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  S. ÖZDOĞAN 



Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi  
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye Ek 

İkinci İhtiyari Protokol 
 
 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 15 Aralık 1989 tarih ve 44/128 sayılı Kararıyla kabul edilip ilan 
edilmiştir. 
 Bu Protokole Taraf Devletler, 
 Ölüm cezasının kaldırılmasının insan onurunun yüceltilmesine ve insan haklarının giderek gelişmesine katkıda 
bulunacağına inanarak, 
 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 3. maddesi ve 16 Aralık 1966 tarihinde 
kabul edilen Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 6. maddesini hatırlatarak, 
 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 6. maddesinin, kaldırılmasının istendiğini güçlü biçimde 
tavsiye edecek şekilde ölüm cezasının kaldırılmasından söz ettiğini göz önüne alarak, 
 Ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin bütün tedbirlerin yaşama hakkının kullanılmasına bir ilerleme olarak kabul 
edileceğine ikna olarak, 
 Bu vesileyle ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin uluslararası bir yükümlülük altına girmeyi arzulayarak, 
 Aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır: 
 Madde 1 
 1. Bu Protokole Taraf bir Devletin egemenlik alanında bulunan hiç kimse idam edilemez. 
 2. Her bir Taraf Devlet, kendi egemenlik alanı içinde ölüm cezasını kaldırmak için gerekli bütün tedbirleri alır. 
 Madde 2 
 1. Bu Protokolü onaylama ve Protokole katılma sırasında konulan, savaş sırasında işlenen askerî nitelikteki çok ciddi 
suçlar için verilen mahkûmiyet kararına uygun olarak savaş zamanında ölüm cezasının infazını öngören çekince dışında, bu 
Protokole konulan herhangi bir çekince kabul edilemez. 
 2. Onay veya katılma anında böyle bir çekince koyan bir Taraf Devlet, savaş sırasında uygulanabilecek ulusal 
mevzuatının ilgili hükümlerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine iletir. 
 3. Bu tür bir çekince koyan bir Taraf Devlet, kendi toprakları üzerinde herhangi bir savaş halinin başlamasını ve 
bitmesini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirir. 
 Madde 3 
 Bu Protokole Taraf Devletler, İnsan Hakları Komitesi'ne Sözleşmenin 40. maddesine uygun olarak sundukları 
raporlara, bu Protokolü uygulamaya geçirmek için aldıkları tedbirlere ilişkin bilgileri dahil ederler. 
 Madde 4 
 Sözleşmenin 41. maddesine göre beyanda bulunan Taraf Devletler bakımından, İnsan Hakları Komitesi'nin bir Taraf 
devletin diğer Taraf devletin yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair şikayetleri alma ve inceleme yetkisi, Taraf Devlet bu 
Protokolü onaylama veya Protokole katılma sırasında aksine bir beyanda bulunmadıkça, bu Protokol hükümleri bakımından 
da geçerlidir. 
 Madde 5 
 İnsan Hakları Komitesi'nin 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilen Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolü'ne Taraf Devletler bakımından, Devletlerin egemenlik alanında bulunan bireylerden gelen 
şikayetleri alma ve inceleme yetkisi, söz konusu Taraf Devlet bu Protokolü onaylama veya Protokole katılma sırasında aksine 
bir beyanda bulunmadıkça, bu Protokol hükümleri bakımından da geçerlidir. 
 Madde 6 
 1. Bu Protokolün hükümleri, Sözleşmeye ek hükümler olarak uygulanır. 
 2. Bu Protokolün 2. maddesine uygun olarak çekince konulmasının mümkün olduğu haller saklı kalmak şartıyla, bu 
Protokolün 1. maddesinin 1. bendinde güvence altına alınan hak, Sözleşmenin 4. maddesine göre herhangi bir istisnaya tabi 
tutulamaz. 
 Madde 7 
 1. Bu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan tüm Devletlerin imzasına açıktır. 
 2. Bu Protokol, Sözleşmeyi onaylamış veya Sözleşmeye katılmış Devletlerin onayına tabidir. Onay belgeleri 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilir. 
 3. Bu Protokol, Sözleşmeyi onaylamış veya Sözleşmeye katılmış olan her Devletin katılımına açıktır. 
 4. Katılımlar, katılım belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilmesinden itibaren hüküm ifade 
eder. 
 5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Protokolü imzalayan veya Protokole katılan bütün Devletleri, kendisine 
tevdi edilen her bir onay veya katılım belgesi hakkında bilgilendirir. 
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 Madde 8 
 1. Bu Protokol, onuncu onay veya katılım belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilmesinden üç 
ay sonra yürürlüğe girer. 
 2. Onuncu onay veya katılım belgesinin tevdi edilmesinden itibaren, bu Protokolü onaylayan her bir Devlet için 
Protokol, kendi onay veya katılma belgesinin tevdi edilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 
 Madde 9 
 Bu Protokolün hükümleri Federal Devletlerin her tarafında hiç bir sınırlama veya istisnaya tabi olmaksızın uygulanır. 
 Madde 10 
 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözleşmenin 48. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bütün Devletleri şu 
konular hakkında bilgilendirir: 
 a) Bu Protokolün 2. maddesine göre yapılan çekince, bildirim, beyanlar; 
 b) Bu Protokolün 4 ve 5. maddesine göre yapılan beyanlar; 
 c) Bu Protokolün 7. maddesine göre imzalar, onaylar ve katılmalar; 
 d) Bu Protokolün 8. maddesine göre Protokolün yürürlüğe girme tarihi. 
 Madde 11 
 1. Bu Protokolün eşit ölçüde orijinal olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri, 
Birleşmiş Milletler arşivinde saklanır. 
 2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Protokolün onaylı örneğini Sözleşme'nin 48. maddesinde belirtilen 
Devletlere iletir. 
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              Second Optional Protocol to the International Covenant 
              on Civil and Political Rights, Aiming at the 
              Abolition of the Death Penalty 
 
    Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 
December 1989 
 
    The States Parties to the present Protocol, 
 
    Believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement 
of human dignity and progressive development of human rights, 
 
    Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted 
on 10 December 1948, and article 6 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights, adopted on 16 December 1966, 
 
    Noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest 
that abolition is desirable, 
 
    Convinced that all measures of abolition of the death penalty should be 
considered as progress in the enjoyment of the right to life, 
 
    Desirous to undertake hereby an international commitment to abolish the 
death penalty, Have agreed as follows: 
 
    Article 1 
 
    1. No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol 
shall be executed. 
 
    2. Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death 
penalty within its jurisdiction. 
 
    Article 2 
 
    1. No reservation is admissible to the present Protocol, except for a 
reservation made at the time of ratification or accession that provides for 
the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction 
for a most serious crime of a military nature committed during wartime. 
 
    2. The State Party making such a reservation shall at the time of 
ratification or accession communicate to the Secretary-General of the United 
Nations the relevant provisions of its national legislation applicable during 
wartime. 
 
    3. The State Party having made such a reservation shall notify the 
Secretary-General of the United Nations of any beginning or ending of a state 
of war applicable to its territory. 
 
    Article 3 
 
    The States Parties to the present Protocol shall include in the reports 
they submit to the Human Rights Committee, in accordance with article 40 of 
the Covenant, information on the measures that they have adopted to give 
effect to the present Protocol. 
 
    Article 4 
 
    With respect to the States Parties to the Covenant that have made a 
declaration under article 41, the competence of the Human Rights Committee to 
receive and consider communications when a State Party claims that another 
State Party is not fulfilling its obligations shall extend to the provisions 
of the present Protocol, unless the State Party concerned has made a statement 
to the contrary at the moment of ratification or accession. 
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    Article 5 
 
    With respect to the States Parties to the first Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights adopted on 16 December 
1966, the competence of the Human 
 
    Rights Committee to receive and consider communications from individuals 
subject to its jurisdiction shall extend to the provisions of the present 
Protocol, unless the State Party concerned has made a statement to the 
contrary at the moment of ratification or accession. 
 
    Article 6 
 
    1. The provisions of the present Protocol shall apply as additional 
provisions to the Covenant. 
 
    2. Without prejudice to the possibility of a reservation under article 2 
of the present Protocol, the right guaranteed in article 1, paragraph 1, of 
the present Protocol shall not be subject to any derogation under article 4 of 
the Covenant. 
 
    Article 7 
 
    1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed 
the Covenant. 
 
    2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has 
ratified the Covenant or acceded to it. Instruments of ratification shall be 
deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
 
    3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has 
ratified the Covenant or acceded to it. 
 
    4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of 
accession with the Secretary-General of the United Nations. 
 
    5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States 
that have signed the present Protocol or acceded to it of the deposit of each 
instrument of ratification or accession. 
 
    Article 8 
 
    1. The present Protocol shall enter into force three months after the date 
of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth 
instrument of ratification or accession. 
 
    2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after 
the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the present 
Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of 
its own instrument of ratification or accession. 
 
    Article 9 
 
    The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of 
federal States without any limitations or exceptions. 
 
    Article 10 
 
    The Secretary-General of the United Nations shall inform all States 
referred to in article 48, paragraph 1, of the Covenant of the following 
particulars: 
 
    (a) Reservations, communications and notifications under article 2 of the 
present Protocol; 
 
    (b) Statements made under articles 4 or 5 of the present Protocol; 
 
    (c) Signatures, ratifications and accessions under article 7 of the 
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present Protocol: 
 
    (d) The date of the entry into force of the present Protocol under article 
8 thereof. 
 
    Article 11 
 
    1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the 
archives of the United Nations. 
 
    2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified 
copies of the present Protocol to all States referred to in article 48 of the 
Covenant. 
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