
AL DOILEA PROTOCOL FACULTATIV LA PACTUL INTERNAŢIONAL 
CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE, VIZÂND ABOLIREA 

PEDEPSEI CU MOARTEA*

Statele părţi la prezentul Protocol,
Convinse că abolirea pedepsei cu moartea contribuie la promovarea demnităţii 

umane şi la dezvoltarea progresivă a drepturilor omului,
Reamintind art. 3 al Declaraţiei universale a drepturilor omului adoptată la 10 

decembrie 1948, ca şi art. 6 al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi 
politice, adoptat la 16 decembrie 1966,

Notând  că  art.  6  al  Pactului  internaţional  cu  privire  la  drepturile  civile  şi 
politice  se  referă  la  abolirea  pedepsei  cu  moartea  în  termeni  care  sugerează  fără 
ambiguitate că este de dorit abolirea acestei pedepse,

Convinse  că toate măsurile luate în legătură cu abolirea pedepsei cu moartea 
trebuie să fie considerate ca un progres în direcţia garantării dreptului la viaţă,

Dorind să-şi asume, prin prezentul Protocol, angajamentul internaţional de a 
aboli pedeapsa cu moartea,

Au convenit asupra celor ce urmează: 

ARTICOLUL 1

1. Nici o persoană aflată sub jurisdicţia unui stat parte la prezentul Protocol 
facultativ nu va fi executată.

2. Fiecare stat parte va lua toate măsurile necesare pentru abolirea pedepsei cu 
moartea pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa. 

ARTICOLUL 2

1. Nu se va admite nici o rezervă la prezentul protocol, în afară de rezerva 
formulată cu ocazia ratificării sau aderării, prevăzând aplicarea pedepsei cu moartea 
în timp de război în urma unei condamnări pentru o crimă, cu caracter militar, de o 
gravitate extremă, comisă în timp de război.

2.  Statul  parte  care  a  formulat  o  astfel  de  rezervă  va  notifica  Secretarului 
general al O.N.U., cu ocazia ratificării sau aderării, dispoziţiile corespunzătoare din 
legislaţia sa internă care se aplică în timp de război.

3.  Statul  parte  care  a  formulat  o  astfel  de  rezervă  va  notifica  Secretarului 
general al O.N.U. instituirea sau ridicarea stării de război pe teritoriul său. 

ARTICOLUL 3

Statele  părţi  la  prezentul  Protocol  vor  prezenta,  în  rapoartele  pe  care  le 
transmit Comitetului drepturilor omului, în virtutea art. 40 al Pactului, măsurile pe 
care ele le vor adopta pentru punerea în aplicare a prezentului Protocol. 

* Adoptat prin rezoluţie a Adunării generală a O.N.U. în cea de a 44-a sesiune a acesteia, la 15 
decembrie 1989.
  România a ratificat Protocolul la 25 ianuarie 1991 prin Legea nr. 7, publicată în „Monitorul Oficial  
al României“, partea I, nr. 18 din 26 ianuarie 1991.



ARTICOLUL 4

În ceea ce priveşte statele părţi la Pact care au făcut declaraţia prevăzută de art. 
41, competenţa recunoscută Comitetului drepturilor omului pentru a primi şi examina 
comunicări în care un stat pretinde că un alt stat parte nu se achită de obligaţiile sale 
se extinde şi asupra dispoziţiilor prezentului Protocol, afară de cazul când statul parte 
în cauză nu a făcut o declaraţie în sens contrar cu ocazia ratificării sau aderării. 

ARTICOLUL 5

În  ceea  ce  priveşte  statele  părţi  la  primul  Protocol  facultativ  la  Pactul 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la 16 decembrie 1966, 
competenţa  recunoscută Comitetului  drepturilor  omului  pentru a  primi  şi  examina 
comunicări provenind de la persoane particulare aflate sub jurisdicţia lor se extinde şi 
la dispoziţiile prezentului Protocol, afară de cazul când statul în cauză nu a făcut o 
declaraţie în sens contrar cu ocazia ratificării sau aderării.

ARTICOLUL 6

1.  Dispoziţiile  prezentului  Protocol  se  aplică  drept  dispoziţii  adiţionale  ale 
Pactului.

2. Fără prejudicierea posibilităţii de a formula rezerva prevăzută de art. 2 al 
prezentului Protocol, dreptul garantat de paragraful 1 al art. 1 al prezentului Protocol 
nu poate totuşi să facă obiectul nici unei derogări în virtutea art. 4 al Pactului. 

ARTICOLUL 7

1. Prezentul Protocol este deschis semnării oricărui stat semnatar al Pactului.
2. Prezentul Protocol este supus ratificării oricărui stat care a ratificat pactul 

sau care  a  aderat  la  acesta.  Instrumentele  de ratificare  vor  fi  depuse la  Secretarul 
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

3. Prezentul Protocol va fi deschis aderării oricărui stat care a ratificat Pactul 
sau care a aderat la acesta.

4. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la Secretarul 
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

5. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a informat toate statele 
care au semnat prezentul Protocol sau care au aderat la el în legătură cu depunerea 
fiecărui instrument de ratificare sau aderare. 

ARTICOLUL 8

1. Prezentul Protocol va intra în vigoare la trei  luni după data depunerii  la 
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al zecelea instrument de 
ratificare sau aderare.

2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica prezentul protocol sau care vor 
adera la el după depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau aderare, 
acest Protocol va intra în vigoare la trei luni după data depunerii de către acest stat a 
instrumentului său de ratificare sau aderare. 
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ARTICOLUL 9

Dispoziţiile prezentului Protocol se aplică, fără nici o limitare sau excepţie, 
tuturor unităţilor constitutive ale statelor federative.

ARTICOLUL 10

Secretarul  general  al  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  va informa toate  statele 
vizate în paragraful 1 al art. 48 al Pactului despre:

a)  rezerve,  comunicări  şi  notificări  primite  în  baza  art.  2  al  prezentului 
Protocol;

b) declaraţii făcute în baza art. 4 sau 5 din prezentul Protocol;
c)  semnarea  prezentului  Protocol  şi  instrumentele  de  ratificare  sau  aderare 

depuse în conformitate cu art. 7;
d) data la care prezentul Protocol va intra în vigoare, în conformitate cu art. 8. 

ARTICOLUL 11

1.  Prezentul  Protocol,  ale  cărui  texte  în  engleză,  arabă,  chineză,  spaniolă, 
franceză şi rusă sunt egal autentice, va fi depus la arhivele Organizaţiei Naţiunilor 
Unice.

2.  Secretarul  general  al  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  va  transmite  o  copie 
conformă certificată a prezentului Protocol tuturor statelor vizate la art. 48 al Pactului.
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