
LA PENA DE MORT EN EL MÓN 
 

En els darrers 40 anys, moltíssims països han abolit la pena capital per a tots els delictes
1
. El 2014 

Amnistia Internacional ha comptabilitzat execucions en 22 països, el mateix nombre que 2013. En 

tot el món hi ha hagut al menys 607 execucions, una davallada de quasi el 22% respecte el 2013. 

Igual que en anys anteriors, aquesta xifra no inclou el nombre de persones executades a la Xina, on 

les dades sobre la pena de mort queden amagades pel secret d'Estat. Al menys 2.466 persones han 

estat condemnades a mort el 2014, un augment del 28% respecte el 2013. Aquest augment es deu en 

gran part a pics extrems de condemnes a mort a Egipte i Nigèria, on els tribunals van decretar 

condemnes massives contra desenes de persones en alguns casos. 

Un nombre alarmant de països que han aplicat la pena de mort el 2014 ho han fet com a resposta a 

amenaces reals, o percebudes com a reals, contra la seguretat de l'Estat i la seguretat pública, que 

plantejaven el terrorisme, la criminalitat o la inestabilitat interna. Per exemple, Pakistan va revocar 

la moratòria de les execucions de civils, que feia sis anys que durava, arran del terrible atac a 

l'escola de Peshawar. El govern també es va comprometre a executar centenars de persones que hi 

havia al corredor de la mort que havien estat condemnades per delictes associats al terrorisme. 

Tret d'Europa i de la regió d'Àsia central, on Bielorússia –l'únic país de la regió on s'executen 

condemnats– ha reprès les execucions després d'una interrupció de 24 mesos, Amnistia 

Internacional ha documentat avenços en totes les regions del món. La regió de l'Àfrica subsahariana 
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 1976: Portugal aboleix la pena de mort per a tots els delictes. 

1978: Dinamarca aboleix la pena de mort per a tots els delictes. 

1979: Luxemburg, Nicaragua i Noruega aboleixen la pena de mort per a tots els crims. Brasil, les illes Fidji i Perú 

l'aboleixen per a delictes comuns. 

1981: França i Cap Verd aboleixen la pena de mort per a tots els delictes.  

1982: Holanda aboleix la pena de mort per a tots els delictes. 

1983: Xipre i El Salvador aboleixen la pena de mort per als delictes comuns. 

1984: Argentina aboleix la pena de mort per als delictes comuns. 

1985: Austràlia aboleix la pena de mort per a tots els crims. 

1987: Haití, Liechtenstein i la República Democràtica Alemanya aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. 

1989: Cambodja, Nova Zelanda, Romania i Eslovènia aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. 

1990: Andorra, Croàcia, la Federació Txeca i Eslovaca, Hongria, Irlanda, Moçambic, Namíbia i São Tomé i Príncipe 

aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. 

1992: Angola, Paraguai i Suïssa aboleixen la pena de mort per a tots els delictes.  

1993: Guinea-Bissau, Hong-Kong i les Seychelles aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. 

1994: Itàlia aboleix la pena de mort per a tots els delictes. 

1995: Djibouti, Maurici, Moldàvia i Espanya aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. 

1996: Bèlgica aboleix la pena de mort per a tots els delictes. 

1997: Geòrgia, Nepal, Polònia i Sudàfrica aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. Bolívia l'aboleix per als 

crims comuns. 

1998: Azerbaidjan, Bulgària, Canadà, Estònia, Lituània i el Regne Unit aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. 

1999: Timor Est, Turkmenistan i Ucraïna aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. Letònia l'aboleix per a 

delictes comuns. Albània l'aboleix a finals d'any per als crims comuns. 

2000: Costa d'Ivori i Malta aboleixen la pena de mort per a tots els crims. 

2001: Bòsnia-Hercegovina aboleix la pena de mort per a tots els delictes. Xile l'aboleix per a delictes comuns. 

2002: Xipre i Iugoslàvia (ara Sèrbia i Montenegro) aboleixen la pena de mort per a tots els crims. 

2003: Armènia aboleix la pena de mort per a tots els delictes. 

2004: Bhutan, Grècia, Samoa, Senegal i Turquia aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. 

2005: Libèria i Mèxic aboleixen la pena capital en tots els casos. 

2006: Les Filipines aboleixen la pena de mort per a tots els delictes. 

2007: Albània, les illes Cook i Ruanda aboleixen la pena de mort per a tots els crims. Kirguizstan l'aboleix per als crims 

comuns. Kazakhstan declara una moratòria i comença el camí de l'abolició per als crims comuns. 

2008: Uzbekistan aboleix la pena de mort per a tots els delictes.  

2009: Togo i Burundi. 

2010: Gabon. 

2014: Madagascar. 

Fonts: Amnistia Internacional i Comunitat de Sant'Egidio 



ha destacat especialment pels seus progressos: 46 execucions en tres països, mentre que el 2013 van 

haver-hi 64 execucions en cinc països, la qual cosa representa una reducció del 28 per cent. El 

nombre d'execucions que s'han produït a Orient Mitjà i a la regió del nord d'Àfrica han disminuït en 

un 23 per cent, de 638 el 2013 a 491 el 2014. A Amèrica, els Estats Units d'Amèrica són l'única país 

que executa condemnats, però les execucions han disminuït de les 39 de 2013 a les 35 de 2014, la 

qual cosa mostra una disminució constant de les execucions en els darrers anys. 

L'Estat de Washington ha imposat una moratòria en les execucions. S'han dut a terme menys 

execucions a la regió d'Àsia-Pacífic, excloent la Xina, i s'ha obert el debat sobre l'abolició de la 

pena de mort a les illes Fiji, Corea del Sud i Tailàndia. 

En tot el món hi ha hagut al menys 607 execucions, una davallada de quasi el 22% respecte el 

2013
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. Aquesta xifra no inclou el nombre de persones que es creu que han estat executades a la 

Xina, on les dades sobre la pena de mort són considerades secret d'Estat. Tres països (Iran, Iraq i 

Aràbia Saudí) han dut a terme el 72 per cent de les 607 execucions de què es té constància. 

El 2014 al menys 2.466 persones van ser condemnades a mort en 55 països
3
. Això representa un 

augment del 28 per cent respecte el 2013, any en què es van produir 1.925 condemnes a mort en 57 

països. Aquest augment es deu en gran part a pics extrems de condemnes a mort a Egipte (de 109 el 

2013 a 509 el 2014) i Nigèria (de 141 el 2013 a 659 el 2014), on els tribunals en alguns casos van 

decretar condemnes massives. 

Hi ha hagut commutacions de la pena de mort o mesures de gràcia en 28 països: Antigua i Barbuda, 

Bahames, Bahrain, Bangladesh, Egipte, Ghana, Índia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordània, Kuwait, 

Malàisia, Mali, Myanmar, Nigèria, Aràbia Saudí, Sierra Leone, Singapur, Corea del Sud, Sri Lanka, 

Sudan, Tunísia, Trinidad i Tobago, Emirats Àrabs Unit, Estats Units, Vietnam i Zimbàbue.  

Amnistia Internacional té notícies de 112 alliberaments de presoners del corredor de la mort a 9 

països: Bangladesh (4), Xina (2), Jordània (1), Nigèria (32), Sudan (4), Tanzània (59), Estats Units 

d'Amèrica (7), Vietnam (2) i Zimbàbue (1). L'alliberament de presoners del corredor de la mort 

perquè s'ha demostrat la seva innocència posa de manifest la fal·libilitat de la justícia humana i ha 

obert el debat sobre la pena capital en diversos països, inclosos els països en què tradicionalment hi 

ha hagut un fort suport a la pena de mort, com la Xina, el Japó, el Vietnam i els Estats Units 

d'Amèrica. 

En la majoria de països en què s'ha condemnat a mort i executat persones, la pena capital s'ha 

aplicat després de procediments judicials que no compleixen els nivells internacionals de 

procediments justos. El 2014 Amnistia Internacional ha manifestat una forta preocupació per com 

es duen a terme els procediments judicials a Afganistan, Bangladesh, la Xina, Egipte, Iran, Iraq, 

Corea del Nord, Pakistan, Aràbia Saudí i Sri Lanka. En diversos països –inclosos Afganistan, 

Bahrain, Xina, Iran, Iraq, Corea del Nord i Aràbia Saudí– les condemnes s'han basat en 

"confessions" probablement obtingudes amb tortura o altres maltractaments. A Iran algunes 

                                                           
2 Afganistan (6), Bielorússia (3+), Xina (+), Egipte (15+), Guinea Equatorial (9), Iran (289+), Iraq (61+), Japó (3), 

Jordània (11), Malàisia (2+), Corea del Nord (+), Pakistan (7), Aràbia Saudí (90+), Singapur (2), Somàlia (14+ pel 

Govern federal de Somàlia), Palestina (Estat de) (Hamàs, autoritat de facto a Gaza, 2+), Sudan (23+), Taiwan (5), 

Emirats Àrabs Units (1), EUA (35), Vietnam (3+), Iemen (22+). El signe "+" que hi ha al costat del nom d'un país 

indica el valor mínim de què té constància Amnistia Internacional. Allà on hi ha el signe "+" vol dir que Amnistia 

Internacional té coneixement que s'han produït execucions o condemnes a mort (al menys més d'una) però no ha estat 

possible obtenir-ne cap dada fiable. 
3
Afganistan (12+), Algèria (16+), Bahrain (5), Bangladesh (142+), Barbados (2), Botswana (1), Xina (+), Congo 

(República del) (3+), República Democràtica del Congo (RDC) (14+), Egipte (509+), Gàmbia (1+), Ghana (9), Guaiana 

(1), Índia (64+), Indonèsia (6), Iran (81+), Iraq (38+), Japó (2), Jordània (5), Kenya (26+), Kuwait (7), Líban (11+), 

Lesotho (1+), Líbia (1+), Malàisia (38+), Maldives (2), Mali (6+), Mauritània (3), Marroc/Sàhara occidental (9), 

Myanmar (1+), Nigèria (659), Corea del Nord (+), Pakistan (231), Qatar (2+), Aràbia Saudí (44+), Sierra Leone (3), 

Singapur (3), Somàlia (52+: 31+ del Govern federal somalí; 11+ a Puntland; 10+ a Somaliland), Corea del Sud (1), 

Sudan del Sud (+), Palestina (Estat de) (Hamàs, autoritat de facto a Gaza: 4+), Sri Lanka (61+), Sudan (14+), Taiwan 

(1), Tanzània (91), Tailàndia (55+), Trinidad i Tobago (2+), Tunísia (2+), Uganda (1), Emirats Àrabs Units (25), Estats 

Units d'Amèrica (72+), Vietnam (72+), Iemen (26+), Zàmbia (13+), Zimbàbue (10). 

 



d'aquestes "confessions" s'han emès per televisió abans del procés, cosa que és una violació més del 

dret dels imputats a la presumpció d'innocència. S'han continuat aplicant condemnes a mort 

obligatòries a Barbados, a Iran, a Malàisia, a Pakistan, a Singapur i a Trinidad i Tobago. Les 

condemnes a mort obligatòries són incompatibles amb la defensa dels drets humans, perquè no 

ofereixen cap possibilitat de tenir en compte les circumstàncies personals dels imputats o les 

circumstàncies del crim. 

S'ha continuat condemnant a mort i executant persones per crims en què no hi havia homicidi 

intencionat i, per tant, no assolien el nivell de "crims molt greus", tal com es descriu en l'art. 6 Pacte 

internacional sobre drets civils i polítics (ICCPR). La pena de mort s'ha infligit o executat per 

delictes relacionats amb les drogues en diversos països com la Xina, Indonèsia, Iran, Malàisia, 

Aràbia Saudí, Singapur, Sri Lanka, Tailàndia, Emirats Àrabs Units i Vietnam. 

El 27 de maig de 2015, Nebraska es va convertir en el 19è estat dels Estats Units que ha abolit la 

pena de mort. Amb 30 vots a favor i 19 en contra es va anul·lar el veto que el governador Pete 

Ricketts va imposar a la llei per aturar les execucions. Nebraska és el primer estat controlat pels 

republicans que aboleix la pena de mort després que Dakota del Nord ho fes el 1973. 

 

 

El papa Francesc va dir: 

 

"És impossible imaginar que avui dia els Estats no puguin disposar d'un altre mitjà que no sigui la 

pena capital per defensar d'agressors injustos la vida d'altres persones... Així doncs, tots els 

cristians i els homes de bona voluntat estan cridats a lluitar no només per l'abolició de la pena de 

mort, tant si és legal com si és il·legal, i en totes les seves formes, sinó també amb la finalitat de 

millorar les condicions d'empresonament, bo i respectant la dignitat humana de les persones 

privades de llibertat. I això jo ho relaciono amb la cadena perpètua. Al Vaticà, des de fa poc temps, 

en el Codi penal vaticà, ja no existeix la cadena perpètua. La cadena perpètua és una pena de mort 

oculta". 

Avui dia la pena de mort és inadmissible, per greu que hagi estat el delicte del condemnat. És una 

ofensa a la inviolabilitat de la vida i a la dignitat de la persona humana que contradiu el designi de 

Déu sobre l'home i la societat i la seva justícia misericordiosa, i impedeix complir qualsevol 

finalitat justa de les penes. No fa justícia a les víctimes sinó que fomenta la venjança. Per a un 

Estat de dret, la pena de mort representa un fracàs, perquè l'obliga a matar en nom de la justícia. 

Dostoievski va escriure: «Matar aquell que ha matat és un càstig incomparablement més gran que 

el mateix crim. L'assassinat en virtut d'una sentència és més espantós que l'assassinat que duu a 

terme un criminal». Mai s'assolirà la justícia donant mort a un ésser humà. 



PAÏSOS ABOLICIONISTES I MANTENIDORS  

A 31 DE DESEMBRE DE 2014 
  

Més de dues terceres parts dels països del món han abolit la pena de mort per llei o a la pràctica. A 

31 de desembre de 2014 els països es dividien de la següent manera: 

 

Abolicionistes per a tots els delictes: 98 

 

Abolicionistes només per als delictes comuns: 7 

 

Abolicionistes en la pràctica: 35 

 

Abolicionistes totals per llei o a la pràctica: 140 

 

Mantenidors: 58.  

 

1. ABOLICIONISTES PER A TOTS ELS DELICTES  

Albània, Andorra, Angola, Argentina, Armènia, Austràlia, Àustria, Azerbaidjan, Bèlgica, Bhutan, 

Bolívia, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Burundi, Cambodja, Canadà, Cap Verd, Xipre, Ciutat del 

Vaticà, Colòmbia, Costa d'Ivori, Costa Rica, Croàcia, Dinamarca, Equador, Estònia, Filipines, 

Finlàndia, França, Gabon, Geòrgia, Alemanya, Djibouti, Grècia, Guinea, Haití, Hondures, Irlanda, 

Islàndia, Illes Cook, Illes Marshall, Illes Salomó, Itàlia, Kiribati, Kirguizstan, Letònia, 

Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Macedònia, Malta, Maurici, Mèxic, Micronèsia, Moldàvia, 

Mònaco, Montenegro, Moçambic, Namíbia, Nepal, Nicaragua, Niue, Noruega, Nova Zelanda, 

Països Baixos, Palau, Panamà, Paraguai, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, 

República Dominicana, República Eslovaca, Romania, Ruanda, Samoa, San Marino, Sao Tomé i 

Principe, Senegal, Sèrbia (inclòs Kosovo), Seychelles, Eslovènia, Sudàfrica, Espanya, Suècia, 

Suïssa, Timor Este, Togo, Turquia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraïna, Hongria, Uruguai, Uzbekistan, 

Vanuatu, Veneçuela.   

  

2. ABOLICIONISTES PER A DELICTES COMUNS  

Brasil, Xile, El Salvador, Fiji, Israel, Kazakhstan, Perú. 

 

3. ABOLICIONISTES DE FACTO  

Algèria, Benín, Brunei, Burkina Faso, Camerun, Congo, Corea del Sud, Eritrea, Federació Russa, 

Ghana, Granada, Kenya, Laos, Libèria, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritània, 

Mongòlia, Marroc, Myanmar, Nauru, Níger, Papua Nova Guinea, República Centreafricana, Sierra 

Leone, Sri Lanka, Surinam, Swazilàndia, Tadjikistan, Tanzània, Tonga, Tunísia, Zàmbia.   

  

4. MANTENIDORS  

Afganistan, Antigua i Barbuda, Aràbia Saudí, Autoritat Palestina, Bahames, Bahrain, Bangladesh, 

Barbados, Bielorússia, Belize, Botswana, Txad, Xina, Comores, Corea del Nord, Cuba, Egipte, 

Emirats Àrabs Units, Etiòpia, Gàmbia, Guatemala, Guinea, Guinea Equatorial, Guaiana, Índia, 

Indonèsia, Iran, Iraq, Jamaica, Japó, Jordània, Kuwait, Lesotho, Líban, Líbia, Malàisia, Nigèria, 

Oman, Pakistan, Qatar, República Democràtica del Congo, República Dominicana, Saint Kitts i 

Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenada, Singapur, Síria, Somàlia, Estats Units d'Amèrica, 

Sudan, Sudan del Sud, Taiwan, Tailàndia, Trinidad i Tobago, Uganda, Vietnam, Iemen, Zimbàbue. 
 


