საქართველოში ძალაშია 1999 წლის 22 ივნისიდან

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლების საერთაშორისო პაქტის
სიკვდილით დასჯის გაუქმებისადმი მიმართული მეორე
ფაკულტატური ოქმი

მოცემული ოქმის მონაწილე სახელმწიფოები, თვლიან რა, რომ სიკვდილით დასჯის
გაუქმება

ხელს

უწყობს

ადამიანის

ღირსების

განმტკიცებასა

და

ადამიანის

უფლებების პროგრესულ განვითარებას,
ეყრდნობიან რა, 1948 წლის 10 დეკემბერს მიღებულ ადამიანის უფლებათა დაცვის
საყოველთაო დეკლარაციის მე – 3 მუხლს და 1966 წლის 16 დეკემბერს მიღებულ
სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების საერთაშორისო პაქტის მე - 6 მუხლს,
აღნიშნავენ რა, რომ სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების საერთაშორისო პაქტის
მე –6 მუხლი, რომელიც ეხება სიკვდილით დასჯის გაუქმებას, წარმოადგენს მტკიცე
მითითებას გაუქმების სასურველობის შესახებ,
დარწმუნებულნი არიან რა, რომ სიკვდილით დასჯის გაუქმების ყველა ზომა
განხილულ იქნას როგორც პროგრესი სიცოცხლის უფლების უზრუნველყოფის
საქმეში,
სურთ რა, აიღონ საერთაშორისო ვალდებულება სიკვდილით დასჯის გაუქმების
შესახებ, შეთანხმდნენ შემდეგზე:

მუხლი 1
1. მოცემული ოქმის მონაწილე სახელმწიფოს იურისდიქციის ქვეშ მყოფი არც ერთი
პირი სიკვდილით არ დაისჯება.
2. თითოეული მონაწილე სახლემწიფო იღებს ყველა აუცილებელ ზომას თავისი
იურისდიქციის ფარგლებში სიკვდილით დასჯის გაუქმების მიზნით.

მუხლი 2
1. მოცემულ ოქმისადმი არ დაიშვება არანაირი დათქმა, გარდა იმ დათქმისა,
რომელიც გაკეთდა რატიფიცირების ან შეერთების დროს და ითვალისწინებს
სიკვდილით დასჯის გამოყენებას ომის დროს ბრალდების დადგენის შემდეგ
ჩადენილ მეტად მძიმე სამხედრო ხასიათის დანაშაულში.
2. მონაწილე სახელმწიფო, რომელიც აკეთებს ასეთ დათქმას რატიფიცირების ან
შეერთების მომენტში აცნობებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ
მდივანს თავისი ეროვნული კანონმდებლობით დებულებების შესახებ, რომელიც
გამოიყენება ომის დროს.
3. მონაწილე სახელმწიფო, რომელმაც გააკეთა ამგვარი დათქმა, ატყობინებს
გაერთიანებული

ერების

ორგანიზაციის

გენერალურ

მდივანს

საკუთარი

ტერიტორიის მიმართ ნებისმიერი საომარი მდგომარეობის დაწყების ან დამთავრების
შესახებ.

მუხლი 3
მოცემული ოქმის მონაწილე სახელმწიფოებს შეაქვთ მოხსენებებში, რომლებსაც
ისინი წარუდგენენ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს მე - 40 მუხლის
თანახმად, ინფორმაცია იმ ზომების შესახებ, რომლებიც მათ მიიღეს ამ ოქმის
განსახორციელებლად.

მუხლი 4
მოცემული პაქტის მონაწილე იმ სახელმწიფოების მიერ, რომლებმაც გააკეთეს
განცხადება 41-ე მუხლის თანახმად, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის
კომპეტენცია

მიიღოს

და

განიხილოს

შეტყობინებები

რომელიმე

მონაწილე

სახელმწიფოს განცხადების თაობაზე, რომ სხვა მონაწილე სახელმწიფო არ ასრულებს
თავის

ვალდებულებებს,

ვრცელდება

ამ

ოქმის

დებულებებზე,

თუ

დაინტერესებულმა წევრმა სახელმწიფომ არ გააკეთა საწინააღმდეგო განცხადება
რატიფიცირების ან შეერთების მომენტში.

მუხლი 5
რაც შეეხება 1966 წლის 16 დეკემბერს მიღებულ სამოქალაქო და პოლიტიკური
უფლებების საერთაშორისო პაქტის პირველი ფაკულტატური ოქმის მონაწილე
სახელმწიფოებს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის კომპეტენცია მიიღოს და
განიხილოს

ცალკეული

პირების

შეტყობინებები,

რომლებიც

იმყოფებიან

იურისდიქციის ქვეშ, ვრცელდება ამ ოქმის დებულებებზე, თუ დაინტერესებული
მონაწილე სახელმწიფო არ გააკეთებს საწინააღმდეგო განცხადებას რატიფიცირების
ან შეერთების მომენტში.

მუხლი 6
1.

მოცემული

ოქმის

დებულებები

გამოიყენება

პაქტისადმი

დამატებითი

დებულებების სახით.
2. წინამდებარე ოქმის 1-ლი მუხლის 1-ლი პუნქტით გარანტირებული უფლება არ
შეიძლება შელახული იქნას პაქტის მე - 4 მუხლის საფუძველზე, ამ ოქმის მე – 2
მუხლით გათვალისწინებული დათქმის შესაძლებლობების მიმართ შეზღუდვის
გარეშე.

მუხლი 7
1. მოცემული ოქმი ღიაა ხელმოწერისათვის ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის,
რომელმაც ხელი მოაწერა პაქტს.
2. მოცემული ოქმი ექვემდებარება რატიფიცირებას ნებისმიერი სახელმწიფოს მიერ,
რომელმაც მოახდინა პაქტის რატიფიცირება ან შეუერთდა მას. სარატიფიკაციო
სიგელები გადაეცემა შესანახად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ
მდივანს.
3. მოცემული ოქმი ღიაა ნებისმიერი სახელმწიფოს მიერ შეერთებისათვის, რომელმაც
მოახდინა პაქტის რატიფიცირება ან შეუერთდა მას.
4. შეერთება ხორციელდება შეერთების სიგელის დეპონირებით გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან.

5. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანი აცნობებს ამ ოქმის
ყველა ხელისმომწერ ან მასთან შეერთებულ სახელმწიფოებს ყოველი სარატიფიკაციო
სიგელის ან შეერთების სიგელის დეპონირების შესახებ.

მუხლი 8
1.

მოცემული

ოქმი

ძალაში

შედის

გაერთიანებული

ერების

ორგანიზაციის

გენერალურ მდივანთან მეათე სარატიფიკაციო სიგელის ან შეერთების სიგელის
დეპონირების დღიდან სამი თვის შემდეგ.
2. ყოველი სახელმწიფოსათვის, რომელიც ახდენს მოცემული ოქმის რატიფიცირებას
ან უერთდება მას მეათე სარატიფიკაციო სიგელის დეპონირების შემდეგ, ეს ოქმი
ძალაში შედის მისი საკუთარი სარატიფიკაციო სიგელის ან შეერთების დოკუმენტის
დეპონირების დღიდან სამი თვის შემდეგ.

მუხლი 9
მოცემული ოქმის დებულებები ვრცელდება ფედრაციული სახელმწიფოს ყველა
ნაწილზე რაიმე შეზღუდვებისა და გამონაკლისების გარეშე.

მუხლი 10
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ატყობინებს ყველა
სახელმწიფოს, რომელთა შესახებაც ნახსენებია პაქტის 48-ე მუხლის 1-ლი პუნქტში
ქვემოხსენებულის შესახებ:
ა) მოცემული ოქმის მე – 2 მუხლის თანახმად, დათქმები, ცნობები და შეტყობინებები;
ბ) განცხადებები, რომლებიც გაკეთებული იქნა მოცემული ოქმის მე –4 და მე – 5
მუხლების თანახმად;
გ) მოცემული ოქმის მე - 7

მუხლის თანახმად, ხელმოწერა, რატიფიცირება და

შეერთება;
დ) მოცემული ოქმის მე – 8 მულის თანახმად, ძალაში შესვლის თარიღის შესახებ.

მუხლი 11

1. მოცემული ოქმი, რომლის ინგლისური, არაბული, ესპანური, ჩინური, რუსული და
ფრანგული ტექსტები თანაბრად ავთენტურია, ექვემდებარება გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის არქივში შენახვას.
2. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი უგზავნის ამ ოქმის
დამოწმებულ ასლებს, პაქტის 48 –ე მუხლში მითითებულ ყველა სახელმწიფოს.

