ОЛН НИИТИН – УЛС ТҐРИН ІМДРЛД
БАЄ ЎНДСТНІ
ОЛЗТА-ТУСТАЄАР ОРЛЦЛЄНА ТУСК
ЛУНДЫН СЕЛВГЧ ЗААВРМУД
БОЛН
ЦІІЛЄГЧ ЗЎЎЛТС

1999 љилин єаха сар

Лундын Селвгч зааврмуд

ЄАРГ
ОРШЛ……………………………………………………. … . …….. 1
ОЛН НИИТИН – УЛС ТҐРИН ІМДРЛД БАЄ ЎНДСТНІ
ОЛЗТА-ТУСТАЄАР ОРЛЦЛЄНА ТУСК
ЛУНДЫН СЕЛВГЧ ЗААВРМУД
I.
II.

ЎНДСН ЗАРЧМУД . …………………………………... …4
ШИИДВР БАТЛЉ АВЛЄНД ОРЛЦЛЄН …………… … 4
A) Єол залврин девсњгин залємљллєс
B) Суњєвр
C) Нутг єазрин болн біірн єазрин девсњгин залємљллєс
D) Селвлцгч болн сўвлгч мґчмўд

III. ТҐРІН ЭВРІН ЗАЛЛЄН …………………………………… 6
А) Девскр єазрин биш залємљллєс
В) Девскр єазрин залємљллєс
IV. БАТЛЛЄС ……………………………………………. …….. .. 8
А)
Єол закана болн зґвин батллєс
В)
Зґвин харслт
ОЛН НИИТИН – УЛС ТҐРИН ІМДРЛД
БАЄ ЎНДСТНІ ОЛЗТА-ТУСТАЄАР ОРЛЦЛЄНА ТУСК
ЛУНДЫН СЕЛВГЧ ЗААВРМУДЫН
ЦІІЛЄГЧ ЗЎЎЛТС
I.
II.

ЎНДСН ЗАРЧМУД ………………………………………..10
ШИИДВР БАТЛЉ АВЛЄНД ОРЛЦЛЄН …………….. 14
А) Єол залврин девсœгин залємљллєс
В) Суœhвр
С) Нутг єазрин болн б³³рн єазрин девсœгин залємљллєс
D) Селвлцгч болн сўвлгч мґчмўд

III. ТҐРІН ЭВРІН ЗАЛЛЄН ………..………………… ……18
А) Девскр hазрин биш залємљллєс
В) Девскр hазрин залємљллєс
1

Лундын Селвгч зааврмуд

IV. БАТЛЛЄС ………………………………………………… 22
А) Єол закана болн зґвин батллєс
В) Зґв-йосна харслт

2

Лундын Селвгч зааврмуд

ОРШЛ

1992 šилин така сард Хельсинки балhснд авгдсн шиидвр³р
Европд ³³мшг уга б³³лhн³ болн нґкцлтин б¢рд³ц (ЕІУБНБ)
«арh б³³хл³ хамгин т¢р¢н девсœгд эвдрл³с урдаснь саглулхд
туста болм» баh ¢ндстн³ керг-тґр меддг Деед комиссарин
ґндр ¢¢л тогтав. Эн йовдл нурєлљ хуучн Югославд тогтсн
б³³дллі залєлдата хірў медўллє болљ єарв. З³рм
кўўні
тоолврар, Европин талдан єазрмудт, нег ¢л¢ олн-імтні йосна
олн-ниитин бўрдімжд орљах орн-нутгудт, хуучн Югославд
тогтсн б³³дл давтгдхин аюл бііні. Тиигхлі 1990 šилин ўкр
сард орн-нутгудын болн залврмудын толєачнрин батлљ авсн
шин Европин тґлі Парижин улс-тґрин некврті бірмт бичгт
темдглгдсн эвт болн цецгірлтд кўрх гисн ицлиг геен
гиљінівидн.
1993 šилин туула сарин нег шинд ЕІУБНБ-ин баh ¢ндстн³
керг-тґр меддг Деед комиссарин (БЎДК-ин) ўўлд тўрўн
болљ зерг Макс ван дер Стул орв. Улсин Хурлын гешўн,
Нидерландын
hазадын кергўдин сіід, Негдсн Ўндстні
Бўрдіцин дањгин ўўлддг тґлілгч болљ кґдлід, кесг šилд³н зґв
харслhна ўўлдврт орлцљ хоршагдсн ик дамшлтар т¢шг кеh³д,
олн з¢сн европин ордудын баh ¢ндстн³ болн йосна єол
мґчмўдин хоорндк з¢тклд³н, эн¢н³ х³л³ц³р, тогтсн х³рлц³г
хурцдах аюл учрљах кесг йовдл х³л³љ авв. «Арєул» арє-уха
олзлљ, арвнас ¢л¢ (тер тоод Албань, Венгр, Казахстан,
Кыргызстан, Латв, хуучн югославск Таœhч Македонь,
Румынь, Словак, Украин, Хорвать болн Эстонь) орннутгудын тґр хаєллhнд БЎДК орлцв. Нег орн-нутгт ик зунь,
талдан орн-нутгт баh хўвнь болдг ¢ндсні эс гиš угсатна
багмудын тґлілгчнрлі залєлдата йовдлмудт т¢р¢л³д оньган эн
тусхав. Тиим йовдлмуд хойр орн-нутгин хоорндк чинврті
біідлин эс гиš тўўніс ўлў эвдрлин экн болљ, йосна єазрин зґволзла залєлдата. Иим чинврті біідлин уршгуд урднь европин
тууšин йовудт му нилчін кўргв.
Баh ¢ндстнлі хірлцх цагтан єардг зґрлдіні тґр хаєлхдан
БЎДК ¢лм³ уга, доталљ hазалдго болн нґкцх саната халх
болљ єарна. БЎДК-т бўрткх ўўрг уга болв чигн, цуг орннутгудын зґвшірљ авсн нарт делкін дигмўдір т¢шг авна. Эн
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учр дееріс БЎДК нарт делкін дигмўдиг эвріннь шинљллєні ул
болєљ, тодрха селвгч зааврмуд єарєна. Энўнлі залєлдулљ
1990 šилд зґвшіргдсн к¢ кемšіллт³р болсн бає хурлын
Копенгагені б³рмт бичгіс ишті ЕІУБНБ-ин цуг орн-нутгудын
бийдін авсн даалєврмуд ик чинр зўўљіхинь онц темдглх
кергті. Копенгагені б³рмт бичгин IV ³œгд бає ¢ндстнл³
залєлдата дигмўд тодрхаєар бич³т³. Цуг орн-нутгуд, ЕІУБНБин орлцачнр, к¢¢н³ зґвмўдин тґлі, тер дотр НЎБ зґвшірљ авсн
баh ўндстні зґвмўдин тґлі бас даалєвр авна; ЕІУБНБ-ин
ордудын ик зунь Европин Хўўвин дигмўдлі залhлдата.
Зурhан єар šил чинврті кевір кґдлљ, хілівртнь біісн кесг
ордудт оньгаснь єардго, дікніс єарч ирдг кесг седв болн тґр
БЎДК илдкљ чадв. Тедн дунд – баh ¢ндстнд тоолгддг улсин
ґв³рц б³³дл хадhлhнд болн делгрўллєнд онц чинр зўўљіх баh
¢ндстні тґлілгчнрин сурhуль-эрдмин болн баh ¢ндстні кел
олзллhна тґрмўд. ЕІУБНБ-ин нутгт бає ¢ндстні ирлцњгў
зґвмўдиг чикір болн даранднь олзлх кўцлір БЎДК hардвр
кеєід, БЎДК-т дґœ болхин кўслтієір 1993 šилд тогтсн залврин
биш б¢рд³ц болљах угсатнрин хоорндк х³рлц³н³ Сањд «Баѓ
үндстнə сурѓуль сурхин зґвин туск Гааган селвгч зааврмуд»
(1996 šил) болн “Келнə халхин баh ¢ндстн³ зґвмўдин туск
Ослон селвгч зааврмуд” (1998 šил) гидг нерідлєті хойр бірмт
бичг белдхин тґлі нарт делкід тоомсрта, ¢лм³ уга шинљчнрин
хойр баг бўрдіх эрлє орулв. Гаагин болн Ослон селвгч
зааврмудыг хґґннь кесг ордудын улс-тґрин hардвр болн зака
єарєачнр эвріннь ўўлдвртін олзлдг біісмн. Селвгч
зааврмудын экн бичгиг (кесг кел³р) угсатнрин хоорндк
х³рлц³н³ Сањд ґœг³р авч болšана.
Деед комиссарин кесг біідлд ол д³кš хілігдсн hурвдгч седвнь
тґр бірлhнд бає ¢ндстн³ олзта-тустаєар орлцлhна кев-янзла
залєлдата. ЕІУБНБ-д орлцдг орн-нутгудын эн туст
хоршагдсн дамшлтын болн біір-сўўрин тускар медхин тґлі,
теднд нег-негнл³ эвр³ дамшлтарн хувалцх болмљ ґгхин тґлі
БЎДК болн олн-імтні йосна институтмудын болн кўўн³
зґвмўдин халхар ўўлддг ЕІУБНБ-ин Бюро «Заллєна дамшлє
болн олн-ниитин орлцлhн: олн з¢сні таалд болљах ниицлєн»
гидг тґр³р ЕІУБНБ-ин цуг ордудын болн ирлцњгў нарт делкін
б¢рд³цсин орлцлєтаєар бає хурл давулх шиидвр авв. Энўг
1998 šилин хулєн сарин 18-20-д Локарно гидг балhснд
Швейцарин конфедерац бўрдів. Бає хурлын ашт кесн
зіњгллєд эн¢н³ ахлач хілігдсн тґрмўдин тускар ахрар келв.
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Цаарандан чигн эн туст кґдлх кергті гиљ темдглсмн. “Дарук
тодрха йовдл – олн з¢сті ниитиг цуг орн-нутгин ниицлєнд
орулљ чадх хамгин сіінір тґр заллhна зўсн-зўўл онлыг болн
эв-арєсиг баh ўндстні олзта-тустаєар орлцлhтаєар цаарандан
єарєлєн мґн”. Эн учр дееріс БЎДК угсатнрин хоорндк
х³рлц³н³ Сањд, Рауль Валленбергин нерт³ кўўні зґвин болн
гуманитарн зґвин Кўрілњд эрлє орулљ, ирлцњгў нарт делк³н
стандартын ул деер селвгч зааврмудыг єарєхин тґлі болн
болм талдан арє олхин тґлі нарт делкід тоомсрта ¢лм³ уга
шинšчнрин баг хурахиг сурла.
Эн седвірин ашнь олн ниитин-улс тґрин ³мдрлд баh ¢ндстн³
олзта-тустаєар орлцлhна туск Лундын Селвгч зааврмуд мґн.
Лунд гидг шведин балhснд болсн шинšчнрин товчлгч харhлт
деер Селвгч зааврмудын экн бичгнь кўцц зґвшіргдсмн.
Шинšчнрин тоод эн халхар мергљљіх нарт делк³н зґв-йосчнр,
hол закан тогтлhна болн суœhлhна дигліні тґрмўд шинљлдг
улс-тґрчнр болн баh ўндстнлі залєлдата біідлд оньган ґгдг
ниитчнр орсмн. Рауль Валленбергин нерт³ Кўрілњгин закрач
профессор Гудмундур Альфредссона толєалсн багд орлцсн
кўўні нерд дора ґггдљіні:
Рауля Валленберга нерт³ кўўн³ зґвин болн гуманитарн
зґвин Кўрілњгин (Лундын ик сурhуль) закрач профессор
Гудмундур Альфредссон (Исландь); Оксфордын ик
сурhулин тґр заллhна інгин профессор Вернон Богданор
(Великобритань); кўўн³ зґвин халхар ўўлддг Белградын
цутхлњгин закрач проф. Воин Димитрович (Югославь);
кўўн³ зґвин Норвегин Кўрілњгин ах номин кґдл³ч ахлач
доктор Асбьерн Эйде (Норвегь); проф. Яш Гхай (Кений);
Гонконгин ик сурhулин олна ґмн харсдг зґвин проф. сэр
Ю.К.Пао; Флетчерин нерт³ ик сурhулин зґвин болн эл
арє-ухана дацњгин нарт делк³н зґвин проф. Тафтс Херст
Хэннем (США); олн-³мтн³ йосна болн суœhврт дґœ
боллhна нарт делк³н Кўрілњгин зокрач Питер Харрис
(ЮАР); Рурын ик сурhулин (Бохум) гуманитарн зґвин
болн тґвкнў дґœнлhн³ зґвин талмудын дацњгин ахлач
доктор Ганс-Иоахим Хайнтце (Германь); Иерусалимин
иудейн ик сурhулин Европин кўрілњгин коллегин ахлач,
нарт делк³н зґвин профессор Руфь Лапидот (Израиль);
Лондона ик сурhулин Кингс-колледжин нарт делк³н
зґвин іњгин профессор Рейн Мюллерсон (Эстонь); «Баh
улс болн иргнмўд» сањгин (Баh улсин зґвмўдин халхар
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ўўлддг Баг) закрач доктор Шарлотта Пуфлерова
(Словак); Техасин ик сурєулин нарт делкін зґвин
профессор Стивен Ратнер (США); Нотрдамин ик
сурєулин тґр заллєна іњгин доцент доктор Эндрю
Рейнолдс (Великобритань); Католонь нутгин каталоня
ниитин кел шинљллин Кўрілњгин закрач Мигель
Струбелл (Испань болн Великобритань); Академин иргні
зґвин профессор Або Маркку Сукси (Финляндь);
Любляня ик сурєулин нарт делкін зґвин профессор
Данило Тюрк (Словения); Мердокин ик сурєулин зґвин
ах багш, Азин-Номєн далан кўўні зґвин болн угсатна
эвдрліс саглуллєна цутхлњгин закрач Фернан де Варенн
(Канада); Польшин номин академин кўўні зґвин халхар
ўўлддг Познаня цутхлњгин закрач профессор Роман
Верушевский (Польш).
Бає улсин зґвмўдин туст біідг дигмўд кўўні зґвмўдин халхла
залєлдата учрар, орн-нутгуд кўўні зґвлі, тер тоод єазаллєнас
сулдан біілєнлі
харєљах цуг наадк даалєврмудан яєљ
кўціхинь шинљчнр эврі кґдлмштін хілів. Эдн аш сўўлднь
кўўні цуг зґвмўд ідл таалд кўн болєна сул болн кўцц кґгљлиг
теткх зґвті гиљ тоолад, энўєір єардвр келі. Иргні ниит ил
болн эрчмті болх зґвті, тегід бийдін цуг улсиг, тер тоод бає
ўндстні улсиг негдўлх зґвті. Заллєна хамгин сін олн-імтні
йосна дамшлє цуг імтні зґв-олз болн кергллтс тґртін авх зґвті.
Эн учр дееріс орн-нутгин шиидврмўдин уршгла харєулсн
улс тиим шиидвр авлєнд орлцх арє олхин тґлід хамгин сін
таал тогтах цуг ордудын залврин зўткмљір иш тівљ.
Лундын селвгч зааврмудын кўслнь урднь батлљ авсн Гаагин
болн Ослон селвгч зааврмудла ідл болљана. Тернь - бає
ўндстнлі хірлцх цагтан єардг мейіркл сулрулх, БЎДК-ин єол
кўцлнь болљах эвдрліс саглулхд дґњ болљах тодрха кергўўлиг орн- нутгуд батлљ авлєнд урмд амр ґгхнь мґн. Олн
ниитин імдрлд бає ўндстні олзта-тустаєар орлцлєна туск
Лундын селвгч зааврмудт амр келір ціілєвр ґгч, бає улсин
зґвмўдин халхин болн БЎДК-ин хіліврт біідг біідллі
залєлдата талдан халхсин туст цуєар зґвшірљ авсн дигмўдин
аєулєинь диглљ авв. Селвгч зааврмудт ґггдсн эн дигмўдин
ціілєврнь ил олн-імтні йосна орн-нутгудт ідл кевір тедниг
олзлхд зґрўлгдљіні. 24 селвгч зааврмуд иим дґрвн іњгіс
тогтна: ўндсн зарчмуд, шиидвр авлєнд орлцлєн, эврін
заллєн болн олн ниитин імдрлд орлцлєна олзта-туста кев6
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янзс иткўлљіх керг-ўўл. Лундын селвгч зааврмуд онлын
ўўдніс хойр зґрўллтті: тґр заллєнд орлцлєн болн біірн єазрин
эс гиљ дотадын зірм тґрмўдлі залєлдата эврін заллєн. Эн
туст олн зўсн тґсв бііні. Зірм селвгч зааврмудын хаљуд
талдан болм хўвлвр бичіті. Негдгч іњгд ґггдљіх ўндсн
зарчмудла ирлцўлљ, цуг селвгч зааврмуд ціілєгдх зґвті.
Селвгч заавр болєна улм нірн тодрха ціілєвриг ирлцњгў нарт
делкін дигмўдіс татсн иш ґгљіх зўўлтст олљ болх.

ОЛН НИИТИН – УЛС ТҐРИН ІМДРЛД
БАЄ ЎНДСТНІ ОЛЗТА-ТУСТАЄАР ОРЛЦЛЄНА
ТУСК ЛУНДЫН СЕЛВГЧ ЗААВРМУД
I.

ЎНДСН ЗАРЧМУД
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1.

Олн ниитин-улс тґрин імдрлд бає ўндстні олзта-тустаєар
орлцлєн олн-імтні йосна тґвкнўн ниитин нег эркн чинрті
тогтагч хўв мґн. Европд болн талдан єазрт хоршагдсн
дамшлтнь тиим кґдлмшт олзта-тустаєар орлцдгиг урмдулхин
тґлі орн-нутгуд бає ўндстні сіієинь хањєадг шишлњ эв-арєс
ўўдіх болљ єархиг ўзўлні. Эн селвгч зааврмудын кўцл - эврі
ончсиг болн ґвірц біідлиг геелго, цуг тґрин імдрлд бає улсин
амрар орлцхиг урмдулљ, зґвті заллєнд болн орн-нутгин бўрнбўтн біідлиг хањєалєнд дґњ боллєн.

2.

Эн селвгч зааврмуд ўндсн зарчмудар болн нарт делкін зґвин
дигмўдір тўшг авна. Эн зарчмудын болн дигмўдин тоод олн
ниитин- улс тґрин імдрлд орлцх бає ўндстнрин зґвлі болн
тедні талдан улс-тґрин зґвлі ирлцљ, кўўні эркн зерг кўндллєн,
ідл зґв болн эс єазаллєн орна. Орн- нутгудын даалєвр –
тевчірин, тґвкнўн болн цецгірлтин біідлд иргні ниитин цуг
халхин делгрлтиг хањєадг нарт делкід зґвшірљ авсн кўўні
зґвиг болн закан ахлдгиг тевчлєн.

3.

Олн ниитин-улс тґрин імдрлд бає улсин олзта-тустаєар
орлцлєиг хањєах шишлњ кўрілњгүд секхлі (тиим кўрілњгс
йосна ўўргті эс гиљ кўцц зґвті болх гиљ сангдна) тедн эвріннь
ўўлдврт орлцулсн цуг улсин зґв тевчх йоста.

4.

Кўн болєнд бає ўндстні тоод орхас даву бийін илдклєні нань
чигн кев-янзс бііні. Бає улсин тоод орхнь эс гиљ икњкнь гиљ
бийін тоолхнь - тиим шиидвр кўн эврін авна, талдан кўн
энўнд келљ чадхш. Эн туст иим шиидвр авлєн эс гиљ иим
шиидвр эс авлєн эн кўўні зґвиг хасх йосн уга.

5.

Кўрілњгсиг болн диг-дараг бўрдіхлі эн селвгч зааврмудла
бає улсин тґрмўдиг ирлцўлљ эн йовдлын єанцхн аєулєднь
оньган ґгхмн биш, энўні кев-янзд бас оньган тусхах кергті.
Итклті біідлиг геелгон тґлі тґрин йосна болн бає улсин
хоорндк селвлцлєні йовдл кўн болєнд ґргір орлцхд ил,
транспарентн болн тооца ґгх зарчмар тўшг авгч болх зґвті. Тґр
болхла олн ниитин олнд зіњгллєні эв-арєсин халхас сойлын
8

Лундын Селвгч зааврмуд
хоорндк нег-негніннь седкл медхд дґњ болхиг болн бає улсин
тґрмўдиг босххиг урмдулх зґвті.
II.

ШИИДВР АВЛЄНД ОРЛЦЛЄН

А)

Єол залврин девсњгин залємљллєс

6.

Орн-нутгуд єол залврин девсњд ўлмієін
кўргдг єардлєна
лавта кґшўрєс бає улст ґгх зґвті, кергті болхла шишлњ
залємљллєс ўўдіх зґвті. Олн зўсн таал тоод
авхла эн
залємљллєст иим юмн орна:
-

-

бає ўндстнрин тґліллтин шишлњ кев-янзс, ўлгўрнь,
Улсин хурлын нег эс гиљ хойр ґргід эс гиљ Улсин
хурлын хораст теднд кергті ормиг ўлділєн
болн
зака єарєлєна йовдлд батллєтаєар орлцлєна нань чигн
кев-янзс;
сііднрин хўўвд бііх ґндр ўўлиг, деед эс гиљ єол закана
зарєд, дора зогсчах зарєд болн селвлцгч мґчмўдт эс
гиљ деед девсњгин талдан мґчмўдт бііх ормиг бає
ўндстні тґлілгчнрт ґгхиг батрулхин туск церглгч
йосна болн церглгч йосна биш бооцлєс;
- бає улсин зґв-олзиг тоод авлєиг ирлцњгў ямин
кемљієір хањєах залємљллєс, ўлгўрнь, бає улсин
керг-тґрір ўўлддг кґдлічнриг шиидлєн эс гиљ дањгин
ўўлддг зааврмудыг барллєн;
- бає улсиг тґрин мґчмўдин кґдлмшт оруллєна шишлњ
керг-ўўл, тедў дўњгі олнд церглдг тогтацсин бає
ўндстні кел олзлљ туслмљс ўзўллєн.

В)

Суњєвр

7.

Европд болн талдан єазрт хоршагдсн дамшлт улс-тґрин
імдрлд бає улсин орлцлєна таал тогтахд суњєлєна ўўл-йовц
ик чинр зўўљіхинь ўзўлні. Орн-нутгуд бає ўндстнд ордг
улсин тґрин кергт орлцлєна, тер тоод дууєан ґгх болн эс
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єазалљах ул деер эврі нерін суњєгдх ўўлд орулх зґвиг батлх
йоста.
8.

Улс-тґрин намудын тогталєн болн ўўлдвр негдўллєні
сул зґвин нарт делкін-зґв йосна зарчмар тўшг авх зґвті. Эн
зарчмд эн эс гиљ талдан хамцана иргнмўдиг негдўлдг улстґрин намуд, тедў дўњгі зуг єанцхн нег онц хамцана зґв-олз
медўлдго намуд бўрділєні сул зґв орна.

9.

Суњєлєна диглін бає улс суњєврт орлцхин болн эврі
ўлмі ўзўлхин тґлі таал тогтах зґвті.

10.
С)

-

Бає улс хамдан нег єазрт бііхлі кўцц зґвиг
иткўлљіх нег бірмт бичгин дуњєра бўрдіљ, тедні болм
тґліллт хањєаљ болх.

-

Бає улс суњєврт орлцлєнд кирціті суњєлєна диглін
дґњ болдг. Тер эс гиљ талдан партьд ґггдг зака
єарєдг хўўвин ормин то цуг ўндстні суњєврт авгдсн
дууєин хўвлі залєлдата.

-

Суњєачнр суњєгдљах улсиг эврі дурарн диглљ тівні
гисн нег кўўг деер гих дууєан ґглєні зірм янзс
бає улсин орлцлєнд болн хамцас хоорндк нґкцлтиг
ґргљўлхд дґњ болљ чадна.

-

Улсин хуралд орхин тґлі хўвиг баєрулљ, бає
улсин тґр заллєнд орлцлєиг икдўлљ болљана.

Суњєлєна дуњєран мељі дигллєн бає ўндстні зґвтієір
орлцлєнла ирлцх зґвті.
Нутг єазрин болн біірн єазрин девсњгин залємљллєс
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11. Орн-нутгуд олн ниитин-улс тґрин імдрлд бає ўндстні нутг
єазрин болн біірн єазрин девсњгин орлцлє икдўлх кергўўлиг энўні ґмн єол залврин девсњгин туст (6-гч – 10-гч
зўўл) келгдснлі ідл кўціх зґвті. Нутг єазрин болн біірн єазрин
заллєна мґчмўдин тогтацнь болн тедні шиидвр авлєна дигдарань імтнд дамљулгдм болн кўртм болхиг, тиим кевір бає
улсин орлцлєиг гиигрўлхиг хањєах зґвті.
D)

Селвцгч болн шишлњ селвг ґггч мґчмўд

12.

Орн-нутгуд ирлцњгў тогтлцасин кемљінд тґрин йосна
болн бає ўндстні хоорндк кўўндврт дґњ болх сўвлгч болн
селвцгч мґчмўдиг бўрдіх йоста. Эн мґчмўдин ханьд гербўўрір тетклєні, єазрин сањгин, сурєуль-эрдмин, келні болн
сойлын тґрмўдір ўўлддг шишлњ хорас орљ чадљана. Эн
мґчмўдин гешўд тедні кўцллі ирлцљ, бає улсин сіієинь хііљ,
улм олзта-тустаєар тўўгинь медўлљ теткх зґвті.

13.

Деер келгдсн мґчмўд єардврин ґмн тґрмўд тівх, селвгч
зааврмуд белдх, зака ўўдігч болн талдан сўв-селвгўд єарєх,
біідлин хўврлтиг хіліх болн залврин белдљіх шиидврмўдт
ціілєвр ґгх арє-болмљ авх зґвті. Тґрин йосн оньдин эн
мґчмўдлі харєљ, бає улсин бачм хаєлх зґвті тґрмўдиг
хаєлхин, итклиг батрулхин тґлі зака ўўдігч болн закрлєна
керг-ўўлин туст теднлі кўўндљ селвлцх зґвті. Эн мґчмўдин
олзта-тустаєар ўўлдлєн кергті тоотар кўццднь теткхиг некх.

III. ТҐРІН ЭВРІН ЗАЛЛЄН
14.

Олна ниитин-улс тґрин імдрлд бає улсин йоста кевір
орлцлєна кергт девскр єазрин биш эс гиљ девскр єазрин тґрін
эврін заллєна залємљллєс тус-тустан эс гиљ хамдан кергті
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болх. Иим залємљллєсла холвата кергллтсиг хањєахин тґлі
орн-нутгуд кергті тоотыг кўццднь йилєљ ґгх зґвті.
15.

Деер келгдсн залємљллєс сін кўцімљтієір кґдлхин тґлі
тґрин заллєна зірм халхд авгдљах шиидврнь негн болх
зґвтієинь, талдан халхст олн зўсиг хадєлхин давуєинь тґрин
йосн болн бає улс эрк биш зґвшірљ авх йоста.
- Йосна єол мґчмўдин ўўргт харслт, єазад хірлцін,єазад
орн-нутгудас нўўљ ирлєиг бўрткдг болн мељі деер
шалєљ тамєлдг цергллтин љурм, ґргн эдин йосн, мґњг
ґгйіллєна улс-тґр орна.
- Талдан ўўргиг, тер тоод дора келгдљіх ўўргиг, бає улс эс
гиљ девскр єазрин заллєна мґчмўд эврін єанцарн эс гиљ
єол йоснла хамдан кўціні.
-

Нег орн-нутгин кемљінд бає улсудын біідлд єардг
йилєврмўдин учринь хіліхлі, ґггдљіх ўўргнь ідл биш
болљ єарна.

16.

Эврін заллєна бўрдімљс, девскр єазрин болвчн эс гиљ
девскр єазрин биш болвчн, керг деернь йосндан імтні
ирлцњгў іњгин сана медўлхин тґлід олн імтні йосна
зарчмудар тўшг авх зґвті.

А)

Девскр єазрин биш залємљллєс

17. Девскр єазрин биш эврін заллєна кев-янзс бає ўндстні
сойлыг болн ґвірц біідлиг хадєлхд болн ґргљўлхд туста
эв-арє болљ єарна.

18.

Тиим залємљллєс олзлљ, хамгин олзта-тустаєар
хаєлгдљах тґрмўд дунд сурєуль-эрдмин, сойлын, бає
улсин келиг олзлєна, шаљна болн бає ўндстні ґвірц
біідллі болн біідл-љирєлин хаалєла залєлдата талдан
халхст багтна.
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- Імтнд болн багмудт эврі дурар бає улсин кел деер эврі
нерд болн нерідлєс олзлх зґв бііні, тер мет эн
нердиг
болн нерідлєсиг йосна мґчмўдір зґвшіргдљ
авгдх зґв бас бііні.
- Сурєуль-эрдмин халхд ўлгўр тогталєна туст тґрин йосна
мґчмўд даавр авна. Энўг тоод авхла, бає улсин бўрдіцс
ирлцњгў бає улсин кел, эдні сойл эс гиљ эн хойриг
дасхлєна сурєулин кґтлврин аєулєинь тогтаљ чадна.
- Бає улс эврі белг-темдг болн сойлын халхас бийін
медўллєні талдан янз шўўљ авад олзлљ чадна.
В)

Девскр єазрин залємљллєс

19.

Цуг олн-імтні йосна ниитмўдт зўсн-зўўл девскр єазрин
девсњгин тґрин заллєна залємљллєс біідмн. Европд болн
энўні мељін ца хоршагдсн дамшлт зака тогтагч болн
кўцігч йосна зірм кўцц зґвмўдиг цутхлњ девсњгіс нутгин
девсњд ґггдхлі сін болх билі гиљ герчлні. Тиигн гихнь
эннь хоосн тґрин бўрдіцин тґвлўллє уга келєн биш,
нутг єазрин болн біірн єазрин іңгўдір тўўні ўўргиг
тархах зґв уга.

20.

Бає ўндстні тууљин болн девскр єазрин ґвірц біідлиг
тоод авад бўрдігдсн біірн єазрин, нутг єазрин эс гиљ
эврін залдг закрврин ирлцњгў мґчмўд бає улсин тґрт улм
сіінір, олзта-тустаєар шунхин тґлі бий деерін кесг ўўрг
авч чадна.

- Тиим мґчмўдин медлд нурєлљ эс гиљ ик зуудан
біідг ўўргўд (энўг кўціхд ик кўцімљті дамшлт
хоршагдсн) сурєуль-эрдмин, сойлын, бає улсин кел
олзлєна, эргндк біідл харлєна, біірн єазрин зуралєна,
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йиртмљин кґрњг эдллєні, эдл-ахун ґслтин, ормд зґв- йос
харлєна кґдлмшиг, тер мет гер-бўўрір тетклєні, эрўл-менд
харлєна болн ниитин туслмљин талдан янзсиг багтана.
- Єол болн нутгин йосна хамдан кўцідг ўўргўд алв
авлєнла, зарєла, кґлгин болн зуулчллєна ґслтлі
залєлдата.
21.

Біірн єазрин, нутг єазрин болн эврін залдг йосна мґчмўд
цуг улсин зґвиг, тер тоод тедні медлд ордг девскр єазрт
бііх ямаранчн бає улсин зґвиг кўндлљ хањєах зґвті.

IV.

БАТЛЛЄС

А)

Єол закана болн зґвин батллєс

22.

Эврін заллєна залємљллєс закаєар тодрулгдх зґвті,
эдниг сольх диг-даран йирин заканд олзлдгас йилєрх зґвті.
Шиидвр авлєнд бає улсин орлцлєна тґлі сін таал тогтах
залємљллєс зака ўўдігч диг-дараєар эс гиљ ирлцњгў талдан
эв-арєар тодрхалгдна.
-

Єол закана зокалмудар батлгдсн залємљллєс авлєн
эс гиљ сольлєн йирдін зака єарєачнр эс гиљ дууєан
ґгх зґвті імтн улм ни болх зґвті некврлі залєлдата.
-

-

Зака
ўўдігч диг-дараєар тогтагдсн эврін заллєна
залємљллєс сольхин тґлі, зака єарєдг хургин, эврін
заллєна мґчмўдин эс гиљ бає ўндстні мґчмўдин, эс гиљ
эдні цугин дууєин ик зунь кергті.
Эврін заллєна залємљллєс болн шиидвр авлєнд бає
улсин орлцлєна залємљллєс ўўлдлєні тґр дарударунь хілігдх зґвті. Эннь болхла хоршагдсн
дамшлтас болн хўвргдсн біідліс ишті залємљллєсиг
сольх кергті угаѓинь илдкх ўнті арє ґгчіні.

23. Бає улсин орлцлєна шин кев-янзс олзлх болн делгрўлх арє
ґгчіх цаг зуурин эс гиљ девсњг-девсњгин залємљллєс
керглхин туск тґр тівљ болна. Тиим залємљллєсиг тодрха
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болзгт зака ўўдігч эс гиљ йосна биш диг-даранд тогтаљ
болна. Эн ўўлдвр кўцімљті аль кўцімљ уга болхла, болзгиг
хасљ, хірў хіліљ эс гиљ икдўлљ болна.
В)

Зґв-йосна харслт

24. Олн ниитин-улс тґрин імдрлд бає ўндстні олзта-тустаєар
орлцлєна тґлі, эвдрл³с урдаснь саглулх, зўтклдіг уга кех
сўвллєні сіінір кґдлдг цувгуд кергті, дікід кергті цагла нег дікљ
олзлдг эс гиљ талдан залємљлєс керглљ болљана. Ирлцњгў эварєс иим:
-

закрврин эс гиљ зака тогтагч шиидврин туст зарєин
бўрдіцд эрлє ґгід, эвдрлиг уга келєн. Эннь болхла орннутгт ўлмі уга, імтнд кўрм болн йилєл уга ўўлддг
зарєин мґчмўд бііх зґвті болн тедні шииидвриг кўндлх
неквр тівні.

-

зўтклдіг уга кех немр залємљлєс, тер мет кўўндлцін,
ўнн йовдл илдклєн, хойр халхин хоорндк ўўлдвр,
арбитраж, бає ўндстні керг-тґрин омбудсмен болн
тґрин заллєна тґрір єардг єундл авлєна болн хілілєні
кґдлмш кўціљ чаддг шишлњ комиссь.

ОЛН НИИТИН –УЛС ТҐРИН ІМДРЛД БАЄ ЎНДСТНІ
ОЛЗТА-ТУСТАЄАР ОРЛЦЛЄНА ТУСК
ЛУНДЫН СЕЛВГЧ ЗААВРМУДЫН
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ЦІІЛЄГЧ ЗЎЎЛТС
I.

ЎНДСН ЗАРЧМС

1.

Негдсн Ўндстні Бўрдіцин Дўрм (цааранднь «НЎБ-ин
Дўрм») болн ЕІУБНХ-ин/ ЕІУБНБ-ин ўндсн бірмт бичгўд
кўўні зґвиг, нег ўлў бає улсин зґвиг кўндлдг эврі эркті орннутгудын хоорндк иньглгч болн нґкцгч хірлціг
ґргљід,
нарт делкін тґвкнўн біідлиг болн іімшг уга
біілєиг хадєлљ
батруллєнд зґрўлгдљіні. Тууљ ўзўлљісір,
кўўні зґвиг, тер
тоод бає улсин зґвиг, эс кўндлхлі, эннь
орн-нутгин дотрк
тогтун біідлиг уга кељ, орн-нутгудын
хоорндк хірлцінд му
нилчін кўргљ чадна, тиигхлі нарт
делкін тґвкнўн біідлд
болн іімшг уга біілєнд аюл учраљана.
1975 љилд Хельсинкин Товчлгч Актд зарлгдсн декалогин VII
зарчмас авн орн нутгуд–ЕІУБНБ-ин орлцачнр бає ўндстні
тоод ордг улсин зґвиг кўндлєні, тґвкнўн біідлиг болн тогтун
біідлиг хадєллєна хоорндк ул залєлдаг темдглсмн. Сўл
љилмўдин ўндсн бірмт бичгўдт эн залєлдаг дікн заасмн, тер
мет Мадридин харєлтын Ашлгч бірмт бичгт (1983 љил) (15гч зарчм), Вені харєлтын Ашлгч бірмт бичгт (1989 љил) (18
болн 19 зарчмс) болн шин Европин Парижин улс-тґрин
некврті бірмт бичгт (1990 љил), дікід деед девсњгин дарук
харєлтсин бірмт бичгўдт, ўлгўрнь, Хельсинкин бірмт бичгт
(1992 љил) (IV іњгин 24 зўўл) болн Лиссабона бірмт бичгт
(1996 љил) (I іњг, XXI зун љилин Европин тґлі цуг олна
делгў іімшг уга біілєні ўлгўрин туск Лиссабона зарллє, 2
зўўл). Негдсн Ўндстні Бўрдіцин кемљієір бає улсин зґвиг
тетклєні, харслєна болн тґвкнўн біідлиг, тогтун біідлиг
хадєллєна хоорндк залєлдаг ўндсні эс гиљ угсатна, шаљна
болн келні бає улсин тоод ордг імтні зґвмўдин туск НЎБ-ин
Зарллєин (1992 љил) (цааранднь «Бає улсин туск НЎБ-ин
Зарллє») оршлд темдглљіні. Энўніс нань, шин Европин тґлі
Парижин улс-тґрин некврті бірмт бичг батлљ авад, цуг орннутгуд–ЕІУБНБ-ин орлцачнр заллєна олн імтні йосна
зарчмудт итклті бііхиг ўзўлв.

Бає улсин тоод ордг імтн кўўні зґвиг ідлір кўціхин тґлі цуг
халхин арє-болмљ тогталєн ямаран чигн шиидвр авлєна, нег
ўлў теднлі шуд залєлдата шиидвр авлєна ўўл-йовцд олзта16
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тустаєар
орлцхинь некні. Біідл олн зўсн біідг болвчн, бає
улсин керглтс болн ицл хањєахин тґлі олн імтні йосна йирин
диг-даран кергті болвчн, хоршагдсн дамшлтнь шиидвр
авлєнд бає улсин олзта-тустаєар орлцхин тґлі захас авн
шишлњ керг-ўўл кўціх кергті болљана. Тиим йовдл єархла,
энўг кўціх орн-нутгудын ўўрг кесг нарт делкін дигмўдт
темдглгдљіні: імтні кемљілєн Копенгагені селвлціні Бірмт
бичгин (1990 љил) (цааранднь «Копенгагені Бірмт бичг») 35
зўўлір, орн нутгуд-ЕІУБНБ-ин орлцачнр «орн-нутгин кергтґрт орлцлєна, тер тоод тиим бає улсин ґвірц біідлиг харсх
болн урмдулх керг-тґрт орлцлєна, бає ўндстні тоод ордг імтні
зґвиг кўндлх». Бає улсин туск Зарллєин (1992 љил) II-гч
йосна 2 болн 3 зўўлір, «бає улсин тоод ордг імтнд орн нутгин
імдрлд шунмєаєар орлцх зґв бііні», тер мет «эвріннь бає
улсла эс гиљ біідг нутгла залєлдата шиидвр ўндсні, кергті
болхла, нутгин девсњгд авлєнд шунмєаєар орлцх зґв бас
теднд ґггдні. Бає ўндстнриг харслєна туск Европин Хўўвин
Кемљіті хоорондын бооцана (1994 љил) (цааранднь «Кемљіті
хоорондын бооцан») 15-гч йосар, орн нутгуд-орлцачнр «бає
ўндстні тоод ордг імтн сойлын, олн ниитин болн эдл-ахун
імдрлд, дікід тґрин ўўлдврт, нег ўлў теднлі залєлдата кергтґрт олзта-тустаєар орлцхин тґлід кергті таал тогтах ўўрг
авна».
Олзта-тустаєар орлцлєна тґлід кергті таал тогталєн эвріннь
дурар орлцхиг некні. Ниитин-улс тґрин негдлєн гидг медін
Кемљіті хоорондын бооцана 5-гч йоснд саглулљ темдглгдсн
кўчір кесн ассимиляц болљах ўўл-йовцас йилєрні. Бає ўндсні
тоод ордг імтні зґв кўцілєн эрк биш сін дурн бііхлі тґвкнўн
болљ, орн-нутгин улс-тґрин ухана болн зака єарєлєна халхд
хамгин олзта-туста болх. Тегід імтні зўсн зўўл багмудын
ґргір болн шунмєаєар орлцлєнла залєлдата иим ўўл-йовц
ниитиг улм олзта-тустаєар залхд тус болна. Юњгад гихлі,
иим ўўл-йовц цуг імтні сі хііљ, олн ниитин імдрлі залєлдулљ,
аштнь орн-нутгин бўрн-бўтн біідлиг батрулна. Олн ниитин–
улс тґрин імдрлд бає ўндстні олзта-тустаєар орлцлєнла
залєлдата нарт делкін дигмўдт Негдсн Ўндстні Бўрдіцин,
ЕІУБНБ-ин болн Европин Хўўвин кўцлд болн зарчмд, тер
тоод орн-нутгудын эврі эркті ідлціні, девскр єазрин бўрнбўтн біідлин, улс-тґрин ўлмі уга біідлин зарчмд, харшлт
кўргљіх ўўлдвриг кўціх зґв уга (Копенгагені Бірмт бичгин
37-гч зўўл, Бає улсин туск Зарллєин 8-гч йосна 4-гч зўўл,
Кемљіті хоорондын бооцана оршл хілітн).
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2.

1992 љилин Хельсинкин бірмт бичгин IV іњгин 25-гч
зўўлин зокалмудас ишті эн Селвгч зааврмуд энўнлі
залєлдулљ авсн ўўргўдір тўшг авад, орн-нутгудт–ЕІУБНБин орлцачнрт «ЕІУБНХ-ин туст эвріннь ўўргін, тер тоод бає
ўндстні угсатна, сойлын, келні болн шаљна ґвірц біідлиг
урмдулхин тґлі таал тогталєнла болн харслєнла залєлдата
ўўргін улм олзта-тустаєар кўцілєні цаадк арє ґгчіні».
НЎБ-ин Дўрмин 1-гч йосна 3-гч зўўлд темдглсір, Бўрдіцин
кўцлин негнь – «эдл-ахун, ниитин, сойлын болн кўмнлг тґр
хаєлєна халхд нарт делкін нґкцлт кех, імтні зґвмўдиг болн
цугтаднь – зўсн, киисн, келн болн шаљн йилєл угаєар - єол
сул зґвмўдиг кўндлєиг ґргљх, урмдулх керг мґн. Цааранднь
55-гч йосна «с» зўўлд кўцлин туст диглсір, «імтні зґвмўдиг
болн цугтаднь – зўснь, кииснь, келнь болн шаљнь йилєл
угаєар – ґггдљіх єол сул зґвмўдиг цуг олна кўндлєнд болн
тевчлєнд тус болх кергті». Дўрм імтні зґвин кўндлєні болн
нарт делкін тґвкнўн біілєиг, іімшг угаєар біілєиг хадєллєна
хоорндк бат залєлданас иш авна; кўн болєна зергин ўндсн
чинрин тускар кўўні зґвин Цуг олна зарллєин (1948 љил) 1гч йоснд, иргнмўдин болн улс-тґрин зґвмўдин туск Нарт
делкін улс-тґрин бооцана (1966 љил), эдл-ахун, ниитин болн
сойлын зґвмўдин туск Нарт делкін улс- тґрин бооцана (1966
љил), зўс йилєљ даљрлєна цуг кев-янзсиг уга келєні туск
Нарт делкін хоорондын бооцана (1965 љил) оршлмудт бас
келгдљіні. Эн зерг цуг улст бііні, ідл болн авч болшго зґв
медўлні.
Ідл зерг болн авч болшго зґвіс ишті кўўні зґвин туст цуг нарт
делкін бірмт бичгўдт, тер дотр кўўні зґвин Цуг олна
зарллєин 2-гч йоснд, иргнмўдин болн улс-тґрин зґвмўдин
туск Нарт делкін улс-тґрин бооцана 2-гч болн 26-гч йоснд,
эдл-ахун, ниитин болн сойлын зґвмўдин туск Нарт делкін
улс-тґрин бооцана 2-гч йоснд темдглгдсн эс йилєљ даљрлєна
зарчм єарна. Зўс йилєљ даљрлєна цуг кев-янзсиг уга келєні
туск Нарт делкін хоорондын бооцана 1-гч йоснд тодрха кевір
иигљ бичіті: эн бірмт бичг «тґрлин, ўндсні эс гиљ угсатна
єарлєин темдгір» йилєљ даљрлєиг хґрні. Імтні зґвиг болн єол
сул зґвиг харслєна туск Европин хоорондын бооцана (1950
љил) (цааранднь «Імтні зґвин туск Европин хоорондын
бооцан») 14 іњгд бас йилєљ даљрлєиг хґрх зарчмиг зарлгдљ,
хоорондын бооцан батлљ ґгсн зґвмўдин болн сул зґвмўдин
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туск кўўндвр єархла, «ўндстні эс гиљ ниитин єарлєна, бає
ўндстні тоод орлєна» темдгір йилєљ даљрљ болшго гиљ
келгдні. Эн зокалмуд болн зарчмуд ЕІУБНБ-д орлцдг орн
нутгудын єол заканд орв.
Бає ўндстні тоод ордг улс, олн ниитин-улс тґрин імдрлд
олзта-тустаєар орлцх зґвті болхла, эднд эврі зґвін кезі чигн
олзлх арє ґггдх зґвті. Энўні тускар Копенгагені бірмт бичгин
31 зўўлд, Кемљіті хоорондын бооцана 4 йоснд болн Бає
улсин туск НЎБ-ин Зарллєин 4-гч йосна 1-гч зўўлд келгдљіні.
Кемљіті хоорондын бооцана 4-гч йосна 2-гч зўўлір, зерг
кўндлєні ідл зґв тетклєні керг єанцхн йилєљ даљрлєиг хґрх
зарчм тогтаљахш, бас «бає ўндстні тоод ордг улсин болн
імтні єол багд ордг улсин хоорндк кўцц болн ўнн ідлціні
зарчмиг оньгт авна». Энўні тґлі орн-нутгуд «кергті цагла улс
тґрин…імдрлин цуг халхст зокаста арє-кемљі кўціх зґвті
…», энўнлі залєлдулљ эдн «бає ўндстні тоод ордг імтні онц
біідлиг зґвтієір оньгт авна».
Селвгч зааврт темдглгдсн імтні зґвин кўндлєні болн иргні
ниитин делгрлтин хоорндк залєан олзта-туста улс-тґрин олнімтні йосна неквриг медўлні.Эннь, імтні зґвин туск Европин
хоорондын бооцана оршлд келсір, цуг делкід ўнн-чик біідл
болн тґвкнўн біідлиг тетклєнлі тасрлт угаєар залєлдата. Шин
Европин тґлі Парижск улс-тґрин некврті бірмт бичг ЕІУБНБд орлцљах орн-нутгуд заллєна олн імтні йосна диглін, тер
дотр імтні зґвиг кўндлєн, цецгірлєні ул-сўўр бўрдіні гиљ
медўлв.
3.

Олн ниитин- улс тґрин імдрлд бає ўндстні олзтатустаєар орлцлєиг теткгч онц тогтацс талдан улсин зґвиг
хаслєн деер бўрдљ чадшго. Імтні зґвмўд бўклдін болн кезідчн
кўцігдх зґвті, тер дотр орн-нутгасн ирлцњгў кўцц зґвін авч
чадљах тогтацс терўг кўціх зґвті. Копенгагені бірмт бичгин
33-гч зўўллі таарулљ, орн нутгуд–орлцачнр бає ўндстні ґвірц
біідлиг харслєна кергті арє-кемљі авчах цагтан «ямаранчн
тиим арє-кемљін ирлцњгў орн нутгуд– орлцачнрин талдан
иргнмўдин туст ідлцлєні болн эс йилєљ даљрлєна зарчмла
ирлцх. Цааранднь, Копенгагені бірмт бичгин 38-гч зўўлд
иигљ келгдљіні: «орн нутгуд–орлцачнр бає ўндстні тоод
ордг імтні зґв харслєна болн кўндлєні кергт арє-чидлін нґґлго
орлцхларн, эвріннь ўўргін імтні зґвин туск хоорондын
бооцаєар болн ирлцњгў талдан нарт делкін зевсгўдір кўцц
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кевір кўціх зґвті». Мел тиим зокал Кемљіті хоорондын
бооцана 20 зўўлд бііні: «Кемљіті хоорондын бооцанд
зарлгдсн зарчмудас ишті зґвмўд болн сул зґвмўд кўціхлірн,
бає ўндстні тоод ордг ямаранчн кўн ўндстні зака єарєлєна йос
дахљ, талдан улсин, тер тоод імтні єол багд ордг эс гиљ
талдан бає ўндстні тоод ордг улсин зґвмўдиг кўндлні». Эн
йовдл «бає улсин ханьд ордг бає улсин» туст учрна, нег ўлў
девскр єазрин эврі заллєин таалд тиим юмн єарна (16-гч
болн 21-гч селвгч зааврин ціілєгч темдгўд, дора хілітн).
Энўнд кўўкд улсин зґв кўндлєиг, тер тоод «орна улс-тґрин
болн олн-ниитин імдрлд» йилєљ даљрлєнас сулдхлєиг орулљ
болна. Энўні тускар кўўкд улсин туст йилєљ даљрлєна цуг
кев-янзс уга келєні туск Хоорондын бооцана (1979 љил) 7-гч
йоснд келгдљіні.
4.

Бає улсин тоод ордг імтні эврін бийін медљ авлєна
зарчмин ул-сўўрт єол ўўрг бііні. Копенгагені бірмт бичгин
32-гч зўўлд иигљ бичіті: «бає ўндсні тоод орлєна тґр кўн
болєн эврін хаєлна, шиидвр авсна хґґн ўўніс ямаранчн му аш
єаршго». Кемљіті хоорондын бооцана 3-гч йосна 1-гч зўўлд
бас «бає ўндстні тоод ордг ямаранчн кўн тўўнд тоолгдхинь
эс гиљ тоолгдљ болшгоєинь эврін шиидх зґв авна, эс гиљ эн
шиидврлі залєлдата зґвиг кўцілєн эн кўўг хавчдг зґв уга»
гиљ урдас заагдљана. Бає улсин туск НЎБ-ин Зарллєин 3-гч
йосна 2-гч зўўлд бас бає улсин тоод ордг ямаранчн кўўнд
Зарллєд темдглгдсн зґвиг кўцілєні эс гиљ эс кўцілєні ашт му
юм учраљ болшго гиљ келгдљіні.
Кўўнд эвріннь дурар бийін медљ авх зґв эс ґгхлі, кўўні
бодгалин сулдан біілєиг болн бийін даасн біідлиг кўндлєиг
теткљ болшго. Кўн болєн зўсн-зўўлір бийін медљ авч чадна,
тер мет єанцхн онц імдрлд биш, бас олн-ниитин імдрлд.
Ухан-тоолврарн сольлцан ґргљљ, імтні шулун-шудрмг
чинрнь ґсч біідг ил янзта ниитин імтні икњкнь кесг дўрті
болдг. Эн дўрмўд олн зўсн ниитин залєасла таарулљ ідл
болдг, хамдан біідг эс гиљ ямр нег диг-дарагар (девсњті эс
гиљ девсњго) диглгддг.
5. Олн-імтні йосна ниитст шиидвриг батлљ авлєна дигдарана халх аєулєин халхас дор биш, ідл чинрті. Заллєна
зокаста дамшлє єанцхн олн-імтні туст кўцігжљіхш, імтні сі
хіілєнлі бас залєлдата. Эн учр дееріс ирлцњгў диг-даран
кергті імтні орлцлєиг урдаснь заах зґвті, терўг олн-ниитин
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нўдніс болн ўнлєніс нуух керг уга, імтн эврін терўг шўўљ
хіліх зґвті. Єанцхн тиим диг-даран ниитин тогтврта иткл авх.
Ирлцњгў диг-даранд ґргір орлцлєн селвлє ґгч, сурвр тівљ, цуг
олн-імтні кўўндврт орулљ, келлці давулљ, кергті улсас
тодрха зґвшірл авч иим арєар теткгдні. Тиим диг-дара олзлљ
батлгдсн шиидврмўд кўчір биш, сін дурар кўцігдх гиљ
кўлігдљіні. Кемр тґрин мґчмўдин болн кергті багин хіліцс
хоорндан икір эс таарсн цагт, заллєна зокаста диг-даранас
иштієір хамгин сін шиидвр олхин тґлід хаљуєас кўўні
туслмљ керглхлі чик болхбилі.
Бає ўндстні туст Копенгагені бірмт бичгин 33-гч зўўллі
ирлцўлљ, ЕІУБНБ-д орлцљах орн-нутгуд «эврі девскр єазр
деер бає ўндстні угсатна, сойлын, келні болн шаљна ґвірц
біідлиг харслєна арє-кемљі авч, зокаста селвлє, тер дотр
тиим бає улсин бўрдіцслі эс гиљ хамцасла залєлда кесні хґґн
эн ґвірц біідлиг урмдулхин тґлі кергті таал тогтах зґвті».
Хельсинкин бірмт бичгин VI іњгин 26-гч зўўллі таарулљ,
ЕІУБНБ-д орлцљах орн- нутгуд бас «бає ўндстні зовлњгта
тґрмўдиг керг деер, эвин арєар болн ЕІУБНХ-ин зарчмудын
болн ўўргўдин ул деер цуг кергті халхсин хоорнд кўўндлці
кељ хаєлх ўўрг бийдін дааљ авч». «Цуг кергті халхсин» туст
Копенгагені бірмт бичгин 30-гч зўўлд «залврин биш бўрдіцс,
тер дотр улс-тґрин намуд, ўўлдврчнрин эвлл, імтні зґвин
керг-тґрір біідг бўрдіцс болн шаљна багмуд, тевчір болн
сойлын олн зўсиг урмдуллєнд болн бає ўндстні тґр хаєллєнд
ик чинр зўўљіні» гиљ бичіті.
Ґргір орлцлєна деер ўндслсн диг-дарана ўўлдхин тґлід кергті
таал – тевчір мґн. Нег-негін итклцх біідлин болн ідлціні улс
тґр-ниитин зерг зака єарєдг диг-дараєар теткгдх зґвті. Цуг
імтні кемљінд эн ниитлг этикиг батрулхин тґлі сурємљллєна
кґдлмш зерг кех кергті. Энўнлі залєлдулљ, олнд зіњгллєні эварєс онц чинр зўўљіні. Кемљіті хоорондын бооцана 6-гч
йосна 1-гч зўўлд иигљ келгдљіні: «халхс болхла тевчіриг
болн сойлын хоорндк кўўндлціг урмдулљ, тедні девскр єазр
деер біідг цуг улс – угсань, сойлнь, келнь болн шаљнь йилєл
угаєар – нег-негін кўндлљ, медж, нег ўлў сурєуль-эрдмин,
сойлын болн зіњгллєні эв-арєсин халхар нґкцљ бііхд туслдг
олзта-туста арє-кемљі авна». Тер мет орн-нутгуд кен болвчн
імтні ґмн ўг келхлі, басмљлсиг эс гиљ дорамљлсиг ууруулљ,
му йовдлиг уга кех зґвті. Хамгин сін юн болх билі гихлі,
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тиим зовлњта тґр хаєллєнд зґрўлгдсн ямаранчн арє-кемљі
хііљ авлєнд кергті багмудын тґлілгчнр орлцх зґвті.
II. ШИИДВР БАТЛЉ АВЛЄНД ОРЛЦЛЄН
А) Єол залврин девсњгин залємљллєс
6.

Копенгагені бірмт бичгин 35-гч зўўлин зокалмудас
ишті ЕІУБНХ-ин шинљчнрин бає ўндстні тґрмўдір
болсн Селвлціні (Женев, 1991 љил) Илдклин Ш іњгин 1
зўўлд «бає ўндстні біідллі залєлдата тґрмўд эдні ордудт
хілігдхлі, эн ўўл-йовцд олзта-тустаєар орлцх арє теднд ґгх
кергті, тґрин керг-ўўлд олзта-тустаєар орлцлєна темдгті юмн
болхла закргч эс гиљ селвг ґггч мґчмўдин кґдлмшт бає
ўндстні тоод ордг улсин эс гиљ эдні тґлілгчнрин (тиим) олнімтні йосна орлцлєн мґн» гиљ заагдљана. Хельсинкин бірмт
бичгин VI іњгин 24-гч зўўлд ЕІУБНБ-д орлцљах орн-нутгуд
«энунлі залєлдулљ, бає ўндстні тоод ордг улс, тус-тустан
болн талдан улсла хамдан, кўўні зґвін болн ўндсн сул зґвін,
тер дотр кўцц кевір, орн-нутг болєна шиидвр батлљ авлєна
олн-імтні йосна диг-даранла ирлцўлљ, эвріннь орна улстґрин, эдл-ахун, ниитлг болн сойлын імдрлд, тер тоод ўндсні,
нутг єазрин болн біірн єазрин девсњгин закргч эс гиљ селвг
ґггч мґчмўдин кґдлмшт орлцх зґвін, тер мет улс-тґрин
намудын болн ниицісин кемљінд, олн-імтні йосна орлцлєна
ул деер
сул кевір кўціхиг теткхин тґлі арє-чидлін
шунмєалулх ўўргін бийдін дааљ авсмн».
Орлцлєн керг деер шиидвр батлљ авлєнд темдгті тівцін
орулх арєсин туст болн тиим ўўлдврин ашинь дааљ авлєна
туст орлцуллєн болљ єарна. Шиидвр ик зууєар батлљ авлєна
арє оньдин ирлціті биш. Энўніс зокаста заллєна онл тогтна.
Орн-нутгин бўрдцин тогтлєнас ишті нег цутхлњгас залдгиг
ууруулх олн зўсн кев-янз олзлљ болна, тиим кев-янзс
шиидврмўдиг батлљ авлєна ўўл-йовцин болн эн шиидврмўдт
темдглгдсн багмудын залєа кўццднь тогтаљ, тґрин девсњгд
чигн, энўнд ордг тогтацсин девсњгд чигн ирлцњгў тооца
ґглєиг теткх зґвті. Негдсн орн-нутгудт, федерацд болн
конфедерацд эн кўсл олн зўсір кўцігдні. Закргч мґчмўдт бає
улсин тґліллтиг кергті тооєин орм ґгсір теткљ болна (то,
кґдлмштін ґґдін ўўлд орх эс гиљ талдан арє-кемљін).
Орлцлєна талданчн кев-янзс бііні, ўлгўрнь, тер эс гиљ талдан
хорасин батлгдсн гешўн боллєн - дууєан ґгх зґвті эс гиљ
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дууєан ґгх зґв угаєар. Закан-йоснд батлгдсн эс гиљ тохрсн
дамшлєас єарсн тиим диг-дараєар кўцігч, зарєин, закрєана
болн талдан мґчмўдин тґліллт теткні. Бає улсин сі хііљ кергті
шишлњ бўрдіц тогтаљ болна. Бає улст цуг эврі зґвін кўціх арє
ґгхин тґлі орн-нутгин цергллтин тодрха арє-кемљіс хііх
кергті, тер дотр зўс йилєљ даљрлєна цуг кев-янзсиг уга
келєні туск Нарт делкін хоорондын бооцана 5-гч йосна «с»
гидг зўўлд келгдсір, «орн-нутгин цергллтд орх ідл зґв»
теткх кергті болљана.
В) Суњєвр
7.

Ґдгі цагин олн-імтні йосна эркн єол темдг – сул
зґвті болн ўнн-чик суњєвр келєні ул деер тогтсн заллєна
тґлілгч диглін мґн. Імтні зґвин Цуг олна Зарллєд 21-гч йосна
3-гч зўўлд эн эркн єол кўсл бичіті: «Імтні дурн залврин йосна
ул-сўўр болх зґвті». Эн диг зірм нарт делкін болн европин
бооцанд улм тодрхаєар медўлгдљіні. Темдглхіс, иргнмўдин
болн улс-тґрин зґвмўдин туск Нарт делкін улс- тґрин бооцана
25 йоснд болн Імтні зґвин туск Европин хоорондын бооцана
1-гч 3-гч йоснд энўні тускар келгдљіні. ЕІУБНБ-д орлцљах
орн-нутгудын туст Копенгагені бірмт бичгин 5-гч болн 6-гч
зўўлд кўўні бодгалин нерні зерг, цуг улсин ідл, авч болшго
зґв кўццднь медўлхин тґлі эркн кергті «ўнн-чикин юмна»
тускар тодрха кевір келгдљ ґггдљіні. Бас тенд «дару-дарунь
болн йосн кевір кељігдх суњєврин йовудт сулар болн ўннчикір медўлгдљіх улсин санан-седкл ямаранчн залврин йосна
болн закаллтын сўўр болна» гиљ темдглгдљіні.
Орн-нутгуд эн ўўрг-даалєврмудыг яєљ, ямаран кевір кўціхиг
диглхин туст бає биш сул зґвті бііні; тер бийнь эдн хамгин ик
кемљієір тґліллт теткљ, энўг йилєљ даљрлє угаєар кех зґвті.
Негдсн Ўндстні Бўрдіцин кемљінд імтні зґвин керг-тґрір
ўўлддг Хора ўндсн диг-дарана 25-гч тойгта эврі Темдгллтсин
(57-гч цуулєн, 1996-гч љил) 12-гч зўўлд 25-гч йосна туст иим
ціілєлт ґгв: «Эврі тоолвран сул кевір медўлх, эвин хург кех
болн ниицх зґв болхла дууєан ґглєні зґв кўціхин тґлі кергті
ўндсн таал болљ, кўцц харслтар теткгдх йоста. (…) Суњєлєна
диг-дарана болн кергті тоот туск зіњгллє бає улсин келір
чигн барлгдх зґвті». Цааранднь, ўндсн диг-дарана 25-гч
тойгта эврі Темдгллтсин 5-гч зўўлд иигљ ціілєгдні: «орннутгин керг-ўўл кўцілєн улс-тґрин кўцц зґв, тер дотр зака
тогтагч, закрєана болн кўцілєні кўцц зґв эдллєнлі залєлдата
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ґргн меді ўзўлні. Эн медін орн-нутгин заллєна цуг хіліц, тер
мет ўндсні, нутгин, нарт делкін болн біірн єазрин девсњгин
улс-тґр ухалљ єарєлє болн кўцілє бийдін орулна».
Зўсн-зўўл хіліц болн зґв-олз біідг учрар нег чигн суњєврин
дигліні тускар тал дундыг сікдг гиљ келљ болшго. Эн учр
дееріс тедні біідл тоод авад, заллєна хамгин икір тівхнь
тґлілх авц теткдг дигліг орнн-нутгуд шўўљ авх зґвті. Эннь
бає ўндстні тоод ордг улст онц кергті, эс гиљ тедн ідл кевір
тґлілх зґв уга болх.
8. Йирдін болхла, олн-імтні йосна ниит иргнмўднь эвин арєс
олзлтл болн талдан улсин зґвиг кўндлтл теднд улс-тґрин
эврін бўрділєні арє авхулх зґв уга. Ўнір келхлі, ниицх сул
зґвин тускар нарт делкін зўсн-зўўл бірмт бичгт, тер дотр эн
медлєн кўўні зґвин Цуг олна зарллєин 20-гч йоснд,
иргнмўдин болн улс-тґрин зґвмўдин туск Нарт делкін улстґрин бооцана 22-гч йоснд, Імтні зґвин туск Европин
хоорондын бооцана 11-гч йоснд болн Копенгагені бірмт
бичгин 38-гч зўўлд келгдљіні. Ўўніс нань, бає ўндстні тоод
ордг імтні ниицх сул зґвнь Копенгагені бірмт бичгин 32.6-гч
зўўллі болн Кемљіті хоорондын бооцана 7-гч йоснла таарулљ
онц батллєта бііхинь темдглх кергті. Хельсинкин бірмт
бичгин VI-гч іњгин 24-гч зўўлд ЕІУБНБ-д орлцљах орннутгудын ўўрг тодрхалгдљана. Тедн «бає ўдстні тоод ордг
улс, эврі сўўр деер болн талдан імтнлі хамдан, эврі імтні
зґвмўдиг болн єол сул зґвмўдиг, тер тоод эврі ордудын улстґрин […] імдрлд, тер дотр […] улс тґрин намудын болн
ниицісин кемљінд» бўклдін […] орлцх зґвиг сул янзар эдлхиг
теткх зґвті.
Ідлціні болн эс йилєљ даљрлєна зарчм бўклдін сікхлі, угсатна
шинљір бўрдідг улс-тґрин намудт негдх ўнн болн хар ухата
кергллт улм бає болх, эс гиљ тґрўц уга болх. Тер бийнь зірм
цагт угсатна хамцасар бўрдігдсн тиим намуд тедні онц зґволз аштаєар тґлілх, ниитин імдрлд илір орлцх єанцхн ицг
болх. Імтн намудт талданчн сўўр деер, ўлгўрнь, нутгин
соньмслєар, негдљ чадхнь лавта. Намуд эврі тогтацар ил болх
зґвті болн уутьхн угсатна кемљінд хаагдх керг уга: тегід
угсатна шинљір бўрдідг намудыг тогтах кергллт эс гиљ
шунлт сулрулхин тґлід ик намуд эврі тогтацд бає улсин
тґлілгчнриг орулх зґвті. Энўнлі залєлдулљ суњєврин диглі
шўўљ авлєн эркн чинр зўўх болв. Улс-тґрин намуд болн
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талдан нииціс імтні зўсір йилєљ даљрх зґв уга, энўні тускар
иргнмўдин болн улс-тґрин зґвмўдин туск Нарт делкін улстґрин бооцана 20-гч йоснд болн зўс йилєљ даљрлєна цуг кевянзсиг уга келєні туск Нарт делкін хоорондын бооцана 4-гч
йоснд келгдљіні.
9. Суњєврин дигліні нилчнь зака тогтагч хургт болн талдан
мґчмўдт болн бўрдімљст, тер тоод зірм ямта улсиг суњєлєнд
кўртні. Зірм цагт сунєврин дуњєрасин мељісиг тодрхаллєнла
залєлдулљ, тўўнд біідг бає улсин нигтрсн біідллі таарулљ,
тедні зокаста тґліллт нег дуњєран дґњгір теткљ болна.
Оњдан йовдл єархла, тењцлті суњєлєна диглін бає улсин
зокаста тґліллт иткўлљ болљ чадна. ЕІУБНБ-д орлцљах орннутгудт тењцлті тґліллтин зўсн-зўўл кев янзс олзлгдна, тер
тоод «нег кўўг деер гиљ санад дууєан ґглєн» (суњєачнр
суњєгдљах улсиг эврі диг-дараєар тівні); «нердўдин ил
тооєин диглін» (суњєачнр эврі дуран намин нердўдин тооєас
тер эс гиљ талдан суњєгдљах кўўнд ґгч чадна, тер мет намд
дууєан ґгч чадна); «хольгдсн шўўљ авлєна диглін» (зўснзўўл намас суњєгдљах негніс ўлў кўўнд дууєан ґгч чадна;
болн «зўўљ залєх диглін» (суњєачнр эднд дурта суњєгдљах
кўўні тґлі негніс ўлў дууєан ґгч чадна). Хўвин хаалтыг дегд
ик ґндр кех зґв уга (эс гиљ бає улсин тґліллтд саалтг болх).
10. Суњєлєна дуњєрасин мељі єарєхин тґлі бає ўндстні зґвтусиг болн зовлњта тґрмўдиг ах йосна закргч мґчмўдт тедні
тґліллтиг теткхин туст тоолх кергті. «Ідл зґвті біілєн» гидг
медін тиим тетклєні шўўљ авсн эв-арє улсин зґв-тусиг
хасшго, цуг імтні зґв-тус болн зовлњта тґр оньгт авгдх гиљ
медўлљіні. Дуњєрасин мељіс ўлмі уга болн хар ухан уга
мґчір тодрхалгдхла хамгин сін болх зґвті. Эннь талдан тґр
хаєлснла зерглљ, бає улсин зґвмўдиг тевчлє теткљ чадх билі.
ЕІУБНБ-д орлцљах орн-нутгудын ик зунь эн тґриг мергљлті
улсас тогтсн дањгин ўўлддг суњєврин коммись бўрдіљ
хаєлна.
Орн-нутгудт бає улсин тґліллтиг хасхин эс гиљ тґрўц уга
кехин тґлід суњєлєна дуњєрасин мељіс дікніс єарєљ хіліх эс
гиљ тер эс гиљ талдан дуњєрад ямаран нег оњдан кевір імтні
олн зўсн багмудын тењцлті
сольх зґв уга.
Кемљіті
хоорондын бооцана 16-гч йосн энўнд чањє цер тівні. Біірн
єазрин заллєна туск улс-тґрин некврті Европин бірмт бичгин
5-гч йоснд біірн
девскр єазрин бўрдімљсин мељісин
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сольлєиг энўнд орлцулљах біірн хамцасла урдаснь сўвлід уга
бііљ кељ болшго гиљ шишлњ кевір келгдљіні. Заканла
таарулљ, тиим сўвллє цуг олн-імтні кўўндврин кев-янзар кељ
болна (нутг девскрин залємљллєсин туск 19-гч селвгч зааврт
кесн ціілєлє хілітн).
С) Нутгин болн біірн єазрин девсњгин залємљллєс
11. Эн селвгч заавр цутхлњгас дор біідг йосна мґчмўдин цуг
девсњгўдлі залєлдата: негдсн орн-нутгт ордг, тер мет орннутгт ордг бийін даасн закрєана-девскр єазрин негљ болдг
(тер тоод эврін залдг муљ болн талдан бўрдімљс) зах
єазрмудт, департаментмўдт, префектурмудт, біірн єазрин
заллєна мґчмўдт, балєсмудт болн селідт. Цуг імтнд кўўні цуг
зґвмўдиг ідл кевір эдлх арє ґгчіх таал дарандан тогталєна тґр
эн зґвиг кўндлєн єол залврин девсњгд чигн болн цуг дора бііх
девсњгўдт чигн теткгдх зґвтіг урдаснь заана.
Нутгин эс гиљ біірн девсњгин тогтацс бўрдіхлі олзлгддг
кемљіс єол залврин девсњгд олзлгддг кемљісіс йилєрљ чадна.
Ирлцњгў тогтацс бўрдхлі кергллтсин болн медўлљіх
седвірин зўсн-зўўл тґрллі залєлдата тењцін уга біідл єардг
чигн.
D) Селвлцгч болн сўвлгчин мґчмўд
12. Хельсинкин бірмт бичгин VI-гч іњгин 24 зўўлір
ЕІУБНБ-д орлцљах орн-нутгуд теткх «бає ўндстні тоод ордг
улс, эврі сўўр деер болн талдан імтнлі хамдан, эврі імтні
зґвмўдиг болн єол сул зґвмўдиг, тер тоод эврі ордудын улстґрин […] імдрлд, тер дотр […] улс тґрин намудын болн
ниицісин кемљінд» бўклдін […] орлцх зґвиг сул янзар
эдлхиг» теткх зґвті. Тиим мґчмўд дањгин ўўлддг эс гиљ нег
юмнд нерідсн бўрдімљс болљ чадна, зака тогтагч эс гиљ
кўцігч йоснд орљ чадна, тер мет тедні медлд орљ эс гиљ
тедніс салу. ЕІУБНБ-д орлцљах орн-нутгуд Ик хуралын
бўрдімљсин медлд біідг хорас кґдлні, тер тоод бає улсин
тґлілгчнрин орлцлєтаєар бўрдігддг «тґгрг ширіс» орна. Эдн
йосна цуг девсњд, тер дотр эврін заллєнд чигн бўрдљ чадна,
тер мет кґдлні. Бає улсин тґлілгчнр болн шишлњ шинљчнрин
мелрлті талдан улс тиим бўрдімљст орлцхла, тер мет кергті
кґрњг тедні закмљд йилєљ єарєхла, ах йосна єардмљин
мґчмўд эн тґрт ик оньган ґгхлі, олз-туснь теткгдні. Тиим
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бўрдімљс сўвлгч ўўрг кўціні, селвгч завр єарєна. Тедн орннутгин єардврин болн бає улсин хоорндк туста орлцач болљ
єарна. Залврин девсњгд чигн бає улс біідг хамцана девсњгд
чигн кергті арє-кемљіг авхиг эдн урмдулљ чадна. Тиим
бўрдімљс ўўніс нань сурєуль-эрдмин халхар кґтлврмўдиг
кўцілєні тодрха тґр хаєлљ чадна. Дікід болхла тер эс гиљ
талдан шишлњ мергљлті хорасин кґдлмш зірм бає улст онц
чинр авч чадна, тегід эн бає улсуд тенд бііх зґвті.
13. Тиим бўрдімљсиг керг деер олзлх арєнь тодрха біідллі
залєлдата бііні. Болв заллєна зокаста дамшлєнь йосн нерті
сўвлгч болн селвлцгч бўрдімљсиг кґдлмшт оруллєна нег
кўцллі залєлдата арє-кемљіг авч чадна, теднлі кергті цагла
кўўндні, тер тоод ирлцњгў тґрмўдір кељіх кґдлмшт эврі
тівцін орулхин туск селвг ґгч чадна. Эн бўрдімљсин болн
тедні гешўдин туст йосна ил сўўр болн теднлі нґкцљ кґдлх
санан хамгин сін шиидвр батлљ авлєна темдг болљ, ниитд
йосна нерн ґґдін єархд дґњ болх.
III. ЭВРІН ЗАЛЛЄН
14. «Эврін заллєн» гидг нершл болхла хамцан бийин туск
тґрмўдиг хаєлєин туст эврін шалєљ хіліні гисн учр-утхта.
«Заллєн» гидг ўгин туст іврті медл гиљ келљ болшго. Талдан
юмнла зерглљ эн ўг закргч болн закгч кўцц зґв медўлљ чадна,
дікід урдаснь кўўндсн зака тогтагч болн зарєин ўўргўдиг бас
темдглљ чадна. Эннь орн-нутг эвріннь ўўргин нег хўвиг
тґлілљ ґгч эс гиљ, ўлгўрлід келхлі, бийін даасн закргч-девскр
єазрин негљсіс тогтсн нег єол заката, нег йосна цутхлњ
мґчмўдті, нег иргні біідлті, нег мґњгин негљті орн-нутгт
ўндсн кўцц зґв тўрўлід хуваљ тиим кевір теткгдљ чадна.
ЕІУБНБ-д орлцљах орн-нутгудт эврін заллєна кев-янзс олн
зўсір нерідгдні – эврін заллє тґлілљ ґгч, тґрін эврін заллєн эс
гиљ дотр-дундын заллєн. Тўўнлі залєлдулљ, девскр єазрин
залєлєсиг бўрділєнд угсатна шинљс кезі чигн єол болхш.
Копенгагені бірмт бичгин 35-гч зўўлд ЕІУБНБ-д орлцљах
орн-нутгуд орлцулљах орн-нутгин улс-тґрлі таарулљ, эн
кўцлд кўрхин тґлід кергті эв-арєсин негнь болљах тиим бає
улсин тууљин болн девскр-єазрин тодрха таалла ниицљіх
зокаста заллєна біірн эс гиљ бийін даасн мґчмўдиг бўрдіљ,
«зірм бає ўндстні угсатна, сойлын, келні болн шаљна ґвірц
біідлиг харсхин тґлі болн урмдулх таал тогтахин тґлі єарєсн
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арє-чидлиг» темдглв. Эн учр дееріс бає ўндстні тґрмўдір кесн
ЕІУБНХ-н шинљчнрин Селвлціні илдклин (Женев) IV іњгин
7-гч зўўлд иигљ келгдљіні: «[орн-нутгуд-орлцачнрин] зірмнь
ирлцњгў олн-імтні йосна арєар сін аш кўцв, тер тоод, […]
заллєна біірн эс гиљ бийін даасн мґчмўдин нилчір, тер мет
дескр єазрин ул деер біідг бийін даасн біідлин нилчір, тер
дотр сул болн дањгин болдг суњєврин ул деер суњєгдљах
сўвлгч, зака тогтагч болн кўцігч бўрдімљс бііхин нилчір;
дескр єазрин ул деер біідг бийін даасн бўрдімљ, заллєна
цутхлњ биш эс гиљ біірн єазрин кев-янзс уга болхла, бає
ўндстні ґвірц біідллі залєлдата халхар тўўні эврін заллєна
нилчір, бає ўндстні тоод ордг мґњгні болн зевсгллин дґњгін
авхар седљіх улс эврі сурєуль-эрдмин, шаљна болн сойлын
тогтацс, бўрдіцс эс гиљ нииціс […] бўрділєні болн дґњнлєні
зґвиг кўціхд […] тиим мґњгні болн зевсгллин дґњг авсн
нилчір». Йирдін біірн єазрин тґрін эврін заллєна туск улстґрин некврті Европин бірмт бичгин оршлд олн-імтні йосна
болн йосн нег єарт біідгін уурлєна зарчмудын тускар олн
зўсн европин ордудт біірн єазрин тґрін эврін заллєиг
тетклєнд болн батруллєнд дґњ болљах кўчн-зўўл гиљ
келгдљіні. Эн зокалла залєлдулљ, біірн єазрин тґрін эврін
заллєна улс-тґрин некврті Европин бірмт бичг 9-гч йосн тиим
тґлілљ ґгчіх кўцц зґв кўціхин тґлі кергті мґњг авх зґв заана.
15. Орн-нутгин бўрдімљс тґрлі залєлдата зірм халхар
даавриг бий деерін авад, цутхлњ йосна девсњгд эн халхар
зокаста арє-кемљіг авхиг теткх зґвті. Тиим халхсин тоод
йирдін кесг тґр орна: орн-нутгин девскр єазрин бўклдін
біілєиг теткгч харслєна тґр; ахун туст тегш биш біідлті
єазрмудыг ідлцўлх ўўргиг цутхлњ залвр дааљах кирцієір ик
чинр зўўљіх хамгин ик ахун улс-тґр, тер мет арє-ухана
зањшалта халх. Талдан кўчн-зўўлс цуг ўндстні кемљіті
чинрті юмнла залєлдата бііљ болх учрар, хамгин баєар
тівснь, тедні зірмнь нег єазрас дигллєні халхд орх зґвті. Эн
халхсар дигллєн хамцу кевір, тер дотр энўнлі онц кевір
залєлдата девскр єазрин негљсин эс гиљ бає улсин
орлцлєтаєар кегдљ чадна (18-гч болн 20-гч селвгч
зааврмудыг хілітн). Тер бийнь диглгддг кўцц зґвин тиим
хувалєн зґв-йосна харслєна дигмўдт харш болх зґв уга, тер
мет зўўцўлљ, ирлціті кемљіті санамр биш біідлтієір кўцігдх
зґвті.
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Ниидір зґвшірљ авсар, девскр єазрин эс гиљ девскр єазрин
биш эврін заллєна кев-янзнь йилєл угаєар цуг улсин зґв-олз
харєдг болн орн-нутгт чигн бає улст чигн онц эркн чинрті
халхсин негнь
сурєуль-эрдм мґн. Сурєуль-эрдмин халхд
йилєљ даљрлєнла ноолдлєна туск ЮНЕСКО-н хоорондын
бооцана 5.1 йоснд яєљ деер заагдсн кўцлиг кўцхиг зґвір
тодрхаєар заагдна: «Эн Хоорондын бооцана халхс болдг орннутгуд иигҗ тоолҗана […]:
b)

эк-эцкнрт болн, кергті цагт, закана ул деер батлгдсн
асрачнрт болмљ бііх зґвті, негдвір, орн-нутг болєна зґв-йосар
тодрхалгдсн кемљієір эвріннь кўўкдін орн-нутгин биш,
сурєуль-эрдмин зґвті мґчмўдір тівгдсн эс гиљ батлгдсн
хамгин бає некврлі ирлцљіх талдан сурєульд сулар тівљ
чадна; хойрдвар, кўўўдтін, тедні иткллі таарулљ, шаљна болн
шагшавдын сурємљиг теткљ ґгч чадна; кенд болв чигн,
бўклдін авгдсн нег чигн імтні багт эдні иткллі ирлцдго
шаљна сурємљиг ґгх зґв уга.

с)

бає ўндстні тоод ордг улс эврі гегірўллєні кґдлмш
давулх зґвлі зґвшірх кергті. Энўні тоод сурєуль єардлєн болн
орн-нутг болєна сурєуль-эрдмин халхар йовулдг улс-тґрлі
ирлцітієір эврі кел олзллєн эс гиљ даслєн бас орна. Зуг иим
таал кергті: i) эн зґвиг эдлєн бає ўндстні тоод ордг улст цуг
ниит-олна сойлыг, келиг медљ авхд болн тўўні ўўлдврт
орлцхд саалтг болљахш, орна тустан біілєиг эвдљіхш; ii)
тиим сурєульд сурєуль-эрдмин ўзмљ болхла зґвті мґчмўдір
тівгдсн эс гиљ батлгдсн дундын ўзмљіс бає биш болн iii)
тиим сурєульд орлєн сін дурар болдмн» гиљ тоолна.

16. Кўўні зґвин Цуг олна зарллєин 21-гч йоснд, иргнмўдин
болн улс-тґрин зґвмўдин туск Нарт делкін улс-тґрин бооцана
25-гч йоснд, Імтні зґвин туск Европин хоорондын бооцана 1гч Диг-дарана 3-гч йоснд тодрхалгдсн олн-імтні йосна
заллєна зарчм цуг девсњгд болн цуг хўвд заллєнла залєлдата.
Эврін заллєна бўрдімљс тогтах керг єархла, цуг иргнмўд
зґвін ідл кевір эдлх таал эн бўрдімљст олн-імтні йосна зарчм
сіклєн мґн.
А) Девскр єазрин биш залємљллєс
17. Эн іњг девскр єазрин биш залємљллєст нерідгдљіні.
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Зірмдін «эврі» эс гиљ «сойлын» эврін заллєн гиљ келгдні. Эн
нершл ўгмўд тер эс гиљ талдан багин гешўд єазр-зўўєин
халхас хамдан эс бііхлі, икір олзлгдна. Кўцц зґвин ирлціті
хувалєн, тер дотр тодрха халхар кґдлмш кехин туст, цуг орннутгин девсњгд эс гиљ девскр єазрин бўрдімљсір теткгдљ
чадна. Эн арє-кемљінд эс орсн улсин зґвиг кўндлхиг иткўлљ
батлх кергті. Темдглхіс, тиим кев-янзта эврін заллєн тўўні
олн-ниитин ўўрг кўціхин тґлі кергті мґњгір батлгдх болн ґргн
орцлє багтаљ заадг диг-дараєар тўшг авх зґвті (5-гч селвгч
заавр хілітн).
18. Энўгір дааљ болм ўўргўд тґгсљіхш. Икњкнь тодрха
біідліс ўлмід бііні. Тер мет болн тўрўлід бає улсин кергллтслі
болн тедні медўлсн седкллі залєлдата. Олн зўсн таалд тер эс
гиљ талдан тґрмуд ик эс гиљ бичкн кемљієір бає улсиг
соньмсулх. Єарєсн шиидвр бає улсин туст зўсн-зўўлір . Зірм
халх хамцу ўўлдврт амр болх. Бає улст нег єол гисн тґр
болхла – эврін бийдін нер эс гий нерідлє авлєна зґв. Эннь
ниитин тогтацст чигн, салу иргнд чигн зґвті. Ирлцњгў зокал
Кемљіті хоорондын бооцана 11-гч йосна 1-гч зўўлд бііні.
Шаљна тускар келхлі, эн селвгч зааврин зокачнр орн-нутгиг
эн халхд орлцлєиг зґвшірљіхш. Зуг нег юмнла зґвшірљіні.
Орн-нутг шаљна бўрдіцст тґлілљ ґггдљіх кўцц зґв (ўлгўрлід
келхлі, иргні біідлин актмудын туст) тодрхалљ чадна. Селвгч
зааврт бає улсин тогтацс олнд зіњгллєні эв-арєс шалєљ хіліх
зґв заагдљахш, зуг бає улсин тґлілгчнрт эврі олнд зіњгллєні
эв-арєс ўўдіх болн олзлх арє бііх зґвті, энўг Кемљіті
хоорондын бооцана 9-гч йосна 3-гч зўўл иткўлљ батлна.
Сойл болхла олн талта медін болљ єарна. Энўнд ниитин
тетклєн, гер-бўўр, кўўкдиг хілілєн орна; орн-нутг эн халхс
єардхла, бає улсин зґв-олзиг чигн оньгтан авх зґвті.
B)

Девскр єазрин заллєс

19. Арє бііхлі шиидврмўдлі шуд залєлдата улс эс гиљ
хамгин ґґрхн улс тиим шиидврмўд батлљ авхин тґлід
Европин орн-нутгуд кўцц зґв тґлілљ ґгх болн хірў угаєар
мґњг ґгхин зарчим кўціх ниитин темдгті болљ. Біірн єазрин
эврін заллєна туск улс-тґрин некврті Европин бірмт бичгин
4-гч йосна 3-гч зўўлд эн кўцлин тускар иигљ бичіті. Йирдін
олн-ниитин ўўргиг імтнд хамгин ґґрхн біідг йосн тўрўн болљ
кўціх зґвті. Йосна талдан бўрдімљст ўўрг дамљулљ ґгхлі, кех
кергин кемљіг болн авциг, тер мет олзта-туста біідлин болн
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ірвллтин некврмўдиг оньгт авх кергті. Девскр єазрин эврін
заллєн орн-нутгудын негдлтиг бірлєнд тус болљ чадна. Тер
мет дегц бає улсин орлцлєна болн оруллєна кемљіг икдўлљ
чадна. Тедні імтні тоод ордг хўвлі ирлцљіх заллєна девсњгд
чинринь ґґдлўлљ чадна. Эн кўсл кесг эврін залдг тањєчас
бўрддг орн-нутгин тогтацла болн негдсн орн-нутгудын эс
гиљ эврін залдг тањєчас бўрддг орн-нутгудын кемљінд біідг
онц эврін залдг бўрдімљслі ирлцљ чадна. Хольгдсн закрєас
біідгнь маєдго. 15-гч селвгч зааврт темдглсір, бўрдімљс орннутгин цуг девскр єазр деер эрк биш нег зўсті бііх зґв уга,
кергллтслі болн медўлгдсн санан-седкллі таарулгдљ хўврљ
оњдарљ чадна.
20. Эврін залдг бўрдімљсин йосн зака тогтагч, кўцігч болн
зарєин девсњгўдт шиидвр батлљ авлєна лавта кўцц зґвті бііх
йоста. Орн-нутгт кўцц зґвмўдиг єол, нутгин болн біірн
єазрин йосна хоорнд, тер мет ўўргин шинљірнь хуваљ болна.
Копенгагені бірмт бичгин 35-гч зўўлд «тиим баєин девскр
єазрин болн тууљин таалла ирлцљіх заллєна біірн єазрин эс
гиљ эврін залдг зокаста бўрдімљсин» біідлті талдан
болмљсин тускар келгдљіні. Энўніс ишті орн-нутгин кемљінд
нег зўсн біідл эрк биш кергті биш. Цутхлњ залврин медлд
кезінієіс біідг олн-ниитин ўўлдврин халхст кўцц зґв, тер дотр
зарєин халхд тґлілљ ґггдсн (єол болн диг-дарана) кўцц зґв
болн эдл-ахун зањшалта салврмудын туст ґггдг кўцц зґв
хуваљ болхиг дамшлт ўзўлљіні. Хамгин баєар тівсн бийнь,
імтні кергті багмудыг тиим кўцц зґв эдллєнд дару-дарунь
орулх кергті. Цутхлњ залвр болхла, орн-нутгин цуг девскр
єазр деер ўнн-зґв біідлиг болн арє-болмљин ідл біідлиг
тетклєні кўцц зґвін бийдін ўлдіх зґвті.
21. Бає улсин улм олзта-тустаєар орлцлєиг теткхин тґлід
девскр єазрин ул деер тґлілљ ґггдх кўцц зґвмўд теднлі
залєлдата бає улсин зґв-олзиг зокастаєар оньгтан авгдљ
эдлгдх зґвті. Закргч-кўцігч йосн ирлцњгў девскр єазрин цуг
імтнд тооца ґгх зґвті. Эннь Копенгагені бірмт бичгин 5.2-гч
зўўліс єарна, ЕІУБНБ-д орлцљах цуг орн-нутгуд ямаранчн
девсњгд болн цуг улсин тґлі “авцарн тґліллтті тґр бірлєні
суњєгдсн зака тогтагч мґчмўдт эс гиљ суњєачнрт кўцігч йосн
тооцан ґгдг кев-янзиг” теткх зґвті.
IV. БАТЛЛЄС
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А) Єол закана болн зґвин батллєс
22. Эн іњгд ирлціті зокалмудын «батллєна», талдан ўгір
келхлі, зака тогтагч диг-дараєар темдгллєні туск тґр
хілігдљіні. Зірм цагт йир тодрха зґв-йосна залємљллєс туста
болх, талдан цагт кемљіті зокалмудас нань керг уга болљ
єарчана. 5-гс селвгч зааврт заагдсар, цуг йовдлмудт
залємљллєс батлљ авлєн ил диг-дараєар кегдх зґвті. Келхіс,
бає ўндстні тоод ордг улсиг лавтаєар харсхин батллє ґгхин
тґлід залєлєс батлљ авсна хґґн тогтун біідл теткх кергті.
Біірн єазрин эврін заллєна туск улс-тґрин некврті Европин
бірмт бичгин 2-гч болн 4-гч йоснд єол закана заллєс деер гиљ
келгдљіні. Тогтун біідлин болн уйн біідлин хоорнд кергті
тењці кўцхин тґлі диглгдсн цагин болзгт дікніс хіліх арє
урдаснь зуралхнь кергті чигн бііх. Энўніс ишті сольвр орулх
ўўл-йовц улс-тґрин авциг геељ, хілілєні диг-даран тиим сґрў
болхш.
23. Эн селвгч заавр 22-гч селвгч зааврас йилєрні, юњгад
гихлі, біісн залємљллєс сольхин тґлі кергті таал тодрхалє
биш, шин, урднь олзлгдад уга залємљллєс
керглх арє
зааљана. Зґвті йоснд олн зўсн хіліц олзлх арє ґггдні, єол
мґчмўдин болн бає улсин тґлілгчнрин хоорндк хірлцінд
тогтсн кесг біідлд эврі суњєвриг кељ болна. Эннь сўл аш эс
болљ, шинрлтс батлљ авлєна болн олзллєна нилчір туста
дамшлтын экн болљ чадна.
В) Зґв-йосна харслт
24. Копенгагені бірмт бичгин 30-гч зўўлд ЕІУБНБ-д
орлцљах орн-нутгуд «бає ўндстнлі залєлдата тґрмўд зокаста
кевір зуг заканас ах юмн уга гидг зарчм деер ўндслсн олн
імтні йосна улс-тґрин кемљінд, ўлмі уга зарєин дигліні
ўўлдлєні таалд хаєлгдх арє бііні» гиљ зґвшрљіні. Тер мет зґвйосна харслтын олзта-туста эв-арєсин тускар иргнмўдин
болн улс-тґрин зґвмўдин туск Нарт делкін улс-тґрин бооцана
2-гч йосна 3-гч зўўлд келгдљіні. «Зарєин харслєна эв-арєсин
тускар» болхла, біірн єазрин эврін заллєна туск улс-тґрин
некврті Европин бірмт бичгин 11-гч йоснд темдглгдљіні.
Зарєин хілівриг Єол закана зарєс болн керг деер імтні зґвин
керг-тґрір ўўлддг ирлціті нарт делкін мґчмўд кељ болна.
Зарєин биш залємљллєс болн бўрдімљс, тер тоод ўндстні
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комиссь, омбудсмен, угсатн хоорндк эс гиљ «зўсні» хірлціні
тґрір ўўлддг хўўвс, бас ик чинр зўўљ чадна, энўні тускар
Копенгагені бірмт бичгин 27-гч зўўлд, зўс йилєљ даљрлєна
цуг кев-янзсиг уга келєні туск Нарт делкін хоорондын
бооцана 14-гч йосна 2-гч зўўлд болн 1993-гч љилд імтні
зґвин туск Нарт делкін бає хурлар батлгдљ авгдсн Вені
зарллєин болн ўўлсин кґтлврин 36-гч зўўлд келгдљіні.
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