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Атуулдук жана саясий укуктар жөнүндө 
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Нью-Йорк шаары, 1966-жылдын 16-декабры 

(Бул документтин расмий эмес котормосу "Токтом" маалымат борборунун юридикалык 

бөлүмүнө таандык) 

Аталган Пактта катышкан мамлекеттер, Бириккен Улуттар Уюмунун Уставында айтылган 

принциптерге ылайык адамзат үй-бүлөсүнүн ар бир мүчөсүнө таандык болгон алардын жеке ар-

намысын, ажырымсыз жана тең укуктуулугун камсыздандыруу эркиндиктин, акыйкаттыктын жана 

жалпы тынчтыктын негизин түзөөрүн эске алуу менен, 

бул укуктар адамзатына таандык ар-намыстан келип чыгаарын моюнга алуу менен, 

адам укуктарынын Жалпы Декларациясына ылайык атуулдук жана саясий эркиндикке ээ 

болгон эркин инсандын идеалы ар бир инсанга өзүнүн экономикалык, социалдык жана маданий 

укуктарын, ошондой эле атуулдук жана саясий укуктарын колдоно ала турган шарт түзүлгөн учурда 

гана ишке ашаарын эске алып, 

Бириккен Улуттар Уюмунун Уставына ылайык мамлекеттер адам укуктарын жана эркиндигин 

сыйлоого жана аткарууга милдеттүү экенин эске алып, 

башка инсандардын жана өзү тиешелүү болгон коллективдин алдында милдеттери бар ар бир 

инсан аталган Пактта айтылган укуктардын аткарылышын талап кылышы керек экенин эске алып, 

төмөнкү статьяларга толугу менен кошулушат: 

I Бөлүм 

1-статья. 

1. Бардык элдер өзүн өзү аныктоого укуктуу. Бул укуктун негизинде алар өзүнүн саясий абалын 

эркин аныкташат жана өздөрүнүн атуулдук, саясий жана маданий өнүгүүсүн эркин камсыздандырат. 

2. Бардык элдер өз максатына жетиш үчүн өзүнүн табигый байлыктарын жана ресурстарын 

эркин түрдө колдоно алышат, бул иш-чаралар эл аралык укуктан жана өз ара пайда көрүү 

принциптерине негизделген эл аралык экономикалык кызматташтыктан келип чыккан 

милдеттенмелерге жолтоо болбошу зарыл. Эч бир эл өзүнө таандык болгон каражаттардан эч 

убакта ажыратылбашы керек. 

3. Аталган Пактта катышкан бардык мамлекеттер, анын ичинде кол алдындагы өзүн өзү 

башкара албаган территориялар Бириккен Улуттар Уюмунун жоболоруна ылайык, өзүн аныктоо 

укугун урматтоону жана баалоону ишке ашыруусу зарыл. 

II Бөлүм 

2-статья. 

1. Аталган Пактта катышкан ар бир мамлекет расасына, өңүнө, жынысына, тилине, динине, 

саясий жана башка ынанымдарына, улуттук же социалдык тегине, мүлктүк абалына, туулушуна жана 

башка жагдайларга карата айырмалабастан, ошол аймакта жана анын юрисдикциясындагы 

адамдардын укуктарын урматтоого жана камсыздоого милдеттенишет. 

2. Аталган Пактта таанылган адам укуктарын коргоо үчүн чаралар мыйзамдарда каралбаган 

болсо, анда ар бир Пактта катышуучу мамлекет өзүнүн конституциялык тартиптерине жана аталган 

Пакттын жоболоруна ылайык мындай керектүү чараларды өзүнүн мыйзамдарында кабыл алуу үчүн 

кам көрүүгө милдеттенет. 

3. Аталган Пактка катышкан ар бир мамлекет төмөндөгүлөргө милдеттенет: 
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а) ар бир адамдын аталган Пактта таанылган укуктары бузулган учурда, эгерде алар расмий 

укуктуу иштеп жаткан адамдар тарабынан бузулган болсо дагы, укукту коргоонун эффективдүү 

куралдары менен камсыздоону; 

b) мамлекеттин укуктук системасында каралган компетентүү соттор, административдик же 

мыйзам чыгаруу бийлик органдары же башка компетентүү орган тарабынан ар бир укук коргоону 

талап кылган адамга, коргоо менен камсыз кылууга жана соттук коргоонун мүмкүнчүлүктөрүн 

кеңейтүүгө; 

с) компетентүү бийликтер тарабынан алар берилген учурда укук коргоо каражаттарын 

колдонууну камсыз кылуу. 

3-статья. 

Аталган Пактта катышкан мамлекеттер бул Пактта каралган бардык атуулдук жана саясий 

укуктардан аялдар менен эркектерге бирдей тең укукта пайдалануусун камсыздандырууга 

милдеттүү. 

4-статья. 

1. Өлкөдөгү улуттук коопсуздукка коркунуч туулуп, официалдуу түрдө жарыяланган өзгөчө 

абалдын учурунда аталган Пактта катышкан мамлекеттер абалдын оордугуна жараша өздөрүнүн 

ушул Пактта көрсөтүлгөн милдеттерине төп келишпеген иш-чараларды колдоно алышат, бирок 

мында негизги шарт - бул иш-чаралары алардын эл аралык укук боюнча башка милдеттерине каршы 

чыкпашы керек жана өзүнүн артынан расасынын, терисинин өңүнө, жынысына, тилине, дининин 

жана социалдык келип чыгышынын негизиндеги дискриминациялоону алып келбөөгө тийиш. 

2. Бул абал 6, 7, 8 (1-2 пункт), 11, 15, 16 жана 18-статьялардан баш тартууга негиз боло албайт. 

3. Аталган Пактта катышкан ар бир мамлекет баш тартуу укугун колдонгондо Бириккен Улуттар 

Уюмунун Башкы катчысынын ортомчулугу аркылуу өзү баш тарткан жоболор жөнүндө жана мындай 

чечимге түрткү болгон чечимдер жөнүндө Пактка катышкан башка мамлекеттерге токтоосуз түрдө 

маалымат берүүсү зарыл. Ошону менен катар ушул эле ортомчу аркылуу мындай баш тартуунун 

бүтүшүн тактай турган дата билдирилиши керек. 

5-статья. 

1. Аталган Пактта эч нерсе кандайдыр бир мамлекет, кандайдыр бир топ же кайсы бир инсан 

аталган Пактта көрсөтүлгөн укуктарды жана эркиндиктерди жоготууга же аларды көрсөтүлгөндөн чоң 

өлчөмдө кыскартууга багытталган иш-аракеттерин жүргүзүүгө укугу бар деген түшүнүктө 

талкууланбашы керек. 

2. Аталган Пактта катышкан кээ бир мамлекеттерде орун алган же бар деп таанылган 

мыйзамдардын, конвенциялардын, тартиптердин, үрп-адаттардын негизинде адамдын негизги 

укуктарын кемсинтүүлөр же кыскартуулар, бул Пактта андай укуктар жок деп же аз өлчөмдө деп 

таанылган себептер менен жол берилбейт. 

III Бөлүм 

6-статья. 

1. Жашоого болгон укук ар бир адамдын ажырымсыз укугу. Бул укук мыйзам тарабынан 

корголот. Эч ким ээнбаштык менен өз өмүрүнөн ажыратылбашы керек. 

2. Өлүм жазасына тыюу салынбаган өлкөлөрдө өлүм жазасына өкүм чыгаруу эң оор 

кылмыштар үчүн гана берилип, бул өкүм кылмыштар болгон убакта күчкө ээ болгон мыйзамдардын 

негизинде гана берилүүгө тийиш. Ал мыйзамдар аталган Пакттын жоболоруна жана геноцид 

кылмыштарынын алдын алууга жана ал үчүн жаза берүү жөнүндө Конвенцияга каршы чыкпашы 

керек. Мындай жаза ыйгарым укуктуу сот чыгарган акыркы өкүмдү ишке ашырууда гана аткарылат. 

3. Адам өмүрүн кыюу геноцид кылмышын түзгөндө эске сала кетчү нерсе: бул статья аталган 

Пактта катышкан мамлекеттерге геноцид кылмышынын алдын алуу жана ал үчүн жазалоо 

Конвенциянын жоболоруна ылайык кабыл алынган өз милдеттеринен кандайдыр бир жол менен 

четтөөгө эч кандай укук бербейт. 



4. Өлүм жазасына өкүм кылынган ар бир инсандын өкүмдү жеңилдетүүнү же ырайымдык 

кылууну сураганга акысы бар. Амнистия, ырайым кылуу же өлүм жазасын алмаштыруу бардык 

учурларда берилиши мүмкүн. 

5. Өлүм жазасы жашы он сегизге толо элек инсандардын кылмыш иштери үчүн берилбейт 

жана кош бойлуу аялдарга чыгарылган өкүм аткарылбайт. 

6. Аталган статья бул Пактта катышкан мамлекет тарабынан өлүм жазасына тыюу салууну 

токтотууга же кечеңдетүүгө негиз болуп бере албайт. 

7-статья. 

Эч ким кыйноолорго, же аесуз, адамгерчиликсиз же анын ар-намысын басмырлоочу мамилеге 

жана жазага кириптер кылынбашы керек. Атап айтканда, өз ыктыярысыз бир дагы инсан 

медициналык же илимий тажрыйбаларга катышууга мажбур кылынбашы керек. 

8-статья. 

1. Эч ким кулчулукта кармалбашы керек; кулчулуктун жана кул сатуунун бардык түрлөрүнө 

тыюу салынат. 

2. Эч ким эрксиз абалда кармалбашы керек. 

3. а) Эч ким аргасыздан же таңууланган жумушка мажбурланбашы керек. 

b) Жасаган кылмыш үчүн каторгалык жумушта иштетүүнү камтыган эркинен ажыратуу жазасы 

колдонулган өлкөлөрдө 3(а) пункту ыйгарым укуктуу соттун өкүмү боюнча каторгалык жумуштарды 

аткарууга, ал өкүмдү ишке ашырууда колдонууга тоскоол болуп эсептелбейт. 

с) аталган пункттагы "аргасыздан же таңууланган жумушту аткаруу" терминине төмөнкүлөр 

кирбейт: 

i) соттун мыйзам ченемдүү буйругунун негизинде эркинен ажыратылган инсан, же эркинен 

ажыратуудан шартуу түрдө бошотулган инсан аткарууга милдетүү болгон "б" подпунктунда 

эскертилбеген жумуш же кызмат; 

ii) аскердик маанидеги кандай гана кызмат болбосун, ал эми саясий жана диний-этикалык 

себептер менен аскердик кызматтан баш тартууга жол берилген өлкөлөрдө мындай себептер менен 

аскердик кызматтан баш тарткан инсандар үчүн мыйзамда каралган кандай гана кызмат болбосун; 

iii) элдин бейпилдигине же өмүрүнө коркунуч туудурган кырсыктын же атайын кооптуу абалдын 

учурунда сөзсүз аткарылуучу ар кандай кызмат; 

iv) кадимки эле атуулдук милдетке камтылуучу ар кандай эмгек же кызмат. 

9-статья. 

1. Ар бир адамдын эркиндикке жана жеке кол тийбестикке укугу бар. Эч ким ээнбаштык менен 

камакка алынбайт же кармалууга тийиш эмес. Эч ким мыйзамда көрсөтүлбөгөн негизде жана буга 

ылайык процедураларда эркинен ажыратылбайт. 

2. Ар бир камакка алынган адамга аны камоо учурунда кайсы себептер менен камалышы жана 

тез убакыттын ичинде ага коюлган күнөөлөр жөнүндө маалымат берилет. 

3. Кылмыш иши боюнча күнөө коюлган ар бир камалган же эркинен ажыратылган инсанды тез 

аранын ичинде мыйзам тарабынан сот бийлигин жүргүзлүгө, кыска мөөнөттүн ичинде бошотууга же 

сот ишин караштырууга укугу бар сотко же башка жооптуу кызматчыга жеткирүү керек. Сотто иши 

каралышын күтүп жаткан инсандарды кайтарууга алуу жалпы эрежеге айланбашы керек, бирок 

аларды боштондукка чыгаруу иши алардын сотко келишин, сот ишинин кароонун кайсыл гана 

болбосун стадиясына келишин, керек учурда өкүмдүн аткарылышына келишин кепилдеген 

жагдайларга байланыштуу болушу мүмкүн. 

4. Камоонун же кайтарууга алуунун аркасында эркиндигинен ажыратылган ар бир инсан өз 

ишинин сотто каралышына укуктуу, ал сот анын камалышынын мыйзамдуулугу тууралуу токтом 

чыгаруу, эгерде мыйзамсыз камалса аны бошотуу боюнча иштерин токтоосуз түрдө жүргүзүшү керек. 

5. Мыйзамсыз түрдө камалган же кайтарууга алынган ар бир адам арыздануу күчүнө ээ болгон 

компенсацияга акысы бар. 



10-статья. 

1. Бардык эркиндигинен ажыратылгандар гумандуу мамилеге, адамзатка тийиштүү ар 

намысынын сыйланышына укугу бар. 

2. а) өзгөчө шарттар жок болгон учурда айыпталуучулар соттолгондордон бөлөк 

жайгалыштырылып, аларга соттолбогон жарандардын статусуна жооп берген өзүнчө тартип түзүлүп 

берилет. 

b) жашы жете элек айыпталуучулар жашы жеткен айыпталуучулардан бөлүнүп, кыска 

мөөнөттүн ичинде сотко чечим чыгаруу үчүн жеткирилет. 

3. Камалгандар үчүн пенитенциардык система тарабынан көздөгөн максаты аларды туура 

жолго салуу жана кайра тарбиялоо болгон тартип түзүлүп берилет. Жашы жете элек кылмышкерлер 

жашы жеткендерден бөлүнүп, аларга өзүнүн жашына ылайык жана укуктук статусуна жооп берген 

шарт түзүлөт. 

11-статья. 

Кандайдыр бир келишимдик милдеттенмелерди аткара албаганын негизинде эч ким өз 

эркиндигинен ажыратылбашы керек. 

12-статья. 

1. Мыйзамдуу түрдө кайсы бир өлкөнүн территориясында жүргөн ар бир адам ошол 

территориянын чегинде эркин көчүп жүрүү укугуна жана турак кылчу орунду тандоо эркиндигине ээ. 

2. Ар бир адам ар кандай өлкөдөн, анын ичинде өз өлкөсүнөн да чыгып кетүүгө укугу бар. 

3. Жогоруда айтылган укуктар мыйзамда көрсөтүлгөн, мамлекеттик коопсуздукту, коомдук 

тартипти, элдин ден соолугун жана рухун, же башкалардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоодо 

зарыл болуп, аталган Пактта көрсөтүлгөн башка укуктарга төп келишкен кыскартуулардан башка эч 

кандай чектөөлөрдүн объектиси боло албайт. 

4. Эч ким ээнбаштык менен өз өлкөсүнө кирүү укугунан ажыратылбайт. 

13-статья. 

Аталган Пактта катышкан мамлекеттердин биринде мыйзамдуу түрдө жүргөн чет өлкөлүк 

жаран ал өлкөдөн мыйзамга ылайыктуу чыгарылган чечимдин негизинде гана кетирилиши мүмкүн 

жана эгерде мамлекеттик коопсуздуктун императивдик кызыкчылыктары башканы талап кылбаса, 

өзүн кетирүүгө каршы болгон жүйөөлөрдү келтирүүгө, өз ишин ыйгарым укуктуу бийлик же ал бийлик 

дайындаган адам же адамдар карап чыгуусуна, жана бул максат менен бийлик алдына келүүгө 

болгон укуктары бар. 

14-статья. 

1. Соттор жана трибуналдар алдында бардыгы бирдей жооптуу. Ар бир адам ага коюлган 

кылмыштык айыптоо ишин караштырууда, же кандайдыр бир атуулдук процессте өзүнүн укуктары 

жана милдеттерин аныктоодо өз ишин караштырууда, же кандайдыр бир атуулдук процессте өзүнүн 

укуктарын жана милдеттерин аныктоодо өз ишинин мыйзамдуулуктун негизинде түзүлгөн ыйгарым 

укуктуу, акыйкат жана көз карандысыз сот тарабынан ачык жана акыйкаттуу каралышына укуктуу. 

Басма сөз жана эл өкүлдөрү сот ишинин каралышына толугу менен же анын айрым бир бөлүктөрүнө 

моралдык, коомдук тартиптин же демократиялык коомдогу мамлекеттик коопсуздуктун 

түшүнүктөрүнө байланыштуу, же эки тараптын жеке кызыкчылыгы талап кылганда, же соттун пикири 

боюнча өтө керек деп табылган учурда - ачык жарыялоо адилеттик сот жүргүзүүгө тоскоол болчу 

өзгөчө шарттарда киргизилбей калышы мүмкүн; бирок башка кылмыштуулук же граждандык иштер 

боюнча чыгарылган сот токтомдору бул учурлардан тышкары жашы жете электердин кызыкчылыгы 

башканы талап кылса, же иш материалдык талаштарга жатса, же балдарга камкордук кылуу 

талаштары каралса, ачык жарыяланышы керек. 

2. Кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөлөнгөн ар бир адам анын күнөөсү мыйзамга ылайык 

далилденгенче күнөөсүз деп эсептелүүгө укуктуу. 

3. Ар бир адам аны кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөлөгөн ар бир иш каралып жатканда эң 

эле аз дегенде толук тең укуктуулуктун негизинде төмөнкү кепилдиктерге ээ: 



а) кыска мөөнөттүн ичинде жана өзү түшүнгөн тилде өзүнө коюлган айыптоонун мүнөзү жана 

негиздери жөнүндө маалымат алуу; 

b) өзүн коргоону даярдоодо жана өзү тандап алган коргоочуга жолугууда жетиштүү убакытка 

жана мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу; 

с) сот ишинин каралышын себепсиз кечиктирбөө; 

d) сот ишин кароодо өзү катышуу жана өзүн жеке өзү же тандап алган коргоочунун жардамы 

аркылуу коргонуу; эгерде коргоочусу жок болсо бул укугу жөнүндө эскертүү жана акыйкаттуулуктун 

кызыкчылыктары талап кылган ар бир учурда дайындалган коргоочуга уруксат алуу, эгерде ал 

коргоочунун эмгек акысын төлөп берүүгө каражаты жетишсиз болсо бекер камсыз кылынуу; 

е) өзүнө каршы көрсөтүү берген күбөлөрдү суракка алуу же андай күбөлөрдүн суракка 

алынышына укуктуу болуу, ошондой эле шарттарда өзүнүн күбөлөрүн чакыруу жана суракка алууга 

укугу болуу; 

f) сотто колдонулган тилде сүйлөбөсө же ал тилди түшүнбөсө котормочунун жардамын бекер 

пайдалануу; 

g) өзүнө каршы көрсөтмө берүүгө же өзүн айыптуумун деп моюнга алганга мажбурланбоо. 

4. Жашы жете электерге колдонулган процесс алардын жаш курагын жана кайра 

тарбияланууга көмөктөшүүсүн эске алгандай болуш керек. 

5. Кандайдыр бир кылмыш иши үчүн соттолгондордун ар бири, анын соттолушу жана сот 

өкүмү, жогору турган сот инстанциясы тарабынан мыйзамга ылайык кайра каралып чыгышына 

укуктуу. 

6. Эгерде кимдир бирөө акыркы чечим менен кылмыш жасагандыгы үчүн соттолуп, кийин ага 

чыгарылган сот өкүмү кандайдыр бир жаңы же жаңыдан табылган шарттар соттун каталыгын айкын 

далилдөөнүн негизинде четке кагылса же ага ырайымдык көрсөтүлсө, анда мындай каталыктын 

натыйжасында жаза алган адам көрсөтүлгөн белгисиз шарттар өз убагында табылбай калышына ал 

толугу менен же аз болсо да күнөлүү экени далилденбесе мыйзамга ылайык компенсация алат. 

7. Ар бир өлкөнүн кылмыш-процессуалдык укугуна жана мыйзамына ылайык толугу менен 

соттолгон же акталган адам ал кылмыш үчүн кайрадан соттолбойт же жазаланбайт. 

15-статья. 

1. Өлкө ичиндеги күчүнө ээ мыйзамдарга же эл аралык укуктарга ылайык кылмышкердик кылуу 

деп табылган кандайдыр бир кыймыл-аракеттердин же байкабастыктын негизинде эч ким 

кандайдыр бир кылмыш иши боюнча айыптуу деп табылышы мүмкүн эмес. Ошону менен бирге 

кылмыш кылуу убагында колдонулуучу жазадан оор жаза берилиши мүмкүн эмес. Эгерде кылмыш 

иши жасалгандан кийин мыйзам тарабынан жеңилирээк жаза кабыл алынса, бул мыйзам мындай 

кылмышкерлерге да өз таасирин тийгизет. 

2. Бул статья эл аралык биримдүүлүк кабыл алган укуктун таарыныч-принциптерине ылайык 

иштелип жаткан учурда кылмышкердик болуп саналган бардык кыймыл-аракеттер жана 

байкабастыктар үчүн бардык жарандарды сотко берүүгө жана жазалоого эч кандай тоскоол боло 

албайт. 

16-статья. 

Ар бир адам кайда болбосун өзүнүн укук субъектүүлүгү таанылышына укугу бар. 

17-статья. 

1. Эч ким анын жеке жана үй-бүлөлүк жашоосуна ээнбаштык менен же мыйзамсыз 

кийлигишүүгө, турак жайына, же кат алышуу сырларына ээнбаштык менен же мыйзамсыз кол 

салууга же анын ар-намысына жана абройуна мыйзамсыз шек келтирүүгө дуушар болбошу керек. 

2. Ар бир адам мындай кийлигишүүлөрдөн жана кол салуулардан мыйзам чегинде коргонууга 

укугу бар. 

18-статья. 



1. Ар бир адамда ойлоо, абийир жана диний эркиндигине укугу бар. Бул укук өзүнө дилди же 

ишенимдерди өз тандоосу менен кабыл алуу эркиндигин, өз динин жана ишенимдерин жеке өзү да, 

башкалар менен бирдикте да, жалпы же өзүмдүк тартипте колдонуу эркиндигин, сыйынуу, диний 

жана үрп-адаттарды, окууларды жүргүзүү эркиндигин камтыйт. 

2. Эч ким анын динди жана ишенимди тандоо эркиндигин кемсинткен таңуулоого дуушар 

болбошу керек. 

3. Динди жана ишенимдерди колдонуу эркиндиги мыйзамда көрсөтүлгөн жана коомдук 

коопсуздукту, тартипти, ден соолукту жана абройду, ошондой эле башка адамдардын негизги 

укуктарын жана эркиндиктерин коргоого багытталган кыскартууларга гана жол берет. 

4. Аталган Пактта катышкан мамлекеттер ата-энелердин жана тийиштүү учурда мыйзамдуу 

кам көрүүчүлөрдүн өз балдарына диний жана аң-сезимдик тарбия берүүнү өз ишенимдерине 

жараша жүргүзүү эркиндигин сыйлоого милдеттенишет. 

19-статья. 

1. Ар бир адам өз пикирин эч тоскоолсуз карманууга укугу бар. 

2. Ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүү укугу бар; бул укук өзүнө мамлекеттик чек 

аралардан көз карандысыз ооз эки же кат жүзүндө, басма сөздүн же көркөм чыгармачылыктын 

жардамы менен, же өзү тандаган башка жолдор аркылуу ар кайсы түрдөгү маалыматтарды жана 

идеяларды издөө, алуу жана таратуу эркиндигин камтыйт. 

3. Бул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн укуктарды колдонуу өзгөчө милдеттенмелерди жана 

өзгөчө жоопкерчиликти талап кылат. Демек, ал кээ бир кыскартууларга дуушар болушу мүмкүн, 

бирок ал кыскартуулар мыйзамдарда көрсөтүлүп: 

а) башка адамдардын укуктары жана беделин урматтоо үчүн; 

b) мамлекеттин коопсуздугун, коомдук тартипти, калктын ден-соолугун жана адеп-

ахлактуулугун сактоодо зарыл болушу керек. 

20-статья. 

1. Бардык согушка үндөгөн чакырууларга мыйзам тарабынан тыюу салынышы керек. 

2. Дискриминацияга, касташууга же кордук көрсөтүүгө үндөгөн, улуттук, расалык же диний жек 

көрүүнүн пайдасына болгон бардык чакырууларга мыйзам тарабынан тыюу салынышы керек. 

21-статья. 

Тынч чогулуштарга болгон укук таанылат. Бул укуктан колдонуу мыйзамга ылайык талап 

болгон жана демократиялык коомдо мамлекеттик жана коомдук коопсуздуктун, коомдук тартиптин, 

элдин ден соолугун жана аң-сезимин сактоонун, же башка адамдардын укуктарын жана 

эркиндиктерин коргоонун кызыкчылыгын көздөө да керек болгон учурлардан тышкары эч кандай 

тыюуларга жооп бербейт. 

22-статья. 

1. Ар бир адамдын башкалар менен биримдик түзүүгө, анын ичинде кесипчилик кеңештерди 

түзүүгө жана өз кызыкчылыгын коргоо үчүн аларга кошулууга укугу бар. 

2. Бул укуктан колдонуу мыйзамга ылайык талап болгон жана демократиялык коомдо 

мамлекеттик жана коомдук коопсуздуктун, коомдук тартиптин, элдин ден соолугун жана аң сезимин 

сактоонун, же башка адамдардын укугун жана эркиндигин коргоонун кызыкчылыгын көздөөдө керек 

болгон учурлардан тышкары эч кандай тыюуларга жол бербейт. Бул статья куралдуу күчтөрдүн жана 

полициянын курамына кирген адамдардын бул укуктан пайдалануусуна мыйзам ченемдүү тыюу 

киргизүүгө тоскоол боло албайт. 

3. Бул статья Эл аралык эмгек уюмунун 1948-жылдагы ассоциациялардын эркиндиги жана 

уюштурууга болгон укугун коргоо тууралуу Конвенциясына катышкан мамлекеттерге ушул 

Конвенцияда көрсөтүлгөн кепилдиктерге шек келтирген мыйзамдарды кабыл алууга же 

мыйзамдарды бул кепилдиктерге шек келтирүү менен колдонууга эч кандай жол бербейт. 

23-статья. 



1. Үй-бүлө коомдун негизги жана табигый ячейкасы жана коом менен мамлекет тарабынан 

жардам алууга укугу бар. 

2. Үйлөнүү жашына жеткен эркектерге жана аялдарга үйлөнүү укугу жана үй-бүлө негиздүү 

укугу берилет. 

3. Үйлөнүп жаткандардын толук жана эркин макулдугу жок бир да үйлөнүүгө уруксат 

берилбейт. 

4. Аталган Пактта катышкан мамлекеттер үйлөнүп жатканда, үй-бүлөдө жана ажырашуу 

убагында жубайлардын укук жана милдет теңдигин камсыз кылыш үчүн керектүү чараларды кабыл 

алышы керек. Үй-бүлө ажырашкан убакта бардык балдар жетиштүү жардам менен камсыз 

кылынышы керек. 

24-статья. 

1. Ар бир бала эч кандай дискриминациялоосуз расасы, өңү, жынысы, тили, дини, улуттук же 

социалдык теги, мүлктүк абалы же төрөлүшү сыяктуу белгилерине карабастан өз үй-бүлөсү, коом 

жана мамлекет тарабынан анын кичинекей жаш абалы талап кылган бардык коргоо чараларына 

укугу бар. 

2. Ар бир бала төрөлөөрү менен өз ысмына ээ болуп, кечикпестен катталууга тийиш. 

3. Ар бир бала атуулдук алууга укуктуу. 

25-статья. 

Ар бир атуулдун 2-статьяда айтылган эч кандай дискриминациясыз жана негизделбеген 

чектөөлөрсүз укугу жана мүмкүнчүлүктөрү бар: 

а) мамлекеттик иштерди жүргүзүүгө түздөн-түз жана эркин тандалган өкүлдөр аркылуу 

катышууга; 

b) шайлоочулардын эркин ой билдирүүлөрүн камсыз кылган жана жашыруун добуш берүүдө 

жалпы жана теңдүү шайлоо укугунун негизинде жүргүзүлгөн чыныгы мезгилдик шайлоолордо 

шайланууга жана шайлоого; 

с) өз өлкөсүндө теңдилүүктүн жалпы шартында мамлекеттик кызматка кабыл алынууга. 

26-статья. 

Бардык адамдар мыйзам алдында тең жана эч кандай дискриминациясыз мыйзамдын 

коргоосуна тең укугу бар. Бул жагынан дискриминациянын бардык түрүнө мыйзам тарабынан тыюу 

салынышы керек, жана мыйзам бардык адамдарга алардын кандай гана белгилерине: расасына, 

өңүнө, тилине, динине, саясий жана башка ынанымдарына, улуттук же социалдык тегине, мүлктүк 

абалына, төрөлүшүнө же башка шарттарга карабастан дискриминацияга каршы бирдей жана 

эффективдүү коргоону кепилдеп бериши керек. 

27-статья. 

Этникалык, диний жана тилдик азчылыктары жашаган өлкөлөрдө мындай азчылыктарга 

таандык адамдардын ошол эле топтун башка мүчөлөрү менен бирге өз маданиятын колдонуу, өз 

динине ишенүү жана анын салтын аткаруу, ошондой эле эне тилин колдонуу укугуна тоскоол 

көрсөтүлбөшү керек. 

IV Бөлүм 

28-статья. 

1. Адам укуктары боюнча Комитет түзүлөт (мындан ары бул Пактта "Комитет" деп аталат). Ал 

он сегиз мүчөдөн туруп, төмөндөгүдөй функцияларды аткарат. 

2. Жогорку адеп-ахлактык сапаттарга ээ болгон жана адам укуктары чөйрөсүндө компетентүү 

деп таанылган ушул Пактка катышуучу мамлекеттердин жарандары Комитетке мүчөлүккө киришет. 

3. Комитеттин мүчөлөрү шайланышат жана жеке сапатта иштешет. 

29-статья. 



1. Комитеттин мүчөлөрү 28-статьяда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык катышкан мамлекеттер 

көрсөткөн адамдардын тизмесине киргизилгендердин ичинен жашыруун добуш берүү аркылуу 

шайланышат. 

2. Катышкан ар бир мамлекет өз граждандарынын ичинен экиден ашпаган адамды көрсөтө 

алат. 

3. Талапкерлигин кайталап көрсөтүүгө ар бир адам укуктуу. 

30-статья. 

1. Комитетке алгачкы шайлоолор бул Пакттын күчүнө кирген күндөн тартып алты айдан 

кечиктирилбестен өткөрүлөт. 

2. Ар бир шайлоого эң жок дегенде төрт ай калганда, 34-статьяда көрсөтүлгөн ачык орунду 

толтуруу шайлоолорунан башка учурларда, Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы Пактка 

катышкан мамлекеттерге өз талапкерлерин эки айдын ичинде көрсөтүүнү сунуш кылган кат менен 

кайрылат. 

3. Шайлоо күнүнө бир ай калгандан кечиктирилбестен, Башкы катчы мына ушундай жол менен 

көрсөтүлгөн бардык адамдардын тизмесин бул адамдарды көрсөткөн катышкан мамлекеттерди 

көрсөтүү менен алфавиттик тартипте тизме түзөт жана бул тизмени ушул Пактын катышуучу 

мамлекеттерине жөнөтөт. 

4. Шайлоо Башкы катчы тарабынан чакырылган катышкан мамлекеттердин кеңешмелеринде 

Бириккен Улуттар Уюмунун Борбордук мекемелеринде өткөрүлөт. Катышкан мамлекеттердин үчтөн 

экиси кворум түзгөн мындай кеңешмелерде Комитеттин курамына добуштардын көпчүлүгүн жана 

катышкан мамлекеттердин өкүлдөрүнүн добуш берүүгө катышкандарынын көпчүлүк добушун алган 

талапкерлер шайланды деп эсептелет. 

31-статья. 

1. Комитетке бир мамлекеттен бирден көп эмес жаран кире алат. 

2. Комитетке мүчөлөрдү шайлоо убагында мүчөлөрдүн географиялык бөлүнүшүнө жана ар 

түрдүү цивилизациянын формаларына жана негизги укуктук системаларга ылайык адилеттүү 

бөлүштүрүү көңүлгө алынат. 

32-статья. 

1. Комиссиянын мүчөлөрү төрт жылдык мөөнөткө шайланышат. Алар талапкерлигин кайталап 

көрсөтүүдө кайрадан шайланууга укуктуу. Бирок, алгачкы шайлоолордо шайлануучу тогуз мүчөнүн 

ыйгарым укуктарынын мөөнөтү эки жылдык мезгилдин акырында аяктайт, алгачкы шайлоодон кийин 

токтоосуз түрдө бул тогуз мүчөнүн ысымдары 30-статьянын 4-пункуна ылайык кеңешменин 

председатели тарабынан жребий боюнча аныкталат. 

2. Ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктагандан кийин шайлоо бул Пакттын мурунку 

статьяларда көрсөтүлгөндөй жүргүзүлөт. 

33-статья. 

1. Эгерде башка мүчөлөрдүн жалпы оюу менен Комитеттин кайсы бир мүчөсү убактылуу жок 

болуусунан тышкары, өзүнүн милдетин аткарууну кандайдыр бир себептер менен токтотсо, 

Комитеттин председатели бул жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысына билдирүү 

менен, ал орунду бош деп жарыялайт. 

2. Комитеттин кандайдыр бир мүчөсү өлгөндө же отставкага кеткенде председатель Бириккен 

Улуттар Уюмунун Башкы катчысына токтоосуз кабарлайт, ал бул орунду мүчөнүн өлгөн күнүнөн 

тартып же ал отставкага кеткен күндөн тартып бош деп жарыялайт. 

34-статья. 

1. Аталган Пакттын 33-статьясына ылайык орун бош деп жарыяланса, ошондой эле мындай 

орунду бош деп жарыялангандан алты ай өткүчө мүчөнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктабаса, 

Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы бул Пактка катышкан мамлекеттерге ал жөнүндө 



билдирет. Алар 29-статьяга ылайык эки айдын ичинде бул бош орунду толтуруу үчүн өз 

талапкерлерин көрсөтө алышат. 

2. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы алфавит түрүндө бардык талапкерлердин 

тизмесин түзөт жана ал тизмени Пактка катышкан мамлекеттерге жөнөтөт. Бош орунду толтуруу 

үчүн шайлоо Пакттын ушул бөлүгүнүн жоболоруна ылайык жүргүзүлөт. 

3. Бул статьянын жоболоруна ылайык, Комитеттин бош деп 33-статьяда жарыяланган ордуна 

шайланган мүчө, ал орунду бошоткон мүчөнүн калган ыйгарым укуктуу мөөнөтүнө ылайык кызматын 

ээлейт. 

35-статья. 

Комитеттеги милдеттеринин өзгөчөлүгүнө жараша анын мүчөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун 

Башкы Ассамблеясынын жоболоруна жана тартиптерине ылайык, ал тарабынан бекитилген 

Бириккен Улуттар Уюмунун каражаттарынан бөлүнгөн сыйлыктарды алышат. 

36-статья. 

Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы Комитет өзүнүн функцияларын ушул Пактка 

ылайык натыйжалуу жүзөгө ашырышы үчүн зарыл болгон кызматкерлерди жана материалдык 

каражаттарды берет. 

37-статья. 

1. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы Комитеттин биринчи жыйналышы Бириккен 

Улуттар Уюмунун борбордук мекемелерде өткөрөт. 

2. Биринчи жыйналыштан кийин Комитет өзүнүн иштөө эрежелеринде көрсөтүлгөн убакта 

чогулат. 

3. Адат боюнча Комитет Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук мекемелеринде же Бириккен 

Улуттар Уюмунун борбордук мекемелеринде же Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы бөлүмүндө 

чогулат. 

38-статья. 

Комитеттин ар бир мүчөсү өз милдетин аткарууга киришердин алдында Комитеттин ачык 

жыйналышында өзүнүн кызматын чын дили менен жана акыйкаттык менен аткара тургандыгы 

жөнүндө салтанаттуу түрдө жарыялайт. 

39-статья. 

1. Комитет өзүнүн жоопту кызматкерлерин эки жылдык мөөнөткө шайлайт. Алар кайра 

шайланышы мүмкүн. 

2. Комитет өзүнүн иш жүргүзүү эрежелерин киргизет, бирок бул эрежелер, төмөнкүлөрдү эске 

алышы керек: 

а) Комитеттин он эки мүчөсү кворумду түзөт; 

b) Комитеттин токтомдору катышып жаткан мүчөлөрдүн көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл 

алат. 

40-статья. 

1. Катышкан мамлекеттер Комитетке Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы аркылуу 

Пактта таанылган укуктарды бекемдөө жана бул укуктарды жүзөгө ашырууда жетишилген прогресс 

жөнүндө докладдарды: 

а) тиешелүү катышкан мамлекет үчүн Пакт күчүнө киргенден кийин бир жылдын ичинде; 

b) мындан кийин Комитет талап кылган бардык учурларда. 

2. Бардык докладдар Бириккен Улуттук Уюмунун Башкы катчысына жиберилет, ал болсо 

аларды Комитетке карап чыгуу үчүн жөнөтөт. Докладдарда бул Пактты ишке ашырууга таасирин 

тийгизүүчү кыйынчылыктар бар болсо алардын факторлору көрсөтүлөт. 



3. Бириккен Улуттар Уюмунун Комитет менен кеңешүүдөн кийин кызыккан атайлаштырылган 

мекемелерге алардын ыйгарым укуктуу чөйрөсүнө тиешеси бар докладдын айрым жерлеринин 

көчүрмөлөрүн жөнөтүшү мүмкүн. 

4. Комитет бул Пактта катышкан мамлекеттер жиберген докладдарды изилдейт. Ал катышуучу 

мамлекеттерге өзүнүн докладдарын жана өзү туура көргөн жалпы тартиптеги эскертүүлөрдү 

жөнөтөт. Ошондой эле Комитет бул эскертүүлөрдү бул Пактта катышкан мамлекеттерден келген 

докладдардын көчүрмөлөрү менен бирге Экономикалык жана Социалдык Кеңешке жөнөтүшү 

мүмкүн. 

5. Бул Пактта катышкан мамлекеттер Комитетке ушул статьянын 4-пунктуна байланыштуу 

айтылган эскертүүлөр боюнча өз пикирлерин билдире алышат. 

41-статья. 

1. Бул статьяга байланыштуу бул Пактта катышкан мамлекет каалаган убакта ал Комитеттин 

кайсы бир катышуучу мамлекет өзүнүн Пакт алдындагы милдетин аткарбай жатат деген башка 

катышуучу мамлекеттин билдирүүсүн алууга жана карап чыгууга ыйгарым укугу бар экенин моюнга 

аларын жарыялашы мүмкүн. Бул статьяда айтылган билдирүүлөр Комитеттин ыйгарым укугун 

моюнга алган катышуучу мамлекет тарабынан жиберилгенде гана кабыл алынат жана каралып 

чыгат. Мындай жарыя жасабаган катышуучу мамлекет жиберген билдүүлөрдү Комитет кабыл 

албайт. Бул статьяга ылайык кабыл алынган билдирүүлөр төмөндөгү процедураларга ылайык 

каралып чыгат: 

а) эгерде бул Пактта катышкан мамлекет башка бир катышуучу мамлекет бул Пакттын 

токтомдорун ишке ашырбай жатат деп тапса, анда ал бул маселени аталган мамлекетке кат жүзүндө 

билдирүү жөнөтүү менен жеткире алат. Бул билдирүү алгандан кийин үч айдын ичинде билдирүү 

жиберген мамлекетке алган мамлекет кат жүзүндө мүмкүн болушунча толук жана так кылып аталган 

маселе боюнча кабыл алынган, кабыл алынчу же кабыл алынышы мүмкүн болгон ички иш-чаралары 

жана прцедуралары жөнүндө түшүндүрмө же башка бир жарыялоо жибериши керек; 

b) эгерде козголгон маселе биринчи билдирүү алынгандан кийинки алты айдын ичинде эки 

катышуучу мамлекеттерди канаатандырарлык кылып чечилбесе, бул мамлекеттердин кайсынысы 

болбосун бул маселени Комитетке өтrөрүп берүүгө укугу бар, бул жөнүндө Комитет жана экинчи 

мамлекет эскертүү алышы керек; 

с) Комитет өзүнө берилген маселени эл аралык укук принциптерине ылайыктуу бардык ички 

каражаттар колдонулуп бүткөнүнө көзү толук жеткенден кийин гана карап чыга алат. Бул эреже 

мындай каражаттарды колдонуу кечиримсиз созулганда гана иштебейт; 

d) бул статьяда айтылган билдирүүлөрдү Комитет жабык жыйындарда гана карап чыгат; 

е) "с" подпунктундагы жоболорго баш ийүү менен Комитет кызыккан катышуучу мамлекеттерге 

бул Пактта айтылган адам укуктарынын жана негизги эркиндиктерине негиздеп, маселени достук 

маанайда чечип берүү максатында өз кызматын сунуш кылат; 

f) өзүнө тапшырылган бардык маселе боюнча Комитет (б) подпунктуна көрсөтүлгөн кызыккан 

мамлекет катышуучуларга маселеге тиешеси бар болгон маалыматты берүүлөрүн суроо менен 

кайрыла алат; 

g) "в" подпункунда көрсөтүлгөн катышуучу мамлекеттер Комитеттеги маселени чечүү боюнча 

иш кароого катышканга жана кат жүзүндө же оозеки түрүндө түшүндүрмө бергенче укугу бар; 

h) Комитет "в" подпунктуна ылайык эскертүү алгандан кийинки 12 айдын ичинде доклад 

даярдайт: 

i) эгерде чечим "е" подпунктундагы жоболордун чегинде чыгарылса Комитет өз докладында 

фактыларды кыска келтирүү жана чыгарылган чечимди көрсөтүү менен чектелет. 

ii) эгерде "е" подпунктундагы токтомдордун чегинде маселе чечилбесе, Комитет өз 

докладында фактыларды кыска келтирүү менен чектелет; кызыккан катышуучу мамлекеттер 

тарабынан берилген кат жүзүндөгү жана оозеки көрсөтүүлөр жөнөтүлөт. 

Докладдын ар бир суроосу кызыккан катышуучу мамлекеттерге жөнөтүлөт. 

2. Бул статьянын токтомдору аталган Пактта катышуучу 10 мамлекет бул статьянын 1-

пунктуна ылайык жарыя кылганда күчүнө кирет. Мындай жарыялар катышуучу мамлекеттер 



тарабынан Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысында чогултулуп, ал болсо жарыялардын 

көчүрмөлөрүн калган катышуучу мамлекеттерге жөнөтөт. Бул жарыя каалаган убакта Башкы катчыга 

эскертүү менен кайра алынса болот. Мындай иш-аракети бул статьяга ылайыктуу берилген 

билдирүүнүн себеби болгон каалаган суроону карап чыгууга тоскоол боло албайт; Башкы катчы 

жарыяны кайра алуу жөнүндө эскертүү алгандан кийин кызыккан катышуучу мамлекет тарабынан 

кайра жарыя менен кайрылуу келмейинче андай катышуучу мамлекеттен эч кандай билдирүү 

алынбайт. 

42-статья. 

1. a) Эгерде 41-статьяга тиешелүү Комитетке өткөрүлүп берилген суроо кызыккан катышуучу 

мамлекеттерди канаатандыра тургандай чечилбесе, комитет кызыккан катышуучу мамлекеттердин 

макулдугун алып, атайын жараштыруучу комиссия түзө алат (мындан ары "Комиссия" деп аталат). 

Комиссиянын ыктыярдуу кызматы кызыккан катышуучу мамлекеттерге бул Пакттын жоболорун 

сактоо негизинде берилген маселени жакшы чечип берүү максатында көрсөтүлөт; 

b) Комиссия кызыккан катышуучу мамлекеттердин купулуна толгон беш адамдан турат. 

Эгерде кызыккан катышуучу мамлекеттер үч айдын ичинде комиссиянын толук курамы же 

кандайдыр бир бөлүгү тууралуу келишимге келе алышпаса, дайындалуусу жөнүндө келишимге келе 

албаган комиссиянын мүчөлөрү Комитеттин курамынын мүчөлөрүнүн үчтөн эки бөлүгүн түзгөн 

көпчүлүктүн жабык шайлоосу аркылуу дайындалат. 

2. Комиссиянын мүчөлөрү милдеттерин жекече сапатта аткарышат. Алар бул Пактта 

катышпаган мамлекеттин, же 41-статьяда айтылган жарыя менен кайрылбастан катышуучу 

мамлекеттин, же кызыккан мамлекет-катышуучунун атуулу боло алат. 

3. Комиссия өз төрагасын шайлайт жана өзүнүн жеке иш-чараларын киргизет. 

4. Комиссиянын жыйындары Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук мекемелеринде же 

Женевадагы Бириккен Улуттар Уюмунун бөлүмүндө өткөрүлөт. Ошону менен бирге эле алар 

Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы жана учурга туура келген мамлекет-катышуучулар 

менен кеңешүүдөн кийин комиссия аныктаган жерлерде өткөрүлүшү мүмкүн. 

5. 36-статьяга ылайыктуу көрсөтүлгөн катчылар бул статьянын негизинде даяндалган 

Комиссияларды да тейлейт. 

6. Комитет кабыл алып изилдеген маалыматтар Комиссиянын карамагына өткөрүлүп берилет 

дагы, Комиссия кызыккан мамлекет-катышуучуларга ишке тиешеси бар бардык маалыматты сурап 

кайрыла алат. 

7. Комиссия маселени толугу менен карап бүткөндө, маселени кабыл алганына он эки айдан 

ашпаган мөөнөттүн ичинде, ал Комитеттин төрагасына кызыккан катышуучу-мамлекеттерге жөнөтүү 

үчүн доклад жиберет: 

а) эгерде Комиссия берилген маселени он эки айдын ичинде чече албаса өзүнүн докладын 

каралып жаткан маселенин абалы жөнүндө кыскача билдирүү жасоо менен чектейт; 

b) эгерде берилген маселе бул Пактта таанылган адам укуктарын сактоонун негизинде жакшы 

чечилсе, Комиссия өз докладын чыгарылган чечимдин жана фактылардын кыскача мазмунун 

билдирүү менен чектелет; 

с) эгерде "b" подпунктунда көрсөтүлгөн чечим аткарылбаса, Комиссиянын доклады кызыккан 

мамлекет-катышуучулардын талашына тийиштүү факт жүзүндөгү суроолор боюнча жыйынтыктарды 

жана маселени жакшы чечүү мүмкүнчүлүктөрүн камтыйт. Ошону менен бирге эле бул доклад өзүнө 

кызыккан катышуучу мамлекеттердин кат жүзүндө жана оозеки көрсөтүлгөн сунуштарын камтыйт; 

d) эгерде Комиссиянын доклады "с" подпунктуна ылайыктуу түзүлсө, кызыккан мамлекет-

катышуучулар бул докладды алгандан кийин 3 айдын ичинде Комитеттин төрагасына Комиссиянын 

доклады менен макул же каршы экендигин билдиришет. 

8. Бул статьянын токтомдору 41-статьяда каралган Комитеттин милдеттерине шек келтирбейт. 

9. Кызыккан мамлекет-катышуучулар Бириккен Улуттар Уюмунун Башка катчысына көрсөткөн 

сметага ылайык Комиссиянын мүчөлөрүнүн бардык чыгымдарын тең калыпта толуктап беришет. 



10. Зарыл учурда Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы бул статьянын 9-пунктунда 

каралгандай Комиссиянын кызыккан мамлекет-катышуучулар төлөгөнгө чейин комиссия 

мүчөлөрүнүн чыгымдарын өзү толуктап турууга укугу бар. 

43-статья. 

42-статьяга ылайык шайланууга мүмкүнчүлүгү бар Комитеттин жана атайын жараштыруучу 

Комиссиянын мүчөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун артыкчылыктар жана иммунитеттер боюнча 

Конвенциясынын тийиштүү бөлүктөрүндө каралган, Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 

командировкаларга жиберилчү эксперттер менен катар эле жеңилдиктерге, артыкчылыктарга жана 

иммунитетке болгон укугу бар. 

44-статья. 

Аталган Пактты ишке ашыруу боюнча жоболор Бириккен Улуттар Уюмунун жана 

атайылаштырылган мекемелердин уюштуруу актыларында жана конвенцияларында көрсөтүлгөн 

адам укуктарынын чөйрөсүндөгү иш-аракеттерге шек келтирбестен же алар менен айкалыштырып 

колдонулат, ошону менен бирге эле Пактта катышуучу мамлекеттердин ич арада кабыл болгон жана 

атайын эл аралык келишимдердин негизинде башка иш-аракеттер менен талашты чечип алуусуна 

тоскоол болбойт. 

45-статья. 

Комитет Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясына Экономикалык жана Социалдык 

Кеңеш аркылуу өз иши жөнүндө докладды ар бир жыл сайын берип турат. 

V Бөлүм 

46-статья. 

Бул Пактта көрсөтүлгөн БУУнун ар кандай органдарынын жана атайын уюмдардын 

милдеттерин аныктаган, Бириккен Улуттар Уюумунун Уставынын токтомдору жана атайын 

уюмдардын уставдарынын маңызы кемсинткен талдоолорго жатпоосу керек. 

47-статья. 

Бул Пактта бардык элдердин ажырагыс укуктары жана алардын табигый байлыктарына жана 

ресурстарына ээ болуп, аны толук колдонуу кемсинтип талкууланбайт. 

VI Бөлүм 

48-статья. 

1. Аталган Пакт - Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлөрүнө же анын атайын органдарынын 

мүчөлөрүнө, Эл аралык соттун Статутунун катышуучу мамлекеттерине жана башка Бириккен 

Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы тарабынан бул Пактка катышууга чакырылган мамлекеттерге 

кол коюу үчүн ачык. 

2. Бул Пакт ратификацияланууга тийиш. Ратификацияланган грамоталар Бириккен Улуттар 

Уюмунун Башкы катчысына сакталууга берилет. 

3. Бул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөндөй, Пакт бардык мамлекеттерди кошуу үчүн ачык. 

4. Кошулуу Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысына кошулуу жөнүндө документти 

депонирлөө менен жүргүзүлөт. 

5. БУУнун Башкы катчысы ар бир ратификацияланган грамотанын жана кошулуу жөнүндө 

документтин ратификациялангандыгы жөнүндө бул Пактка кол койгон же ага кошулган 

мамлекеттерге билдирүү жөнөтүп турат. 

49-статья. 

1. Аталган Пакт отуз бешинчиси ратификациялык грамота же кошулуу жөнүндө документ 

Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысында депонирленгенден үч ай өткөндөн тартып күчүнө 

кирет. 



2. Ушул Пакты ратификациялаган же ага отуз бешинчи ратификациялык грамотаны же 

кошулуу жөнүндө документти сактоого бергенден кийин кошулган ар бир мамлекет үчүн ушул Пакт 

мындай мамлекет тарабынан анын ратификациялык грамотасы же кошулуу жөнүндө документ 

сактоого берилгенден үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

50-статья. 

Аталган Пакттын токтому федеративдик мамлекеттердин бардык бөлүктөрүнө эч кандай 

чектөөсүз же алып коюусуз күчүнө ээ. 

51-статья. 

1. Ар кандай бул Пактка катышкан мамлекет түзөтүү сунуш кылышы жана аны Бириккен 

Улуттар Уюмунун Башкы катчысына бериши мүмкүн. Башкы катчы берилген түзөтүүнү алар ушул 

сунуштарды кароо жана алар боюнча добуш берүү өткөрүү максатында катышкан, мамлекеттердин 

конференциясын чакырууга макул же макул эместигин көрсөтүшүн өтүнүү менен катышкан 

мамлекеттерге сунуш кылынган түзөтүүнү жиберет. Эгерде мындай билдирүү берилген күндөн 

тартып эң жок дегенде катышкан мамлекеттердин үчтөн бири макул болсо, Башкы катчы мындай 

конференцияны Бириккен Улуттар Уюмунун атынан чакырат. Катышкан мамлекеттердин 

конференцияга катышкан көпчүлүгү жана добуш берүүгө катышкан көпчүлүгү тарабынан кабыл 

алынган түзөтүү Башкы Ассамблеяга бекитүүгө берилет. 

2. Түзөтүүлөр Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы тарабынан бекитилгенден 

кийин жана Пактка катышкан мамлекеттердин конституциялык процедураларына ылайык, үчтөн 

экисинин көпчүлүк добушу менен кабыл алгандан кийин күчүнө кирет. 

3. Түзөтүү күчүнө киргенден кийин ал аны кабыл алган катышкан мамлекеттер үчүн милдеттүү 

болуп калат, ал эми башка катышкан мамлекеттер үчүн ушул Пакттын жоболору жана алар 

тарабынан кабыл алынган мурдагы ар кандай түзөтүүлөр милдетүү бойдон калат. 

52-статья. 

48-статьянын 5-пунктуна ылайык көрсөтүлгөн билдирүүлөрдү жасоого карабастан, Бириккен 

Улуттар Уюмунун Башкы катчысы ошол эле статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн бардык 

мамлекеттерге төмөндөгүлөр тууралу билдирүү жасайт: 

а) 48-статьяга ылайык кол коюлгандыгы, ратификациялангандыгы жана кошулгандыгы; 

b) 49-статьяга ылайык бул Пакттын күчүнө кириши жана 51-статьяга ылайык өзгөртүүлөрдүн 

күчүнө кирүү датасы. 

53-статья. 

1. Аталган Пакт англис, испан, кытай, орус, француз тилдериндеги ага барабар тексттери 

Бириккен Улуттар Уюмунун архивине сактоо үчүн тапшырылат. 

2. Пакттын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү БУУнун Башкы катчы тарабынан 48-статьяда 

көрсөтүлгөн бардык мамлекеттерге жиберилет. 

Ушуларды күбөлөндүрүп, өздөрүнүн тиешелүү өкмөттөрү тарабынан белгилүү даражада 

ыйгарым укук берилген төмөндө кол койган ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бир миң тогуз жүз алтымыш 

алтынчы жылдын он алтынчы декабрында Нью-Йоркто ушул Пактка кол коюшту. 


