
 

Declarație comună a dnei Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene 

pentru afaceri externe și politica de securitate, și a dlui Thorbjørn Jagland, Secretarul 

General al Consiliului Europei, cu ocazia Zilei europene și mondiale împotriva pedepsei cu 

moartea, 10 octombrie 2015 

 

Astăzi, cu ocazia Zilei europene și mondiale împotriva pedepsei cu moartea, Consiliul Europei și 

Uniunea Europeană își reafirmă opoziția fermă față de pedeapsa capitală. Pedeapsa cu moartea 

este un tratament inuman și degradant. Nu s-a demonstrat că aceasta ar avea vreun efect disuasiv 

semnificativ și, dacă se aplică această pedeapsă, erorile judiciare pot deveni ireversibile și fatale.  

De optsprezece ani, în statele noastre membre nu a avut loc nici o execuție. Consiliul Europei și 

Uniunea Europeană îndeamnă toate statele europene să ratifice protocoalele la Convenția 

europeană a drepturilor omului care vizează abolirea pedepsei cu moartea. 

Consiliul Europei și Uniunea Europeană regretă faptul că în Belarus se practică în continuare 

pedeapsa cu moartea. Facem apel de urgență la autoritățile din Belarus să comute pedepsele cu 

moartea rămase și să instituie fără întârziere un moratoriu oficial în materie de execuții, ca prim 

pas către abolirea pedepsei cu moartea.  

Consiliul Europei și Uniunea Europeană iau act cu îngrijorare de creșterea, în ultimul an, a 

numărului execuțiilor pentru infracțiuni legate de droguri în cele câteva state care aplică 

pedeapsa cu moartea pentru acest tip de infracțiuni. Ambele organizații sunt deosebit de 

îngrijorate când este vorba despre executarea minorilor, care contravine dreptului internațional. 

Această problemă este cu atât mai sensibilă cu cât în 2015 au fost executați cetățeni europeni și 

alții sunt condamnați la moarte pentru infracțiuni legate de droguri.  

Consiliul Europei și Uniunea Europeană salută rezoluția Adunării Generale a Organizației 

Națiunilor Unite referitoare la un moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea, adoptată la 18 

decembrie 2014. Având în vedere că în favoarea acestei rezoluții s-a exprimat un număr din ce în 

ce mai mare de voturi față de cele patru rezoluții anterioare de acest tip și că aproape două treimi 

din țările lumii au abolit pedeapsa cu moartea în legislație sau în practică, în prezent există o 

tendință globală clară favorabilă abolirii pedepsei capitale. 

http://www.eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151009_02_ro.htm  

http://www.eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151009_02_ro.htm

