
На основу члана 96.  тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим 

Указ  о проглашењу Закона о потврђивању Другог 
факултативног протокола уз Међународни пакт о 

грађанским и политичким правима, који има за 
циљ укидање смртне казне 

Проглашава се Закон о потврђивању Другог факултативног  протокола уз 
Међународни пакт о грађанским и политичким правима, који има за циљ укидање 
смртне казне, који је донела Савезна скупштина, на и седници Већа грађана од 22. 
јуна 2001. године и на седници Већа република од 22. јуна 2001. године. 

ПР бр.66 
22. јуна 2001. године 
Београд 

Председник 
Савезне Републике Југославије 

др Војислав Коштуница, с.р. 

Закон о потврђивању Другог факултативног 
протокола уз Међународни пакт о грађанским и 
политичким правима, који има за циљ укидање 

смртне казне 
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ - 

Међународни уговори", бр. 4/2001 од 
27.6.2001. године. 

Члан 1. 
Потврђује се Други факултативни протокол уз Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима, који има за циљ укидање смртне казне, усвојен Резолуцијом 
Генералне скупштине Уједињених нација бр. 44/128 од 15. децембра 1989. године, 
у оригиналу на арапском, кинеском, енглеском, француском, руском и шпанском 
језику. 

Члан 2. 
Текст Другог факултативног протокола уз Међународни  пакт о грађанским и 

политичким правима у оригиналу на енглеском и у преводу на српски језик гласи: 

SECOND ОPTIONAL PROTOCOL, TO THE INTERNATIONAL 
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 

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 International Covenant on Civil and Political Rights, 
adopted on 16 December 1996, 

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 considered as 
progress in the enjoyment of the rigt 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 neccesery measures to abolish the death penalty its 
jurisdiction. 

Article 2 
1. No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made 

at the time of ratification or acession that provides for the  application of the death 
penalty in time of war pursuant to a convinction 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 
if the United Nations of any biginning 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 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 
communication 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. 

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. paragraf 1. of the present Protocol shall not be 
subject to any  derogation under article 4 of  the Convention. 

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 accede 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 aceeded to it. 

4. Acession 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 tree 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. paragraf 1. of the Covenant  of the following particulars: 

a) Reservations, communications and notifications under article 2 of the  present 
Protocol; 

b) Statements made under article 4. or 5. of the present Protocol; 
c) Signatures,  ratifications and accessions under article 7 of the 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 autenthic, 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 Convention. 

ДРУГИ ФАКУЛТАТИВНИ ПРОТОКОЛ УЗ МЕЂУНАРОДНИ 
ПАКТ О ГРАЂАНСКИМ И ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА 

Државе уговорнице овог Протокола, 
верујући да укидање смртне казне доприноси поштовању  људског достојанства 

и прогресивном развоју људских права, 
подсећајући на члан 3. Универзалне декларације о људским правима, усвојене 

10. децембра 1948. и члан 6. Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима, усвојен 16. децембра 1996, 

констатујући да се члан 6. Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима односи према смртној казни на начин који снажно сугерише њено 
укидање, 

уверене да би све мере предузете у циљу укидања смртне казне требало 
сматрати унапређењем заштите права на живот, желећи да на овај начин преузму 
међународну обавезу да укину смртну казну, сагласиле су се о следећем: 

Члан 1. 
1. Нико у надлежности државе уговорнице овог Протокола не може бити 

погубљен. 
2. Државе уговорнице ће предузети  све неопходне мере у оквиру своје 

надлежности у циљу укидања смртне казне. 
Члан 2. 

1. Резерве на овај протокол нису дозвољене, сем резерви стављених у тренутку 
ратификације или приступања које омогућавају да смртна казна буде примљена за 
време рата, за најтежа кривична дела војне природе почињена у току ратног стања. 



2. Држава уговорница која је ставила овакву резерву проследиће у тренутку  
ратификације или приступања Генералном секретару Уједињених нација текст 
одговарајућих одредби закона које се примењују у време рата. 

3. Држава уговорница која је ставила овакву резерву обавестиће Генералног 
секретара Уједињених нација о проглашењу и укидању ратног стања на својој 
територији. 

Члан 3. 
Државе уговорнице овог протокола укључиће у извештаје које подносе Комитету 

за људска права у складу са чланом 40. Пакта података о мерама предузетим у 
циљу испуњења обавеза преузетих овим протоколом. 

Члан 4. 
У односу на државе уговорнице Пакта које су дале изјаву у складу са чланом 42, 

надлежност Комитета за људска права да прима и разматра саопштења у којима 
нека држава уговорница тврди да друга држава уговорница не испуњава своје 
обавезе биће проширена и на одредбе овог Протокола, сем ако држава у питању 
није изјавила супротно у тренутку ратификације или приступања. 

Члан 5. 
У односу на државе уговорнице Првог факултативног протокола уз Међународни 

пакт о грађанским и политичким правима, усвојеног 16. децембра 1996. године, 
надлежност Комитета за људска права да прима и разматра саопштења која 
потичу од појединаца у њиховој надлежности биће проширена и на одредбе овог 
протокола, сем ако држава у питању није изјавила супротно у тренутку 
ратификације или приступања. 

Члан 6. 
1. Одредбе овог протокола ће се примењивати као допунске одредбе Пакта. 
2. Без утицаја на могућност  стављања резерве у складу са чланом 2. овог 

протокола, право зајемчено чланом 1. ст. 1. овог протокола неће бити подложно 
укидању у складу са чланом 4. Пакта. 

Члан 7. 
1. Овај протокол је отворен за потписивање свакој држави  која је потписала 

Пакт. 
2. Овај протокол подлеже ратификацији сваке државе која је ратификовала Пакт 

или му је приступила. Инструменти ратификације  биће депоновани код Генералног 
секретара Уједињених нација. 

3. Овај протокол биће отворен за приступање свакој држави која је 
ратификовала Пакт или му је приступила. 

4. Приступање ће се извршити депоновањем инструмената о приступању код 
Генералног секретара Уједињених нација. 

5. Генерални секретар Уједињених нација обавестиће све државе које су 
потписале овај протокол или су му приступиле о депоновању сваког инструмента о 
ратификацији или приступању. 

Члан 8. 
1. Овај протокол ступиће на снагу три месеца после депоновања код Генералног 

секретара Уједињених нација десетог  инструмента о ратификацији  или 
приступању. 

2. За сваку државу која ратификује овај протокол или му  приступа после 
депоновања десетог инструмента о ратификацији или приступању, поменути 
протокол ће ступити на снагу три месеца после депоновања од стране ове државе 
њеног инструмента о ратификацији  или приступању. 

Члан 9. 
Одредбе овог протокола примењиваће се, без икаквог  ограничења или изузетка, 

на све чланице савезних држава. 
Члан 10. 



Генерални секретар Уједињених нација ће обавестити све државе на које се 
односи члан 48. ст. 1. Пакта о следећем: 

а) резервама, саопштењима и обавештењима у складу са чланом 2. овог 
протокола; 

б) изјавама датим у складу са члановима 4. и 5. овог протокола; 
ц) потписима, ратификацијама и приступањима у складу са чланом 7. овог 

протокола; 
д) датум ступања на снагу  овог протокола у складу са чланом 8. 

Члан 11. 
1. Овај  протокол, чији су текстови на арапском, кинеском, енглеском, 

француском, руском  и шпанском језику подједнако веродостојни, биће депонован у 
архиви Организације уједињених нација. 

2. Генерални секретар Уједињених нација доставиће оверене преписе овог 
Протокола свакој држави  на коју се односи члан 48. Пакта. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

СРЈ - Међународни  уговори". 
 


