
 

 
              

 

Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje  
otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije� 

Sprejet dne 25. maja 2000, objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št. 
23/04 

� 
Države pogodbenice tega protokola  
  
menijo,� da� b � b lo� za� nadaljnje� doseganje� c ljev� Konvenc je� o� otrokov h� prav cah�  n�  zvajanje� 
njen h�določb,�še�posebej�1.,�11.,�21.,�32.,�33.,�34.,�35.� n�36.�člena,�pr merno�razš r t �ukrepe,�k � 
b � j h� morale� države� pogodben ce� sprejet ,� da� b � zajamč le� varstvo� otroka� pred� prodajo� otrok,� 
otroško�prost tuc jo� n�otroško�pornograf jo,� 
� 
menijo tudi,�da�Konvenc ja�o�otrokov h�prav cah�pr znava�prav co�otroka,�da�je�zavarovan�pred� 
ekonomsk m�  zkor ščanjem�  n� opravljanjem� vsakršnega� dela,� k � b � lahko� ogrožalo� al � ov ralo� 
otrokovo� zobraževanje�oz roma�b �lahko�škod lo�otrokovemu�zdravju�al �telesnemu,�duševnemu,� 
duhovnemu,�moralnemu�al �družbenemu�razvoju,� 
� 
so  resno  zaskrbljene� zarad � opaznega�  n� naraščajočega� mednarodnega� prometa� z� otrok ,� 
namenjenega�prodaj �otrok,�otrošk �prost tuc j � n�otrošk �pornograf j ,� 
� 
so  globoko  zaskrbljene� zarad � razš rjenost �  n� nenehnega� spolnega� tur zma,� za� katerega� so� 
otroc � posebej� ranlj v ,� saj� neposredno� pospešuje� prodajo� otrok,� otroško� prost tuc jo�  n� otroško� 
pornograf jo,� 
� 
priznavajo,� da� je� pr � več� posebej� ranlj v h� skup nah,� med� kater m � so� tud � dekl ce,� večja� 
nevarnost� spolnega�  zkor ščanja�  n� da� so� dekl ce� nesorazmerno� zastopane� med� spolno� 
 zkor ščan m ,� 
� 
so  zaskrbljene� zarad � naraščajoče� dostopnost � otroške� pornograf je� na�  nternetu�  n� drug h� 
razv jajoč h� se� tehnolog jah�  n� se� skl cujejo� na� Mednarodno� konferenco� o� boju� prot � otrošk � 
pornograf j �na� nternetu�(Dunaj,�1999)� n�še�posebej�na�njen�sklep,�k �poz va,�da�se�pro zvodnja,� 
d str buc ja,�  zvoz,� prenašanje,� uvoz,� posest� z� določen m� namenom�  n� oglaševanje� otroške� 
pornograf je� določ jo� kot� kazn va� dejanja,�  n� poudarja� pomen� tesnejšega� sodelovanja�  n� 
partnerstva�med�vladam � n�ponudn k � nternetn h�stor tev,� 
� 
so prepričane,�da�bo�odprava�prodaje�otrok,�otroške�prost tuc je� n�otroške�pornograf je�lažja�z� 
uporabo� celostnega� pr stopa,� k �bo� obravnaval�dejavn ke,�k � k� temu�pr spevajo�  n� med�kater m � 
so:� nerazv tost,� revšč na,� gospodarska� neskladja,� neprav čne� družbeno*ekonomske� strukture,� 
druž ne,� k � ne� opravljajo� svoje� vloge,� pomanjkanje� vzgoje�  n�  zobraževanja,� preseljevanje� s� 
podeželja� v� mesta,� spolno� razl kovanje,� neodgovorno� spolno� vedenje� odrasl h,� škodlj v � 
trad c onaln �ob čaj ,�oborožen �spopad � n�nedovoljeno�trgovanje�z�otrok ,� 
� 
prepričane,� da� se� je� treba� trud t � za� dv g� ozaveščenost � javnost ,� da� b � zmanjšal � porabn ško� 
povpraševanje� po� prodaj � otrok,� otrošk � prost tuc j �  n� otrošk � pornograf j ,�  n� so� prav� tako� 
prepr čane� o� pomenu� krep tve� svetovnega� partnerstva� med� vsem � dejavn k �  n�  zboljšanja� 
 zvajanja�zakonov�na�ravn �držav,� 
� 
upoštevajo  določbe� mednarodnopravn h� aktov� v� zvez � z� varstvom� otrok,� vključno� s� Haaško� 
konvenc jo� o� varstvu� otrok�  n� sodelovanju� pr � meddržavn h� posvoj tvah,� Haaško� konvenc jo� o� 
c v lnopravn h� v d k h� mednarodne� ugrab tve� otrok,� Haaško� konvenc jo� o� pr stojnost ,� veljavn � 
zakonodaj ,�pr znanju,�  zvrševanju�  n�sodelovanju�v�zvez �z�odgovornostjo�staršev�  n�ukrep h�za� 
varstvo� otrok� ter� Konvenc jo� Mednarodne� organ zac je� dela� št.� 182� o� prepoved � najhujš h� obl k� 
dela�otrok� n�takojšnjem�ukrepanju�za�nj hovo�odpravo,� 
� 
spodbujene  z� vel ko� podporo� Konvenc j � o� otrokov h� prav cah,� k � kaže� na� š roko� razš rjeno� 
zavezanost�uveljavljanju� n�varstvu�otrokov h�prav c,� 
  
priznavajo� pomembnost� Programa� ukrepanja� za� preprečevanje� prodaje� otrok,� otroške� 
prost tuc je� n�otroške�pornograf je�ter�Deklarac je� n�načrta�dela�v�zvez �z�ukrepanjem,�sprejet h� 
na� Svetovnem� kongresu� prot � komerc alnemu� spolnemu�  zkor ščanju� otrok,� k � je� potekal� v� 
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Stockholmu� od� 27.� do� 31.� avgusta� 1996,�  n� drug h� ustrezn h� sklepov�  n� pr poroč l� pr stojn h� 
mednarodn h�teles,� 
� 
ustrezno  upoštevajo� pomen,� k � ga�  majo� trad c ja�  n� kulturne� vrednote� vsakega� naroda� za� 
varstvo� n�skladen�razvoj�otroka,� 
� 
zato so se sporazumele:  
� 

1.�člen� 
� 
Države�pogodben ce�prepovedujejo�prodajo�otrok,�otroško�prost tuc jo� n�otroško�pornograf jo,�kot� 
je�določeno�v�tem�protokolu.� 
� 

2.�člen� 
� 
V�tem�protokolu:� 

(a)�prodaja�otrok�pomen �vsakršno�dejanje�al �posel,�s�kater m�kaka�oseba�al �skup na�oseb� 
posreduje�otroka�komu�drugemu�za�plač lo�al �kakršno�kol �drugo�nadomest lo;� 
� 
(b)� otroška� prost tuc ja� pomen � uporabo�otroka� v� spoln h� dejavnost h� za� plač lo� al � kakršno� 
kol �drugo�obl ko�nadomest la;� 
� 
(c)� otroška� pornograf ja� pomen � vsakršno� pr kazovanje� otroka,� udeleženega� v� resn čn h� al � 
s mul ran h� spoln h� dejavnost h,� s� pomočjo� kakršn h� kol � sredstev� al � kakršno� kol � 
pr kazovanje�njegov h�spoln h�organov�predvsem�za�spolne�namene.� 

� 
3.�člen� 

� 
1.�Vsaka�država�pogodben ca�zagotov ,�da�bodo�najmanj�ta�dejanja� n�dejavnost �v�celot �zajet �v� 
njen �kazensk �zakonodaj ,�bod s �da�so�taka�kazn va�dejanja� zvršena�na�njenem�ozemlju�al �zunaj� 
njega�al � nd v dualno�al �organ z rano:� 

(a)�v�zvez �s�prodajo�otrok,�kot�je�opredeljena�v�2.�členu:� 
� 

( )�ponujanje,�dobavljanje�al �sprejemanje�otroka�s�kakršn m �kol �sredstv �z�namenom:�� 
a.�spolnega� zkor ščanja�otroka;� 
� 
b.�prenosa�organov�otroka�za�dob ček;� 
� 
c.�pr s lnega�dela�otroka;� 
� 

(  )�nepr merno�pr dob vanje�soglasja�v�vlog �posredn ka�pr �posvoj tv �otroka,�s�kater m� 
so�kršen �veljavn �mednarodnopravn �akt �o�posvoj tv ;� 
� 

(b)�ponujanje,�pr dob vanje,�naročanje�al �zagotavljanje�otroka�za�otroško�prost tuc jo,�kot�je� 
opredeljena�v�2.�členu;� 
� 
(c)� pro zvajanje,� razpečevanje,� razš rjanje,� uvoz,�  zvoz,� ponujanje,� prodaja� al � posedovanje� 
otroške�pornograf je,�kot�je�opredeljena�v�2.�členu,�za�prej�navedene�namene.� 

� 
2.� Ob� upoštevanju� določb� notranje� zakonodaje� države� pogodben ce� sta� kazn va� tud � poskus� 
 zvrš tve�katerega�kol �od�teh�dejanj� n�sostor lstvo�al �sodelovanje�pr �katerem�kol �od�teh�dejanj.� 
� 
3.�Vsaka�država�pogodben ca�določ �za�ta�kazn va�dejanja�ustrezne�kazn ,�k �upoštevajo�nj hovo� 
resno�naravo.� 
� 
4.� Ob� upoštevanju� določb� notranje� zakonodaje� vsaka� država� pogodben ca,� če� je� to� pr merno,� 
sprejme�ukrepe�za�vzpostav tev�odgovornost �pravn h�oseb�za�kazn va�dejanja,�določena�v�prvem� 
odstavku� tega� člena.� Ob� upoštevanju� pravn h� načel� države� pogodben ce� je� ta� odgovornost� 
pravn h�oseb�lahko�kazenska,�c v lna�al �upravna.� 
� 
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5.� Države� pogodben ce� sprejmejo� vse� ustrezne� zakonske�  n� upravne� ukrepe,� da� zagotov jo,� da� 
bodo� vse� osebe,� vključene� v� posvoj tev� otroka,� ravnale� v� skladu� z� veljavn m � 
mednarodnopravn m �akt .� 
� 

4.�člen� 
� 
1.� Vsaka� država� pogodben ca� sprejme� ukrepe,� k � b � b l � potrebn � za� vzpostav tev� njene� sodne� 
pr stojnost �za�kazn va�dejanja� z�prvega�odstavka�3.�člena,�kadar�so�kazn va�dejanja� zvršena�na� 
njenem�ozemlju�al �na�ladj �al �letalu,�reg str ranem�v�tej�držav .� 
� 
2.� Vsaka� država� pogodben ca� lahko� sprejme� ukrepe,� k � b � b l � potrebn � za� vzpostav tev� njene� 
sodne�pr stojnost �za�kazn va�dejanja� z�prvega�odstavka�3.�člena,�v�pr mer h:� 
� 

(a)�kadar�je�domnevn �stor lec�državljan�te�države�al �oseba,�k � ma�svoje�stalno�preb val šče� 
na�njenem�ozemlju;� 
� 
(b)�kadar�je�žrtev�državljan�te�države.� 

� 
3.�Vsaka�država�pogodben ca�prav�tako�sprejme�ukrepe,�k �b �b l �potrebn �za�vzpostav tev�njene� 
sodne� pr stojnost � za� prej� navedena� kazn va� dejanja,� kadar� je� domnevn � stor lec� navzoč� na� 
njenem�ozemlju� n�če�ga�ne� zroč �drug �držav �pogodben c �z�utemelj tv jo,�da�je�kazn vo�dejanje� 
 zvrš l�eden�od�njen h�državljanov.� 
� 
4.�Ta�protokol�ne� zključuje�pr stojnost �v�kazensk h�zadevah,�k �se� zvaja�v�skladu�z�mednarodn m� 
pravom.� 
� 

5.�člen� 
� 
1.�Kazn va�dejanja� z�prvega�odstavka�3.�člena�se�štejejo�za�kazn va�dejanja,�za�katera�se�lahko� 
zahteva�  zroč tev� po� kater � kol � obstoječ � pogodb � o�  zroč tv ,� k � obstaja� med� državam � 
pogodben cam ,� n�za�kazn va�dejanja,�za�katera�se�lahko�zahteva� zroč tev�po�kater �kol �pozneje� 
sklenjen �pogodb �o� zroč tv ,� n�to�pod�pogoj � z�teh�pogodb.� 
� 
2.�Če�država�pogodben ca,�k � zroč tev�pogojuje�z�obstojem�pogodbe,�prejme�zahtevo�za� zroč tev� 
od� druge� države� pogodben ce,� s� katero� n ma� pogodbe� o�  zroč tv ,� lahko� šteje� ta� protokol� za� 
pravno�podlago�za� zroč tev�v�zvez �s�tak m �kazn v m �dejanj .�Za� zroč tev�veljajo�pogoj ,�določen � 
z�zakonodajo�zaprošene�države.� 
� 
3.�Države�pogodben ce,�k � zroč tve�ne�pogojujejo�z�obstojem�pogodbe,�med�seboj�pr znavajo�taka� 
kazn va� dejanja� za� kazn va� dejanja,� za� katera� se� lahko� zahteva�  zroč tev,� ob� upoštevanju� 
pogojev,�določen h�z�zakonodajo�zaprošene�države.� 
� 
4.�Taka�kazn va�dejanja�se�glede� zroč tve�med�državam �pogodben cam �obravnavajo,�kot�da�so� 
b la�  zvršena� ne� le� na� kraju,� kjer� so� se� zgod la,� ampak� tud � na� ozemlju� držav,� od� kater h� se� 
zahteva,�da�vzpostav jo�svojo�sodno�pr stojnost�v�skladu�s�4.�členom.� 
� 
5.�Če�je�zahtevek�za� zroč tev�dan�v�zvez �s�kazn v m�dejanjem� z�prvega�odstavka�3.�člena� n�če� 
zaprošena� država� pogodben ca� ne�  zroč � al � noče�  zroč t � stor lca� kazn vega� dejanja� na� podlag � 
njegovega�državljanstva,�ta�država�sama�sprejme�pr merne�ukrepe,�da�se�zadeva�predlož �njen m� 
pr stojn m�organom�zarad �pregona.�� 
� 

6.�člen� 
� 
1.�Države�pogodben ce�druga�drug �č m�bolj�pomagajo�v�zvez �s�pre skavam �oz roma�kazensk m � 
postopk � al � postopk � za�  zroč tev� v� zvez � s� kazn v m � dejanj �  z� prvega� odstavka� 3.� člena,� kar� 
vključuje� tud � pomoč� pr � pr dob vanju� dokazov,� k � j h�  majo� na� razpolago�  n� k � so� potrebn � za� 
postopke.� 
� 
2.� Države� pogodben ce�  zpolnjujejo� svoje� obveznost �  z� prvega� odstavka� tega� člena� v� skladu� z� 
vsem � pogodbam � al � drug m � dogovor � o� medsebojn � pravn � pomoč ,� k � moreb t � obstajajo� med� 
nj m .� Če� tak h� pogodb� al � dogovorov� n ,� države� pogodben ce� druga� drug � pomagajo� v� skladu� s� 
svojo�notranjo�zakonodajo.� 
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� 
7.�člen� 

� 
Države�pogodben ce�ob�upoštevanju�določb�svoje�notranje�zakonodaje:� 
� 

(a)�sprejmejo�ukrepe,�s�kater m �zagotov jo�zaseg�oz roma�zaplembo:� 
� 

( )�stvar ,�kot�so�grad va,�sredstva� n�drug �pr pomočk ,�uporabljen �za� zvrš tev�al � lažjo� 
 zvrš tev�kazn v h�dejanj�po�tem�protokolu;� 
� 
(  )�premoženjske�kor st ,�pr dobljene�s�tak m �kazn v m �dejanj ;� 
� 

(b)� zvrš jo�zahteve�druge�države�pogodben ce�za�zaseg�al �zaplembo�stvar �al �premoženjske� 
kor st � z�pododstavka�(a)�( );� 
� 
(c)�sprejmejo�ukrepe�za�začasno�al �dokončno�zaprtje�prostorov,�uporabljen h�za� zvrševanje� 
tak h�kazn v h�dejanj.� 
� 

8.�člen� 
� 
1.�Države�pogodben ce�sprejmejo�ustrezne�ukrepe�za�varstvo�prav c� n�kor st �otrok�žrtev�ravnanj,� 
k � so� prepovedana� po� tem� protokolu,� na� vseh� stopnjah� obravnavanja� kazn vega� dejanja,� še� 
posebej�tako�da:� 
� 

(a)�pr znavajo�ranlj vost�otrok�žrtev�  n�pr lagod jo�postopke�tako,�da�bodo�pr znane�nj hove� 
posebne�potrebe,�vključno�z�nj hov m �posebn m �potrebam ,�k �j h� majo�kot�pr če;� 
� 
(b)� seznan jo� otroke� žrtve� z� nj hov m � prav cam ,� nj hovo� vlogo� ter� z� vseb no�  n� časovn m� 
razporedom� n�potekom�postopkov� n�z�razreš tv jo�nj hov h�zadev;� 
� 
(c)�omogoč jo,�da�bodo�mnenja,�potrebe� n�težave�otrok�žrtev�predstavljen � n�obravnavan �v� 
postopk h,� k � vpl vajo� na� nj hove� osebne� kor st ,� skladno� s� postopkovn m � prav l � notranje� 
zakonodaje;� 
� 
(d)�zagotov jo�ustrezno�podporo�otrokom�žrtvam�v�celotnem�pravnem�postopku;� 
� 
(e)� ustrezno� zašč t jo� zasebnost�  n�  dent teto� otrok� žrtev�  n� ukrepajo� v� skladu� z� notranjo� 
zakonodajo,� da� prepreč jo� nepr merno� razš rjanje�  nformac j,� k � b � lahko� razkr le�  dent teto� 
otrok�žrtev;� 
� 
(f)�zagotov jo,�kadar�je�to�pr merno,�varnost�otrok�žrtev�kot�tud �nj hov h�druž n�al �oseb,�k � 
pr čajo�v�nj hovo�kor st,�pred�zastraševanjem� n�maščevanjem;� 
� 
(g)�se� zognejo�nepotrebnemu�zavlačevanju�postopkov�pr �reševanju�zadev� n� zvrš tv �odredb� 
al �odločb,�s�kater m �je�otrokom�žrtvam�dodeljena�odškodn na.� 

� 
2.� Države� pogodben ce� zagotov jo,� da� negotovost� glede� dejanske� starost � žrtve� ne� preprečuje� 
sprož tve�kazensk h�pre skav,�vključno�s�pre skavam �za�ugotov tev�starost �žrtve.� 
� 
3.�Države�pogodben ce�zagotov jo,�da�je�v�kazenskopravnem�s stemu�pr �obravnavanju�otrok,�k � 
so�žrtve�kazn v h�dejanj,�op san h�v�tem�protokolu,�kor st�otroka�glavno�vod lo.� 
� 
4.�Države�pogodben ce�sprejmejo�ukrepe�za�zagotov tev�ustreznega�usposabljanja,�še�posebej� z� 
prava�  n� ps holog je,� za� osebe,� k � delajo� z� žrtvam � kazn v h� dejanj,� prepovedan h� po� tem� 
protokolu.� 
� 
5.� Države� pogodben ce� v� ustrezn h� pr mer h� sprejmejo� ukrepe� za� zašč to� varnost �  n� 
nedotaklj vost �oseb�al �organ zac j,�vključen h�v�preprečevanje�  n�varstvo�ter�rehab l tac jo�žrtev� 
tak h�kazn v h�dejanj.� 
� 
6.�N č�v�tem�členu�se�ne�sme�razlagat �tako,�da�b �škodovalo�al �ne�b �b lo�v�skladu�s�prav cam � 
obtoženega�do�poštenega� n�nepr stranskega�sojenja.� 
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9.�člen� 

� 
1.�Države�pogodben ce�sprejmejo,�  zboljšujejo�  n�uresn čujejo�zakone,�upravne�ukrepe,�soc alne� 
pol t ke�  n� programe� za� preprečevanje� kazn v h� dejanj�  z� tega� protokola�  n� z� nj m � seznanjajo� 
javnost.� Posebno� pozornost� je� treba� posvet t � varstvu� otrok,� k � so� posebej� ranlj v � za� taka� 
ravnanja.� 
� 
2.� Države� pogodben ce� z� ustrezn m � sredstv � obveščanja,�  zobraževanjem�  n� usposabljanjem� 
ozaveščajo� š roko� javnost,� vključno� z� otrok ,� o� prepreč tven h� ukrep h�  n� škodlj v h� posled cah� 
kazn v h�dejanj�  z�tega�protokola.�Pr �  zpolnjevanju�obveznost �  z�tega�člena�države�pogodben ce� 
spodbujajo� sodelovanje� skupnost �  n� še� posebej� otrok�  n� otrok� žrtev� v� tak h� program h� 
obveščanja,�vzgoje� n� zobraževanja�ter�usposabljanja,� n�to�tud �na�mednarodn �ravn .� 
� 
3.� Države� pogodben ce� sprejmejo� vse� možne� ukrepe� za� zagotov tev� pr merne� pomoč � žrtvam� 
tak h� kazn v h� dejanj� skupaj� z� nj hovo� soc alno� re ntegrac jo� ter� nj hov m� celov t m� telesn m�  n� 
duševn m�okrevanjem.� 
� 
4.� Države� pogodben ce� zagotov jo� vsem� otrokom� žrtvam� kazn v h� dejanj,� op san h� v� tem� 
protokolu,� dostop� do� ustrezn h� postopkov,� da� lahko� brez� razl kovanja� zahtevajo� odškodn no� za� 
škodo�od�t st h,�k �so�odgovorn �po�zakonu.� 
� 
5.� Države� pogodben ce� sprejmejo� pr merne� ukrepe� za� uč nkov to� prepoved� pro zvodnje�  n� 
razš rjanja�grad va�za�oglaševanje�kazn v h�dejanj,�op san h�v�tem�protokolu.� 
  

10.�člen� 
� 
1.� Države� pogodben ce� ukrenejo� vse� potrebno� za� krep tev� mednarodnega� sodelovanja� z� 
večstransk m ,� reg onaln m �  n� dvostransk m � dogovor � za� preprečevanje,� odkr vanje,� 
pre skovanje,�preganjanje� n�kaznovanje�t st h,�k �so�odgovorn �za�dejanja,�k �vključujejo�prodajo� 
otrok,� otroško� prost tuc jo,� otroško� pornograf jo�  n� otrošk � spoln � tur zem.� Države� pogodben ce� 
prav� tako� pospešujejo� mednarodno� sodelovanje�  n� usklajevanje� med� svoj m � organ � oblast ,� 
nevladn m �organ zac jam �v�držav � n�mednarodn m �nevladn m �organ zac jam �ter�mednarodn m � 
organ zac jam .� 
� 
2.� Države� pogodben ce� spodbujajo� mednarodno� sodelovanje� za� pomoč� otrokom� žrtvam� pr � 
nj hovem�telesnem� n�duševnem�okrevanju,�soc aln �re ntegrac j � n�vračanju�v�domov no.� 
� 
3.�Države�pogodben ce�krep jo�mednarodno�sodelovanje�za�reševanje�temeljn h�vzrokov,�kot�sta� 
revšč na�  n� nerazv tost,� k � pr spevajo� k� ranlj vost � otrok� za� prodajo� otrok,� otroško� prost tuc jo,� 
otroško�pornograf jo� n�otrošk �spoln �tur zem.� 
� 
4.� Države� pogodben ce,� k � to� lahko� stor jo,� zagotov jo� f nančno,� tehn čno� al � drugo� pomoč� z� 
obstoječ m �večstransk m ,�reg onaln m ,�dvostransk m �al �drug m �program .� 
  

11.�člen� 
� 
N č�v�tem�protokolu�ne�vpl va�na�katere�kol �določbe,�k �bolj�pr spevajo�k�uresn čevanju�otrokov h� 
prav c� n�k �so�lahko�vsebovane�v:� 
� 

(a)�pravu�države�pogodben ce;� 
� 
(b)�mednarodnem�pravu,�k �velja�za�to�državo.� 

� 
12.�člen� 

� 
1.�Vsaka�država�pogodben ca�v�dveh�let h�po�začetku�veljavnost �protokola�zanjo�predlož �Odboru� 
za� otrokove� prav ce� poroč lo� s� celotn m �  nformac jam � o� ukrep h,� k � j h� je� sprejela� za�  zvedbo� 
določb�tega�protokola.� 
� 
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2.� Po� predlož tv � celov tega�poroč la� vsaka� država�pogodben ca� vključ � v� poroč lo,� k �ga� predlož � 
Odboru�za�otrokove�prav ce�v�skladu�s�44.�členom�konvenc je,�vse�dodatne� nformac je�v�zvez �z� 
 zvajanjem�protokola.�Druge�države�pogodben ce�protokola�predlož jo�poroč lo�vsak h�pet�let.� 
� 
3.�Odbor�za�otrokove�prav ce� lahko�zahteva�od�držav�pogodben c�dodatne�  nformac je�v�zvez �z� 
 zvajanjem�tega�protokola.�� 
� 

13.�člen� 
� 
1.�Ta�protokol�je�na�voljo�za�podp s�vsak �držav ,�k �je�pogodben ca�konvenc je�al �jo�je�podp sala.� 
� 
2.�Ta�protokol�je�treba�rat f c rat ,�k�njemu�pa�lahko�pr stop �katera�kol �država,�k �je�pogodben ca� 
konvenc je� al � jo� je� podp sala.� L st ne� o� rat f kac j � al � pr stopu� se� depon rajo� pr � generalnem� 
sekretarju�Združen h�narodov.� 
� 

14.�člen� 
� 
1.�Ta�protokol�začne�veljat �tr �mesece�po�depon ranju�desete�l st ne�o�rat f kac j �al �pr stopu.� 
� 
2.�Za�vsako�državo�pogodben co,�k �rat f c ra�ta�protokol�al �k�njemu�pr stop �po�začetku�njegove� 
veljavnost ,�začne�protokol�veljat �en�mesec�po�datumu�depon ranja�njene�l st ne�o�rat f kac j �al � 
pr stopu.� 
� 
� 

15.�člen� 
� 
1.�Vsaka�država� lahko�kadar�kol �odpove�ta�protokol�s�p sn m�uradn m�obvest lom�generalnemu� 
sekretarju� Združen h� narodov,� k � potem� obvest � druge� države� pogodben ce� konvenc je�  n� vse� 
države,� k � so� podp sale� konvenc jo.� Odpoved� začne� veljat � eno� leto� po� datumu,� ko� to� uradno� 
obvest lo�prejme�generaln �sekretar�Združen h�narodov.� 
� 
2.�Taka�odpoved�pa�ne�odvezuje�države�pogodben ce�njen h�obveznost �po�tem�protokolu�v�zvez � 
s�kater m�kol �kazn v m�dejanjem,�k �se�zgod �pred�datumom,�ko�začne�veljat �odpoved.�Prav�tako� 
taka�odpoved�ne�sme�na�noben�nač n�škod t �nadaljnj �obravnav �katere�kol �zadeve,�k �jo�je�odbor� 
obravnaval�že�pred�datumom,�ko�je�odpoved�začela�veljat .� 
  

16.�člen� 
� 
1.� Vsaka� država� pogodben ca� lahko� predlaga� spremembo�  n� jo� vlož � pr � generalnem� sekretarju� 
Združen h� narodov.� Generaln � sekretar� potem� sporoč � predlagano� spremembo� državam� 
pogodben cam� z� zahtevo,� naj� povedo,� al � so� za� konferenco� držav� pogodben c,� na� kater � b � 
obravnaval �predloge� n�glasoval �o�nj h.�Če�v�št r h�mesec h�od�datuma�takega�sporoč la�vsaj�ena� 
tretj na� držav� pogodben c� podpre� tako� konferenco,� generaln � sekretar� skl če� konferenco� pod� 
pokrov teljstvom�Združen h�narodov.�Vsaka�sprememba,�k �jo�sprejme�več na�držav�pogodben c,� 
k �so�navzoče� n�glasujejo�na�konferenc ,�se�predlož �Generaln �skupšč n �v�odobr tev.� 
� 
2.� Sprememba,� sprejeta� v� skladu� s� prv m� odstavkom� tega� člena,� začne� veljat ,� ko� jo� odobr � 
Generalna�skupšč na�Združen h�narodov� n�jo�sprejme�dvotretj nska�več na�držav�pogodben c.� 
� 
3.� Ko� sprememba� začne� veljat ,� je� zavezujoča� za� t ste� države� pogodben ce,� k � so� jo� sprejele,� 
medtem� ko� druge� države� pogodben ce� še� naprej� zavezujejo� določbe� tega� protokola�  n� vse� 
prejšnje�spremembe,�k �so�j h�sprejele.� 
� 

17.�člen� 
� 
1.� Ta� protokol,� katerega� angleško,� arabsko,� francosko,� k tajsko,� rusko�  n� špansko� besed lo� je� 
enako�verodostojno,�se�hran �v�arh vu�Združen h�narodov.� 
� 
2.� Generaln � sekretar� Združen h� narodov� pošlje� overjene�  zvode� tega� protokola� vsem� državam� 
pogodben cam�konvenc je� n�vsem�državam,�k �so�jo�podp sale.� 
� 

954� 


