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Tjugotredje sessionen (1984) 

Allmän kommentar nr 14:  Artikel 6 (rätt till livet)  

1. I sin allmänna kommentar nr 6 [16], antagen på det 378:e mötet den 27 juli 1982, 

konstaterade kommittén om mänskliga rättigheter att rätten till liv, som fastställs i den första 

punkten i artikel 6 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, är 

den främsta rättigheten från vilken inga inskränkningar är tillåtna, inte ens i ett allmänt nödläge. 

Samma rätt till liv föreskrivs i artikel 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 

som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948. Den är grunden för alla mänskliga 

rättigheter. 

2. I sin tidigare allmänna kommentar har kommittén också konstaterat att det är staternas 

främsta skyldighet att undvika krig. Krig och andra handlingar av massvåld fortsätter att vara en 

plåga för mänskligheten och tar livet av tusentals oskyldiga människor varje år. 

3. Samtidigt som kommittén är djupt oroad av de mänskliga liv som förlorats genom 

konventionella vapen i väpnade konflikter har den observerat att representanter från alla 

geografiska regioner, under flera av generalförsamlingens sessioner, uttryckt sin växande oro över 

utvecklingen och spridningen av alltmer ohyggliga massförstörelsevapen, som inte bara hotar 

mänskligt liv, utan även tar resurser i anspråk som annars skulle kunna användas för ekonomiska och 

sociala ändamål, särskilt till förmån för utvecklingsländerna, och därigenom för att främja och 

säkerställa åtnjutandet de mänskliga rättigheterna för alla. 

4. Kommittén delar denna oro. Det är uppenbart att utformningen, provningen, tillverkningen, 

innehavet och utplaceringen av kärnvapen är bland de största hoten mot rätten till liv som 

mänskligheten för närvarande ställs inför. Hotet består av faran som en faktisk användning av dessa 

vapen kan utgöra, inte bara i händelse av krig, utan även genom mänskliga eller mekaniska fel. 

5. Dessutom skapar själva existensen och allvaret i detta hot ett klimat av misstänksamhet och 

rädsla mellan staterna, som i sig står i motsats till främjandet av respekten för och efterlevnaden av 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i enlighet med FN-stadgan och de 

internationell konventionerna om mänskliga rättigheter. 

6. Tillverkning, provning, innehav, utplacering och användning av kärnvapen bör förbjudas och 

erkännas som brott mot mänskligheten. 

7. I mänsklighetens intresse uppmanar kommittén därför alla stater, vare sig de är anslutna till 

konventionen eller inte, att vidta brådskande åtgärder, unilateralt och genom avtal, för att befria 

världen från detta hot. 

 


