
 

         
 

     

  

   

   

 

     
 

Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk 

Sprejet na Generalni skupščini Združenih narodov 6. oktobra 1999 z resolucijo št.  
A/54/4, objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 15/04  

  
Države pogodbenice tega protokola, ki 
  
ugotavljajo,� da� U tanovna� li tina� Združenih� narodov� ponovno� potrjuje� zaupanje� v� temeljne� 
človekove�pravice,�v�do tojan tvo�in�vredno t�človeka�ter�v�enake�pravice�moških�in�žen k,� 
� 
prav tako ugotavljajo,�da�Splošna�deklaracija�o�človekovih�pravicah�razglaša,�da� e�v i� ljudje� 
rodijo�  vobodni� in� imajo� enako� do tojan tvo� in� enake� pravice� in� da� je� v akdo� upravičen� do� 
uživanja� v eh� pravic� in�  voboščin,� ki�  o� v� njej� navedene,� brez� kakršnega� koli� razlikovanja,� 
vključno�z�razlikovanjem,�ki�temelji�na� polu,� 
� 
se sklicujejo na to,�da�mednarodna�pakta�o�človekovih�pravicah�in�druge�mednarodne�li tine�o� 
človekovih�pravicah�prepovedujejo�di kriminacijo,�ki�temelji�na� polu,� 
� 
se nadalje sklicujejo na�Konvencijo�o�odpravi�v eh�oblik�di kriminacije�žen k�(konvencija),�v� 
kateri� države� pogodbenice� ob ojajo� v e� oblike� di kriminacije� žen k� in�  e�  trinjajo,� da� bodo� z� 
v emi�u treznimi� red tvi�in�brez�odlašanja�izvajale�politiko�odpravljanja�di kriminacije�žen k,� 
� 
ponovno potrjujejo� vojo�odločeno t,�da�zagotovijo�žen kam�popolno�in�enakopravno�uživanje� 
v eh� človekovih� pravic� in� temeljnih�  voboščin� ter� da� učinkovito� ukrepajo� zato,� da� preprečijo� 
kršitve�teh�pravic�in� voboščin,� 
� 
so se dogovorile, kot sledi: 

1.�člen� 
� 

Država�pogodbenica�tega�protokola�(država�pogodbenica)�priznava�pri tojno t�Odbora�za�odpravo� 
di kriminacije� žen k� (odbor),� da�  prejema� in� obravnava�  poročila,� predložena� v�  kladu� z� 2.� 
členom.� 
� 

2.�člen� 
� 

Sporočila�lahko�predložijo�o ebe�ali� kupine�o eb�pod�juri dikcijo�države�pogodbenice,�ki�trdijo,�da� 
 o�žrtve�kršitve�katere�koli�pravice,�navedene�v�konvenciji,�ki�jo�zakrivi�ta�država�pogodbenica,�ali� 
 e�lahko�predložijo�v�njihovem�imenu.�Če�je� poročilo�predloženo�v�imenu�o eb�ali� kupin�o eb,� 
morajo� te�  � tem�  oglašati,� razen� če� lahko� avtor� upraviči,� da� ukrepa� v� njihovem� imenu� brez� 
takšnega� ogla ja.� 
� 

3.�člen� 
  

Sporočila�morajo�biti�pi na�in�ne� mejo�biti�anonimna.�Odbor�ne� prejme�nobenega� poročila,�če� 
 e�nanaša�na�državo�pogodbenico�konvencije,�ki�ni�pogodbenica�tega�protokola.� 

� 
4.�člen� 

  
1.� Odbor�ne�obravnava� poročila,�če�ni�ugotovil,�da� o�bila�izčrpana�v a�možna�notranja�pravna� 
 red tva,� razen� če�  e� z� uporabo� teh� neupravičeno� zavlačuje� ali� ta� pravna�  red tva� verjetno� ne� 
bodo�dala�učinkovite�rešitve.� 
� 
2.� Odbor�izjavi,�da�je� poročilo�ne prejemljivo,�če� 
� 

(a)� je�odbor� i to�zadevo�že�obravnaval�ali� e� je� ta�obravnavala�ali� e�obravnava�v�drugem� 
po topku�mednarodne�prei kave�ali�poravnave;� 
� 
(b)�ni� kladno�z�določbami�konvencije;� 
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� 
(c)�je�očitno�neutemeljeno�ali�nezado tno�utemeljeno;� 
� 
(d)�je�to�zloraba�pravice�do�predložitve� poročila;� 
� 
(e)� o�dej tva,�ki� o�predmet� poročila,�na topila�pred�začetkom�veljavno ti�tega�protokola� 
za�zadevno�državo�pogodbenico,�razen�če� e�ta�dej tva�ni o�nadaljevala�po�tem�datumu.� 

� 
5.�člen� 

  
1.� Kadar�koli�po�prejemu� poročila�in�preden�je� prejeta�odločitev�o�v ebini,�lahko�odbor�zadevni� 
državi� pogodbenici� pošlje� v� nujno� obravnavo� prošnjo,� da� država� pogodbenica�  prejme� takšne� 
zača ne� ukrepe,� kot�  o� morda� potrebni,� da� bi�  e� izognili� možni� nepopravljivi� škodi� za� žrtev� ali� 
žrtve�domnevne�kršitve.� 
� 
2.� Če�odbor�ure ničuje� vojo�pravico�do�odločanja�po�prvem�od tavku,�to�ne�pomeni�odločanja�o� 
 prejemljivo ti�ali�o�v ebini� poročila.� 
� 

6.�člen� 
  

1.� Razen� če� odbor� ne� šteje,� da� je�  poročilo� ne prejemljivo,� ne� da� bi� o� tem� obve til� zadevno� 
državo� pogodbenico,� in� če� o eba� ali� o ebe�  oglašajo� z� razkritjem�  voje� identitete� tej� državi� 
pogodbenici,� odbor� o� v akem�  poročilu,� ki� mu� je� bilo� po� tem� protokolu� predloženo,� zaupno� 
obve ti�zadevno�državo�pogodbenico.� 
� 
2.� Država�pogodbenica,�ki�prejme�obve tilo,�v�še tih�me ecih�predloži�odboru�pi ne�obrazložitve� 
ali�izjave,�ki�poja njujejo�zadevo�in�pravna� red tva,�ki�jih�ima�ta�država�pogodbenica�na�voljo.� 
� 

7.�člen� 
  

1.� Odbor�obravnava� poročila,�ki�jih�je�prejel�po�tem�protokolu,�ob�upoštevanju�v eh�informacij,� 
ki�  o� mu� jih� dale� o ebe� ali�  kupine� o eb� ali�  o� mu� bile� dane� v� njihovem� imenu� ali� jih� je� dala� 
zadevna�država�pogodbenica�pod�pogojem,�da� e�te�informacije�predajo�zadevnima� tranema.� 
� 
2.� Odbor�proučuje� poročila�po�tem�protokolu�na� e tankih,�zaprtih�za�javno t.� 
� 
3.� Po�proučitvi� poročila�odbor� voja�mnenja�o� poročilu� kupaj�z�morebitnimi�priporočili�preda� 
zadevnima� tranema.� 
� 
4.� Država� pogodbenica� obravnava� mnenja� in� priporočila� odbora,� če� jih� je� ta� dal,� in� v� še tih� 
me ecih�odboru�predloži�pi ni�odgovor,�vključno�z�informacijami�o�kakršnih�koli�ukrepih,� prejetih� 
ob�upoštevanju�mnenj�in�priporočil�odbora.� 
� 
5.� Odbor� lahko� državo� pogodbenico� povabi,� da� predloži� nadaljnje� informacije� o� kakršnih� koli� 
ukrepih,� ki� jih� je� država� pogodbenica�  prejela� kot� odgovor� na� njegova� morebitna� mnenja� ali� 
priporočila,� vključno�  � ti timi� iz� poznejših� poročil� države� pogodbenice� v�  kladu� z� 18.� členom� 
konvencije,�če� e�to�zdi�odboru�primerno.� 
� 

8.�člen� 
  

1.� Če� odbor� prejme� zane ljive� informacije,� ki� nakazujejo,� da� država� pogodbenica� grobo� ali� 
 i tematično� krši� pravice,� navedene� v� konvenciji,� jo� odbor� povabi,� da�  odeluje� pri� proučitvi� 
informacij�in�v�ta�namen�predloži� voje�ugotovitve.� 
� 
2.� Ob� upoštevanju� v eh� morebitnih� ugotovitev,� ki� mu� jih� je� predložila� zadevna� država� 
pogodbenica,�in�v eh�drugih�zane ljivih�informacij,�ki� o�mu�na�voljo,�lahko�odbor�določi�eno�ali� 
več�  vojih� članic,� da� uvedejo� prei kavo� in� odboru� nemudoma� poročajo.� Če� je� to� upravičeno� in� 
država�pogodbenica� �tem� oglaša,�lahko�prei kava�vključuje�tudi�obi k�njenega�ozemlja.� 
� 
3.� Po�proučitvi�iz ledkov�takšne�prei kave�jih�odbor�preda�zadevni�državi�pogodbenici� kupaj�z� 
v emi�pripombami�in�priporočili.� 
� 
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4.� Zadevna� država� pogodbenica� v� še tih� me ecih� po� prejemu� iz ledkov,� pripomb� in� priporočil� 
odbora�predloži� voje�ugotovitve�odboru.� 
� 
5.� Prei kava�je�zaupna,�v�v eh� topnjah�po topka�pa� e�ta�država�zapro i�za� odelovanje.� 
� 

9.�člen�� 
  

1.� Odbor�lahko�zadevno�državo�pogodbenico�povabi,�da�v� voje�poročilo�po�18.�členu�konvencije� 
vključi�podrobno ti�o�kakršnih�koli�ukrepih,�ki�jih�je� prejela�kot�odgovor�na�prei kavo�po�8.�členu� 
tega�protokola.� 
� 
2.� Če� je� potrebno,� lahko� odbor� po� koncu� še tme ečnega� obdobja,� navedenega� v� četrtem� 
od tavku� 8.� člena,� povabi� zadevno� državo� pogodbenico,� da� ga� obve ti� o� ukrepih,�  prejetih� kot� 
odgovor�na�takšno�prei kavo.� 
� 

10.�člen� 
� 

1.� Država�pogodbenica� lahko�ob�podpi u�ali� ratifikaciji� tega�protokola�ali�ob�pri topu�k�njemu� 
izjavi,�da�ne�priznava�pri tojno ti�odbora,�predvidene�v�8.�in�9.�členu.� 
� 
2. Država�pogodbenica,�ki� je�dala� izjavo�v� kladu� �prvim�od tavkom�tega�člena,� lahko�kadar� 
koli�umakne�to�izjavo�z�uradnim�obve tilom�generalnemu� ekretarju.� 
� 

11.�člen� 
  

Država� pogodbenica� ukrene� v e� potrebno,� da� zagotovi,� da� o ebe� pod� njeno� juri dikcijo� zaradi� 
poročanja�odboru�po�tem�protokolu�ni o�izpo tavljene�grdemu�ravnanju�ali�za traševanju.� 
� 

12.�člen� 
  

Odbor�v�  voje� letno� poročilo�po�21.� členu�konvencije� vključi� povzetek� vojih� dejavno ti� po� tem� 
protokolu.� 

� 
13.�člen� 

  
Država�pogodbenica� e�zaveže,�da� �konvencijo� in� tem�protokolom� eznani�širšo� javno t� ter�da� 
olajša�do top�do�informacij�o�mnenjih�in�priporočilih�odbora,�predv em�o�zadevah,�ki� e�nanašajo� 
nanjo.� 
� 

14.�člen� 
  

Odbor�  e tavi�  voj� po lovnik,� po� katerem�  e� mora� ravnati� pri� opravljanju� nalog,� ki�  o� mu� 
dodeljene� �tem�protokolom.� 
� 

15.�člen� 
� 

1.� Ta� protokol� je� na� voljo� za� podpi � državi,� ki� je� podpi ala� in� ratificirala� konvencijo� ali� k� njej� 
pri topila.� 
� 
2.� Ta�protokol� lahko�ratificira�država,�ki� je�ratificirala�konvencijo�ali�k�njej�pri topila.�Li tine�o� 
ratifikaciji� e�deponirajo�pri�generalnem� ekretarju�Združenih�narodov.� 
� 
3.� Ta�protokol�je�na�voljo�za�pri top�državi,�ki�je�ratificirala�konvencijo�ali�k�njej�pri topila.� 
� 
4.� Pri top�  e� opravi� z� deponiranjem� li tine� o� pri topu� pri� generalnem�  ekretarju� Združenih� 
narodov.� 
� 
� 

16.�člen� 
  

1.� Ta� protokol� začne� veljati� tri� me ece� po� dnevu� deponiranja� de ete� li tine� o� ratifikaciji� ali� 
pri topu�pri�generalnem� ekretarju�Združenih�narodov.� 

445� 



 

 

� 
2.� Za�državo,�ki�ratificira�ta�protokol�ali�pri topi�k�njemu�po�začetku�njegove�veljavno ti,�začne� 
ta�protokol�veljati�tri�me ece�po�dnevu�deponiranja�njene�li tine�o�ratifikaciji�ali�pri topu.� 
� 

17.�člen� 
  

Glede�tega�protokola�ni o�dovoljeni�nobeni�pridržki.� 
� 

18.�člen� 
  

1.� Država� pogodbenica� lahko� predlaga�  premembo� tega� protokola� in� jo� vloži� pri� generalnem� 
 ekretarju� Združenih� narodov.� Generalni�  ekretar� nato� v e� predlagane�  premembe�  poroči� 
državam� pogodbenicam� in� jih� pro i,� da� ga� obve tijo,� ali� podpirajo�  klic� konference� držav� 
pogodbenic� za� obravnavo� predloga� in� gla ovanje� o� njem.� Če� v aj� tretjina� držav� pogodbenic� 
podpira�  klic� takšne� konference,� jo� generalni�  ekretar�  kliče� pod� pokrovitelj tvom� Združenih� 
narodov.� Sprememba,� ki� jo�  prejme� večina� držav� pogodbenic,� ki�  o� pri otne� na� konferenci� in� 
gla ujejo,� e�predloži�v�odobritev�Generalni� kupščini�Združenih�narodov.� 
� 
2.� Spremembe�začnejo�veljati,�ko�jih�odobri�Generalna� kupščina�Združenih�narodov�in� prejme� 
z�dvetretjin ko�večino�držav�pogodbenic�tega�protokola�v� kladu�z�njihovimi�u tavnimi�po topki.� 
� 
3.� Ko�začnejo� premembe�veljati,�zavezujejo�ti te�države�pogodbenice,�ki� o�jih� prejele,�druge� 
države�pogodbenice�pa�še�vedno�zavezujejo�določbe�tega�protokola�ter�v e�prejšnje� premembe,� 
ki� o�jih� prejele.� 
� 

19.�člen�� 
  

1.� Država� pogodbenica� lahko� kadar� koli� odpove� ta� protokol�  � pi nim� obve tilom� generalnemu� 
 ekretarju� Združenih� narodov.� Odpoved� začne� veljati� še t� me ecev� po� dnevu,� ko� je� generalni� 
 ekretar�prejel�uradno�obve tilo.� 
� 
2.� Odpoved�ne�vpliva�na�nadaljnjo�uporabo�določb�tega�protokola�za� poročilo,�predloženo�po�2.� 
členu,�ali�prei kavo,� proženo�po�8.�členu,�pred�dejan kim�dnevom�odpovedi.� 
� 

20.�člen� 
  

Generalni� ekretar�Združenih�narodov�v e�države�obve ti�o:� 
� 

(a)�podpi ih,�ratifikacijah�in�pri topih�po�tem�protokolu;� 
� 
(b)�dnevu�začetka�veljavno ti�tega�protokola�ter�o�v aki� premembi�po�18.�členu;� 
� 
(c)�v aki�odpovedi�po�19.�členu.� 
� 

� 
21.�člen� 

  
1.� Ta� protokol,� katerega� be edila� v� angleščini,� arabščini,� francoščini,� kitajščini,� ruščini� in� 
španščini� o�enako�veljavna,� e�deponira�v�arhivu�Združenih�narodov.� 
� 
2.� Generalni� ekretar�Združenih�narodov�preda�overjene�kopije�tega�protokola�v em�državam,� 
navedenim�v�25.�členu�konvencije.� 
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