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La pena de mort al 2014: dades i xifres
XIFRES GLOBALS

Almenys  607  persones  han  estat  executades en  22  països durant  l'any  2014. 
Aquesta xifra s'ha reduït un 22% respecte del 2013, any en què Amnistia Internacional 
va registrar almenys 778 execucions a 22 països d'arreu del món. 

La majoria de les execucions han tingut lloc a la Xina, l'Iran, l'Aràbia Saudita, l'Iraq i 
els Estats Units, en aquest ordre. 

La Xina en solitari ha executat més persones que la resta de països junts. Cal saber 
però, que les xifres reals de l'ús de la pena de mort a la Xina es desconeixen ja que  
l'Estat  les  manté  en  secret.  A  la  xifra  de  607  persones  executades  al  2014  no 
s'inclouen les execucions realitzades a la Xina. 

Durant  el 2014,  s'ha tingut constància de que s'han realitzat execucions a 22 
països –aproximadament un de cada 10 dels països del món, xifra que es manté 
igual que al 2013. Aquesta xifra s'ha reduït gairebé un 50% respecte 20 anys enrere 
(al 1995 es van dur a terme execucions a 41 països). 

Un total de 140 països al món –més de dues terceres parts- són abolicionistes en la 
llei o en la pràctica. 

Al 2014 s'han registrat indults o commutacions de condemnes a mort a 28 països. 
Almenys 112 persones que van ser condemnades a mort han estat exonerades 
en 9 països. 

Al 2014 s'han registrat almenys 2.446 condemnes a mort en 55 països, significant un 
fort increment respecte al 2013 (quan hi va haver almenys 1.925 condemnes a mort a 
57 països). 

Aquest  increment  és  degut  principalment  a  la  situació  d'Egipte  (almenys  109 
condemnes a mort al 2013; i 509 al 2014) i de Nigèria (almenys 141 al 2013; i 659 al  
2014). 

A finals de 2014 es comptabilitzaven almenys  19.094 persones condemnades a 
mort a tot el món. 

Malgrat que 7 països que havien dut a terme execucions durant el 2013 no ho han fet  
al 2014 (Bangla Desh, Botswana, Indonèsia, Índia, Kuwait, Nigèria i Sudan del Sud), 
uns altres 7 les han reactivat després d'un període de parèntesi (Bielorússia, Egipte, 
Unió dels Emirats Àrabs, Guinea Equatorial, Jordània, el Pakistan i Singapur). 

Arreu del món es van dur a terme els següents  mètodes d'execució: decapitació, 
forca, injecció letal i arma de foc. 

Els informes revelen que a l'Iran s'han executat 14 persones menors de 18 anys en 
el moment de delicte, fet contrari al dret internacional. 

En molts països on hi ha hagut condemnes a mort o execucions, els procediments 
judicials no complien les normes internacionals sobre judicis justos. En alguns casos 
aquest  incompliment  suposa  l'obtenció  de  confessions  mitjançant  la  tortura o 
altres maltractaments, per exemple a l'Afganistan, l'Aràbia Saudita, Bahrain, la Xina, 
Corea del Nord Iraq i l'Iran. 

S'ha seguit  condemnant i  executant persones per actes que no complien el criteri 
“dels delictes més greus” (és a dir,  delictes d'homicidi intencional)”,  segons el que 
estableixen  les  normes  internacionals.  Entre  aquests  actes  figuren  delictes  de 
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drogues almenys en 10 països d'Àsia i  Pròxim Orient,  així  com l'adulteri durant el  
matrimoni (Unió dels Emirats Àrabs), la blasfèmia (el Pakistan), delictes econòmics 
(Xina,  Corea  del  Nord,  Vietnam),  diversos  delictes  relacionats  amb  la  violació 
(Afganistan,  Aràbia  Saudita,  Unió  dels  Emirats  Àrabs,  Índia  i  Iran)  i  la  bruixeria  i  
l'heretgia (Aràbia Saudita). 

Al desembre, 117 països  –més països que mai– van votar a favor d'una resolució de  
l'Assemblea General de la ONU sobre una moratòria de l'ús de la pena de mort. 

ÀFRICA

Es varen dur a terme 46 execucions en tres països: una reducció respecte a les xifres 
registrades al 2013 (64 execucions en cinc països). 

El nombre de condemnes a mort va augmentar d'almenys 423 al 2013 a 909 al 2014,  
degut principalment al fort increment de condemnes a Nigèria. 

Es té constància que al 2014 s'han dut a terme execucions en 3 països:  Guinea 
Equatorial, Somàlia i Sudan. 

AMÈRICA

Estats Units ha estat l'únic país de la regió que ha realitzat execucions al 2014: 
35 (4 menys que al 2013). Al llarg de l'any només hi ha hagut execucions a 6 estats, 
en  comparació  als  9  de  l'any  anterior.  Quatre  Estats  (Texas,  Missouri,  Florida  i 
Oklahoma)  han  estat  responsables  del  89%  de  les  execucions.  L'Estat  de 
Washington,  ha  imposat  des  del  darrer  mes  de  febrer  una  moratòria  de  les 
execucions. 

A  Centreamèrica, a l'Amèrica del Sud i al Carib s'han registrat un total de cinc 
condemnes a mort a tres països, en comparació a les 15 condemnes a mort en 4  
països del darrer 2013. Surinam va adoptar mesures per tal d'abolir la pena de mort 
per tots els delictes, mentre que el govern de Barbados va introduir una legislació per  
eliminar la pena de mort perceptiva. 

ÀSIA I OCEANIA

S'han  registrat  almenys  32  execucions  a  9  països  de  la  regió.  No  s'inclouen  en 
aquesta xifra les execucions  realitzades a la Xina (país que ha comptabilitzat més 
execucions que la resta del món junt). No obstant, s'ignora la verdadera magnitud de 
l'ús de la pena de mort a la Xina, ja que les dades al respecte són mantingudes en 
secret per l'Estat. 

Al  desembre,  el  Pakistan va aixecar  la moratòria,  que havia  durat  6 anys,  de les 
execucions de civils i va executat a 7 persones en només dues setmanes. 

Singapur va reactivar les execucions al 2014 i va executar a dues persones durant 
l'any, posant fi així a la moratòria de les execucions establerta al 2012. 

Ha resultat impossible determinar el nombre real d'execucions portades a terme a 
Corea  del  Nord.  Fonts  fiables  assenyalaven  que  s'han  dut  a  terme  almenys  50 
execucions, però Amnistia Internacional creu que la xifra podria ser molt major. 

EUROPA I ÀSIA CENTRAL

Bielorússia –  l'únic  país  de la  regió  que  duu a terme execucions  –  ha executat 
almenys  a  3  persones  durant  l'any,  i  ha  posat  fi  al  parèntesis  de  24  mesos  en 
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l'aplicació  de la  pena de mort.  El  secretisme ha protagonitzat  les execucions,  als 
familiars  i  als advocats dels condemnats no se'ls va notificar fins després d'haver 
realitzat l'execució. 

PRÒXIM ORIENT I NORD D'ÀFRICA

S'han portat a terme almenys 491 execucions en 8 països: una reducció del 23% 
respecte a les 638 execucions registrades en 6 països del 2013. 

Aràbia  Saudita,  Iraq  i  Iran han  estat  responsables  del  90%  de  les  execucions 
registrades a la regió. 

No s'ha pogut confirmar si hi ha hagut execucions a Síria. 

A  Iran,  les autoritats  han anunciat  oficialment  289 execucions però,  segons fonts 
fidedignes, se n'han realitzat almenys 454 més, fent un total de 743.

Egipte, Unió dels Emirats Àrabs i Jordània van reactivar les execucions al 2014. Al 
desembre, Jordània va executar a 11 persones, les primeres en vuit anys. 
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