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Медвылыс Ассамблеяӧн примитӧм резолюция
61/295 Вужвойтырлöн инӧдъяс йылысь Öтувтöм Войтырсикас Котырлöн
декларация
Медвылыс Ассамблея,
мортлӧн инӧдъяс кузя Сӧветлысь 2006 во лӧддза-номъя тӧлысь 29 лунся 1/2
резолюцияӧ пыртӧм вӧзйӧмсӧ, кӧні Сӧвет ошкис Вужвойтырлöн инӧдъяс
йылысь Öтувтöм Войтырсикас Котырлöн декларациялысь текст, тӧд вылӧ
босьтӧмӧн,
2006 во ӧшым тӧлысь 20 лунся аслас 61/178 резолюция вылӧ, кӧні сійӧ шуис
дугӧдлыны Декларация видлалӧмсӧ да сы йылысь помшуӧм вӧчӧмсӧ, медым
сетны кад содтӧд консультируйтчӧмъяс нуӧдӧм вылӧ, да сідзжӧ шуис
помавны видлавны сійӧс Медвылыс Ассамблеялӧн квайтымын ӧтиӧд сессия
помасьтӧдз, ыстысьӧмӧн,
вынсьӧдӧ Вужвойтырлöн инӧдъяс йылысь Öтувтöм Войтырсикас Котырлысь
декларация тайӧ резолюция дорӧ содтӧд серти.
107-ӧд пленарнӧй чукӧртчӧм
2007-öд вося кöч тöлысь 13-öд лун
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Содтӧд
Вужвойтырлöн инӧдъяс йылысь Öтувтöм Войтырсикас Котырлöн
декларация
Медвылыс Ассамблея,
Öтувтöм Войтырсикас Котырлӧн Уставса могъяс да принципъяс вылö
подуласьӧмӧн да Устав серти канмуясӧн ас вылас босьтӧм кöсйысьöмъяс бура
олöмö пöртан принципъяс вылö мыджсьöмöн,
вужвойтырлысь мукöд войтыркöд öткодьлунсö вынсьӧдӧмӧн да сэк жӧ став
войтырлысь öта-мöдысь торъялӧм вылӧ, асьнысö мукöдысь торъяланаöн
лыддьӧм вылӧ да та серти пыдди пуктöм вылӧ инӧдсö признайтöмöн,

сiдзжö вынсьöдӧмӧн, мый став войтырыс пуктö ыджыд пай
цивилизацияяслöн да культураяслöн, кодъяс артмöдöны став йöзлысь öтувъя
наследие, унасикаслунö да озырлунö,
водзö вынсьöдӧмӧн, мый быд пöлöс доктрина, политика да практика, мый
подулын войтыръясöс либö йöзöс национальносьт серти либö раса, эскӧм,
этническöй да культурнöй торъялöм серти вевтыртöм либö мый эскöдö
татшöм вевтыртöмсö, лыддьысьöны расистскöйöн, наука боксянь эскӧдтӧмӧн,
юридическöя вынтӧмӧн, дивитанаöн да йӧзлы неногаӧн,
вынсьöдӧмӧн, мый вужвойтырлы ассьыс инӧдъяссö олöмö пöртiгöн оз ков
повны некутшöм увтыртöмысь,
тöждысьӧмӧн сы йылысь, мый вужвойтыръяс лоисны история боксянь
веськыд туйысь кежан жертваясöн найӧс колонизируйтӧм да налысь муяс,
мутасъяс да видзасъяс мырддьӧм понда, мый оз сет позянлун налы пöртны
олöмö ассьыныс инӧдъяссö налöн коланлун да ыштӧмъяс серти,
быть коланаöн пыдди пуктыны да ошкыны вужвойтырлысь мырддьыны
позьтöм инӧдъяс, мый подулалӧмаӧсь налӧн политика, экономика да
социальнöй тэчасъясӧн, а сiдзжö налöн культура, духовнöй традицияяс,
история да философия, торйӧн нин ас му, мутас да видзасъяс вылö
инӧдъясӧн, признайтӧмӧн,
быть коланаöн пыдди пуктыны да ошкыны вужвойтырлысь инӧдъяссӧ,
кодъясöс вынсьöдöма сёрнитчöмъясын, артмöдчан гижöдъясын да
канмуяскöд мукöд бурнога артмöдчöмын, сiдзжö признайтӧмӧн,
бура пасйӧмӧн сiйö лоöмторсö, мый вужвойтыръяс öтувтöны ассьыныс
вынъяссö политика, экономика, йӧзлысь оланног да культура сöвмöдӧм
могысь, став сикас увтыртöм да кӧть кӧні дзескöдöм бырӧдӧм могысь,
зумыда эскöмӧн, мый ас му, мутас да видзасъяскӧд йитчӧм лоöмторъяс бöрся
вужвойтыръясӧн видзӧдӧм сетас налы позянлун видзны да ёнмöдны
ассьыныс институтъяс, культура да традицияяс, а сiдзжö сетас позянлун
отсавны сӧвмыны водзӧ налöн нырччöм да коланлун серти,
признайтӧмӧн, мый вужвойтыръяслысь тöдöмлунъяссӧ, культурасӧ да
нэмӧвӧйся оласногсӧ пыдди пуктöмыс отсалӧ зумыда, торкласьтӧма да
веськыда сöвмöмлы да гöгöртас вöсна колана ногöн тöждысьöмлы,
öтсöгласöн олöм, экономика да социальнöй прогресс да сöвмöм, мирса
нацияяс да войтыръяс костын öта-мöдöс бура гöгöрвоöм да ёртасьöм
могмӧдӧмын
вужвойтыръяслӧн муын да мутасъясын воюйтан вын
бырöдöмлысь пай тöдчöдӧмӧн,

кагалöн инӧд серти челядьöс быдтöмысь, велöдöмысь да тыр-бур олöм
сетöмысь öтувъя кывкутöм видзöм вылӧ вужвойтыр семьяяслысь да
котыръяслысь инӧдъяс торйöн нин признайтӧмӧн,
чайтӧмӧн, мый канму да вужвойтыркостса сёрнитчöмъясын, артмöдчан
гижöдъясын да мукöд бурнога артмöдчöмъясын вынсьӧдӧм инӧдъяс
мукöддырйи лоӧны войтыркостса котырлöн тöждöн, ыштӧмторйӧн да
кывкутанторйӧн да лоӧны войтыркостсаясӧн,
сiдзжö чайтӧмӧн, мый сёрнитчöмъяс, артмöдчан гижöдъяс да мукöд
артмöдчöмъяс да наӧн петкӧдлана йитӧдъяс лоöны вужвойтыр да канмуяс
костын зумыдджык уджъёртасьöмлы подулöн,
признайтӧмӧн, мый Öтувтöм Войтырсикас Котырлöн Устав, Экономика,
социальнöй да культура инöдъяс йылысь войтыркостса пакт да Гражданскöй
да политика инöдъяс йылысь войтыркостса пакт, а сiдзжö Венаса декларация
да Уджалан уджтас эскöдöны став войтырлöн асвöляа олöм бöрйöм инӧдлысь
подув пуктан тöдчанлунсö, мый серти найö асвöляысь урчитöны ассьыныс
политика статус да асвöляысь сӧвмӧдӧны ассьыныс экономика, социальнöй
оласног да культура.
тöд вылын кутӧмӧн сiйöс, мый тайö Декларацияын нинöмӧн оз позь
вöдитчыны любӧй войтырлы сылӧн асвӧляысь олӧм бӧрйӧм вылӧ инӧдын
öткажитöм могысь, кодöн вöдитчöны войтыркостса инӧд серти,
водзö вылö зумыда эскöмӧн, мый тайö Декларация серти вужвойтырлысь
инӧдъяс признайтöм кутас отсавны сöвмöдны канму да вужвойтыр костын
лöсялана да ёртасяна йитöдъяс, кодъяс подуласьöны веськыдлун, демократия,
мортлысь инӧдъяс пыдди пуктöм, абу увтыртöм да зiльлун принципъяс вылö,
ышöдӧмӧн канмуясöс кутны да бура пöртны олöмö войтыркостса
сёрнитчöмъяс серти вужвойтыръяслы став ассьыс кöсйысьöмсö, торйöн нин
сiйö сёрнитчöмъяс серти, кодъяс йитчöмаöсь мортлöн инӧдъяскöд, тайӧ
войтыръяскöд cöветуйтчöмӧн да ёртасьöмöн,
тöдчöдӧмӧн, мый Öтувтöм Войтырсикас Котырлöн могӧн лоӧ ошкыны да
дорйыны вужвойтыръяслысь инӧдъяссö,
чайтӧмӧн, мый тайö Декларацияыс лоӧ нöшта öти ыджыд воськолöн
вужвойтырлысь инӧдъяссӧ да вöлясӧ признайтӧмын, ошкӧмын да дорйӧмын
да Öтувтöм Войтырсикас Котырын татшöм уджсö сöвмöдӧмын,
признайтӧмӧн да эскöдӧмӧн, мый вужвойтырӧ пырысь йöзлöн эм инӧд
некутшöма дзескӧдтöг вöдитчыны мортлöн став инöдöн, кодъясöс урчитöма
войтыркостса инöдын, да мый вужвойтыръяслӧн эмӧсь öтувъя инӧдъяс,
кодъяс быть колöны налöн тыр-бура олöм вылö да быд боксянь сöвмöм вылö,

быд дінмуын да канмуын вужвойтыръяслысь оласног торъялöмсӧ
признайтӧмӧн да национальнöй и дінмуса аслыспӧлӧслунъяслысь да история
и культура быдсикас традициялысь тӧдчанлунсӧ тöд вылö босьтӧмӧн,
кыпыда йöзöдö Öтувтöм Войтырсикас Котырлысь вужвойтыр инӧдъяс
йылысь тайӧ Декларациясӧ кыдзи ёртасьöмö да öта-мöдöс пыдди пуктöмö
кутчысяна эталон:
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1 статья
Вужвойтыръяслöн эм инӧд, öтув либö öткöн, пöртны олöмö мортлысь став
инӧдсö да шöр вöлясö, мый урчитöма Öтувтöм Войтырсикас Котырлöн
Уставын, Мортлöн инӧдъяс йылысь öтувъя декларацияын да мортлöн инӧд
серти войтыркостса инӧд нормаясын.
2 статья
Вужвойтырӧ пырысь йöз да вужвойтыръяс ас вöляаöсь да öткодьöсь став
мукöд войтыр да торъя йöз моз. Налӧн эм инӧд лоны мездлунаӧн кӧть
кутшöм увтыртöмысь ассьыныс инӧдъяссö олöмö пöртiгöн, торйöн нин
вужъясныс да аслыспöлöслунныс серти увтыртöмысь.
3 статья
Вужвойтыръяслöн эм асвöляысь олöм бöръян инӧд. Тайö инӧд серти найö ас
вöляысь урчитöны ассьыныс политическöй статуссӧ да ас вöляысь
сӧвмӧдöны ассьыныс экономика, йӧзкостса олӧм да культура.
4 статья
Асвöляысь олöм бöръян инӧд збыльмӧдiгöн вужвойтыръяслöн эм автономия
либö асвеськöдлöм вылö инӧд сійӧ юалöмъясын, кодъяс йитчöмаöсь налöн
пытшкöсса да меставывса делöяскöд, а сiдзжö налöн автономнöй уджмогъяс
вылö торйöдöм сьöмӧн могмӧдӧмкöд.
5 статья
Вужвойтырлöн эм инӧд видзны да ёнмöдны ассьыныс торъя политика, инӧда,
экономика, социальнöй да культура институтъяс, та дырйи налӧн кӧсйӧм
серти канмулöн политика, экономика, социальнöй да культура олöмӧ
тырвыйӧ пырӧдчӧм вылӧ ассьыныс инӧд видзигöн.

6 статья
Вужвойтырӧ пырысь быд мортлöн эм гражданство вылö инӧд.
7 статья
1. Вужвойтырӧ пырысь йöзлöн эм олöм вылö, физическöя да психическöя
вӧрзьӧдтӧм вылö, ас вöля да мортӧс видзöм вылö инӧд.
2. Вужвойтырлöн эм öтувъя инӧд кыдзи аслыспöлöс войтырлы овны мездлун,
öтсöгласöн олöм да видзчысянлун условиеясын, найöс оз позь сюйны
некутшöм геноцидö либö кӧть кутшöм мукöд нартитöмö, мыйӧн лоӧ тшӧтш и
ӧти войтыр чукӧрысь челядьöс мöдлаö мырдöн вуджöдöм.
8 статья
1. Вужвойтырлӧн да наö пырысь йöзлöн эм инӧд дорйысьны мырдӧн
ассимилируйтӧмысь либö налысь культура бырöдöмысь.
2. Канмуяс могмöдöны öлöдана да инӧдъяс дорйöм кузя имитана
механизмъяс водзӧ индӧмторъясысь:
а) быд вӧчӧм-керӧмысь, кодлöн могнас либö бöртаснас лоӧ аслыспöлöс
войтыръяслысь зумыдлунсö либö налысь культура донаторъяссӧ, либö торъя
войтырöн лоны позянлунсӧ бырöдöм;
b) быд вӧчӧм-керӧмысь, кодлöн могнас либö бöртаснас лоӧ налысь муяс,
мутас да видзасъяс мырддьöм;
с) олысьясöс мырдöн мöдлаö вуджöдöмысь, кодлöн могнас либö бöртаснас
лоӧ налысь инӧдъяссö торкöм либö жугӧдӧм;
d) мырдöн быд сикас öтлаöдöмысь либö öтвывтöмысь;
е) быд сикас пропагандаысь, кодлöн могнас лоӧ ошкыны либö öзтыны
расаясöс да войтыръясöс увтыртöм, мый веськöдöма налы паныд.
9 статья
Вужвойтырлӧн да наö пырысь йöзлöн эм инӧд пырны вужкотырö либö
войтырö налöн традицияяс да обычайяс серти. Тайö инӧдсö збыльмӧдӧмыс оз
вермы чужтыны некутшöм увтыртöм.
10 статья

Вужвойтырсӧ оз позь мырдöн вуджöдны асланыс муясысь либö мутасысь
мöдлаö. Некутшöм мöдлаö вуджöдӧм оз вермы лоны вужвойтырлöн ас
кӧсйӧмтӧг, водзвыв сёрнитчытӧг да гöгöрвоан сӧгласлунтӧг да вöчсьö сöмын
сёрнитчöм кырымалӧм бöрын, кодi урчитö веськыд да ылöдчытöм вештысьӧм
да, кöнi тайö позьö, бöр воӧм.
11 статья
1. Вужвойтырлöн эм инӧд видзны да сöвмöдны ассьыныс культура
традицияяс да обычайяс. Татчö пырö налысь важъя, ӧнія да водзӧ лоана
культура петкӧдчӧмъяс (археология да история объектъяс, кипомса культура
колясъяс, серпасъяс, обрядъяс, технологияяс,
серпасасян да сьылан
искусство да литература) видзöм, дорйöм да сöвмöдöм вылö инӧд.
2. Канмуяс могмöдöны инӧд дорйöмсӧ вужвойтыръяскöд öтув дасьтӧм окта
механизмъяс пыр, кытчӧ вермӧ пырны налöн культура, вежöрлун, религия да
енлы кевман эмбур серти реституция, мый мырддисны налöн кӧсйӧмтӧг,
водзвыв сёрнитчытӧг да гöгöрвоан сӧгласлунтӧг либö налысь оланпасъяс,
традицияяс да обычайяс торкалӧмöн.
12 статья
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд вöдитчыны, паськӧдны, сöвмöдны да сетны мӧд
кӧленаяслы ассьыныс ловвыв да эскӧм традицияяс, обычайяс да обрядъяс;
налӧн эм инӧд видзны, дорйыны да ветлыны бокöвöй йöзтöг асланыс эскӧм
да культура боксянь тöдчана инъясö; налӧн эм инӧд вöдитчыны да видзны
ассьыныс обрядöвöй эмбур да гуавны ассьыныс кулöмаясöс чужан му вылын.
2. Канмуяс зiльöны сетны обрядöвöй эмбур да кулöмаяслöн шойяс дорö
сибöдчöм да/либö оланпас вылö мыджсяна, транспарентнöй да бур
механизмъяс отсӧгӧн, мый лöсьöдöма вужвойтыркöд öтвыв, чужан му вылö
найöс бöр вайöм вылö позянлун.
13 статья
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд кыпöдны, вöдитчыны, сöвмöдны да сетны мӧд
кӧленаяслы ассьыныс история, кыв, йӧзкостса традицияяс, философия, гижöд
да литература, а сiдзжö сетавны котыръяслы, инъяслы да йöзлы ас нимъяс да
видзны найöс.
2. Канмуяс примитöны тайӧ инӧдсӧ дорйӧм могмӧдысь мераяс, а сiдзжö
мераяс, мый отсаласны вужвойтырлы гöгöрвоны, мый керсьö, да мукӧдлы
гöгöрвоны найӧс политикаын, ёрдын да административнöй процессъяс
дырйи, ковмас кö, могмöдны тайöс вуджöдöм отсöгöн либö мöд пöлöс колана
вöчанногъясöн.

14 статья
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд лöсьöдны да дöзьöритны чужан кывъя ас
велöдан система да велöдчанінъяс сiдз, медым тайö лöсялiс налöн культураын
велöдан да велöдчан методъяслы.
2. Вужвойтыр йöзлöн, торйöн нин челядьлöн, эм инӧд став тшупöдын да
ногӧн босьтны канму образование кӧть кутшӧм увтырттӧг.
3. Канмуяс вужвойтыркöд öтвыв примитöны окта мераяс, медым вужвойтырö
пырысь йöз, торйöн нин челядь, на лыдын и ас котыръясысь бокын олысьяс
вермисны велӧдчыны чужан кыв вылын да культура традицияяс тӧд вылӧ
босьтӧмӧн, кор тайö позяна.
15 статья
1. Вужвойтыръяслöн эм велӧдӧмын да йӧзкотырсӧ юӧртӧмын колана ногӧн
петкӧдлана культурасӧ, традицияяссӧ, историясӧ да кӧсйӧмъяссӧ пыдди
пуктӧм да унапöлöслун вылö инӧд.
2. Канмуяс колана вужвойтыръяскöд сёрнитчӧм да ёртасьöм подув вылын
примитöны подувтöм видзöдласъяслы водзсасьӧм серти, увтыртöм бырöдӧм
серти да ёрта-ёртӧс пыдди пуктӧм, öта-мöдöс гöгöрвоöм да вужвойтыръяс да
став мукöд йöзкотыр костын бур йитöдъяс сöвмöдӧм серти окта мераяс.
16 статья
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд лöсьöдны чужан кывъя йӧзӧс юӧртан
средствояс да вӧдитчыны абу ас став сикас йӧзӧс юӧртан средствоӧн, кӧть
кутшöм увтырттöг.
2. Канмуяс примитöны окта мераяс вужвойтыр культуралысь унапöлöслунсö
йӧзӧс юӧртан канму средствоясын колана ногöн педкöдлӧм могысь.
Канмуяслы колö ышöдны йӧзӧс юӧртан абу канму средствояссӧ стöча да
лöсялана петкöдлыны вужвойтыр культуралысь унапöлöслунсö, мукӧд
видзöдлас петкӧдлӧмын вöля чинтытöг.
17 статья
1. Вужвойтырö пырысь йöзлöн, да вужвойтырлöн эм инӧд тырвыйö пöртны
олöмö став инӧдсö, мый урчитöма вöдитчана войтыркостса да канмупытшса
удж право серти.
2. Канмуяс вужвойтыръяскöд сёрнитчӧм да ёртасьöм подув вылын вӧчӧны
ставсӧ, медым дорйыны вужвойтыр челядьсö экономика боксянь

нартитöмысь да быд сикас уджöдöмысь, мый вермас лоны öпаснöйöн либö
падмöдны кагалысь велöдчöмсö, либö вöчны лёк дзоньвидзалунлы либö
челядьлысь вын-эбöс, юр вежöр, лов сӧвмӧдöмлы, найӧс бурö велöдöмлы да
налӧн социальнöя сöвмöмлы, челядьлысь торъя пуковлунсö да позянлунъяс
паськöдöм могысь велöдöмлысь тöдчанлунсö тöд вылö босьтöмöн.
3. Вужвойтырö пырысь йöзлöн эм увтырттöг уджалан условиеяс вылö инӧд,
торйöн нин уджöн могмöдöм да удждон босьтӧм серти.
18 статья
Вужвойтыръяслöн эм инӧд участвуйтны налӧн инӧдъяс кузя шуöмъяс
примитӧмын петкöдлысьяс пыр, кодъясöс найö бöрйöны асьныс жö асланыс
процедура серти, а сiдзжö ассьыныс директивнöй учреждениеяс видзöм да
сöвмöдöм вылö инӧд.
19 статья
Канмуяс бура консультируйтчöны да ёртасьöны колана вужвойтыръяскöд
налöн петкöдчан институтъяс пыр налысь асвӧляысь, водзвыв сёрнитчана да
гöгöрвоан сӧгласлуна кыв босьтӧм могысь, вужвойтыръяслы инмана оланпас
пыртан либö административнöй мераяс примиттöдз да олöмö пöрттöдз.
20 статья
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд видзны да сӧвмӧдны политика, экономика да
социальнöй ас системаяс либö институтъяс, олöм да сöвмöм могмöдысь ас
средствоясöн гарантируйтана вӧдитчöм, да ас традиционнӧй да мукöд
экономическöй удж асвöляысь нуöдöм вылö инӧд.
2. Вужвойтыръяслöн, кодъяс воштöмаöсь олöм да сöвмöм вылö сьöмныссö,
эм убыткасӧ бергӧдöм вылö инӧд.
21 статья
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд увтырттöг бурмöдны социально-экономическöй
олан условиеясныссӧ, торйöн нин сэтшöм юкöнъясын, кыдзи велӧдчӧм,
уджöн могмöдöм, уджсикас босьтӧм да тöдöмлун содтöм, оланiнöн могмöдöм,
санитария, дзоньвидзалун видзöм да социальнöя могмöдöм.
2. Канмуяс примитöны окта мераяс, да ковмас кö, торъя мераяс социальноэкономическöй олан условиеяс коставтöг бурмöдöм могысь. Торйӧн нин
видзӧдӧны вужвойтырö пырысь олöма йöзлӧн, аньяслӧн, том войтырлӧн,
челядьлӧн да инвалидъяслöн инӧдъяс да налöн торъя коланлунъяс бӧрся.

Статья 22
1. Тайö Декларациясö олöмö пöртiгöн торйӧн видзӧдӧны вужвойтырö пырысь
олöма йöзлӧн, аньяслӧн, том войтырлӧн, челядьлӧн да инвалидъяслöн
инӧдъяс да налöн торъя коланлунъяс бӧрся.
2. Канмуяс вужвойтыръяскöд öтвыв примитöны вужвойтырö пырысь аньясӧс
да челядьöс быд сикас нартитöмысь да увтыртöмысь тырвыйӧ дорйöм да
гарантируйтӧм могмöдысь мераяс.
Статья 23
Вужвойтыръяслöн эм инӧд урчитны верктуй да лöсьöдны стратегияяс
сöвмöм вылӧ ассьыныс инӧд збыльмӧдӧм могысь. Торйöн нин,
вужвойтыръяслöн эм инӧд зіля пырöдчыны дзоньвидзалун видзан, оланiн
серти да налы инмана мукöд социально-экономическöй уджтас лöсьöдöмö да
урчитöмö, да, мыйта позьӧ, збыльмӧдны татшöм уджтасъяссö ас институтъяс
пыр.
Статья 24
1. Вужвойтыръяслöн эм ас традиционнöй медицина вылö да ассьыныс
бурдöдчан практика видзöм вылö, тшöтш и колана бурдöдчан быдмöгъяс,
пемöсъяс да донiзъяс видзöм вылö инӧд. Вужвойтырö пырысь йöзлöн сiдзжö
эм кӧть кутшöм увтырттöг став сикас социальнöй да медицинскöй могмöсъяс
босьтӧм вылö инӧд.
2. Вужвойтырö пырысь йöзлöн эм вир-яй да ловвыв дзоньвидзалунлысь
медвылыс тшупöдсӧ шедӧдӧм вылӧ öткодь инӧд. Канмуяс вöчöны ставсö,
медым тайö инӧдсö ньöжйöникöн тырвыйӧ пӧртны олӧмӧ.
Статья 25
Вужвойтыръяслöн эм инӧд кутны да ёнмöдны ассьыныс торъя ловвыв йитӧд
муяскöд, мутасъяскöд, вакӧд да мудор саридзьяскӧд, кутшӧмъясӧс найӧ
традиционнӧя ас киын кутісны, кутшӧмъясӧс овмӧдісны либӧ мӧд ногӧн
найӧн вӧдитчисны, а сiдзжö мукöд видзасъяскӧд, да кывкутны та вӧсна
локтысь поколениеяс водзын.
Статья 26
1. Вужвойтыръяслöн эм муяс, мутасъяс да видзасъяс вылö инӧд,
кутшӧмъясӧс найӧ традиционнӧя ас киын кутісны, кутшӧмъясӧс
традиционнӧя овмӧдісны либӧ мӧд ногӧн найӧн вӧдитчисны либӧ ньӧбисны.

2. Вужвойтыръяслöн эм инӧд кутны ас киын, вöдитчыны, тӧдмавны либӧ
контролируйтны муяс, мутасъяс да видзасъяс, кутшӧмъясӧс найӧ
традиционнӧя ас киын кутӧны либӧ мӧд ногӧн традиционнӧя овмӧдӧны либӧ
вӧдитчӧны, а сідзжӧ найӧс, кутшӧмъясӧс вужвойтыръяс ньӧбисны мукӧд
ногӧн.
3. Канмуяс могмӧдӧны татшöм муяслысь, мутасъяслысь да видзасъяслысь
юридическöя признайтӧм да дорйöм. Татшöм признайтӧмыс пöртчö олöмö
лӧсялана вужвойтыръяслысь обычайяс, традицияяс да му кутан системаяс
пыдди пуктöмöн.
Статья 27
Вужвойтыръяслысь оланпасъяс, традицияяс, обычайяс да му кутан системаяс
колана ногöн пыдди пуктӧмӧн, канмуяс лӧсялана вужвойтыръяскöд öттшӧтш
урчитöны да пöртöны олöмö вужвойтыр муяс, мутасъяс да видзасъяс боксянь,
кутшӧмъясӧс найӧ традиционнӧя ас киын кутісны либӧ мукӧд ногӧн
овмӧдісны да кутшӧмъясӧн найӧ вӧдитчисны, налысь инӧдъяссӧ веськыд,
асшӧр, веськыда донъялан, восьса да транспарентнöй признайтан да
юридическӧя вынсьӧдан процесс. Вужвойтыръяслӧн эм инӧд участвуйтны
тайӧ процессас.
Статья 28
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд налы вештысьöм вылö сьӧмӧн, кытчö вермас
пырны реституция либö, кор тайӧ абу позяна, веськыд вештӧдӧн муясысь,
мутасъясысь да видзасъясысь, мыйяс найӧ традиционнӧя ас киын кутісны
либö мӧд ногӧн найӧс овмӧдісны либӧ найӧн вӧдитчисны, мыйяс вöлi
конфискуйтöма, öтдортöма, овмӧдӧма, вӧдитчӧма либö мыйяслы вöлi вöчöма
лёктор вужвойтырсянь асвӧляа, водзвыв да вежӧртӧм сӧгластöг.
2. Кор лöсялана войтыръяскöд абу шедöдӧма мӧдтор йылысь асвöляа
ладмӧдчӧмсӧ, татшöм вештӧдсӧ сетӧны муясӧн, мутасъясӧн да видзасъясӧн,
мыйяс аслас качество, ыджда да юридическöй статус серти ӧткодьӧсь, либö
сьöма вештӧдӧн либö мöд лӧсялана вештысьӧмӧн.
Статья 29
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд видзны да дорйыны гöгöртас да налӧн
муяслысь либö мутасъяслысь да видзасъяслысь производительнöй вынсӧ.
Кӧть кутшӧм увтырттӧг татшӧм видзӧмсӧ да дорйӧмсӧ могмӧдӧм вылӧ
канмуяс лöсьöдöны да пöртöны олöмö вужвойтыръяслы отсöг сетан
уджтасъяс.

2. Канмуяс примитöны имитана мераяс сы серти, медым эз лэдзны видзны
вужвойтыр муясын либö мутасъясын опаснӧй материалъяс либö эз вайны
öпаснöй материалъяссӧ вужвойтыр муясӧ либӧ мутасъясӧ налöн ас вöляа,
водзвыв да вежӧртӧм сӧглас босьттӧг.
3. Канмуяс примитöны сiдзжö имитана мераяс, ковмас кö, вужвойтыръяслысь
дзоньвидзалун мониторинг, видзан да ёнмӧдан уджтасъяс колана ногöн олöмö
пöртöм кузя, кыдзи найö лöсьöдсьöны да пöртсьöны олöмö войтыръясöн,
кодъяс ас вывтi нуисны татшöм материалъяссянь лёктор.
Статья 30
1. Вужвойтыръяслöн муяс либӧ мутасъяс вылын воюйтӧм оз нуöдсьы, сыысь
ӧтдор, кор сiйöс вынсьӧдӧма канму лӧсялана интересъясӧн либö сы серти
эмӧсь лӧсялана вужвойтыръяслӧн мукӧд ногӧн тӧдчӧдӧм асвӧляысь сӧглас
либӧ корӧм.
2. Вужвойтыръяслӧн муясӧн либӧ мутасъясӧн воюйтӧм могысь вӧдитчӧм
вод звылын канмуяс колана процедураяс от сӧгӧн эффективнӧя
консультируйтчӧны колана вужвойтыръяскöд да, торйöн кӧ, налӧн бӧръян
институтъяс пыр.
Статья 31
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд ас культурнöй наследие, традицияа
тöдöмлунъяс да культураын традицияа формаяс, а сiдзжö налӧн наука
тöдöмлунъяс, технология да культура тыдовтчӧмъяс, кытчӧ пырӧны тшӧтш
йöз да генетика ресурсъяс, кöйдысъяс, бурдöдчанторъяс, пемöсъяс да
быдмöгъяс йылысь тöдöмлунъяс, вомгора творчестволöн традицияяс,
литература гижӧдъяс, серпасъяс, спорт да традицияа ворсöмъяс да
серпасасян да петкöдчан искусство, видзöм, контроль, дорйöм да сöвмöдӧм
вылö. Налöн сiдзжö эм инӧд татшöм культура наследие, традицияа
тöдöмлунъяс да культураын традицияа формаяс вылö ас интеллектуальнӧй
эмбур видзöм, контроль, дорйöм да сöвмöдӧм вылö.
2. Тайӧ инӧдъяссӧ пыдди пуктӧм да налысь дорйӧмсӧ збыльмӧдӧм могысь
канмуяс вужвойтыръяскöд öттшӧтш примитöны имитана мераяс.
Статья 32
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд урчитны верктуйяссӧ да лӧсьӧдны ас муяс либö
мутасъяс да мукöд видзас тӧдмалан либö наӧн вöдитчан стратегияяс.
2. Канмуяс зіля консультируйтчöны да ёртасьöны лӧсялана вужвойтыръяскöд
налӧн бӧръян институтъяс пыр, медым босьтны налысь асвӧляа да вежӧртӧм

сӧглас быдпӧлӧс проект вынсьӧдтӧдз, мый инмö налöн муясӧ либö мутасъясӧ
да мукöд видзасӧ, торйöн нин мупытшса озырлунъяс, ва да мукöд видзас
тӧдмалӧмкӧд, наӧн вöдитчöмкӧд либӧ найӧс перйӧмкӧд йитӧдын.
3. Канмуяс могмöдöны веськыд имитана вештанногъяс быдпӧлӧс татшӧм
уджкӧд йитӧдын да примитöны сылысь гöгöртаслы, экономикалы,
йöзкотырлы, культуралы да лов кыпöдöмлы лёкторъяс чинтан колана мераяс.
Статья 33
1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд урчитны асьнысö либö этничносьтсӧ ас
обычайяс да традицияяс серти. Тайö оз торк вужвойтырö пырысь йöзлысь
инӧдсö босьтны оланiн серти канму гражданство.
2. Вужвойтыръяслöн эм инӧд урчитны тэчассӧ да бöрйыны ас институтъясö
пырысьясöс асланыс процедураяс серти.
Статья 34
Вужвойтыръяслöн эм инӧд ас институциональнöй тэчасъяс да ас торъя
обычайяс, ловлун, традицияяс, процедураяс, практика ошкöм, сöвмöдӧм да
видзöм вылö, да сэк, кор найö эмöсь, инӧда системаяс либö обычайяс вылӧ,
мортлысь инӧд доръян юкöнын войтыркостса стандартъяс серти.
Статья 35
Вужвойтыръяслöн эм инӧд урчитны торъя йöзлысь налӧн котыръяс серти
кывкутана могъяссӧ.
36 статья
1. Вужвойтыръяслöн, торйöн нин войтыръяслöн, кодъясӧс торйӧдӧма
войтыркостса мудоръясöн, эм инӧд кутны да сöвмöдны йитöдъяс да ёртасьöм,
тшӧтш и лов могмӧдан, культура, политика, экономика да социальнöй
нырвизьясын уджкӧд йитӧдын, накöд, кодъяс пырöны налöн составö, а сiдзжö
мудоръяс пыр мукöд войтыркöд.
2. Вужвойтыръяскöд консультируйтчӧмöн да ёртасьӧмöн канмуяс примитöны
тайö инӧдöн вöдитчыны кокньöдан да сылысь олöмö пöртӧмсӧ могмӧдан
имитана мераяс.
37 статья

1. Вужвойтыръяслöн эм инӧд канмуяскöд либö налысь инӧд босьтысьяскöд
кырымалӧм сёрнитчöмъяс, артмöдчöмъяс да подула мукӧд ладмӧдчӧм пыдди
пуктӧм, наӧ кутчысьӧм да найöс могмӧдӧм вылö, да татшöм сёрнитчöмъясӧ,
артмöдчöмъясӧ да подула мукӧд ладмӧдчӧмӧ канмуясöн кутчысьöм да найӧс
пыдди пуктöм вылö.
2. Тайö Декларацияысь нинöм оз позь гöгöрвоöдны сідз, мый быттьӧ кедзовтӧ
либӧ бырӧдӧ вужвойтыр инӧдъяссӧ, мыйяс эмӧсь сёрнитчöмъясын,
артмöдчöмъясын да подула мукӧд ладмӧдчӧмын.
38 статья
Вужвойтыръяскöд консультируйтчӧмöн да ёртасьӧмöн канмуяс примитöны
имитана мераяс, на пöвстын и оланпас вына мераяс, медым шедöдны тайö
Декларациялысь могъяссӧ.
39 статья
Тайö Декларацияса инӧдъяс олӧмӧ пӧртӧм могысь вужвойтыръяслöн эм инӧд
босьтны канмуяссянь да войтыркостса ёртасьöм отсöг пыр сьöма да
техническöй отсöг.
40 статья
Вужвойтыръяслöн эм инӧд сибавны да ӧдйӧ бырӧдны веськыд ладмӧдана
процедураяс серти
канмуяскöд либö мукöдъяскöд конфликтъяс да
вензьöмъяс, а сiдзжö налысь торъя морт да öтувъя инӧдъяс быдпöлöс торкöм
дырйи имитана инӧда дорйöм вылö инӧд. Татшöм помшуöмъяс вӧчигӧн
колана ногöн босьтчöны тöд вылö вужвойтыръяслӧн обычайяс, традицияяс,
нормаяс да инӧда тэчасъяс да мортлӧн войтыркостса инӧдъяс.
41 статья
Öтувтöм Войтырсикас Котыр системаса органъяс да специализируйтӧм
учреждениеяс да правительствокостса мукöд организация отсалöны тырвыйӧ
пöртны олöмö тайö Декларациялысь положениеяссӧ, торйöн кӧ нин, сьöма да
техническöй отсöг сетӧм могысь ёртасьöм лӧсьӧдӧмӧн. Быть колӧ урчитны
вужвойтыръяслы инманаторъяс тӧдмалӧмын налысь участвуйтан туйяс да
ногъяс.
42 статья
Öтувтöм Войтырсикас Котыр, сылӧн органъяс, кытчö пырö тшӧтш и
Вужвойтыръяс серти пыр уджалысь форум, да специализируйтӧм

учреждениеяс, тшӧтш и странаса тшупöдын, да канмуяс отсалöны кутчысьны
тайö Декларацияса положениеясӧ да тырвыйӧ наӧн вӧдитчыны да примитöны
тайö Декларациясö олöмö имитана пöртöм кузя водзӧ мунан мераяс.
43 статья
Та й ö Д е к л а р а ц и я ы н в ы н с ь ӧ д ö м и н ӧ д ъ я с п е т к ö д л ö н ы м и р с а
вужвойтыръяслысь олöм, найӧс пыдди пуктöм да налысь тыр-бур олöм
могмӧдӧм вылӧ медiчöт стандартъяс.
44 статья
Тайö Декларацияын став урчитöм инӧдыс да асвöляыс öткодя сетсьö
вужвойтырö пырысь мужичöйяслы да аньяслы.
45 статья
Тайö Декларацияысь нинöм оз позь гöгöрвоöдны сідз, мый быттьӧ кедзовтӧ
либӧ бырӧдӧ инӧдъяссӧ, мыйяс эмӧсь вужвойтыръяслӧн öнiя кадӧ либö
мыйяс найӧ вермасны босьтны локтан кадӧ.
46 статья
1. Тайö Декларацияысь нинöм оз позь гöгöрвоöдны сідз, мый быттьӧ тöд
вылын кутӧма быд канмулысь, войтырлысь, йӧз чукӧрлысь либö торъя
мортлысь Öтувтöм Войтырсикас Котырлысь Уставсӧ торкöмöн быдсикас удж
вӧчан либӧ быдсикас вӧчӧмтӧр збыльмӧдан кӧть кутшӧм инӧд, либö
видлавны сідз, мый быттьӧ позяна да ошкана быдсикас вöчöмтор, мыйяс
вайöдöны асшöр да асвöляа канмуяслысь мутас öтторъялун да политическöй
öтувъялун юкӧнӧн либӧ тырвыйӧ торкалöмöдз.
2. Тайö Декларацияын йӧзӧдöм инӧдъяссӧ олöмö пöртiгöн пыдди
пуктыссьöны мортлöн инӧдъяс да ставныслӧн асвöля. Тайö Декларацияын
висьталӧм инӧдъяс олöмö пöртӧм вылӧ паськалöны сöмын сэтшöм
дзескöдöмъяс, кутшӧмъяс урчитсьöны оланпасöн, да морт инӧдъяс юкöнын
войтыркостса кöсйысьöмъяс серти. Быдсикас татшöм дзескöдöмыс оз ло
увтыртöмöн да быть колö сӧмын мукöдъяслысь инӧдъяссö да асвöлясö
признайтöм да пыдди пуктöм могысь да демократияа йöзкотырлысь
медколана да веськыд корöмъяссö могмöдöм вылӧ.
3. Тайö Декларацияын висьталöм положениеяс гöгöрвосьöны веськыдлун,
демократия, мортлысь инӧдъяс пыдди пуктöм, öткодьлун, увтырттӧмлун,
бура веськöдлöм да зільлун принципъяс серти.

