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International Covenant on Civil and Political Rights
The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations,
recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family
is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human
beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions
are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and
cultural rights,
Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for,
and observance of, human rights and freedoms,
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is
under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present
Covenant,
Agree upon the following articles:
PART I
Article 1
1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political
status and freely pursue their economic, social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice
to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual
benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.
3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of
Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination,
and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.
PART II
Article 2
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its
territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of
any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status.
2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present
Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and
with the provisions of the present Covenant, to adopt such legislative or other measures as may be
necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.
3. Each State Party to the present Covenant undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an

effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an
official capacity;
(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by
competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority
provided for by the legal system of the State, and to develop the possiblities of judicial remedy;
(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.
Article 3
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the
enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant.
Article 4
1. In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially
proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their
obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation,
provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and
do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.
2. No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this
provision.
3. Any State Party to the present Covenant availing itself of the right of derogation shall immediately inform
the other States Parties to the present Covenant, through the intermediary of the Secretary-General of
the United Nations, of the provisions from which it has derogated and of the reasons by which it was
actuated. A further communication shall be made, through the same intermediary, on the date on which it
terminates such derogation.
Article 5
1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right
to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms
recognized herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant.
2. There shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized or
existing in any State Party to the present Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom
on the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a
lesser extent.
PART III
Article 6
1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be
arbitrarily deprived of his life.
2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the
most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and
not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement
rendered by a competent court.
3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall
authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed
under the provisions of the Covention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence.
Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.
5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age
and shall not be carried out on pregnant women.

6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any
State Party to the present Covenant.
Article 7
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular,
no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.
Article 8
1. No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.
2. No one shall be held in servitude.
3.
(a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour;
(b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may
be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence
to such punishment by a competent court;
(c) For the purpose of this paragraph the term "forced or compulsory labour" shall not include:
(i) Any work or service, not referred to in sub-paragraph (b), normally required of a person who is
under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional
release from such detention;
(ii) Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized,
any national service required by law of conscientious objectors;
(iii) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life of well-being of the
community;
(iv) Any work or service which forms part of normal civil obligations.
Article 9
1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or
detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such
procedure as are established by law.
2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be
promptly informed of any charges against him.
3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other
officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time
or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but
release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings,
and, should occasion arise, for execution of the judgement.
4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a
court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his
release if the detention is not lawful.
5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to
compensation.
Article 10
1. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity
of the human person.
2.
(a) Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons
and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons;
(b) Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for
adjudication.

3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their
reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded
treatment appropriate to their age and legal status.
Article 11
No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.
Article 12
1. Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of
movement and freedom to choose his residence.
2. Everyone shall be free to leave any country, including his own.
3. The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by
law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the
rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present
Covenant.
4. No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.
Article 13
An alien lawfully in the territory of a State Party to the present Covenant may be expelled therefrom only in
pursuance of a decision reached in accordance with law and shall, except where compelling reasons of
national security otherwise require, be allowed to submit the reasons against his expulsion and to have his
case reviewed by, and be represented for the purpose before, the competent authority or a person or
persons especially designated by the competent authority.
Article 14
1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge
against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public
hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The Press and the public
may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national
security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to
the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would
prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be
made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern
matrimonial disputes or the guardianship of children.
2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty
according to law.
3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following
minimum guarantees, in full equality:
(a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of
the charge against him;
(b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with
counsel of his own choosing;
(c) To be tried without undue delay;
(d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own
choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal
assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without
payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;
(e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and
examination of witnesses on his half under the same conditions as witnesses against him;
(f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in
court;
(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the
desirability of promoting their rehabilitation.
5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a
higher tribunal according to law.
6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his
conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered
fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered
punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that
the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.
7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally
convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.
Article 15
1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not
constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor
shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence
was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the
imposition of a lighter penalty, the offender shall benefit thereby.
2. Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission
which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law
recognized by the community of nations.
Article 16
Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.
Article 17
1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or
correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
Article 18
1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include
freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance,
practice and teaching.
2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief
of his choice.
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by
law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and
freedoms of others.
4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and,
when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in
conformity with their own convictions.
Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive

and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in
the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and
responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are
provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.
Article 20
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2. Any advocacy of national, racial or religion hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or
violence shall be prohibited by law.
Article 21
The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this
right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in
the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or
morals or the protection of the rights and freedoms of others.
Article 22
1. Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join
trade unions for the protection of his interests.
2. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law
and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety,
public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and
freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on members of the
armed forces and of the police in their exercise of this right.
3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation Convention
of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to take legislative
measures which would prejudice, or to apply the law in such a manner as to prejudice, the guarantees
provided for in that Convention.
Article 23
1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and
the State.
2. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.
3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.
4. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and
responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of
dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children.
Article 24
1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or
social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a
minor, on the part of his family, society and the State.
2. Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name.
3. Every child has the right to acquire a nationality.

Article 25
Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2
and without unreasonable restrictions:
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage
and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.
Article 26
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the
law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective
protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or
other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Article 27.
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities
shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture,
to profess and practise their own religion, or to use their own language.
PART IV
Article 28
1. There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present Covenant as
the Committee). It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions hereinafter
provided.
2. The Committee shall be composed of nationals of the States Parties to the present Covenant who shall
be persons of high moral character and recognized competence in the field of human rights,
consideration being given to the usefulness of the participation of some persons having legal experience.
3. The members of the Committee shall be elected and shall serve in their personal capacity.
Article 29
1. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons possessing the
qualifications prescribed in article 28 and nominated for the purpose by the States Parties to the present
Covenant.
2. Each State Party to the present Covenant may nominate not more than two persons. These persons
shall be nationals of the nominating State.
3. A person shall be eligible for renomination.
Article 30
1. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of the
present Covenant.
2. At least four months before the date of each election to the Committee, other than an election to fill a
vacancy declared in accordance with article 34, the Secretary-General of the United Nations shall
address a written invitation to the States Parties to the present Covenant to submit their nominations for
membership of the Committee within three months.
3. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the persons
thus nominated, with an indication of the States Parties which have nominated them, and shall submit it
to the States Parties to the present Covenant no later than one month before the date of each election.

4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of the States Parties to the present
Covenant convened by the Secretary-General of the United Nations at the Headquarters of the United
Nations. At that meeting, for which two thirds of the States Parties to the present Covenant shall
constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the
largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties
present and voting.
Article 31
1. The Committee may not include more than one national of the same State.
2. In the election of the Committee, consideration shall be given to equitable geographical distribution of
membership and to the representation of the different forms of civilization and of the principal legal
systems.
Article 32
1. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for reelection if renominated. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall
expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these nine members shall
be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in article 30, paragraph 4.
2. Elections at the expiry of office shall be held in accordance with the preceding articles of this part of the
present Covenant.
Article 33
1. If, in the unanimous opinion of the other members, a member of the Committee has ceased to carry out
his functions for any cause other than absence of a temporary character, the Chairman of the Committee
shall notify the Secretary-General of the United Nations, who shall then declare the seat of that member
to be vacant.
2. In the event of the death or the resignation of a member of the Committee, the Chairman shall
immediately notify the Secretary-General of the United Nations, who shall declare the seat vacant from
the date of death or the date on which the resignation takes effect.
Article 34
1. When a vacancy is declared in accordance with article 33 and if the term of office of the member to be
replaced does not expire within six months of the declaration of the vacancy, the Secretary-General of
the United Nations shall notify each of the States Parties to the present Covenant, which may within two
months submit nominations in accordance with article 29 for the purpose of filling the vacancy.
2. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of the persons thus
nominated and shall submit it to the States Parties to the present Covenant. The election to fill the
vacancy shall then take place in accordance with the relevant provisions of this part of the present
Covenant.
3. A member of the Committee elected to fill a vacancy declared in accordance with article 33 shall hold
office for the remainder of the term of the member who vacated the seat on the Committee under the
provisions of that article.
Article 35
The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly of the United Nations,
receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the General Assembly
may decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.
Article 36
The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective
performance of the functions of the Committee under the present Covenant.

Article 37
1. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee at the
Headquarters of the United Nations.
2. After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be provided in its rules of
procedure.
3. The Committee shall normally meet at the Headquarters of the United Nations or at the United Nations
Office at Geneva.
Article 38
Every member of the Committee shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open
committee that he will perform his functions impartially and conscientiously.
Article 39
1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.
2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia, that:
(a) Twelve members shall constitute a quorum;
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.
Article 40
1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit reports on the measures they have
adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made in the enjoyment of
those rights:
(a) Within one year of the entry into force of the present Covenant for the States Parties concerned;
(b) Thereafter whenever the Committee so requests.
2. All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit them to
the Committee for consideration. Reports shall indicate the factors and difficulties, if any, affecting the
implementation of the present Covenant.
3. The Secretary-General of the United Nations may, after consultation with the Committee, transmit to the
specialized agencies concerned copies of such parts of the reports as may fall within their field of
competence.
4. The Committee shall study the reports submitted by the States Parties to the present Covenant. It shall
transmit its reports, and such general comments as it may consider appropriate, to the States Parties.
The Committee may also transmit to the Economic and Social Council these comments along with the
copies of the reports it has received from States Parties to the present Covenant.
5. The States Parties to the present Covenant may submit to the Committee observations on any comments
that may be made in accordance with paragraph 4 of this article.
Article 41
1. A State Party to the present Covenant may at any time declare under this article that it recognizes the
competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party
claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the present Covenant.
Communications under this article may be recieved and considered only if submitted by a State Party
which has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No
communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such
a declaration. Communications received under this article shall be dealt with in accordance with the
following procedure:
(a) If a State Party to the present Covenant considers that another State Party is not giving effect to the

(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

provisions of the present Covenant, it may, by written communication, bring the matter to ttention of
that State Party. Within three months after the receipt of the communication, the receiving State shall
afford the State which sent the communication an explanation or any other statement in writing
clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic
procedures and remedies taken, pending, or available in the matter.
If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within six months
after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to
refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State.
The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available
domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the generally
recognized principles of international law. This shall not be the rule where the application of the
remedies is unreasonably prolonged.
The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article.
Subject to the provisions of sub-paragraph (c), the Committee shall make available its good offices to
the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of respect for
human rights and fundamental freedoms as recognized in the present Covenant.
In any matter referred to it, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in
sub-paragraph (b), to supply any relevant information.
The States Parties concerned, referred to in sub-paragraph (b), shall have the right to be represented
when the matter is being considered in the Committee and to make submissions orally and/or in
writing.
The Committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under sub-paragraph
(b ), submit a report:
(i) If a solution within the terms of sub-paragraph (e) is reached, the Committee shall confine its
report to a brief statement of the facts and of the solution reached;
(ii) If a solution within the terms of sub-paragraph (e) is not reached, the Committee shall confine its
report to a brief statement of the facts; the written submissions and record of the oral submissions
made by the States Parties concerned shall be attached to the report.

In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.
2. The provisions of this article shall come into force when ten States Parties to the present Covenant have
made declarations under paragraph 1 of this article. Such declarations shall be deposited by the States
Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other
States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such
a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication
already transmitted under this article; no further communication by any State Party shall be received after
the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the
State Party concerned had made a new declaration.
Article 42
1.
(a) If a matter referred to the Committee in accordance with article 41 is not resolved to the satisfaction of
the States Parties concerned, the Committee may, with the prior consent of the States Parties
concerned, appoint an ad hoc Conciliation Commission (hereinafter referred to as the Commission).
The good offices of the Commission shall be made available to the States Parties concerned with a
view to an amicable solution of the matter on the basis of respect for the present Covenant;
(b) The Commission shall consist of five persons acceptable to the States Parties concerned. If the
States Parties concerned fail to reach agreement within three months on all or part of the composition
of the Commission the members of the Commission concerning whom no agreement has been
reached shall be elected by secret ballot by a two-thirds majority vote of the Committee from among
its members.
2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity. They shall not be nationals of the
States Parties concerned, or of a State not party to the present Covenant, or of a State Party which has
not made a declaration under article 41.
3. The Commission shall elect its own Chairman and adopt its own rules of procedure.
4. The meetings of the Commission shall normally be held at the Headquarters of the United Nations or at
the United Nations Office at Geneva. However, they may be held at such other convenient places as the
Commission may determine in consultation with the Secretary-General of the United Nations and the

States Parties concerned.
5. The secretariat provided in accordance with article 36 shall also service the commissions appointed
under this article.
6. The information received and collated by the Committee shall be made available to the Commission and
the Commission may call upon the States Parties concerned to supply any other relevant information.
7. When the Commission has fully considered the matter, but in any event not later then twelve months
after having been seized of the matter, it shall submit to the Chairman of the Committee a report for
communication to the States Parties concerned:
(a) If the Commission is unable to complete its consideration of the matter within twelve months, it shall
confine its report to brief statement of the status of its consideration of the matter;
(b) If an amicable solution to the matter on the basis of respect for human rights as recognized in the
present Covenant is reached, the Commission shall confine its report to a brief statement of the facts
and of the solution reached;
(c) If a solution within the terms of sub-paragraph (b) is not reached, the Commission's report shall
embody its findings on all questions of fact relevant to the issues between the States Parties
oncerned, and its views on the possibilities of an amicable solution of the matter. This report shall
also contain the written submissions and a record of the oral submissions made by the States Parties
concerned.
(d) If the Commission's report is submitted under sub-paragraph (c), the States Parties concerned shall,
within three months of the receipt of the report, notify the Chairman of the Committee whether or not
they accept the contents of the report of the Commission.
8. The provisions of this article are without prejudice to the responsibilities of the Committee under article
41.
9. The States Parties concerned shall share equally all the expenses of the members of the Commission in
accordance with estimates to be provided by the Secretary-General of the United Nations.
10. The Secretary-General of the United Nations shall be empowered to pay the expenses of the members of
the Commission, if necessary, before reimbursement by the States Parties concerned, in accordance
with paragraph 9 of this article.
Article 43
The members of the Committee, and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed under
article 42, shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United
Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the
United Nations.
Article 44
The provisions for the implementation of the present Covenant shall apply without prejudice to the
procedures prescribed in the field of human rights by or under the constituent instruments and the
conventions of the United Nations and of the specialized agencies and shall not prevent the States Parties to
the present Covenant from having recourse to other procedures for settling a dispute in accordance with
general or special international agreements in force between them.
Article 45
The Committee shall submit to the General Assembly of the United Nations through the Economic and Social
Council, an annual report on its activities.
PART V
Article 46
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the provisions of the Charter of the United
Nations and of the constitutions of the specialized agencies which define the respective responsibilities of the

various organs of the United Nations and of the specialized agencies in regard to the matters dealt with in
the present Covenant.
Article 47
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy
and utilize fully and freely their natural wealth and resources.
PART VI
Article 48
1. The present Covenant is open for signature by any State Member of the United Nations or member of
any of its specialized agencies, by any State Party to the Statute of the International Court of Justice, and
by any other State which has been invited by the General Assembly of the United Nations to become a
party to the present Covenant.
2. The present Covenant is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.
3. The present Covenant shall be open to accession by any State referred to in paragraph 1 of this article.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of
the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which have signed this Covenant or
acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.
Article 49
1. The present Covenant shall enter into force three months after the date of the deposit with the SecretaryGeneral of the United Nations of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession.
2. For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after the deposit of the thirty-fifth
instrument of ratification or instrument of accession, the present Covenant shall enter into force three
months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession.
Article 50
The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of federal States without any limitations or
exceptions.
Article 51
1. Any State Party to the present Covenant may propose an amendment and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations. The Secretary-General of the United Nations shall thereupon
communicate any proposed amendments to the States Parties to the present Covenant with a request
that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and
voting upon the proposals. In the event that at least one third of the States Parties favours such a
conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United
Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the
conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval.
2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the
United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Covenant in
accordance with their respective constitutional processes.
3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties which have accepted
them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Covenant and any earlier
amendment which they have accepted.
Article 52

Irrespective of the notifications made under article 48, paragraph 5, the Secretary-General of the United
Nations shall inform all States referred to in paragraph 1 of the same article of the following particulars:
(a) Signatures, ratifications and accessions under article 48;
(b) The date of the entry into force of the present Covenant under article 49 and the date of the entry into
force of any amendments under article 51.
Article 53
1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally
authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Covenant to all
States referred to in article 48.
IN FAITH WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have
signed the present Covenant, opened for signature at New York, on the nineteenth day of December, one
thousand nine hundred and sixty-six.
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
The States Parties to the present Protocol,
Considering that in order further to achieve the purposes of the Covenant on Civil and Political Rights
(hereinafter referred to as the Covenant) and the implementation of its provisions it would be appropriate to
enable the Human Rights Committee set up in part IV of the Covenant (hereinafter referred to as the
Committee) to receive and consider, as provided in the present Protocol, communications from individuals
claiming to be victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant,
Have agreed as follows:
Article 1
A State Party to the Covenant that becomes a party to the present Protocol recognizes the competence of
the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim
to be victims of a violation by that State Party of any of the rights set forth in the Covenant. No
communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which is not
a party to the present Protocol.
Article 2
Subject to the provisions of article 1, individuals who claim that any of their rights enumerated in the
Covenant have been violated and who have exhausted all available domestic remedies may submit a written
communication to the Committee for consideration.
Article 3
The Committee shall consider inadmissible any communication under the present Protocol which is
anonymous, or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be
incompatible with the provisions of the Covenant.
Article 4
1. Subject to the provisions of article 3, the Committee shall bring any communications submitted to it under
the present Protocol to the attention of the State Party to the present Protocol alleged to be violating any
provision of the Covenant.
2. Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements
clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.
Article 5

1. The Committee shall consider communications received under the present Protocol in the light of all
written information made available to it by the individual and by the State Party concerned.
2. The Committee shall not consider any communication from an individual unless it has ascertained that:
(a) The same matter is not being examined under another procedure of international investigation or
settlement;
(b) The individual has exhausted all available domestic remedies. This shall not be the rule where the
application of the remedies is unreasonably prolonged.
3. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol.
4. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.
Article 6
The Committee shall include in its annual report under article 45 of the Covenant a summary of its activities
under the present Protocol.
Article 7
Pending the achievement of the objectives of resolution 1514 (XV) adopted by the General Assembly of the
United Nations on 14 December 1960 concerning the Declaration on the Granting of Independence to
Colonial Countries and Peoples, the provisions of the present Protocol shall in no way limit the right of
petition granted to these peoples by the Charter of the United Nations and other international conventions
and instruments under the United Nations and its specialized agencies.
Article 8
1. The present Protocol is open for signature by any State which has signed the Covenant.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State which has ratified or acceded to the Covenant.
Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State which has ratified or acceded to the
Covenant.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of
the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which have signed the present
Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.
Article 9
1. Subject to the entry into force of the Covenant, the present Protocol shall enter into force three months
after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of
ratification or instrument of accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of
ratification or instrument of accession, the present Protocol shall enter into force three months after the
date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession.
Article 10
The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any limitations or
exceptions.
Article 11
1. Any State Party to the present Protocol may propose an amendment and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate any proposed

amendments to the States Parties to the present Protocol with a request that they notify him whether they
favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposal. In the
event that at least one third of the States Parties favours such a conference, the Secretary-General shall
convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a
majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General
Assembly of the United Nations for approval.
2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the
United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Protocol in
accordance with their respective constitutional processes.
3. When admendments come into force, they shall be binding on those States Parties which have accepted
them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier
amendment which they have accepted.
Article 12
1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification addressed to the
Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect three months after the date of
receipt of the notification by the Secretary-General.
2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present
Protocol to any communication submitted under article 2 before the effective date of denunciation.
Article 13
Irrespective of the notifications made under article 8, paragraph 5, of the present Protocol, the SecretaryGeneral of the United Nations shall inform all States referred to in article 48, paragraph 1, of the Covenant of
the following particulars:
(a) Signatures, ratifications and accessions under article 8;
(b) The date of the entry into force of the present Protocol under article 9 and the date of the entry into
force of any amendments under article 11;
(c) Denunciations under article 12.
Article 14
1. The present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally
authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all
States referred to in article 48 of the Covenant.
IN FAITH WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have
signed the present Covenant, opened for signature at New York, on the nineteenth day of December, one
thousand nine hundred and sixty-six.

(vertaling: nl)
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
Preambule
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag,
Overwegende, dat, overeenkomstig de in het Handvest der Verenigde Naties verkondigde beginselen,
erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van
de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld,
Erkennende, dat deze rechten voortvloeien uit de inherente waardigheid van de menselijke persoon,
Erkennende, dat, overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het ideaal van de
vrije mens die vrijheid als staatsburger een politieke vrijheid geniet, en die vrij is van vrees en gebrek, slechts
kan worden verwezenlijkt indien er omstandigheden worden geschapen, waarin een ieder zijn burgerrechten

en zijn politieke rechten, alsmede zijn economische, sociale en culturele rechten kan uitoefenen,
Overwegende, dat, krachtens het Handvest der Verenigde Naties, de Staten verplicht zijn de universele
eerbied voor en de inachtneming van de rechten en vrijheden van de mens te bevorderen,
Zich ervan bewust dat op de individuele mens, uit hoofde van de plichten die hij heeft tegenover anderen en
tegenover de gemeenschap waartoe hij behoort, de verantwoordelijkheid rust te streven naar bevordering en
inachtneming van de in dit Verdrag erkende rechten,
Zijn overeengekomen als volgt:
DEEL I
Artikel 1
1. Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun
politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na.
2. Alle volken kunnen ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk beschikken over hun natuurlijke
rijkdommen en hulpbronnen, evenwel onverminderd verplichtingen voortvloeiend uit internationale
economische samenwerking, gegrondvest op het beginsel van wederzijds voordeel, en uit het
internationale recht. In geen geval mogen een volk zijn bestaansmiddelen worden ontnomen.
3. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, met inbegrip van de Staten die verantwoordelijk zijn voor het
beheer van gebieden zonder zelfbestuur en van trustgebieden, bevorderen de verwezenlijking van het
zelfbeschikkingsrecht en eerbiedigen dit recht overeenkomstig de bepalingen van het Handvest der
Verenigde Naties.
DEEL II
Artikel 2
1. Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich de in dit Verdrag erkende rechten te eerbiedigen en
deze aan een ieder die binnen zijn grondgebied verblijft en aan zijn rechtsmacht is onderworpen te
verzekeren, zonder onderscheid van welke aard ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst,
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige
andere omstandigheid.
2. Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich, langs de door zijn staatsrecht voorgeschreven weg
en in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag, alle wettelijke of andere maatregelen te
nemen die nodig zijn om de in dit Verdrag erkende rechten tot gelding te brengen, voor zover daarin niet
reeds door bestaande wettelijke regelingen of anderszins is voorzien.
3. Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich:
(a) Te verzekeren dat een ieder wiens rechten of vrijheden als in dit Verdrag erkend, worden
geschonden een effectief rechtsmiddel ter beschikking heeft, zelfs indien de schending zou zijn
begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie;
(b) Te verzekeren dat omtrent het recht van degene die het rechtsmiddel aanwendt wordt beslist door de
bevoegde rechterlijke, bestuurlijke of wetgevende autoriteit, of door een andere autoriteit die daar toe
krachtens de nationale wetgeving bevoegd is, en de mogelijkheden van beroep op de rechter verder
tot ontwikkeling te brengen;
(c) Te verzekeren dat de bevoegde autoriteiten daadwerkelijk rechtsherstel verlenen, in geval het beroep
gegrond wordt verklaard.
Artikel 3
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich het gelijke recht van mannen en vrouwen op het genot
van alle in dit Verdrag genoemde burgerrechten en politieke rechten te verzekeren.
Artikel 4

1. Bij een algemene noodtoestand, die een bedreiging vormt voor het bestaan van het volk en die officieel
is afgekondigd, kunnen de Staten die partij zijn bij dit Verdrag maatregelen nemen, die afwijken van hun
verplichtingen ingevolge dit Verdrag, mits deze maatregelen niet verder gaan dan de toestand vereist en
niet in strijd zijn met andere verplichtingen welke voortvloeien uit het internationale recht en geen
discriminatie uitsluitend op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst of maatschappelijke
afkomst inhouden.
2. Op grond van deze bepaling mag niet worden afgeweken van de artikelen 6, 7, 8 (eerste en tweede lid),
11, 15, 16 en 18.
3. Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag die gebruik maakt van het recht tot afwijking van de bepalingen
daarvan stelt de andere Staten die partij zijn bij dit Verdrag, door tussenkomst van de SecretarisGeneraal van de Verenigde Naties, onverwijld in kennis van de bepalingen waarvan hij is afgeweken,
alsmede van de redenen die hem daartoe hebben genoopt. Eveneens door tussenkomst van de
Secretaris-Generaal wordt een volgende kennisgeving gedaan op de datum waarop de afwijking ophoudt
van kracht te zijn.
Artikel 5
1. Geen bepaling van dit Verdrag mag zodanig worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of
een persoon het recht inhouden enige activiteit te ontplooien of enige daad te verrichten, die ten doel
heeft de rechten en vrijheden welke in dit Verdrag zijn erkend, te vernietigen of deze rechten en vrijheden
meer te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien.
2. Het is niet toegestaan enig fundamenteel recht van de mens dat in een land, ingevolge wettelijke
bepalingen, overeenkomsten, voorschriften of gewoonten, wordt erkend of bestaat, te beperken of ervan
af te wijken, onder voorwendsel dat dit Verdrag die rechten niet erkent of dat het deze slechts in mindere
mate erkent.
DEEL III
Artikel 6
1. Ieder heeft het recht op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Niemand mag naar willekeur van
zijn leven worden beroofd.
2. In landen waar de doodstraf niet is afgeschaft, mag een doodvonnis slechts worden uitgesproken voor de
ernstigste misdrijven overeenkomstig de wet zoals die ten tijde dat het misdrijf wordt begaan van kracht
is en welke niet in strijd is met de bepalingen van dit Verdrag en met het Verdrag inzake de voorkoming
en bestraffing van genocide. Deze straf kan slechts worden voltrokken ingevolge een onherroepelijk
vonnis door een bevoegde rechter gewezen.
3. Wanneer beroving van het leven het misdrijf genocide inhoudt, geeft geen enkele bepaling in dit artikel
een Staat die partij is bij dit Verdrag de bevoegdheid af te wijken van enigerlei verplichting die is
aanvaard krachtens de bepalingen van het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van
genocide.
4. Een ieder die ter dood is veroordeeld heeft het recht gratie of verzachting van het vonnis te vragen.
Amnestie, gratie of verzachting van het vonnis kan in alle voorkomende gevallen worden verleend.
5. De doodstraf mag niet worden opgelegd voor misdrijven die zijn begaan door personen beneden de
leeftijd van achttien jaar en mag niet worden voltrokken aan zwangere vrouwen.
6. Op geen enkele bepaling van dit artikel kan een beroep worden gedaan om de afschaffing van de
doodstraf door een Staat die partij is bij dit Verdrag op te schorten of te voorkomen.
Artikel 7
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming,
worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.

Artikel 8
1. Niemand mag in slavernij worden gehouden; slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
2. Niemand mag in horigheid worden gehouden.
3.
(a) Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten;
(b) Lid 3 (a) mag niet zodanig worden uitgelegd dat in landen waar gevangenisstraf met dwangarbeid
kan worden opgelegd als straf voor een misdrijf, het verrichten van dwangarbeid op grond van een
door de bevoegde rechter uitgesproken veroordeling tot een zodanige straf, wordt verboden;
(c) Niet als â€ždwangarbeid of verplichte arbeid" in de zin van dit lid worden beschouwd:
(i) arbeid of diensten, voor zover niet bedoeld in alinea (b), die gewoonlijk worden verlangd van
iemand die wordt gevangen gehouden uit hoofde van een wettig bevel van een rechtbank of van
iemand gedurende diens voorwaardelijke invrijheidstelling;
(ii) elke dienst van militaire aard en, in landen waar dienstweigering op grond van gewetensbezwaren
wordt erkend, die nationale diensten die bij de wet van principiële dienstweigeraars worden
gevorderd;
(iii) elke dienst welke wordt gevorderd in het geval van een noodtoestand of ramp die het bestaan of
het welzijn van de gemeenschap bedreigt;
(iv) alle arbeid of elke dienst die deel uitmaakt van de normale burgerplichten.
Artikel 9
1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag worden onderworpen aan
willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve op
wettige gronden en op wettige wijze.
2. Iedere gearresteerde dient bij zijn arrestatie op de hoogte te worden gebracht van de redenen van zijn
arrestatie en dient onverwijld op de hoogte te worden gebracht van de beschuldigingen die tegen hem
zijn ingebracht.
3. Een ieder die op beschuldiging van het begaan van een strafbaar feit wordt gearresteerd of gevangen
gehouden dient onverwijld voor de rechter te worden geleid of voor een andere autoriteit die door de wet
bevoegd is verklaard rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het recht binnen een redelijke termijn
berecht te worden of op vrije voeten te worden gesteld. Het mag geen regel zijn dat personen die op hun
berechting wachten in voorarrest worden gehouden, doch aan hun invrijheidstelling kunnen voorwaarden
worden verbonden om te waarborgen dat de betrokkene verschijnt ter terechtzitting, in andere stadia van
de gerechtelijke procedure dan wel, zo het geval zich voordoet, voor de tenuitvoerlegging van het vonnis.
4. Een ieder wie door arrestatie of gevangenhouding zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht voorziening te
vragen bij de rechter, opdat die rechter binnen korte termijn beslist over de wettigheid van zijn
gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien zijn gevangenhouding onrechtmatig is.
5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een onwettige arrestatie of gevangenhouding heeft recht op
schadeloosstelling.
Artikel 10
1. Allen die van hun vrijheid zijn beroofd dienen te worden behandeld met menselijkheid en met eerbied
voor de waardigheid, inherent aan de menselijke persoon.
2.
(a) Verdachten dienen, uitzonderlijke omstandigheden buiten beschouwing gelaten, gescheiden te
worden gehouden van veroordeelden en dienen aanspraak te kunnen maken op een afzonderlijke
behandeling overeenkomend met hun staat van niet veroordeelde persoon.
(b) Jeugdige verdachten dienen gescheiden te worden gehouden van volwassenen en zo spoedig
mogelijk voor de rechter te worden geleid.
3. Het gevangenisstelsel dient te voorzien in een behandeling van gevangenen die in de eerste plaats is
gericht op heropvoeding en reclassering. Jeugdige overtreders dienen gescheiden te worden gehouden
van volwassenen en behandeld te worden in overeenstemming met hun leeftijd en wettelijke staat.

Artikel 11
Niemand mag gevangen worden genomen uitsluitend omdat hij niet in staat is een uit een overeenkomst
voortvloeiende verplichting na te komen.
Artikel 12
1. Een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, heeft, binnen dit grondgebied, het recht
zich vrijelijk te verplaatsen en er zijn verblijfplaats vrijelijk te kiezen.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het eigen land, te verlaten.
3. De bovengenoemde rechten kunnen aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke
bij de wet zijn voorzien, nodig zijn ter bescherming van de nationale veiligheid, de openbare orde, de
volksgezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen en verenigbaar zijn met
de andere in dit Verdrag erkende rechten.
4. Aan niemand mag willekeurig het recht worden ontnomen naar zijn eigen land terug te keren.
Artikel 13
Een vreemdeling die wettig op het grondgebied verblijft van een Staat die partij is bij dit Verdrag, kan slechts
uit die Staat worden gezet krachtens een overeenkomstig de wet genomen beslissing, terwijl het hem, tenzij
dwingende redenen van nationale veiligheid een tegengestelde beslissing rechtvaardigen, is toegestaan zijn
bezwaren tegen zijn uitzetting kenbaar te maken en zijn geval opnieuw te doen beoordelen door, en zich met
dit doel te doen vertegenwoordigen bij de bevoegde autoriteit dan wel door een of meer personen die
daartoe speciaal door de bevoegde autoriteit zijn aangewezen.
Artikel 14
1. Allen zijn gelijk voor de rechter en de rechterlijke instanties. Bij het bepalen van de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvervolging, of het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen in
een rechtsgeding, heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling door een bevoegde,
onafhankelijke en onpartijdige bij de wet ingestelde rechterlijke instantie. De terechtzitting kan geheel of
ten dele met gesloten deuren plaatsvinden, hetzij in het belang van de goede zeden, de openbare orde
of de nationale veiligheid in een democratische samenleving, hetzij wanneer het belang van het privé
leven van de partijen bij het proces dit vereist, hetzij voorzover de rechter dit strikt noodzakelijk acht op
grond van de overweging, dat een openbare behandeling het belang van de rechtspraak zou schaden;
evenwel zal elk vonnis dat wordt gewezen in een strafrechtelijk of burgerrechtelijk geding openbaar zijn,
tenzij het belang van jeugdige personen zich daartegen verzet of het proces echtelijke twisten of de
voogdij over kinderen betreft.
2. Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn
schuld volgens de wet is bewezen.
3. Bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft een ieder, in
volle gelijkheid, recht op de volgende minimumgaranties:
(a) onverwijld en in bijzonderheden, in een taal die hij verstaat, op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
(b) te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn
verdediging en zich te verstaan met een door hemzelf gekozen raadsman;
(c) zonder onredelijke vertraging te worden berecht;
(d) in zijn tegenwoordigheid te worden berecht, zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een
raadsman naar eigen keuze; ingeval hij geen rechtsbijstand heeft, van het recht daarop in kennis te
worden gesteld; rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het belang van de rechtspraak dit eist,
en zonder dat daarvoor betaling van hem kan worden verlangd, indien hij niet over voldoende
middelen beschikt;
(e) de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging
van getuigen a décharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de
getuigen à charge;
(f) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter zitting wordt gebezigd niet

verstaat of niet spreekt;
(g) niet te worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen.
4. Wanneer het jeugdige personen betreft, dient rekening te worden gehouden met hun leeftijd en de
wenselijkheid hun reclassering te bevorderen.
5. Een ieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld heeft het recht de schuldigverklaring en
veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet.
6. Indien iemand wegens een strafbaar feit onherroepelijk is veroordeeld en het vonnis vervolgens is
vernietigd, of indien hem daarna gratie is verleend, op grond van de overweging dat een nieuw of een
pas aan het licht gekomen feit onomstotelijk aantoont dat van een gerechtelijke dwaling sprake is, wordt
degene die, als gevolg van die veroordeling, straf heeft ondergaan, overeenkomstig de wet schadeloos
gesteld, tenzij wordt aangetoond dat het niet tijdig bekend worden van het onbekende feit geheel of
gedeeltelijk aan hemzelf te wijten was.
7. Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld of
waarvan hij is vrijgesproken.
Artikel 15
1. Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar
nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin
mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit
van toepassing was. Indien, na het begaan van het strafbare feit de wet mocht voorzien in de oplegging
van een lichtere straf, dient de overtreder daarvan te profiteren.
2. Geen enkele bepaling van dit artikel staat in de weg aan het vonnis en de straf van iemand die schuldig
is aan een handelen of nalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde, van
strafrechtelijke aard was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door de
volkerengemeenschap worden erkend.
Artikel 16
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Artikel 17
1. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privé leven, zijn
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.
2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.
Artikel 18
1. Een ieder heeft het recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst. Dit recht omvat mede de
vrijheid een zelf gekozen godsdienst of levensovertuiging te hebben of te aanvaarden, alsmede de
vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn
godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen door de eredienst, het onderhouden van de
geboden en voorschriften, door praktische toepassing en het onderwijzen ervan.
2. Op niemand mag dwang worden uitgeoefend die een belemmering zou betekenen van zijn vrijheid een
door hemzelf gekozen godsdienst of levensovertuiging te hebben of te aanvaarden.
3. De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan slechts in die
mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van de
openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden of de fundamentele rechten en
vrijheden van anderen.
4. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen van ouders of wettige
voogden, de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen overeenkomstig hun eigen

levensovertuiging te verzekeren.
Artikel 19
1. Een ieder heeft het recht zonder inmenging een mening te koesteren.
2. Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid inlichtingen en
denkbeelden van welke aard ook te garen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij
mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media
naar zijn keuze.
3. Aan de uitoefening van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde rechten zijn bijzondere plichten en
verantwoordelijkheden verbonden. Deze kan derhalve aan bepaalde beperkingen worden gebonden,
doch alleen beperkingen die bij de wet worden voorzien en nodig zijn:
(a) in het belang van de rechten of de goede naam van anderen;
(b) in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde, de
volksgezondheid of de goede zeden.
Artikel 20
1. Alle oorlogspropaganda wordt bij de wet verboden.
2. Het propageren van op nationale afkomst, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens die aanzetten tot
discriminatie, vijandigheid of geweld, wordt bij de wet verboden.
Artikel 21
Het recht van vreedzame vergadering wordt erkend. De uitoefening van dit recht kan aan geen andere
beperkingen worden onderworpen dan die welke in overeenstemming met de wet worden opgelegd en die in
een democratische samenleving geboden zijn in het belang van de nationale veiligheid of de openbare
veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid of de goede zeden of de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Artikel 22
1. Een ieder heeft het recht op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht vakverenigingen op te
richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.
2. De uitoefening van dit recht kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, welke bij
de wet zijn voorgeschreven en die in een democratische samenleving geboden zijn in het belang van de
nationale veiligheid of de openbare veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de
volksgezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit
artikel belet niet het opleggen van wettige beperkingen aan leden van de strijdmacht en van de politie in
de uitoefening van dit recht.
3. Geen bepaling in dit artikel geeft de Staten die partij zijn bij het Verdrag van 1948 van de Internationale
Arbeidsorganisatie betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van
het vakverenigingsrecht de bevoegdheid wettelijke maatregelen te treffen, die de in dat Verdrag
voorziene waarborgen in gevaar zouden brengen, of de wet zodanig toe te passen dat deze in gevaar
zouden worden gebracht.
Artikel 23
1. Het gezin vormt de natuurlijke en fundamentele kern van de maatschappij en heeft recht op bescherming
door de maatschappij en de Staat.
2. Het recht van mannen en vrouwen van huwbare leeftijd een huwelijk aan te gaan en een gezin te
stichten wordt erkend.
3. Geen huwelijk wordt gesloten zonder de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

4. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag nemen passende maatregelen ter verzekering van de gelijke
rechten en verantwoordelijkheden van de echtgenoten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij
de ontbinding ervan. In geval van ontbinding van het huwelijk wordt voorzien in de noodzakelijke
bescherming van eventuele kinderen.
Artikel 24
1. Elk kind heeft, zonder onderscheid naar ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, nationale of
maatschappelijke afkomst, eigendom of geboorte, recht op die beschermende maatregelen van de zijde
van het gezin waartoe het behoort, de gemeenschap en de Staat, waarop het in verband met zijn
minderjarigheid recht heeft.
2. Elk kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en krijgt een naam.
3. Elk kind heeft het recht een nationaliteit te verwerven.
Artikel 25
Elke burger heeft het recht en dient in de gelegenheid te worden gesteld, zonder dat het onderscheid
bedoeld in artikel 2 wordt gemaakt en zonder onredelijke beperkingen:
(a) deel te nemen aan de behandeling van openbare aangelegenheden, hetzij rechtstreeks of door
middel van vrijelijk gekozen vertegenwoordigers;
(b) te stemmen en gekozen te worden door middel van betrouwbare periodieke verkiezingen die
gehouden worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemming,
waardoor het vrijelijk tot uitdrukking brengen van de wil van de kiezers wordt verzekerd;
(c) op algemene voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
Artikel 26
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet.
In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en
doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of
andere status.
Artikel 27
In Staten waar zich etnische, godsdienstige of linguïstische minderheden bevinden, mag aan personen die
tot die minderheden behoren niet het recht worden ontzegd, in gemeenschap met de andere leden van hun
groep, hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen, of zich
van hun eigen taal te bedienen.
DEEL IV
Artikel 28
1. Er wordt een Comité voor de rechten van de mens (hierna in dit Verdrag te noemen â€žhet Comité")
ingesteld. Het bestaat uit achttien leden en oefent de hierna te noemen functies uit.
2. Het Comité bestaat uit onderdanen van de Staten die partij zijn bij dit Verdrag, die hoog zedelijk aanzien
genieten en erkende bekwaamheid op het gebied van de rechten van de mens bezitten, waarbij dient te
worden overwogen dat het lidmaatschap van enige personen die ervaring hebben op juridisch gebied
raadzaam is.
3. De leden van het Comité worden gekozen en treden op in hun persoonlijke hoedanigheid.
Artikel 29
1. De leden van het Comité worden bij geheime stemming gekozen uit een lijst van personen die de
kwaliteiten bezitten die in artikel 28 worden genoemd en met dit doel zijn voorgedragen door de Staten
die partij zijn bij dit Verdrag.

2. Elke Staat die partij is bij dit Verdrag mag niet meer dan twee personen voordragen. Dezen moeten
onderdaan zijn van de Staat die hen voordraagt.
3. Een persoon kan opnieuw worden voorgedragen.
Artikel 30
1. De eerste verkiezing wordt niet later gehouden dan zes maanden na de datum van inwerkingtreding van
dit Verdrag.
2. Ten minste vier maanden vóór de datum waarop een verkiezing voor het Comité plaatsheeft, met
uitzondering van een verkiezing ter voorziening in een overeenkomstig het bepaalde in artikel 34
bekendgemaakte vacature, richt de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties een schriftelijk verzoek
aan de Staten die partij zijn bij dit Verdrag binnen drie maanden hun voordrachten voor het lidmaatschap
van het Comité in te zenden.
3. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt een alfabetische lijst samen van alle aldus
voorgedragen personen, onder aanduiding van de Staten die partij zijn bij dit Verdrag die hen hebben
voorgedragen en legt deze uiterlijk één maand vóór de datum van elke verkiezing voor aan de Staten die
partij zijn bij dit Verdrag.
4. De verkiezingen van de leden van het Comité worden gehouden op een door de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties ten hoofdkantore van de Verenigde Naties te beleggen vergadering van de Staten
die partij zijn bij dit Verdrag. Op die vergadering, waarvoor twee derde van de Staten die partij zijn bij dit
Verdrag het quorum vormen, zijn degenen die in het Comité zijn gekozen die voorgedragen personen die
het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd, alsmede een absolute meerderheid van de
stemmen van de aanwezige vertegenwoordigers van de Staten die partij zijn en hun stem uitbrengen.
Artikel 31
1. Er mag niet meer dan één onderdaan van een zelfde Staat lid van het Comité zijn.
2. Bij het kiezen van het Comité dient aandacht te worden geschonken aan een billijke geografische
verdeling van het lidmaatschap en aan de vertegenwoordiging der verschillende beschavingsvormen en
der voornaamste rechtsstelsels.
Artikel 32
1. De leden van het Comité worden gekozen voor een tijdvak van vier jaar. Zij zijn herkiesbaar indien zij
opnieuw worden voorgedragen. De ambtstermijn van negen der bij de eerste verkiezing benoemde leden
loopt evenwel na twee jaar af; terstond na de eerste verkiezing worden deze negen leden bij loting
aangewezen door de voorzitter van de in artikel 30, lid 4, bedoelde vergadering.
2. Verkiezingen na afloop van een ambtstermijn worden gehouden overeenkomstig de voorgaande
artikelen van dit deel van dit Verdrag.
Artikel 33
1. Indien, naar het eenstemmige oordeel van de andere leden, een lid van het Comité door enige oorzaak,
waaronder niet is te verstaan tijdelijke afwezigheid, heeft opgehouden zijn functie uit te oefenen, geeft de
voorzitter van het Comité daarvan kennis aan de Secretaris-Generaal der Verenigde Naties, die
vervolgens mededeling doet van het openvallen van de zetel van dat lid.
2. Indien een lid van het Comité overlijdt of ontslag neemt, geeft de voorzitter daarvan onverwijld kennis
aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die mededeling doet van het openvallen van de
zetel met ingang van de datum van het overlijden of de datum waarop het genomen ontslag ingaat.
Artikel 34
1. Indien een vacature wordt bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 33 en indien de
ambtstermijn van het te vervangen lid niet afloopt binnen een tijdvak van zes maanden na de
bekendmaking van de vacature, geeft de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties daarvan bericht

aan elk der Staten die partij zijn bij dit Verdrag, die binnen twee maanden overeenkomstig het bepaalde
in artikel 29 personen kunnen voordragen ter voorziening in de vacature.
2. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt een alfabetische lijst samen van de aldus
voorgedragen personen en legt deze voor aan de Staten die partij zijn bij dit Verdrag. De verkiezing om
in de vacature te voorzien wordt vervolgens gehouden overeenkomstig de daarop betrekking hebbende
bepalingen van dit deel van dit Verdrag.
3. Een lid van het Comité dat is gekozen ter voorziening in een vacature die is bekendgemaakt
overeenkomstig het bepaalde in artikel 33, blijft in functie voor de rest van de ambtstermijn van het lid
wiens zetel in het Comité is opengevallen overeenkomstig de bepalingen van dat artikel.
Artikel 35
De leden van het Comité ontvangen, met goedkeuring van de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties, uit de middelen van de Verenigde Naties emolumenten op door de Algemene Vergadering vast te
stellen voorwaarden, waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkheid van de taken van het Comité.
Artikel 36
De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zorgt voor het personeel en de andere voorzieningen
benodigd voor een doelmatige uitoefening van de taken van het Comité krachtens dit Verdrag.
Artikel 37
1. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties belegt de eerste vergadering van het Comité ten
hoofdkantore van de Verenigde Naties.
2. Na zijn eerste vergadering komt het Comité bijeen op de tijden voorzien in zijn huishoudelijk reglement.
3. Normaal komt het Comité bijeen ten hoofdkantore van de Verenigde Naties of op het kantoor van de
Verenigde Naties te Genève.
Artikel 38
Elk lid van het Comité verklaart, alvorens zijn taak aan te vangen, ten overstaan van het Comité plechtig dat
hij zich onpartijdig en nauwgezet van zijn taak zal kwijten.
Artikel 39
1. Het Comité kiest zijn functionarissen voor een ambtstermijn van twee jaar. Zij zijn herkiesbaar.
2. Het Comité stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast, hierin wordt o.m. bepaald dat:
(a) twaalf leden het quorum vormen;
(b) besluiten van het Comité worden genomen met een meerderheid van het aantal door de aanwezige
leden uitgebrachte stemmen.
Artikel 40
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag nemen de verplichting op zich verslag uit te brengen over de
maatregelen die zij hebben genomen en die uitvoering geven aan de in dit Verdrag erkende rechten,
alsmede over de vooruitgang die valt waar te nemen in het genot van die rechten:
(a) binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag voor de betrokken Staten die er partij bij zijn;
en
(b) vervolgens telkens wanneer het Comité dit verzoekt.
2. Alle rapporten worden voorgelegd aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die ze ter
bestudering doorzendt aan het Comité. In deze rapporten dienen de factoren en de eventuele
moeilijkheden te worden aangegeven die van invloed zijn op de uitvoering van dit Verdrag.

3. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties kan, na overleg met het Comité, aan de desbetreffende
gespecialiseerde organisaties afschriften doen toekomen van die delen der rapporten die binnen het
terrein van hun werkzaamheden vallen.
4. Het Comité bestudeert de hem door de Staten die partij zijn bij dit Verdrag voorgelegde rapporten. Het
zendt zijn rapporten en het door hem passend geoordeelde algemene commentaar aan de Staten die
partij zijn. Het Comité kan dit commentaar, te zamen met de afschriften van de rapporten die het van
Staten die partij zijn bij dit Verdrag heeft ontvangen, eveneens toezenden aan de Economische en
Sociale Raad.
5. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag kunnen opmerkingen ten aanzien van eventueel commentaar dat
overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt geleverd, voorleggen aan het Comité.
Artikel 41
1. Een Staat die partij is bij dit Verdrag kan, krachtens dit artikel, te allen tijde verklaren, dat hij de
bevoegdheid van het Comité erkent kennisgevingen waarin een Staat die partij is beweert dat een
andere Staat die partij is diens uit dit Verdrag voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, in ontvangst te
nemen en te behandelen. Kennisgevingen als bedoeld in dit artikel kunnen alleen in ontvangst worden
genomen en worden behandeld indien zij zijn ingezonden door een Staat die partij is, die een verklaring
heeft afgelegd dat hij ten aanzien van zichzelf deze bevoegdheid van het Comité erkent. Geen
kennisgeving wordt door het Comité in ontvangst genomen, indien het een Staat die partij is betreft, die
zulk een verklaring niet heeft afgelegd. Kennisgevingen die krachtens het bepaalde in dit artikel worden
ontvangen worden overeenkomstig de volgende procedure behandeld:
(a) Indien een Staat die partij is bij dit Verdrag van oordeel is dat een andere Staat die partij is de
bepalingen van dit Verdrag niet uitvoert, kan hij door middel van een schriftelijke kennisgeving de
zaak onder de aandacht brengen van die Staat die partij is. Binnen drie maanden na ontvangst van
de kennisgeving stuurt de ontvangende Staat de Staat die de kennisgeving had gezonden een
schriftelijke uiteenzetting of een andere schriftelijke verklaring, waarin de zaak wordt opgehelderd en
waarin, voor zover mogelijk en ter zake doende, wordt verwezen naar procedures en rechtsmiddelen
die in het land zelf reeds zijn toegepast, nog hangende zijn of waartoe zou kunnen worden
overgegaan.
(b) Indien de zaak niet tot genoegen van de beide betrokken Staten die partij zijn wordt geregeld binnen
zes maanden na ontvangst van de eerste kennisgeving door de ontvangende Staat, heeft elk der
beide Staten het recht de zaak bij het Comité aanhangig te maken, door middel van een
kennisgeving die zowel aan het Comité als aan de andere Staat wordt gezonden.
(c) Het Comité behandelt een bij hem aanhangig gemaakte zaak alleen nadat het er zich van heeft
overtuigd dat alle beschikbare binnenlandse rechtsmiddelen in de betrokken zaak zijn benut en
uitgeput, in overeenstemming met de algemeen erkende beginselen van het internationale recht. Dit
is evenwel niet het geval indien de toepassing der rechtsmiddelen onredelijk lange tijd vergt.
(d) Het Comité komt in besloten zitting bijeen wanneer het kennisgevingen krachtens dit artikel gedaan
aan een onderzoek onderwerpt.
(e) Met inachtneming van het bepaalde in alinea (c) stelt het Comité zijn goede diensten ter beschikking
van de betrokken Staten die partij zijn, ten einde de zaak in der minne te regelen op basis van
eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden als erkend in dit Verdrag.
(f) Bij elke bij hem aanhangig gemaakte zaak kan het Comité tot de betrokken in alinea (b) bedoelde
Staten die partij zijn het verzoek richten ter zake dienende inlichtingen te verstrekken.
(g) De in alinea (b) bedoelde betrokken Staten die partij zijn hebben het recht zich te doen
vertegenwoordigen wanneer de zaak in het Comité wordt behandeld, en hun standpunt mondeling
en/of schriftelijk kenbaar te maken.
(h) Het Comité brengt twaalf maanden na de datum van ontvangst van een kachtens alinea (b) gedane
kennisgeving een rapport uit als volgt:
(i) indien een oplossing als voorzien in alinea (e) is bereikt, beperkt het Comité zijn rapport tot een
korte uiteenzetting van de feiten en van de bereikte oplossing;
(ii) indien geen oplossing als voorzien in alinea (e) is bereikt, beperkt het Comité zijn rapport tot een
korte uiteenzetting van de feiten; de schriftelijk kenbaar gemaakte standpunten en een op schrift
gestelde samenvatting van de mondeling naar voren gebrachte standpunten van de Staten die
partij zijn, worden aan het rapport gehecht.
In elk van beide gevallen wordt het rapport toegezonden aan de betrokken Staten die partij zijn.

2. De bepalingen van dit artikel treden in werking wanneer tien Staten die partij zijn bij dit Verdrag
verklaringen hebben afgelegd krachtens het eerste lid van dit artikel. Deze verklaringen worden door de
Staten die partij zijn nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die afschrift
daarvan doet toekomen aan de andere Staten die partij zijn. Een zodanige verklaring kan te allen tijde,
door middel van een aan de Secretaris-Generaal gerichte kennisgeving, worden ingetrokken. Een
zodanige intrekking heeft geen invloed op de behandeling van een zaak die het onderwerp vormt van
een kennisgeving die reeds is gedaan krachtens dit artikel; geen enkele volgende kennisgeving door een
Staat die partij is wordt in ontvangst genomen nadat de kennisgeving van intrekking van de verklaring
door de Secretaris-Generaal is ontvangen, tenzij de betrokken Staat die partij is een nieuwe verklaring
heeft afgelegd.
Artikel 42
1.
(a) Indien een zaak die, overeenkomstig het bepaalde in artikel 41, bij het Comité aanhangig is gemaakt,
niet is afgewikkeld naar genoegen van de betrokken Staten die partij zijn, kan het Comité mits
daartoe vooraf de toestemming van de betrokken Staten die partij zijn is verkregen, een
conciliatiecommissie ad hoc (hierna te noemen de Conciliatiecommissie) benoemen. De goede
diensten der Conciliatiecommissie staan ter beschikking van de betrokken Staten die partij zijn met
het oog op een minnelijke schikking van de zaak op basis van eerbiediging van de bepalingen van dit
Verdrag;
(b) De Conciliatiecommissie bestaat uit vijf personen die aanvaardbaar zijn voor de betrokken Staten die
partij zijn. Indien de betrokken Staten die partij zijn niet binnen drie maanden tot overeenstemming
kunnen komen ten aanzien van de samenstelling van de Conciliatiecommissie, hetzij geheel of ten
dele, worden de leden van de Conciliatiecommissie ten aanzien van wie geen overeenstemming kon
worden bereikt, bij geheime stemming met twee derde meerderheid door het Comité uit zijn leden
gekozen.
2. De leden van de Conciliatiecommissie treden op in persoonlijke hoedanigheid. Zij mogen geen
onderdaan zijn van de betrokken Staten die partij zijn, of van een Staat die geen partij is bij dit Verdrag,
of van een Staat die geen verklaring krachtens artikel 41 heeft afgelegd.
3. De Conciliatiecommissie kiest haar eigen voorzitter en stelt haar eigen huishoudelijk reglement vast.
4. De vergaderingen van de Conciliatiecommissie worden als regel ten hoofdkantore van de Verenigde
Naties of op het kantoor van de Verenigde Naties te Genève gehouden. Zij kunnen evenwel op andere
door de Conciliatiecommissie in overleg met de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en de
betrokken Staten die partij zijn vast te stellen geschikte plaatsen worden gehouden.
5. Het secretariaat waarin overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 is voorzien staat eveneens de
krachtens dit artikel ingestelde commissies ten dienste.
6. De door het Comité ontvangen en geverifieerde gegevens worden ter beschikking gesteld van de
Conciliatiecommissie die de betrokken Staten die partij zijn kan verzoeken andere ter zake dienende
gegevens te verstrekken.
7. Wanneer de Conciliatiecommissie de zaak grondig heeft overwogen, doch in elk geval niet later dan
twaalf maanden nadat haar de zaak in handen is gegeven, legt zij de voorzitter van het Comité een
rapport voor dat ter kennis wordt gebracht van de betrokken Staten die partij zijn.
(a) Indien het de Conciliatiecommissie niet mogelijk is haar bestudering van de zaak binnen twaalf
maanden te beëindigen, beperkt zij haar rapport tot een korte verklaring tot waar zij met de
bestudering van de zaak is gevorderd.
(b) Indien een minnelijke schikking op basis van eerbied voor de rechten van de mens zoals deze in dit
Verdrag worden erkend wordt bereikt, beperkt de Conciliatiecommissie haar rapport tot een korte
uiteenzetting van de feiten en van de gevonden oplossing.
(c) Indien geen schikking als bedoeld in alinea (b) wordt bereikt, bevat het rapport van de
Conciliatiecommissie een overzicht van haar bevindingen met betrekking tot alle feitelijke gegevens
die betrekking hebben op de geschilpunten tussen de betrokken Staten die partij zijn, en haar
inzichten ten aanzien van de mogelijkheid van een minnelijke schikking van de zaak. In dit rapport
dienen tevens de schriftelijke en een overzicht van de mondelinge verklaringen die door de betrokken
Staten die partij zijn zijn afgelegd te worden opgenomen.
(d) Indien het rapport van de Conciliatiecommissie wordt ingediend overeenkomstig alinea (c), delen de

betrokken Staten die partij zijn binnen drie maanden na ontvangst van het rapport de voorzitter van
het Comité mede of zij de inhoud van het rapport van de Conciliatiecommissie al dan niet
aanvaarden.
8. De bepalingen van dit artikel laten de verantwoordelijkheden van het Comité uit hoofde van artikel 41
onverlet.
9. De betrokken Staten die partij zijn komen gelijkelijk op voor alle onkosten die door de leden van de
Conciliatiecommissie worden gemaakt, overeenkomstig ramingen die door de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties worden verstrekt.
10. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is bevoegd de onkosten van de leden van de
Conciliatiecommissie te betalen, zo nodig, voordat deze, overeenkomstig het bepaalde in lid 9 van dit
artikel, door de betrokken Staten die partij zijn worden vergoed.
Artikel 43
De leden van het Comité en van de conciliatiecommissies ad hoc die kunnen worden ingesteld krachtens het
bepaalde in artikel 42, genieten de faciliteiten, voorrechten en immuniteiten van deskundigen die zijn
uitgezonden door de Verenigde Naties, zoals die zijn vastgesteld in de desbetreffende delen van het Verdrag
nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties.
Artikel 44
De bepalingen voor de uitvoering van dit Verdrag zijn van toepassing, onverminderd de procedures die ter
zake van de rechten van de mens worden voorgeschreven door of krachtens de oprichtingsakten en de
overeenkomsten van de Verenigde Naties en de gespecialiseerde organisaties en vormen geen beletsel
voor de Staten die partij zijn bij dit Verdrag hun toevlucht te nemen tot andere procedures ter regeling van
een geschil, overeenkomstig tussen hen van kracht zijnde algemene of bijzondere internationale
overeenkomsten.
Artikel 45
Het Comité doet, door tussenkomst van de Economische en Sociale Raad, de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties een jaarverslag van zijn werkzaamheden toekomen.
DEEL V
Artikel 46
Geen bepaling van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zijnde een aantasting van de bepalingen van het
Handvest der Verenigde Naties en van de statuten van de gespecialiseerde organisaties, waarin de
onderscheiden verantwoordelijkheden van de verschillende organen van de Verenigde Naties en van de
gespecialiseerde organisaties met betrekking tot de in dit Verdrag geregelde materie zijn omschreven.
Artikel 47
Geen bepaling in dit Verdrag mag worden uitgelegd als zijnde een aantasting van het inherente recht van
alle volken hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen volledig en vrijelijk te benutten en hiervan volledig en
vrijelijk te profiteren.
DEEL VI
Artikel 48
1. Dit Verdrag staat open voor ondertekening door iedere Staat die lid is van de Verenigde Naties of van
een of meer der gespecialiseerde organisaties daarvan, door elke Staat die partij is bij het Statuut van
het Internationale Gerechtshof, alsmede door iedere andere Staat die door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties is uitgenodigd bij dit Verdrag partij te worden.
2. Dit Verdrag moet worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de SecretarisGeneraal van de Verenigde Naties.

3. Dit Verdrag staat open voor toetreding door iedere in het eerste lid van dit artikel bedoelde Staat.
4. Toetreding geschiedt door middel van nederlegging van een akte van toetreding bij de SecretarisGeneraal van de Verenigde Naties.
5. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt alle Staten die dit Verdrag hebben ondertekend of
tot dit Verdrag zijn toegetreden, in kennis van de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging of akte
van toetreding.
Artikel 49
1. Dit Verdrag treedt in werking drie maanden na de datum van nederlegging bij de Secretaris-Generaal
van de Verenigde Naties van de vijfendertigste akte van bekrachtiging of akte van toetreding.
2. Ten aanzien van iedere Staat die na nederlegging van de vijfendertigste akte van bekrachtiging of akte
van toetreding dit Verdrag bekrachtigt of tot dit Verdrag toetreedt, treedt dit Verdrag in werking drie
maanden na de datum van nederlegging van zijn akte van bekrachtiging of akte van toetreding.
Artikel 50
De bepalingen van dit Verdrag strekken zich uit tot alle delen van federale Staten, zonder enige beperking of
uitzondering.
Artikel 51
1. Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag kan een wijziging daarvan voorstellen en deze indienen bij de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties deelt
vervolgens iedere voorgestelde wijziging aan de Staten die partij zijn bij dit Verdrag mede, met het
verzoek hem te berichten of zij een conferentie van Staten die partij zijn verlangen ten einde dit voorstel
te bestuderen en in stemming te brengen. Indien ten minste een derde van de Staten die partij zijn zulk
een conferentie verlangt, roept de Secretaris-Generaal deze conferentie onder auspiciën van de
Verenigde Naties bijeen. Iedere wijziging die door een meerderheid van de ter conferentie aanwezige
Staten die partij zijn en die hun stem uitbrengen wordt aangenomen, wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
2. Wijzigingen worden van kracht nadat zij door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn
goedgekeurd en door een twee derde meerderheid van de Staten die partij zijn bij dit Verdrag,
overeenkomstig hun onderscheiden staatsrechtelijke procedures, zijn aangenomen.
3. Wanneer wijzigingen van kracht worden zijn zij bindend voor die Staten die partij zijn die ze hebben
aangenomen, terwijl de andere Staten die partij zijn gebonden zullen blijven door de bepalingen van dit
Verdrag en door iedere voorgaande wijziging die zij hebben aangenomen.
Artikel 52
Ongeacht de krachtens artikel 48, lid 5, gedane kennisgevingen, stelt de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties alle in het eerste lid van hetzelfde artikel bedoelde Staten van het volgende in kennis:
(a) ondertekeningen, bekrachtigingen en toetredingen krachtens artikel 48;
(b) de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag krachtens artikel 49 en de datum van het van kracht
worden van eventuele wijzigingen krachtens artikel 51.
Artikel 53
1. Dit Verdrag, waarvan de Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst gelijkelijk
authentiek zijn, wordt nedergelegd in het archief van de Verenigde Naties.
2. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties doet aan alle in artikel 48 bedoelde Staten
gewaarmerkte afschriften van dit Verdrag toekomen.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden
Regeringen, dit Verdrag dat op 19 december 1966 te New York voor ondertekening is opengesteld, hebben

ondertekend.
Facultatief Protocol behorend bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten
De Staten die partij zijn bij het Protocol,
Overwegende, dat, ten einde de doelstellingen van het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
(hierna te noemen het Verdrag) en de uitvoering van de bepalingen daarvan verder te verwezenlijken, het
gewenst zou zijn het Comité voor de rechten van de mens, zoals deze in deel IV van het Verdrag is ingesteld
(hierna te noemen het Comité) in de gelegenheid te stellen, kennisgevingen van individuele personen die
beweren het slachtoffer te zijn van schending van enig in dit Verdrag genoemd recht, in ontvangst te nemen
en te behandelen,
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Een Staat die partij is bij het Verdrag en die partij wordt bij dit Protocol erkent de bevoegdheid van het
Comité kennisgevingen van individuele personen die onder zijn rechtsmacht vallen en die beweren het
slachtoffer te zijn van schending door die Staat, die partij is, van enig in dat Verdrag genoemd recht, in
ontvangst te nemen en te behandelen. Het Comité neemt geen kennisgeving in ontvangst indien deze
betrekking heeft op een Staat die partij is bij het Verdrag doch niet tevens partij is bij dit Protocol.
Artikel 2
Met inachtneming van de bepalingen van artikel 1 kunnen individuele personen die beweren dat enig in het
Verdrag genoemd hun toekomend recht geschonden is en die alle hun ter beschikking staande nationale
rechtsmiddelen hebben uitgeput, het Comité een schriftelijke kennisgeving ter behandeling doen toekomen.
Artikel 3
Het Comité verklaart elke krachtens dit Protocol toegezonden kennisgeving die anoniem is of welker
inzending het beschouwt als misbruik van het recht zodanige kennisgevingen in te zenden of die het in strijd
acht met de bepalingen van het Verdrag niet ontvankelijk.
Artikel 4
1. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 3, brengt het Comité alle hem krachtens het bepaalde in
dit Protocol toegezonden kennisgevingen onder de aandacht van de Staat die partij is bij dit Protocol,
waarvan wordt beweerd dat hij enige bepaling van het Verdrag overtreedt.
2. Binnen zes maanden doet de ontvangende Staat het Comité schriftelijke uiteenzettingen of verklaringen
toekomen waarin de zaak en het rechtsmiddel dat eventueel door die Staat is toegepast nader worden
toegelicht.
Artikel 5
1. Het Comité behandelt krachtens dit Protocol ontvangen kennisgevingen in het licht van alle hem door de
betrokken persoon en de betrokken Staat die partij is ter beschikking gestelde schriftelijke gegevens.
2. Het Comité neemt geen door een individuele persoon ingezonden kennisgeving in behandeling dan
nadat het zich ervan heeft overtuigd dat:
(a) dezelfde aangelegenheid niet reeds wordt onderzocht volgens een andere procedure van
internationaal onderzoek of internationale regeling;
(b) de betrokken persoon alle beschikbare binnenlandse rechtsmiddelen heeft uitgeput.
Dit is evenwel niet het geval indien de toepassing der rechtsmiddelen onredelijk lange tijd vergt.
3. Het Comité komt in besloten zitting bijeen voor de behandeling van krachtens dit Protocol ingezonden
kennisgevingen.

4. Het Comité maakt zijn inzichten bekend aan de desbetreffende Staat die partij is en aan de betrokken
persoon.
Artikel 6
In zijn krachtens artikel 45 van het Verdrag uitgebrachte jaarverslag neemt het Comité een samenvatting op
van zijn uit dit Protocol voortvloeiende werkzaamheden.
Artikel 7
Zolang de doelstellingen van resolutie 1514 (XV), betreffende de Verklaring inzake het verlenen van
onafhankelijkheid aan koloniale landen en volkeren, op 14 december 1960 door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties aangenomen, niet zijn verwezenlijkt, beperken de bepalingen van dit Protocol op
geen enkele wijze het recht tot het indienen van verzoekschriften dat deze volkeren is toegekend op grond
van het Handvest der Verenigde Naties en andere internationale overeenkomsten en akten der Verenigde
Naties en de gespecialiseerde organisaties daarvan.
Artikel 8
1. Dit Protocol staat open ter ondertekening door elke Staat die het Verdrag heeft ondertekend.
2. Dit Protocol moet worden bekrachtigd door elke Staat die het Verdrag heeft bekrachtigd of tot het
Verdrag is toegetreden. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties.
3. Dit Protocol staat open voor toetreding door iedere Staat die het Verdrag heeft bekrachtigd of tot het
Verdrag is toegetreden.
4. Toetreding geschiedt door nederlegging van een akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties.
5. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt alle Staten die dit Protocol hebben ondertekend of
tot dit Protocol zijn toegetreden in kennis van de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging of
toetreding.
Artikel 9
1. Mits het Verdrag in werking is getreden, treedt dit Protocol in werking drie maanden na de datum van
nederlegging bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van de tiende akte van bekrachtiging of
van toetreding.
2. Voor elke Staat die na de nederlegging van de tiende akte van bekrachtiging of van toetreding dit
Protocol bekrachtigt of tot dit Protocol toetreedt, treedt dit Protocol in werking drie maanden na de datum
van nederlegging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding.
Artikel 10
De bepalingen van dit Protocol strekken zich uit tot alle delen van federale Staten, zonder enige beperking of
uitzondering.
Artikel 11
1. Iedere Staat die partij is bij dit Protocol kan een wijziging daarvan voorstellen en deze indienen bij de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De Secretaris-Generaal deelt vervolgens iedere
voorgestelde wijziging aan de Staten die partij zijn bij dit Protocol mede, met het verzoek hem te
berichten of zij een conferentie van Staten die partij zijn verlangen ten einde dit voorstel te bestuderen en
in stemming te brengen. Indien ten minste een derde van de Staten die partij zijn zulk een conferentie
verlangt, roept de Secretaris-Generaal deze conferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties bijeen.
Iedere wijziging die door een meerderheid van de ter conferentie aanwezige Staten die partij zijn en die
hun stem uitbrengen wordt aangenomen, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties.

2. Wijzigingen worden van kracht nadat zij door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn
goedgekeurd en door een twee-derde meerderheid van de Staten die partij zijn bij dit Protocol,
overeenkomstig hun onderscheiden staatsrechtelijke procedures, zijn aangenomen.
3. Wanneer wijzigingen van kracht worden, zijn zij bindend voor de Staten die partij zijn en die ze hebben
aangenomen, terwijl de andere Staten die partij zijn, gebonden zullen blijven door de bepalingen van dit
Protocol en door iedere voorgaande wijziging die zij wel hebben aangenomen.
Artikel 12
1. Iedere Staat die partij is, kan dit Protocol te allen tijde opzeggen door middel van een schriftelijke aan de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving. De opzegging wordt van kracht drie
maanden na de datum van ontvangst van de kennisgeving door de Secretaris-Generaal.
2. Opzegging heeft geen invloed op de verdere toepassing van de bepalingen van dit Protocol op een
kennisgeving die vóór de datum waarop de opzegging van kracht wordt krachtens artikel 2 is ingediend.
Artikel 13
Ongeacht de krachtens artikel 8, lid 5, van dit Protocol gedane kennisgevingen, stelt de Secretaris-Generaal
van de Verenigde Naties alle in artikel 48, eerste lid, van het Verdrag bedoelde Staten van het volgende in
kennis:
(a) ondertekeningen, bekrachtigingen en toetredingen krachtens artikel 8;
(b) de datum van inwerkingtreding van dit Protocol krachtens artikel 9 en de datum van het van kracht
worden van eventuele wijzigingen krachtens artikel 11;
(c) opzeggingen krachtens artikel 12.
Artikel 14
1. Dit Protocol, waarvan de Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst gelijkelijk
authentiek zijn, wordt nedergelegd in het archief van de Verenigde Naties.
2. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties doet aan alle in artikel 48 van het Verdrag bedoelde
Staten gewaarmerkte afschriften van dit Protocol toekomen.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden
Regeringen, dit Protocol, dat op 19 december 1966 te New York voor ondertekening is opengesteld, hebben
ondertekend.

