό.
42

 

Σουλϊχιςτον πϋντε ϊνθρωποι καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο ςτην Κένυα το 2010. τισ 30 Ιουλύου 

2010 το Εφετεύο τησ Κϋνυασ ϋκρινε πωσ η Παρϊγραφοσ 204 του Ποινικοϑ Κώδικα, που 

προνοοϑςε για την υποχρεωτικό θανατικό ποινό ςε περιπτώςεισ φϐνου, όταν «αντύθετη ςτισ 

υνταγματικϋσ διατϊξεισ για την προςταςύα απϋναντι ςε απϊνθρωπη  ό υποτιμητικό τιμωρύα ό 

μεταχεύριςη και δύκαιη δύκη», καθώσ δεν παραχωροϑςε ςτα ϊτομα την ευκαιρύα να μετατρϋψουν 

τισ θανατικϋσ ποινϋσ τουσ. Με τη δικαςτικό του απϐφαςη, το Εφετεύο δόλωςε κατηγορηματικϊ 

πωσ το ςκεπτικϐ πύςω απϐ την απϐρριψη τησ υποχρεωτικόσ θανατικόσ ποινόσ για το ϋγκλημα 

του φϐνου μπορεύ επύςησ να εφαρμοςτεύ και ςε ϊλλα εγκλόματα που τιμωροϑνται με την 

θανατικό ποινό ςτον Ποινικϐ Κώδικα, ϐπωσ η προδοςύα, η ληςτεύα με την χρόςη βύασ και η 

απϐπειρα ληςτεύασ με χρόςη βύασ. Ϊνα νϋο ϑνταγμα, που υιοθετόθηκε με δημοψόφιςμα ςτισ 4 

Αυγοϑςτου 2010, εγγυϊται το δικαύωμα ςτην ζωό αλλϊ αποτυγχϊνει να απαγορεϑςει την χρόςη 

τησ θανατικόσ ποινόσ ςτο Ωρθρο 26. 

Η Κϋνυα επιθεωρόθηκε απϐ την Παγκϐςμια Περιοδικό Αναςκϐπιςη ςτισ 6 ΜαϏου 2010. Η εθνικό 

ϋκθεςη που κατατϋθηκε ςτο υμβοϑλιο των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων των Ηνωμϋνων Εθνών 

πριν απϐ την αναςκϐπιςη, αναφϋρει ϐτι μια προεδρικό οδηγύα απεςτϊλη ςε «ϐλα τα ςχετικϊ 

Τπουργεύα και Τπηρεςύεσ τησ Κυβϋρνηςησ  για την διεξαγωγό εμπειρικών μελετών και για να 

προςκαλϋςει επειγϐντωσ ϐλουσ τουσ φορεύσ να καθορύςουν αν η ςυνεχιζϐμενη ϑπαρξη τησ 

θανατικόσ ποινόσ ςτουσ νϐμουσ τησ χώρασ ϋχει κϊποια αξύα ό αντύκτυπο ςτον πϐλεμο κατϊ του 

εγκλόματοσ. Αναγνωρύςτηκε, επύςησ, το γεγονϐσ πωσ «η παρατεταμϋνη αναμονό για την 

εκτϋλεςη τησ θανατικόσ ποινόσ προκαλεύ υπερβολικό ψυχικό οδϑνη και πϐνο, ψυχολογικϐ 

τραϑμα, ϊγχοσ και αποτελεύ απϊνθρωπη μεταχεύριςη». 
43  

το τϋλοσ τησ αναςκϐπιςησ, η Κϋνυα 

δεν αποδϋχθηκε τισ ςυςτϊςεισ για να τροποποιόςει την εθνικό νομοθεςύα ώςτε να καταργηθεύ η 

θανατικό ποινό, οϑτε να εδραιώςει αναςτολό τησ θανατικόσ ποινόσ με ςκοπϐ την κατϊργηςό 

τησ, οϑτε να διαςφαλύςει ρητϊ πωσ η θανατικό ποινό δεν επιβϊλλεται ςε παιδιϊ.  

Σο Λεςόθο επιθεωρόθηκε απϐ την Παγκϐςμια Περιοδικό Αναςκϐπηςη ςτισ 5 ΜαϏου 2010. Ψσ  

απϊντηςη ςτα ςημαντικϊ ερωτόματα για την χρόςη τησ θανατικόσ ποινόσ, το Λεςϐθο δόλωςε 

πωσ  παρϊ το ϐτι η θανατικό ποινό προβλεπϐταν απϐ τον νϐμο ωσ αποτρεπτικϐ μϋςο δεν εύχαν 

πραγματοποιηθεύ εκτελϋςεισ τα τελευταύα 15 χρϐνια. 
44

 

Σο 2010 τα δικαςτόρια τησ Λιβερίασ ςυνϋχιςαν να επιβϊλλουν θανατικϋσ ποινϋσ μετϊ απϐ την 

επαναφορϊ τησ θανατικόσ ποινόσ το 2008, ςε παραβύαςη των υποχρεώςεων τησ Λιβερύασ ωσ 

ςυμβαλλϐμενου μϋρουσ του Δεϑτερο Προαιρετικϐ Πρωτϐκολλο ςτο Διεθνϋσ ϑμφωνο για τα 

ατομικϊ και πολιτικϊ δικαιώματα. Κατϊ την διϊρκεια τησ επιθεώρηςησ τησ χώρασ απϐ την 

Παγκϐςμια Περιοδικό Αναςκϐπηςη, η οπούα ϋλαβε χώρα την 1η Νοεμβρύου 2010, οι εκπρϐςωπού 
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τησ επιβεβαύωςαν πωσ παρϊ την ανηςυχύα ςχετικϊ με την επαναφορϊ τησ θανατικόσ ποινόσ, η 

Λιβερύα «παρϋμενε προςηλωμϋνη ςτην τόρηςη των περιφερειακών και διεθνών υποχρεώςεών 

τησ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πωσ η Λιβερύα ϋπρεπε να καθορύςει επακριβώσ τισ 

υποχρεώςεισ τησ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενημερώςει το νομοθετικϐ επιτελεύο, 

ϐταν καταρτύζει νομοςχϋδια, για την επιτόρηςη των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και τισ ςχετικϋσ 

διεθνεύσ ςυμβϊςεισ και πρωτϐκολλα». Η ομϊδα εκπροςώπων ςυμφώνηςε να εξετϊςει και να 

δώςει μια απϊντηςη ςτην 16η ςυνεδρύα του υμβουλύου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ςτισ 

ςυςτϊςεισ για ϊρςη του νϐμου του 2008 που μετϋτρεψε την ϋνοπλη ληςτεύα, την τρομοκρατύα 

και την πειρατεύα ςε αδικόματα που τιμωροϑνται με την θανατικό ποινό, αν αυτϊ επιφϋρουν τον 

θϊνατο, και να ευθυγραμμύςει την νομοθεςύα τησ με τισ διεθνεύσ υποχρεώςεισ τησ. 
45

 

Ο φϊκελοσ τησ Μαδαγαςκάρησ για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιθεωρόθηκε απϐ την 

Παγκϐςμια Περιοδικό Αναςκϐπηςη ςτισ 15 Υεβρουαρύου 2010. ε απϐκριςη των ςυςτϊςεων για 

την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ, οι εκπρϐςωποι τησ χώρασ απϊντηςαν πωσ οι ϊμεςεσ 

ςυνθόκεσ για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ δεν υφύςτανται. Οι εκπρϐςωποι δόλωςαν 

πωσ η κυβϋρνηςη  προτύθεται να οργανώςει ϋναν προκαταρκτικϐ διϊλογο πϊνω ςτο θϋμα τησ 

θανατικόσ ποινόσ, ο οπούοσ θα εύναι ανοιχτϐσ ςτην ςυμμετοχό των εκτελεςτικών, νομοθετικών 

και δικαςτικών αρχών καθώσ επύςησ και τησ κοινωνύασ των πολιτών.
46 

Θανατικϋσ καταδύκεσ 

ςυνϋχιςαν να επιβϊλλονται απϐ τα δικαςτόρια το 2010.  

To 2010, το Μαλάουι, καταδύκαςε ςε θϊνατο ϋξι Μοζαμβύκιουσ, παραβαύνοντασ τισ υποχρεώςεισ 

του που προβλϋπονταν ςτη ςυνθόκη τησ Βιϋννησ για τισ Προξενικϋσ χϋςεισ. Οι αρχϋσ τησ 

Μοζαμβύκησ δεν όταν ενημερωμϋνεσ για τη ςϑλληψη των ύδιων τουσ των υπηκϐων, ςυνεπώσ, 

δεν μπϐρεςαν να τουσ παρϋχουν ικανοποιητικό νομικό αντιπροςώπευςη. Σο Μαλϊουι 

εξετϊςτηκε ςτην Παγκϐςμια Περιφερειακό Αναςκϐπηςη την 1η Νοεμβρύου 2010.  υςτϊςεισ για 

την καθιϋρωςη ενϐσ επύςημου μορατϐριουμ για τισ εκτελϋςεισ και την κατϊργηςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ δεν ϋχαιραν ιδιαύτερησ υποςτόριξησ απϐ το Μαλϊουι. 

Ο αυξανϐμενοσ αριθμϐσ των θανατικών ποινών που επιβλόθηκαν ςτη Μαυριτανία το 2010, 

αποτϋλεςε ςημεύο ανηςυχύασ για τη Διεθνό Αμνηςτύα. Δεκαϋξι ϊνθρωποι, εκ των οπούων οι ϋξι 

όταν ξϋνοι υπόκοοι, καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο πϋρυςι για διϊπραξη δολοφονύασ.  

Σξεηο Μαπξηηαλνί, ν Sidi Ould Sidna, o Maarouf Ould Haiba θαη ν Mohamed Ould Chabarnou, 

θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην ζηηο 25 Μαΐνπ 2010, βάζεη θαηαζέζεσλ πνπ θαίλεηαη λα απνζπάζηεθαλ 

κέζσ βαζαληζηεξίσλ.   

Κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ τησ χώρασ απϐ την Παγκϐςμια Περιφερειακό Αναςκϐπηςη τησ 

10ησ Νοεμβρύου 2010, η Μαυριτανύα, δεν υποςτόριξε καμύα πρϐταςη ςε ςχϋςη με τη θανατικό 

ποινό που τησ τϋθηκε απϐ την Ομϊδα Εργαςύασ. Η χώρα ςυμφώνηςε μϐνο να εξετϊςει και να 

παρϊςχει μια απϊντηςη ςτη 16η ςυνεδρύα του υμβουλύου των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου, 

πϊνω ςτισ προτϊςεισ για να επικυρώςει το Δεϑτερο Προαιρετικϐ Πρωτϐκολλο ςτο Διεθνϋσ 

ϑμφωνο για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα και να αφαιρϋςει απϐ τον Ποινικϐ τησ 

Κώδικα, προβλϋψεισ για την επιβολό τησ θανατικόσ ποινόσ για τισ ομοφυλοφιλικϋσ ςχϋςεισ. 

τισ 17 Δεκεμβρύου 2010, το Εθνοκοινοβοϑλιο του Νίγηρα ψόφιςε κατϊ ενϐσ προςχεδύου 

προεδρικοϑ διατϊγματοσ για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ. 

τισ 10 Απριλύου, οι 36 κυβερνότεσ τησ Νιγηρίασ, αναφϋρθηκε ϐτι αποφϊςιςαν, ςε μια 
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ςυνϋλευςη του Εθνικοϑ υμβουλύου του Κρϊτουσ, να εκτελεςτοϑν θανατοποινύτεσ για την 

αποςυμφϐρηςη των φυλακών. Η ύδια απϐφαςη επιβεβαιώθηκε ςε μια ςυνεδρύαςη του 

Οικονομικοϑ υμβουλύου του Κρϊτουσ ςτισ 16 Ιουνύου 2010, ϐταν οι κυβερνητικού τησ Νιγηρύασ 

αποφϊςιςαν να επανεξετϊςουν ϐλεσ τισ υποθϋςεισ των κατϊδικων, για να προςτατϋψουν 

αθώουσ ανθρώπουσ απϐ τον απαγχονιςμϐ.  Ο κυβερνότησ του Μπενουϋ, Gabriel Suswam, ο 

οπούοσ, ϐπωσ αναφϋρεται μύληςε εκ μϋρουσ των κυβερνητών, εύπε ςτο τϋλοσ τησ ςυνεδρύαςησ, 

ϐτι η απϐφαςη αποςκοποϑςε ςτην αποςυμφϐρηςη των φυλακών τησ χώρασ. Ακολουθώντασ το 

μόνυμα απϐ το χϋδιο Κοινωνικϐ-Οικονομικών Δικαιωμϊτων και Τπευθυνϐτητασ ςτην 

Αφρικανικό Επιτροπό Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Δικαιωμϊτων των Λαών (ACHPR), το 

αφρικανικϐ ςώμα εξϋδωςε μια προςωρινό απϐφαςη αςφαλιςτικών μϋτρων, που απϋτρεπε τουσ 

κυβερνότεσ τησ Νιγηρύασ  να προβοϑν ςε εκτελϋςεισ ςτη χώρα, ενώ εκκρεμεύ η εξϋταςη τησ 

αύτηςησ την οπούα ςυμπλόρωςαν περιςςϐτεροι απϐ 800 θανατοποινύτεσ.  

Δϑο αιτόςεισ που ςυμπληρώθηκαν απϐ τον Νομικϐ Όμιλο (LRC) και την Ομϊδα Τπερϊςπιςησ και 

Αρωγόσ (LEDAP), μπροςτϊ απϐ το Ανώτατο Ομοςπονδιακϐ Δικαςτόριο εκ μϋρουσ ϐλων των 

θανατοποινιτών ςτη Νιγηρύα, εύχαν ςαν αποτϋλεςμα ςτο να εκδώςει η Ομοςπονδιακό 

κυβϋρνηςη προςωρινϊ αςφαλιςτικϊ μϋτρα, πρϊγμα που υποχρϋωςε τα 36 κρϊτη τησ Νιγηρύασ 

να απϋχουν απϐ την διεξαγωγό εκτελϋςεων. Η προςωρινό απϐφαςη πϊρθηκε, ενώ βρύςκονταν 

ςε εκκρεμϐτητα η ακροαματικό διαδικαςύα, ο προςδιοριςμϐσ τησ Επικοινωνύασ και η εφαρμογό. 

Σουλϊχιςτον 151 καταδύκεσ ςε θϊνατο, υπολογύζεται ϐτι επιβλόθηκαν ςτη Νιγηρύα το 2010. 

Σουλϊχιςτον οκτώ εκτελϋςεισ διεξόχθηςαν και οκτώ ϊνθρωποι καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο ςτη 

ομαλία πϋρυςι.
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 Σουλϊχιςτον επτϊ ϊνθρωποι εκτελϋςτηκαν και ϋξι καταδικϊςτηκαν ςε 

θϊνατο ςτην αυτϐνομη περιφϋρεια του Πϊντλαντ, ενώ, ϐπωσ αναφϋρεται, 2 ϊνθρωποι 

καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο ςτο ομϊλιλαντ. Ο Nur Ahmed Shire εκτελϋςτηκε απϐ την 

Μεταβατικό Ομοςπονδιακό Κυβϋρνηςη (TFG), τον Δεκϋμβριο του 2010 και όταν η πρώτη 

εκτϋλεςη που διατϊχθηκε απϐ τισ αρχϋσ τησ Μεταβατικόσ Ομοςπονδιακόσ Κυβϋρνηςησ απϐ το 

2007. Σον Δεκϋμβριο του 2010, η ομαλύα ψόφιςε και πϊλι υπϋρ ενϐσ μορατϐριουμ για τισ 

εκτελϋςεισ, κατϊ την τρύτη Γενικό υνϋλευςη των Ηνωμϋνων Εθνών∙ η ομαλύα εύχε ψηφύςει 

υπϋρ μιασ παρϐμοιασ απϐφαςησ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ των Ηνωμϋνων Εθνών το 2008. 

Σουλϊχιςτο ϋξι ϊνδρεσ εκτελϋςτηκαν ςτο ουδάν το 2010. Καταδικϊςτηκαν για τη δολοφονύα 13 

αςτυνομικών το 2005 και ςϑμφωνα με τουσ ιςχυριςμοϑσ τουσ αναγκϊςτηκαν να «ομολογόςουν» 

το ϋγκλημα κατϐπιν εξαναγκαςμοϑ. Μετϊ απϐ μια απϐφαςη που πϊρθηκε απϐ την ϋνοπλη 

αντιπολιτευτικό οργϊνωςη του Κινόματοσ για την Δικαιοςϑνη και την Ιςϐτητα και την 

Κυβϋρνηςη, τον Υεβρουϊριο, 50 απϐ τουσ 106 ϊνδρεσ που καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο απϐ το 

ειδικϐ αντι-τρομοκρατικϐ δικαςτόριο, αφϋθηκαν ελεϑθεροι χωρύσ περιοριςμϐ. Οι 

κατηγοροϑμενοι καταδικϊςτηκαν κατϐπιν ϊδικων δικών, που ςυςχετύζονταν με την 

υποτιθϋμενη ςυμμετοχό τουσ ςτην επύθεςη ςτο Φαρτοϑμ το 2008, βαςιςμϋνεσ ςτισ «ομολογύεσ» 

τουσ, που ςϑμφωνα με καταγγελύεσ αποςπϊςτηκαν κατϐπιν βαςανιςτηρύων. 55 παρϋμειναν 

φυλακιςμϋνοι ςτο τϋλοσ τησ χρονιϊσ, εκ των οπούων, ϐπωσ αναφϋρεται, οι 8 εύναι ανόλικοι, 

περιμϋνοντασ την ϋκβαςη των εφϋςεων τουσ. Ο Ahmed Suleiman Sulman ϋνασ απϐ τουσ 106 

εναγϐμενουσ πϋθανε απϐ φυματύωςη ενώ βρύςκονταν υπϐ κρϊτηςη τον Οκτώβριο του 2009. 

τισ 21 Οκτωβρύου, ϋνα ειδικϐ δικαςτόριο ςτο Νταρφοϑρ, ϑςτερα απϐ μια δύκη που δεν 

ανταποκρινϐταν ςτα διεθνό πρϐτυπα απϐδοςησ δικαιοςϑνησ, καταδύκαςε ςε θϊνατο 10 ϊντρεσ, 

για την φερϐμενη ανϊμειξό τουσ ςτην επύθεςη ςε κομβϐι τησ κυβερνητικόσ ςωματοφυλακόσ ςτο 

Βϐρειο Νταρφοϑρ. Σϋςςερισ απϐ αυτοϑσ όταν, κατϊ τα λεγϐμενα, κϊτω των 18 ετών ϐταν 
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ςυνϋβη το ϋγκλημα, ενώ μϐνο δϑο απϐ τουσ υποτιθϋμενουσ ανόλικουσ καθϐριςαν την ηλικύα 

τουσ κατϐπιν ιατρικόσ εξϋταςησ. Ϊνασ απϐ αυτοϑσ επιβεβαιώθηκε ϐτι όταν παιδύ και η ποινό του 

μετριϊςτηκε. Οι πληροφορύεσ που ςτϊλθηκαν το 2010 αποκϊλυψαν ϐτι ο Abdulrahaman Zakaria 

Mohammed εκτελϋςτηκε ςτο El Fasher το 2009, για ϋνα ϋγκλημα που διϋπραξε ενώ όταν κϊτω 

των 18. 

Ενώ δεν ϋχουν καταγραφεύ εκτελϋςεισ ςτην Σανζανία, θανατικϋσ καταδύκεσ ςυνϋχιςαν να 

επιβϊλλονται και η κυβϋρνηςη δεν ϋκανε κανϋνα επύςημο βόμα προσ την κατϊργηςη τησ 

θανατικόσ ποινόσ. Μια μόνυςη που ςυμπληρώθηκε απϐ τρεισ τοπικϋσ οργανώςεισ το 2008, που 

αμφιςβητοϑςε τη ςυνταγματικϐτητα τησ θανατικόσ ποινόσ, βρύςκεται ακϐμα ςε εκκρεμϐτητα 

ςτο Ανώτατο Δικαςτόριο. 

 Ϊνα νομοςχϋδιο κατϊ τησ ομοφυλοφιλύασ, το οπούο εϊν ετύθετο ςε ιςχϑ θα ειςόγαγε τη θανατικό 

ποινό για «ϋντονη» ομοφυλοφιλύα, βρύςκονταν ςε αναμονό για εξϋταςη απϐ το Κοινοβοϑλιο τησ 

Ουγκάντα, ςτο τϋλοσ του 2010. Θανατικϋσ ποινϋσ ςυνεχύζουν να επιβϊλλονται. 

ϑμφωνα με επύςημα ςτοιχεύα, ςτο τϋλοσ του 2010, 267 ϊνθρωποι παρϋμεναν υπϐ το καθεςτώσ 

τησ θανατικόσ ποινόσ ςτη Ζάμπια, ενώ 35 νϋεσ θανατικϋσ ποινϋσ επιβλόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια 

τησ χρονιϊσ. Σριϊντα-ϋξι ϊνθρωποι μετϋτρεψαν τη θανατικό ποινό και τρεισ χϊρεσ δϐθηκαν το 

2010. τισ 3 Υεβρουαρύου του 2010, η Εθνικό υνταγματικό υνδιϊςκεψη τησ Ζϊμπια αποφϊςιςε 

να διατηρόςει τη θανατικό ποινό ςε ϋνα προςχϋδιο υντϊγματοσ που θα παρουςιϊζονταν ςτο 

κοινϐ για διαβοϑλευςη. Η απϐφαςη αγνϐηςε το αύτημα τησ πλειοψηφύασ των εναγϐντων ςτην 

Επιτροπό υνταγματικόσ Αναθεώρηςησ τησ Mng’omba να αφαιρϋςει απϐ το προςχϋδιο του 

υντϊγματοσ τη θανατικό ποινό. τισ 10 Μαρτύου, η Επιτροπό των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου 

κατϋληξε ςτο ϐτι η Ζϊμπια παραβύαςε τισ διεθνεύσ τησ υποχρεώςεισ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ωσ κρϊτοσ - μϋλοσ του Διεθνοϑσ υμφώνου για Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα, 

επιβϊλλοντασ τη θανατικό ποινό ςτον Munguwambuto Kabwe Peter Mwamba. Η Επιτροπό των 

Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου, επύςησ, ϋκρινε ϐτι η Ζϊμπια παραβύαςε το δικαύωμα του 

εναγομϋνου ςε μια δύκαιη δύκη και το δικαύωμα ςτο να μην υποβληθεύ ςε βαςανιςτόριο, ό ςε 

ςκληρό, απϊνθρωπη, ό ταπεινωτικό μεταχεύριςη ό τιμωρύα, λϐγω τησ απϊνθρωπησ 

μεταχεύριςησ που προκλόθηκε απϐ την αποτυχύα ςτο να τηρόςει τισ εγγυόςεισ μιασ δύκαιησ δύκησ 

ςτην υπϐθεςη του  Munguwambuto Kabwe Peter Mwamba.
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Οκτώ νϋεσ θανατικϋσ ποινϋσ επιβλόθηκαν ςτη Ζιμπάμπουε το 2010. Σα ςτοιχεύα που δϐθηκαν 

απϐ τον υπεϑθυνο, Αρχηγϐ Επιθεωρητό τησ Κεντρικόσ Υυλακόσ Harare, Norbert Chomurenga, 

ςτη υνϋλευςη τησ Κοινοβουλευτικόσ Γερουςύασ των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου, 

αποκϊλυψαν ϐτι 49 κρατοϑμενοι εύχαν καταδικαςτεύ ςε θϊνατο ςτη χώρα, το Μϊρτιο του 2010. 

το τϋλοσ του 2010, ςυνταγματικϋσ τροποποιόςεισ βρύςκονταν ςε εξϋλιξη ςτο Μπενύν, ςτη 

Γκϊνα, ςτη ιϋρρα Λεϐνε και ςτη Ζιμπϊμπουε. Εθνικϋσ ςυμμαχύεσ κατϊ τησ θανατικόσ ποινόσ, 

ςυςτϊθηκαν απϐ την κοινωνύα των πολιτών ςτη Μαυριτανύα και ςτη Μπουργκύνα Υϊςο το 2010. 

το τϋλοσ του 2010, ϋνα νομοςχϋδιο για την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ, που 

πρωτοπαρουςιϊςτηκε το 2007, ακϐμα αναμϋνει να εξεταςτεύ απϐ το Κοινοβοϑλιο του Μϊλι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΑΝΑΦΟΡΔ ΓΙΑ 
ΘΑΝΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΓΙΚΔ ΚΑΙ 
ΔΚΣΔΛΔΔΙ ΣΟ 2010     
Σα ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται εύναι ϐςα με αςφϊλεια μπορϋςαμε να ςυγκεντρώςουμε απϐ την 

ϋρευνϊ μασ, παρ’ ϐλα αυτϊ τονύζουμε ϐτι τα πραγματικϊ ςτοιχεύα εύναι ιδιαιτϋρωσ υψηλϐτερα. 

Κϊποια κρϊτη ςκϐπιμα αποκρϑπτουν τισ θανατικϋσ καταδύκεσ που επϋβαλαν, ενώ ϊλλα δεν 

καταγρϊφουν ό δεν ϋχουν διαθϋςιμα τα ςτατιςτικϊ θανατικών ποινών ό εκτελϋςεων. 

Όταν ϋνα «+» αναφϋρεται μετϊ απϐ μια χώρα και προηγεύται ενϐσ αριθμοϑ, ςημαύνει ϐτι ο 

αριθμϐσ που η Διεθνόσ Αμνηςτύα υπολϐγιςε, εύναι ο ελϊχιςτοσ αριθμϐσ. Όταν το «+» 

υποδεικνϑεται μετϊ τη χώρα και δεν προηγεύται απϐ αριθμϐ ςημαύνει ϐτι ϋγιναν εκτελϋςεισ ό 

επιβλόθηκαν θανατικϋσ καταδύκεσ (τουλϊχιςτον πϊνω απϐ μύα) ςε μια χώρα, αλλϊ δεν όταν 

δυνατϐ να ςυγκεντρωθοϑν οποιαδόποτε ςτοιχεύα. 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΔΙ ΣΟ 2010 

 

Κύνα  χιλιϊδεσ  

Ιρϊν 252+ 

Βϐρεια Κορϋα  60+ 

Τεμϋνη 53+ 

Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ  Αμερικόσ 46 

αουδικό Αραβύα  27+ 

Λιβϑη 18+ 

υρύα 17+ 

Μπανγκλαντϋσ  9+ 

ομαλύα 8+ 

ουδϊν 6+ 

Παλαιςτινιακό Αρχό  5 

Αύγυπτοσ 4 

Ιςημερινό Γουινϋα  4 

Σαώβϊν 4 

Λευκορωςύα 2 

Ιαπωνύα 2 

Ιρϊκ 1+ 

Μαλαιςύα 1+ 

Μπαχρϋιν n 1 

Μποτςουϊνα 1 

ιγκαποϑρη + 

Βιετνϊμ + 
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ΑΝΑΦΟΡΔ ΓΙΑ ΘΑΝΑΣΙΚΔ ΠΟΙΝΔ ΣΟ 2010 

 

 
 

Κύνα +  

Πακιςτϊν 365 

Ιρϊκ 279+ 

Αύγυπτοσ 185 

Νιγηρύα 151+ 

Aλγερύα 130+ 

Mαλαιςύα 114+  

Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ  Αμερικόσ 110+ 

Iνδύα 105+ 

Aφγανιςτϊν 100+ 

Ζϊμπια 35 

αουδικό Αραβύα 34+ 

Βιετνϊμ 34+ 

Μπαγκλαντϋσ 32+ 

Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα  28+ 

Τεμϋνη  27+ 

Συνηςύα  22+ 

Γκϊνα  17 

Μαυριτανύα  16+ 

Mϊλι 14+ 

Δημοκρατύα Κεντρικόσ Αφρικόσ  14 

 

Ιαπωνύα  14 

Γκϊμπια 13 

Λύβανοσ 12+ 

  Παλαιςτινιακό Αρχό 11+ 

Λιβερύα 11 

ουδϊν 10+ 

υρύα 10+ 

Ιορδανύα 9 

Σαώβϊν  9 

ιγκαποϑρη 8+ 

ομαλύα  8+ 

Ζιμπϊμπουε 8 

Ινδονηςύα 7+ 

Σαώλϊνδη  7+ 

Αιθιοπύα  5+ 

Κϋνυα  a 5+ 

Σανζανύα  5+ 

Ουγκϊντα  5+ 

Μπαχϊμεσ  5+  

Ιςημερινό Γουινϋα  4 

Σζαμϊικα  4 

Λϊοσ  4 
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Μαρϐκο/ Δυτικό αχϊρα 4 

Βϐρεια Κορϋα 4 

Κουβϋι 3+ 

Λευκορωςύα 3 

Μαδαγαςκϊρη 2+ 

Μαλϊουι 2 

Μυανμϊρ 2 

 Μπενύν 1+ 

Μπουρκύνα Υϊςο 1+ 

Γουιϊνα 1+ 

Μπαχρϋιν 1 

 Μπαρμπϋιντοσ 1 

 

Σςϊντ 1 

Γουατεμϊλα 1  

Μαλδύβεσ 1 

ιϋρα Λεϐνε 1 

Μπροϑνεώ Νταρουςϊλαμ + 

Καμεροϑν + 

Κοινοβουλευτικό Δημοκρατύα του Κονγκϐ + 

Ιρϊν + 

Λιβϑη + 

Βϐρεια Κορϋα + 

ρι Λϊνκα + 

Σρινιδϊδ και Σομπϊγκο + 

 



 

Έγγξαθν: ACT 50/001/2011                                       Γηεζλήο Ακλεζηία Μαξηηνο 2011 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: XΧΡΔ ΠΟΤ 
ΚΑΣΗΡΓΗΑΝ ΣΗ ΘΑΝΑΣΙΚΗ 
ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ ΥΧΡΔ ΠΟΤ ΣΗ 
ΓΙΑΣΗΡΟΤΝ ΑΠΟ 21 
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 
Περιςςϐτερο απϐ τα δϑο τρύτα των χωρών του κϐςμου ϋχουν καταργόςει τη θανατικό ποινό δια 

νϐμου ό ςτην πρϊξη. Οι αριθμού εύναι οι εξόσ : 

Κατϊργηςη για ϐλα τα εγκλόματα: 96 χώρεσ 

Κατϊργηςη μϐνο για κοινϊ εγκλόματα: 9 χώρεσ 

Κατϊργηςη ςτην πρϊξη: 34 χώρεσ 

Ολοκληρωτικό κατϊργηςη δια νϐμου ό ςτην πρϊξη: 139 χώρεσ 

Φώρεσ που την διατηροϑν: 58 

τη ςυνϋχεια, ακολουθοϑν λύςτεσ κρατών για τισ τϋςςερισ κατηγορύεσ : που την ϋχουν 

καταργόςει για ϐλα τα εγκλόματα, που την ϋχουν καταργόςει μϐνο για κοινϊ εγκλόματα, που 

την ϋχουν καταργόςει ςτην πρϊξη και αυτϊ που την διατηροϑν. 

1. ΚΡΑΣΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΡΓΗΔΙ ΣΗ ΘΑΝΑΣΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ 

Φώρεσ που δεν προβλϋπουν τη θανατικό ποινό για οποιοδόποτε ϋγκλημα: 

Αλβανύα, Ανδϐρα, Αγκϐλα, Αργεντινό, Αρμενύα, Αυςτραλύα, Αυςτρύα, Αζερμπαώτζϊν, Βϋλγιο, 

Μπουτϊν, Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, Βουλγαρύα, Μπουροϑντι, Καμπϐτζη, Καναδϊσ, Πρϊςινο 

Ακρωτόριο, Κολομβύα, Νόςοι Κουκ, Κϐςτα Ρύκα, Κροατύα, Κϑπροσ, Σςεχύα, Δανύα, Σζιμπουτύ,  

Δομινικανό Δημοκρατύα, Εκουαδϐρ, Εςθονύα, Υινλανδύα, Γαλλύα, Γκαμπϐν, Γεωργύα, Γερμανύα, 

Ελλϊδα, Γουινϋα-Μπιςςϊου, Αώτό, Φϐλι ι, Ονδοϑρα, Ουγγαρύα, Ιςλανδύα, Ιρλανδύα, Ιταλύα, 

Κιριμπϊτι, Κιργιςτϊν, Λιχνενςτϊιν, Λιθουανύα, Λουξεμβοϑργο, Μακεδονύα, Μϊλτα, Νόςοι 

Μϊρςαλ, Μαυρύκιοσ, Μεξικϐ, Μικρονηςύα, Μολδαβύα, Μονακϐ, Μαυροβοϑνιο, Μοζαμβύκη, 

Ναμύμπια, Νεπϊλ, Ολλανδύα, Νϋα Ζηλανδύα, Νικαρϊγουα, Νιοϑε, Νορβηγύα, Παλϊου, Παναμϊσ, 

Παραγουϊη, Υιλιππύνεσ, Πολωνύα, Πορτογαλύα, Ρουμανύα, Ρουϊντα, αμϐα, αν Μαρύνο, ϊο 

Σϐμε και Πρινςύπο, ενεγϊλη, ερβύα (ςυμπεριλαμβανομϋνου και του Κοςςϐβου),  εϒχϋλλεσ, 

λοβακύα, λοβενύα, Νηςιϊ του ολομώντα, Βϐρεια Αφρικό, Ιςπανύα, ουηδύα, Ελβετύα, Σιμϐρ-

Λϋςτε, Σϐγκο, Σουρκύα, Σουρκμενιςτϊν, Σουβαλοϑ, Ουκρανύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ουρουγουϊη, 

Ουζμπεκιςτϊν, Βανουϊτου, Βενεζουϋλα 
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2. ΚΡΑΣΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΡΓΗΔΙ ΣΗ ΘΑΝΑΣΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ 

Σα κρϊτη των οπούων το νομικϐ πλαύςιο προβλϋπει τη θανατικό ποινό μϐνο για ιδιαύτερα 

εγκλόματα, ϐπωσ εγκλόματα υπϐ το ςτρατιωτικϐ νϐμο ό εγκλόματα που διεξόχθηςαν υπϐ 

ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ εύναι: 

Βολιβύα, Βραζιλύα, Φιλό, Ελ αλβαδϐρ, Υύτζι, Ιςραόλ, Καζακςτϊν, Λετονύα, Περοϑ 

 

3. ΚΡΑΣΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΡΓΗΔΙ ΣΗ ΘΑΝΑΣΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Κρϊτη που διατηροϑν τη θανατικό ποινό για κοινϊ εγκλόματα, ϐπωσ δολοφονύα , αλλϊ θεωρεύται 

ϐτι την ϋχουν καταργόςει ςτην πρϊξη, δηλαδό δεν ϋχουν εκτελϋςει κανϋναν τα προηγοϑμενα 10 

χρϐνια και πιςτεϑεται ϐτι ϋχουν μια πολιτικό, ό καθιερωμϋνη πρακτικό μη διεξαγωγόσ 

εκτελϋςεων: 

Αλγερύα, Μπενύν, Μπροϑνεώ, Μπουρκύνα Υϊςο, Κονγκϐ, Ερυθραύα,  Γκϊμπια, Γκϊνα, Γρενϊδα, 

Κϋνυα, Λϊοσ, Λιβερύα, Μαδαγαςκϊρη, Μαλϊουι, Μαλδύβεσ, Μϊλι, Μαυριτανύα, Μαρϐκο, 

Μυανμϊρ, Ναοϑρου, Παποϑα Νϋα Γουινϋα, Ρωςικό Ομοςπονδύα49, Βϐρεια Κορϋα, ρι Λϊνκα, 

ουρινϊμ, ουαζιλϊνδη, Σατζικιςτϊν, Σανζανύα, Σϐγκο, Συνηςύα, Ζϊμπια 

 

4. ΥΧΡΔ ΠΟΤ ΓΙΑΣΗΡΟΤΝ ΣΗΝ ΘΑΝΑΣΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 

Οι  χώρεσ που διατηροϑν την θανατικό ποινό για κοινϊ ποινικϊ αδικόματα εύναι οι εξόσ: 

Ωγιοσ Βικϋντιοσ και Γρεναδύνεσ, Αφγανιςτϊν,  Αντύγκουα και Μπαρμποϑντα, Αύγυπτοσ, Αιθιοπύα, 

Βιετνϊμ,  Βϐρειοσ Κορϋα, Γουατεμϊλα, Γουινϋα,  Ιςημερινό Γουινϋα, Ζιμπϊμπουε, Ηνωμϋνα 

Αραβικϊ Εμιρϊτα, ΗΠΑ, Ινδύα, Ινδονηςύα, Ιρϊν, Ιρϊκ, Ιαπωνύα, Ιορδανύα, Λαώκό Δημοκρατύα του 

Κονγκϐ,  Λευκορωςύα, Λύβανοσ,  Λεςϐτο, Λιβϑη, Κατϊρ,  Κύνα,  Κομϐρεσ, Κοϑβα,  Κοινοπολιτεύα 

τησ Ντομύνικα, Κουβϋιτ, Μαλαιςύα, Μογγολύα, Μπαχϊμεσ, Μπαχρϋιν, Μπαγκλαντϋσ, 

Μπαρμπϋιντοσ, Μπελύζε, Μποτςουϊνα, Νιγηρύα, Ομϊν, Ομοςπονδύα Αγύου Φριςτοφϐρου και 

Νϋβισ, Ουγκϊντα, Πακιςτϊν, Παλαιςτινιακό Αρχό, ϊντα Λουςύα , αουδικό Αραβύα, ιϋρα 

Λεϐνε, ιγκαποϑρη, ομαλύα, ουδϊν, υνεργατικό Δημοκρατύα τησ Γουιϊνασ, υρύα, Σαιβϊν, 

Σαώλϊνδη, Σζαμϊικα, Σρινιδϊδ και Σομπϊγκο, Σςαντ, Τεμϋνη. 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: ΔΠΙΚΤΡΧΗ 
ΣΧΝ ΓΙΔΘΝΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (31 
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010) 
Η κοινωνύα των εθνών ϋχει υιοθετόςει τϋςςερεισ διεθνεύσ ςυνθόκεσ, οι οπούεσ  προβλϋπουν την 

κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ, εκ των οπούων η μύα ϋχει παγκϐςμια εμβϋλεια ενώ οι ϊλλεσ 

τρεισ εύναι περιφερειακϋσ. Ακολουθοϑν ςυνοπτικϋσ περιγραφϋσ των τεςςϊρων ςυνθηκών καθώσ 

και λύςτεσ με τα ςυμβαλλϐμενα κρϊτη και με τα κρϊτη τα οπούα ϋχουν υπογρϊψει, αλλϊ δεν 

ϋχουν επικυρώςει ακϐμα τισ ςυνθόκεσ. (‘Ϊνα κρϊτοσ γύνεται ςυμβαλλϐμενο μϋροσ ςε μια διεθνό 

ςυνθόκη, εύτε προςχωρώντασ ςε αυτόν, εύτε επικυρώνοντασ την.  Η υπογραφό μιασ ςυνθόκησ  

υποδεικνϑει την πρϐθεςη ενϐσ κρϊτουσ να γύνει μϋροσ τησ ςυνθόκησ ςε επϐμενο ςτϊδιο με την 

επικϑρωςη τησ. Σα κρϊτη-μϋρη δεςμεϑονται απϐ το διεθνϋσ δύκαιο να ςϋβονται τισ διατϊξεισ των 

ςυνθηκών των οπούων αποτελοϑν μϋρη και να μην προβαύνουν ςε οποιαδόποτε πρϊξη αντύκειται 

ςτο αντικεύμενο και ςκοπϐ αυτών των ςυνθηκών.)  

ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΤΜΦΧΝΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

Σο Δεϑτερο Προαιρετικϐ Πρωτϐκολλο του Διεθνοϑσ υμφώνου για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ 

Δικαιώματα, το οπούο ςτοχεϑει ςτην κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ και το οπούο υιοθετόθηκε 

απϐ την Γενικό υνϋλευςη των Ηνωμϋνων Εθνών το 1989, ϋχει  παγκϐςμιο πεδύο εφαρμογόσ. Σο 

πρωτϐκολλο προβλϋπει την πλόρη κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ, αλλϊ επιτρϋπει ςτα κρϊτη-

μϋρη την διατόρηςη τησ εν καιρώ πολϋμου, με την προϒπϐθεςη να  ϋχει υπϊρξει ςχετικό 

πρϐβλεψη κατϊ την επικϑρωςη του Πρωτοκϐλλου. Κϊθε κρϊτοσ - μϋροσ ςτο Διεθνϋσ ϑμφωνο 

για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα δικαιοϑται να καταςτεύ ςυμβαλλϐμενο μϋροσ και ςτο 

Πρωτϐκολλο. 

Κρϊτη μϋρη:  Αλβανύα, Ανατολικϐ Σιμϐρ, Ανδϐρα, Αργεντινό, Αυςτραλύα, Αυςτρύα, 

Αζερμπαώτζϊν, Βϋλγιο, Βενεζουϋλα, Βοςνύα και Ερζεγοβύνη, Βραζιλύα, Βουλγαρύα, Γαλλύα, 

Γεωργύα, Γερμανύα, Δανύα, Ελλϊδα, Ελβετύα, Εςθονύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ιςημερινϐσ, Ιςπανύα, 

Ιταλύα, Κολομβύα, Κϐςτα Ρύκα, Κροατύα, Κϑπροσ, Ιςλανδύα, Ιρλανδύα, Καναδϊσ, Κιργιςτϊν, 

Λιβερύα, Λιχτενςτϊιν, Λιθουανύα, Λουξεμβοϑργο, Μϊλτα, Μεξικϐ, Μολδαβύα, Μονακϐ, 

Μαυροβοϑνιο, Μοζαμβύκη, Ναμύμπια, Νεπϊλ, Νϋα Ζηλανδύα, Νικαρϊγουα, Νορβηγύα, Νϐτιοσ 

Αφρικό, Ολλανδύα, Ουρουγουϊη, Ουκρανύα, Ουζμπεκιςτϊν, Ονδοϑρα, Ουγγαρύα, Παναμϊσ, 

Παραγουϊη, Π.Γ.Δ.Μ., Πορτογαλύα, Πρϊςινο Ακρωτόριο, Ρουμανύα, Ρουϊντα, αν Μαρύνο, 

ερβύα, εϒχϋλλεσ, λοβακύα, λοβενύα, ουηδύα, Σουρκύα, Σουρκμενιςτϊν, Σζιμπουτύ, Σςεχύα, 

Υιλανδύα, Υιλιππύνεσ, Φιλό (ςϑνολο: 73). 

Κρϊτη που ϋχουν υπογρϊψει το πρωτϐκολλο αλλϊ δεν το ϋχουν επικυρώςει: Γουινϋα-Μπιςςϊου, 

Πολωνύα, ϊο Σομϋ και Πρύνςιπε (ςϑνολο: 3) 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 

Σο Πρωτϐκολλο τησ Αμερικανικόσ ϑμβαςησ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την Κατϊργηςη 

τησ Θανατικόσ Ποινόσ, το οπούο υιοθετόθηκε απϐ την Γενικό υνϋλευςη τησ Οργϊνωςησ των 
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Αμερικανικών Κρατών το 1990, προβλϋπει την πλόρη κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ, αλλϊ 

επιτρϋπει ςτα κρϊτη-μϋρη την διατόρηςη τησ εν καιρώ πολϋμου, με την προϒπϐθεςη να  ϋχει 

υπϊρξει ςχετικό πρϐβλεψη  κατϊ την επικϑρωςη του Πρωτοκϐλλου. Κϊθε κρϊτοσ-μϋροσ ςτην 

Αμερικϊνικη ϑμβαςη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δικαιοϑται να καταςτεύ ςυμβαλλϐμενο 

μϋροσ και ςτο Πρωτϐκολλο. 

Κρϊτη μϋρη: Αργεντινό, Βραζιλύα, Βενεζουϋλα, Εκουαδϐρ, Κϐςτα Ρύκα, Μεξικϐ, Νικαρϊγουα, 

Παναμϊσ, Παραγουϊη, Ουρουγουϊη, Φιλό, (ςϑνολο: 11) 

ΔΚΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

Σο Ϊκτο Πρωτϐκολλο τησ Ευρωπαώκόσ ϑμβαςησ για την Προςταςύα των Ανθρωπύνων 

Δικαιωμϊτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών [Ευρωπαώκό ϑμβαςη για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα], το οπούο αφορϊ την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ, υιοθετόθηκε απϐ το 

υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ το 1982 και προβλϋπει την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ εν καιρώ 

ειρόνησ. Σα κρϊτη-μϋρη μποροϑν να διατηρόςουν την θανατικό ποινό για εγκλόματα που 

γύνονται «εν καιρώ πολϋμου ό ϐταν υπϊρχει επικεύμενη απειλό πολϋμου». Κϊθε κρϊτοσ-μϋροσ 

ςτην Ευρωπαώκό ϑμβαςη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δικαιοϑται να καταςτεύ ςυμβαλλϐμενο 

μϋροσ και ςτο Πρωτϐκολλο. 

Κρϊτη μϋρη: Αζερμπαώτζϊν, Αλβανύα, Ανδϐρα, Αρμενύα, Αυςτρύα, Βϋλγιο, Βοςνύα και Ερζεγοβύνη, 

Βουλγαρύα, Γαλλύα, Γεωργύα, Γερμανύα, Δανύα, Ελβετύα, Ελλϊδα, Εςθονύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, 

Ιςλανδύα, Ιρλανδύα, Ιςπανύα, Ιταλύα, Κροατύα, Κϑπροσ, Λετονύα, Λιχνενςτϊιν, Λιθουανύα, 

Λουξεμβοϑργο, Μϊλτα, Μολδαβύα, Μαυροβοϑνιο, Νορβηγύα, Ολλανδύα, Ουγγαρύα, Π.Δ.Γ.Μ., 

Πολωνύα, Πορτογαλύα, Ρουμανύα, αν Μαρύνο, ερβύα, λοβακύα, ουηδύα, Σςεχύα, Σουρκύα, 

Ουκρανύα, Υιλανδύα, (ςϑνολο: 46) 

Κρϊτη που ϋχουν υπογρϊψει το πρωτϐκολλο αλλϊ δεν το ϋχουν επικυρώςει: Ρωςικό 

Ομοςπονδύα (ςϑνολο: 1) 

ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

Σο δϋκατο τρύτο Πρωτϐκολλο τησ ϑμβαςησ για την Προςταςύα των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων 

και των Θεμελιωδών Ελευθεριών [Ευρωπαώκό ϑμβαςη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα], το 

οπούο αφορϊ την κατϊργηςη τησ θανατικόσ ποινόσ  ςε κϊθε περύπτωςη και το οπούο 

υιοθετόθηκε απϐ το υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ το 2002, προβλϋπει την κατϊργηςη τησ θανατικόσ 

ποινόσ ςε κϊθε περύπτωςη ακϐμα και εν καιρώ πολϋμου ό ϐταν υπϊρχει επικεύμενη απειλό 

πολϋμου. Κϊθε κρϊτοσ-μϋροσ ςτην Ευρωπαώκό ϑμβαςη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

δικαιοϑται να καταςτεύ ςυμβαλλϐμενο μϋροσ και ςτο Πρωτϐκολλο. 

Κρϊτη μϋρη: Αλβανύα, Ανδϐρα, Αυςτρύα, Βϋλγιο, Βοςνύα και Ερζεγοβύνη, Βουλγαρύα, Γαλλύα, 

Γεωργύα, Γερμανύα, Δανύα, Ελβετύα, Ελλϊδα, Εςθονύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ιςλανδύα, Ιρλανδύα, 

Ιςπανύα, Ιταλύα, Κροατύα, Κϑπροσ, Λετονύα, Λιχτενςτϊιν, Λιθουανύα, Λουξεμβοϑργο, Μϊλτα, 

Μολδαβύα, Μονακϐ, Μαυροβοϑνιο, Ολλανδύα, Ουγγαρύα, Ουκρανύα, Νορβηγύα, Π.Γ.Δ.Μ., 

Πορτογαλύα, Ρουμανύα, αν Μαρύνο, ερβύα, λοβακύα, λοβενύα, ουηδύα, Σουρκύα, Σςεχύα, 

Υιλανδύα (ςϑνολο: 42) 

Κρϊτη που ϋχουν υπογρϊψει το πρωτϐκολλο, αλλϊ δεν το ϋχουν επικυρώςει: Αρμενύα, 

Λιθουανύα, Πολωνύα (ςϑνολο: 3) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΦΗΦΙΜΑ 
65/206 ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ 
ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΟΤ ΟΗΔ, ΠΟΤ 
ΤΙΟΘΔΣΗΘΗΚΔ ΣΙ 21 
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 
ΤΝΤΠΟΣΗΡΙΚΣΔ ΣΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ 65/206 ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΟΤ ΟΗΔ, ΠΟΤ 

ΤΙΟΘΔΣΗΘΗΚΔ ΣΙ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 

Αώτό, Ακτό Ελεφαντοςτοϑ, Αλβανύα, Αλγερύα, Ανατολικϐ Σιμϐρ , Ανδϐρα, Αργεντινό, Αρμενύα, 

Αυςτραλύα, Αυςτρύα, Βανουϊτου, Βενεζουϋλα, Βϋλγιο, Βολιβύα, Βοςνύα και Ερζεγοβύνη, Βραζιλύα, 

Βουλγαρύα, Γαλλύα, Γκαμπϐν, Γεωργύα, Γερμανύα, Γουινϋα-Μπιςςϊου, Δανύα, Δομινικανό 

Δημοκρατύα,  Ελλϊδα, Ελβετύα, Ελ αλβαδϐρ, Εςθονύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ιςλανδύα, Ιρλανδύα, 

Ιςραόλ, Ιςπανύα, Ιταλύα, Ιςημερινϐσ, Καμπϐτζη, Κολομβύα, Κονγκϐ, Κϐςτα Ρύκα, Κιργιςτϊν, 

Κροατύα, Κϑπροσ,  Λετονύα, Λιχτενςτϊιν, Λιθουανύα, Λουξεμβοϑργο, Μαδαγαςκϊρη, Μαλύ, 

Μϊλτα, Μπουροϑντι, Μαυροβοϑνιο, Μεξικϐ, Μικρονηςύα, Μονακϐ, Μπενύν, Μοζαμβύκη, 

Μολδαβύα, Νϋα Ζηλανδύα, Νηςιϊ Μϊρςαλ, Νικαρϊγουα, Νορβηγύα, Νϐτιοσ Αφρικό, Ολλανδύα, 

Ονδοϑρα, Ουγγαρύα, Ουρουγουϊη, Ουκρανύα, Παλϊου, Παναμϊσ, Παραγουϊη, ΠΓΔΜ, Πρϊςινο 

Ακρωτόριο, Πολωνύα, Πορτογαλύα,  Ρουμανύα, Ρωςικό Ομοςπονδύα, Ρουϊντα, αν Μαρύνο, ϊο 

Σομϋ και Πρύνςιπε, ερβύα, λοβακύα, λοβενύα, ουηδύα, Σουρκύα, Σουβαλοϑ, Σςεχύα, Υιλανδύα, 

Υιλιππύνεσ, Φιλό (ςϑνολο: 90) 

ΥΧΡΔ ΠΟΤ ΦΗΦΙΑΝ ΤΠΔΡ 

Αώτό, Αλβανύα, Αλγερύα, Ανδϐρα, Ανατολικϐ Σιμϐρ, Αγκϐλα, Αργεντινό, Αρμενύα, Αυςτραλύα, 

Αυςτρύα, Αζερμπαώτζϊν, Βϋλγιο, Βανουϊτου, Βενεζουϋλα, Βολιβύα, Βοςνύα και Ερζεγοβύνη, 

Βραζιλύα, Βουλγαρύα, Γαλλύα, Γκαμπϐν, Γκϊμπια
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, Γεωργύα, Γερμανύα, Γουατεμϊλα, Γουινϋα-

Μπιςςϊου, Δανύα, Δομινικανό Δημοκρατύα, Ελβετύα, Ελλϊδα, Ελ αλβαδϐρ, Εςθονύα, Ηνωμϋνο 

Βαςύλειο, Ιςλανδύα, Ιρλανδύα, Ιςραόλ, Ιταλύα, Ιςπανύα, Ιςημερινϐσ, Καμπϐτζη, Καναδϊσ, 

Κολομβύα, Κονγκϐ, Κϐςτα Ρύκα, Κροατύα, Κϑπροσ, Καζακςτϊν, Κιριμπϊτι, Κιργιςτϊν, Λετονύα, 

Λιχτενςτϊιν, Λιθουανύα, Λουξεμβοϑργο, Μαδαγαςκϊρη, Μαλδύβεσ, Μαλύ, Μϊλτα, Μπουτϊν, 

Μεξικϐ, Μικρονηςύα ,Μολδαβύα, Μονακϐ, Μογγολύα, Μπουρκύνα Υϊςο, Μπορουντύ, 

Μαυροβοϑνιο, Μοζαμβύκη, Ναμύμπια, Ναοϑρου, Νϐτιοσ Αφρικό, Νεπϊλ, Νηςιϊ Μϊρςαλ, Νϋα 

Ζηλανδύα, Νικαρϊγουα, Νορβηγύα, Ολλανδύα, Ονδοϑρα, Ουγγαρύα, Ουκρανύα, Ουρουγουϊη, 

Ουζμπεκιςτϊν, Παλϊου, Παναμϊσ, Παραγουϊη, Περοϑ, Π.Γ.Δ.Μ., Πολωνύα, Πορτογαλύα, 

Ρουμανύα, Ρωςικό Ομοςπονδύα, Ρουϊντα, αμϐα, αν Μαρύνο, ϊο Σομϋ και Πρύνςιπε, ερβύα, 
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λοβακύα, λοβενύα, ομαλύα, ρι Λϊνκα, ουηδύα, Σςεχύα, Σατζικιςτϊν, Σϐγκο, Σουρκύα, 

Σουρκμενιςτϊν, Σουβαλοϑ, Υιλανδύα, Υιλιππύνεσ, Φιλό (ςϑνολο: 109) 

ΥΧΡΔ ΠΟΤ ΦΗΦΙΑΝ ΚΑΣΑ 

 Ωγιοσ Βικϋντιοσ και Γρεναδύνεσ, Αφγανιςτϊν, Αντύγκουα και Μπαρμποϑντα, Αύγυπτοσ, Αιθιοπύα,  

Βϐρειοσ Κορϋα, Γρενϊδα, Ζιμπϊμπουε, ΗΠΑ, Ινδύα, Ινδονηςύα, Ιρϊν, Ιρϊκ, Ιαπωνύα, Κατϊρ, Κύνα, 

Κουβϋιτ, Λιβϑη, Μαλαιςύα, Μιανμϊρ, Μπαχϊμεσ, Μπαγκλαντϋσ, Μπαρμπϊντοσ, Μπελύζε, 

Μποτςουϊνα, Μπρουνϋι, Νϋα Γουινϋα, Ουγκϊντα, Ομοςπονδύα Αγύου Φριςτοφϐρου και Νϋβισ, 

Πακιςτϊν, Παποϑα, υνεργατικό Δημοκρατύα τησ Γουιϊνασ, ϊντα Λουςύα, αουδικό Αραβύα, 

ιγκαποϑρη, ουδϊν, ουαζιλϊνδη, υρύα, Σζαμϊικα, Σϐγκα, Σρινιδϊδ και Σομπϊγκο, Τεμϋνη 

(ςϑνολο: 41) 

ΥΧΡΔ ΠΟΤ ΑΠΔΙΥΑΝ 

Βιετνϊμ, Γκϊνα, Γουινϋα, Ερυθραύα, Ζϊμπια, Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα, Ιορδανύα, 

Κεντροαφρικανικό Δημοκρατύα , Καμεροϑν, Κομϐρεσ, Κοϑβα, Κοινοπολιτεύα τησ Ντομύνικα, 

Κϋνυα, Λϊοσ, Λύβανοσ, Λεςϐτο, Λιβερύα,  Λαώκό Δημοκρατύα του Κονγκϐ, Λευκορωςύα, Μπαχρϋιν,  

Μαλϊουι, Μαυριτανύα, Μαρϐκο / Δυτικό αχϊρα, Νηςιϊ ολομώντα, Νϐτιοσ Κορϋα, Νιγηρύα, 

Σζιμπουτύ, Ομϊν, ενεγϊλη, ιϋρα Λεϐνε, ουρινϊμ, Σανζανύα, Σαώλανδό, Υύτζι (ςϑνολο: 35) 

ΑΠΟΝΣΔ 

 Ακτό Ελεφαντοςτοϑ, Ιςημερινό Γουινϋα, Μαυρύκιοσ, Μπενύν
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, εϒχϋλλεσ, Σςαντ, Συνηςύα 

(ςϑνολο: 7)
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ΤΠΟΗΜΔΙΧΔΙ 
 

1 Η Διεθνόσ Αμηςτύα, κατϊ τη διϊρκεια του 2010, ϋλαβε ενημϋρωςη, ϐτι ςτο Ομαν το 2009 εύχαν εκτελεςτεύ 4 ϊνθρωποι. Η πληροφορύα αυτό 

δεν όταν γνωςτό ςτη Διεθνό Αμνηςτύα κατϊ την περύοδο ϋκδοςησ τησ  ϋκθεςησ με τύτλο"Θανατικϋσ καταδύκεσ και εκτελεςεισ κατϊ το 2009’’ 

(ΑΔ Ϊγγραφο: ACT 50/001/2010) τον Μϊρτιο του 2010. 

  2  Απϐ την de facto διούκηςη τησ Φαμϊσ ςτη Γϊζα. 

  3  Bλ. ϋγγραφο ΟHE CCPR/C/98/D/1520/2006. 

  4 Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ   A/65/280. 

 5 Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ   E/210/10. 

 6  Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ  A/HRC/15/19. 

  7  Γενικό Παρατόρηςη 6, ϊρθ. 6, ςτο Διεθνϋσ ϑμφωνο για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα, που υιοθετόθηκε 27 Ιουλύου 1982, παρ. 6. 

  8 Γενικϐ χϐλιο 6 ςτο Ωρθρο 6 του Διεθνοϑσ ϑμφωνου για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα, που υιοθετόθηκε ςτισ 27 Ιουλύου 1982, 

παρϊγρ. 7. 

  9 Αποφϊςεισ 1991/61 and 2004/67. 

  10 Απϐφαςη 2002/77. 

 11   Απϐφαςη 2005/59. 

  12 Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Αραβικό Λιβυκό Σζαμαχιρύγια, ϋγγραφο ΟΗΕ, 

CCPR/C/79/Add.101, 6 Νοεμβρύου 1998, παρϊγρ. 8. Η επιτροπό εξϋφραςε επύςησ ανηςυχύα ςχετικϊ με τη διαθεςιμϐτητα τησ θανατικόσ ποινόσ 

για εγκλόματα ςχετικϊ με ναρκωτικϊ. 

  13 Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: ουδϊν, ϋγγραφο ΟΗΕ, CCPR/C/79/Add.85, 19 Νοεμβρύου 1997, 

παρϊγρ. 8. 

  14 Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Κουβϋιτ, ϋγγραφο ΟΗΕ, CCPR/CO/69/KWT, 27 

Ιουλύου 2000, παρϊγρ. 13. 

  15 Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Αραβικό Λιβυκό Σζαμαχιρύγια, ϋγγραφο ΟΗΕ, 

CCPR/C/79/Add.101, 6 Νοεμβρύου 1998, παρϊγρ. 8. 

  16 Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Κϋνυα, ϋγγραφο ΟΗΕ, CCPR/CO/83/KΕΝ, 29 Απριλύου 2005, 

παρϊγρ. 13. 

  17  Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Γουατεμϊλα, ϋγγραφο ΟΗΕ, CCPR/CO/72/GTM, 27 Αυγοϑςτου 

2001, παρϊγρ. 17. 

  18 Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: ουδϊν, ϋγγραφο ΟΗΕ, CCPR/C/79/Add.85, 19 Νοεμβρύου 1997, 

παρϊγρ. 8. 

  19 Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Κουβϋιτ, ϋγγραφο ΟΗΕ, CCPR/CO/69/KWT, 27 Ιουλύου 2000, 

παρϊγρ. 13; Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Βιετνϊμ, ϋγγραφο ΟΗΕ, CCPR/CO/75/VNM, 26 Ιουλύου 

2002, παρϊγρ. 7; Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Λαώκό Δημοκρατύα τησ Κορϋασ, ϋγγραφο ΟΗΕ, 

CCPR/CO/72/PRK, 27 Αυγοϑςτου 2001, παρϊγρ. 13 

  20 Εξωδικαςτικϋσ, ςυνοπτικϋσ ό αυθαύρετεσ εκτελϋςεισ: Ϊκθεςη του Ειδικοϑ Ειςηγητό ..., ϋγγραφο ΟΗΕ, E/CN.4/1999/39, 6 Ιανουαρύου 1999, 

παρϊγρ. 63. 
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  21  Βλϋπε ϋγγραφο ΟΗΕ A/HRC/15/5/Add.1. 

  22 Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Περοϑ, ϋγγραφο ΟΗΕ CCPR/C/79/Add.67· απϐφαςη τησ Επιτροπόσ 

των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2005/59· και ϋκθεςη του Ειδικοϑ Ειςηγητό του ΟΗΕ για τισ εξωδικαςτικϋσ, ςυνοπτικϋσ 

ό αυθαύρετεσ εκτελϋςεισ για το 1993, E/CN.4/1994/7. Σο ϊρθρο 4(2) τησ Αμερικανικόσ ϑμβαςησ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφϋρει ϐτι η 

εφαρμογό τησ θανατικόσ ποινόσ «δεν επιτρϋπεται να επεκταθεύ ςε εγκλόματα για τα οπούα δεν εφαρμϐζεται ςόμερα». Σο ϊρθρο 4(3) 

αναφϋρει: «Η θανατικό ποινό δεν επιτρϋπεται να επαναθεςμοθετηθεύ ςτα κρϊτη που την ϋχουν καταργόςει." 

  23 Βλ. ϋγγραφο Ηνωμενων Εθνών  CRC/C/NGA/CO/3-4. 

  24  Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ  A/HRC/15/L.10. 

  25  Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ  A/HRC/WG.6/9/L.12. 

  26 Βλ. “Justice Stevens: An open mind on a changed court”( “Justice Stevens: Ϊνα ανοιχτϐ μυαλϐ ςε ϋνα αλλαγμϋνο δικαςτόριο”), NPR, 4 

Oκτωβρύου 2010, http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130198344. 

  27  Απϊντηςη των Η.Π.Α. ςε προτϊςεισ του υμβουλύου των Ηνωμϋνων Εθνών, 9 Νοεμβρύου 2010, 

http://www.state.gov/s/l/releases/remarks/150677.htm  

  28 Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ  A/HRC/WG.6/9/L.9. 

  29  Η Hospira ϋχει ανακοινώςει απϐ τϐτε την απϐφαςό τησ να εξϋλθει απϐ την αγορϊ τησ νατριοϑχου θειοπεντϊλησ. 

  30 Ο Κώδικασ υιοθετόθηκε τον Υεβρουϊριο του 2011 . 

  31 Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ A/HRC/15/5. 

  32 Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ A/HRC/15/5/Add.1. 

  33  Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ A/HRC/WG.6/9/L.3. 

  34 Tον Ιανουϊριο του 2011 το Εφετεύο επιφυλϊχθηκε να γνωμοδοτόςει για την υπϐθεςη. 

  35 Taipei Times, 17 Oκτ , 2010, p. 2 

  36  Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ A/HRC/15/16/Add.1. 

  37  Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ A/HRC/14/17. 

  38  Μια απϐ τισ καταδύκεσ μετατρϊπηκε αργϐτερα, αλλϊ ςτισ 24 Ιανουαρύου 2011 δυο εκτελϋςτηκαν. Οι απαγχονιςμού τουσ όταν μϋροσ ενϐσ 

κϑματοσ εκτελϋςεων κατα τη διϊρκεια του οπούου οι ιρανικϋσ αρχϋσ εκτϋλεςαν τουλϊχιςτον 86 κρατοϑμενουσ τον Ιανουϊριο του 2011. 

  39  τισ 6 Ιανουαρύου του 2011 ϋνασ ακτιβιςτόσ ΜΚΟ και ϋνασ δημοςιογρϊφοσ αφϋθηκαν επύςησ ελεϑθεροι, αλλϊ 10 απϐ αυτοϑσ που εύχαν 

ςυλληφθεύ ςτην οικύα Latifi παρϋμειναν υπϐ κρϊτηςη για αρκετϋσ μϋρεσ, ύςωσ και μια ολϐκληρη εβδομϊδα απϐ την ημϋρα ςυλληψόσ τουσ." 

  4ο  Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ A/65/370. 

  41  Bλ. ϋγγραφο ΟHE A/HRC/15/15. 

 42 Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ A/HRC/15/L.10. 

  43 Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ  A/HRC/WG.6/8/KEN/1. 

  44 Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ  A/HRC/15/7. 

  45  Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ  A/HRC/WG.6/9/L.1. 

  46 Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ  A/HRC/14/13/Add.1. 
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  47  Αυτϊ τα ςτοιχεύα δεν ςυμπεριλαμβϊνουν αναφορϋσ δημϐςιων, παρϊνομων εκτελϋςεων απϐ ϋνοπλεσ αντιπολιτευτικϋσ ομϊδεσ, ϐπωσ η 

Αλ-αμπϊτ, ατϐμων που αυτϋσ κατηγοροϑν για καταςκοπεύα, ό μη ςυμμϐρφωςη ςτη δικό τουσ ερμηνεύα του Ιςλαμικοϑ Νϐμου. 

  48  Bλ. ϋγγραφο ΟΗΕ   CCPR/C/98/D/1520/2006. 

 49  H Ρωςύα ειςόγαγε ϋνα μορατϐριουμ για την αναςτολό εκτελϋςεων τον Αϑγουςτο του 1996. Παρ’ ϐλα αυτϊ, διεξόχθηςαν εκτελϋςεισ, 

μεταξϑ 1996 και 1999 ςτην Δημοκρατύα τησ Σςεχύασ. 

  50 Ο αντιπρϐςωποσ τησ Γκϊμπια δόλωςε μετϊ την  ψηφοφορύα ϐτι η χώρα του εύχε την πρϐθεςη να απϋχει. 

 51 Ενώ το ςχϋδιο ψηφύςματοσ όταν υπϐ ςυζότηςη ςτην Σρύτη Επιτροπό τησ Γενικόσ υνϋλευςησ του ΟΗΕ ςτισ 11 Νοεμβρύου 2010, ο 

αντιπρϐςωποσ τησ Μπενύν με μύα διευκρινιςτικό του δόλωςη πριν την ψηφοφορύα για την τροποπούηςη του κειμϋνου που προτεύνεται ςτο 

ϋγγραφο A/C.3/65/L.63του ΟΗΕ, δόλωςε ϐτι αναςτϋλλει την ςυμμετοχό τησ χώρασ του  ςτην ομϊδα των ςυνυποςτηρικτών, αναμϋνοντασ 

εντολό τησ κυβϋρνηςησ του αναφορικϊ με την ςχετικό τροποπούηςη. 
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