
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ФАКУЛТАТИВНИОТ 

ПРОТОКОЛ КОН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛИМИНИРАЊЕ НА 

СИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ЖЕНИТЕ 

Член 1 

Се ратификува Факултативниот протокол кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на 
дискриминација врз жените, усвоен во Њујорк на 6 октомври 1999 година. 

Член 2 

Протоколот во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик гласи: 

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms 
of 

Discrimination against Women 

The States Parties to the present Protocol, 

Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the dignity 
and worth of the human person and in the equal rights of men and women, 

Also noting that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born 
free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth 
therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex, 

Recalling that the International Covenants on Human Rights and other international human rights 
instruments prohibit discrimination on the basis of sex, 

Also recalling the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ("the 
Convention"), in which the States Parties thereto condemn discrimination against women in all its forms 

and agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination 
against women, 

Reaffirming their determination to ensure the full and equal enjoyment by women of ail human rights 
and fundamental freedoms and to take effective action to prevent violations of these rights and 
freedoms, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

A State Party to the present Protocol ("State Party") recognizes the competence of the Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women ("the Committee") to receive and consider 
communications submitted in accordance with article 2. 

Article 2 

Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the 
jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the 



Convention by that State Party. Where a communication is submitted on behalf of individuals or groups 

of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without 
such consent. 

Article 3 

Communications shall be in writing and shall not be anonymous. No communication shall be received 
by the Committee if it concerns a State Party to the Convention that is not a party to the present 
Protocol. 

Article 4 

1. The Committee shall not consider a communication unless it has ascertained that all available 
domestic remedies have been exhausted unless the application of such remedies is unreasonably 
prolonged or unlikely to bring effective relief. 

2. The Committee shall declare a communication inadmissible where: 

(a) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined 
under another procedure of international investigation or settlement; 

(b) It is incompatible with the provisions of the Convention; 

(c) It is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated; 

(d) It is an abuse of the right to submit a communication; 

(e) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the 
present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date. 

Article 5 

1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been 
reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request 
that the State Party take such interim measures as may be necessary to avoid possible irreparable 
damage to the victim or victims of the alleged violation. 

2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not 
imply a determination on admissibility or on the merits of the communication. 

Article 6 

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State Party 

concerned, and provided that the individual or individuals consent to the disclosure of their identity to 
that State Party, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present 

Protocol confidentially to the attention of the State Party concerned. 

2. Within six months, the receiving State Party shall submit to the Committee written explanations or 
statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been provided by that State 

Party. 

Article 7 



1. The Committee shall consider communications received under the present Protocol in the light of all 

information made available to it by or on behalf of individuals or groups of individuals and by the State 
Party concerned, provided that this information is transmitted to the parties concerned. 

2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present 
Protocol. 

3. After examining a communication, the Committee shall transmit its views on the communication, 
together with its recommendations, if any, to the parties concerned. 

4. The State Party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its 
recommendations, if any, and shall submit to the Committee, within six months, a written response, 
including information on any action taken in the light of the views and recommendations of the 
Committee. 

5. The Committee may invite the State Party to submit further information about any measures the 
State Party has taken in response to its views or recommendations, if any, including as deemed 

appropriate by the Committee, in the State Party's subsequent reports under article 18 of the 
Convention. 

Article 8 

1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State 
Party of rights set forth in the Convention, the Committee shall invite that State Party to cooperate in 
the examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information 
concerned. 

2. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party concerned as 
well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its 
members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the 

consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory. 

3. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these findings to the 
State Party concerned together with any comments and recommendations. 

4. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and 
recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee. 

5. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party shall be 
sought at all stages of the proceedings. 

Article 9 

1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its report under article 18 of the 

Convention details of any measures taken in response to an inquiry conducted under article 8 of the 
present Protocol. 

2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 8.4, 
invite the State Party concerned to inform it of the measures taken in response to such an inquiry. 

Article 10 



1. Each State Party may, at the time of signature or ratification of the present Protocol or accession 

thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in articles 8 
and 9. 

2. Any State Party having made a declaration in accordance with paragraph 1 of the present article may, 
at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General. 

Article 11 

A State Party shall take all appropriate steps to ensure that individuals under its jurisdiction are not 
subjected to ill treatment or intimidation as a consequence of communicating with the Committee 
pursuant to the present Protocol. 

Article 12 

The Committee shall include in its annual report under article 21 of the Convention a summary of its 
activities under the present Protocol. 

Article 13 

Each State Party undertakes to make widely known and to give publicity to the Convention and the 
present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the 
Committee, in particular, on matters involving that State Party. 

Article 14 

The Committee shall develop its own rules of procedure to be followed when exercising the functions 
conferred on it by the present Protocol. 

Article 15 

1. The present Protocol shall be open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to 
the Convention. 

2. The present Protocol shall be subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the 
Convention. 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 that has ratified or acceded to the 
Convention. 

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General 
of the United Nations. 

Article 16 

1. 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 accession. 

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the present 
Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of 
ratification or accession. 



Article 17 

No reservations to the present Protocol shall be permitted. 

Article 18 

1. Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and file it with the Secretary-
General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate any proposed 
amendments to the States Parties with a request that they notify her or him whether they favour a 
conference of States Parties for the purpose of considering and voting on the proposal. In the event that 

at least one third of the States Parties favour 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 amendments come into force, they shall be binding on those States Parties that have accepted 
them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier 
amendments that they have accepted. 

Article 19 

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 six 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 or any inquiry initiated under article 8 before 

the effective date of denunciation. 

Article 20 

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States of: 

(a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol; 

(b) The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment under article 18; 

(c) Any denunciation under article 19. 

Article 21 

1. The present Protocol, of which the Arabic, 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 25 of the Convention. 



Факултативен протокол кон Конвенцијата за елиминирање на 
сите форми на дискриминација врз жените 

Земјите членки на овој Протокол, 

Констатирајќи дека Повелбата на Обединетите нации ја реафирмира вербата во основните права 
на човекот, во достоинството и вредноста на човековата личност и во еднаквоста на правата меѓу 
мажите и жените, 

Констатирајќи исто така дека Универзалната декларација за правата на човекот прокламира дека 
сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви во достоинството и правата и дека секој 
човек има право да ги ужива сите права и слободи утврдени со Декларацијата, без никакви 
разлики, вклучително и разлики врз основа на нивниот пол, 

Потсетувајќи дека меѓународните пактови за човековите права и меѓународни инструменти за 
правата на човекот ја забрануваат дискриминацијата врз основа на полот, 

Потсетувајќи исто така дека Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз 
жените (во понатамошниот текст: "Конвенција"), со која државите членки ја осудуваат 

дискриминацијата врз жените во сите нејзини форми и се согласуваат да постигнат, преку сите 
соодветни средства и без одлагање, политика на елиминирање на дискриминација врз жените, 

Потврдувајќи ја својата решеност да обезбедат целосно и рамноправно уживање на сите човекови 
права и основни слободи за секоја жена, и да преземат ефикасна акција за спречување на 
кршењето на овие права и слободи, 

Се согласија на следново: 

Член 1 

Секоја земја членка на овој Протокол (во понатамошниот текст: "земја членка") ја признава 
надлежноста на Комитетот за елиминирање на дискриминација врз жените (во понатамошниот 
тексг: "Комитет"), да ги прима и разгледува претставките поднесени согласно членот 2. 

Член 2 

Претставките може да бидат доставени од страна или во име на поединци или група на поединци 
кои се под надлежност на земја членка, а кои тврдат дека се жртви на кршење на било кое од 
правата утврдени со Конвенцијата од страна на таа земја членка. 

Член 3 

Претставките треба да бидат проднесувани во писмена форма и не може да бидат анонимни. 

Претставка која е проднесена против некоја земја која е членка на Конвенцијата, но не е членка 
на овој Протокол, нема да биде прифатена од страна на Комитетот. 

Член 4 

1. Комитетот нема да разгледува претставка пред да утврди дека се исцрпени сите достапни 
домашни правни лекови, освен ако примената на таквите лекови неразмумно се одолговлекува 
или ако постои веројатност дека помошта нема да биде ефикасна. 



2. Комитетот ќе ја прогласи претставката за неприфатлива доколку: 

(а) Комитетот веќе го разгледувал истото прашање или тоа е предмет на постапување во рамките 
на друга меѓународна истражна постапка или решавање; 

(б) не е во согласност со одредбите на Конвенцијата; 

(в) очгледно е неоснована или недоволно е образложена; 

(г) се работи за злоупотреба на правото на поднесување на претставка; 

(д) фактите кои се предмет на претставката настанале пред датумот на стапување на сила на 
предметниот Протокол за таа земја членка, освен кога тие факти продолжиле и после тој датум. 

Член 5 

1. Во секој момент, по приемот на претставката, а пред да донесе одлука за предметот, Комитетот 
може до засегнатата земја членка да поднесе барање за преземање на потребните времени мерки 

со кои би се спречило да дојде до ненадоместлива штета за жртвата на наводното кршење на 
правата. 

2. Кога Комитетот го користи своето право согласно ставот 1 на овој член, тоа не прејудицура 
одлука за прифатливоста или за предметот на претставката. 

Член 6 

1. Освен ако Комитетот одлучи дека претставката е неприфатлива без да е обрати до засегнатата 
земја членка, и под услов ако поединецот или подинците се согласиле нивниот идентитет да и се 
соопшти на земјата членка, Комитетот доверливо ја запознава секоја земја членка со секоја 

претставка која и е доставена согласно овој Протокол. 

2. Земјата членка која ја примила преставката, во рок од шест месеци до Комитетот ќе поднесе 
писмено објаснување или изјава која го појаснува предметот на претставката или правниот лек, 
доколку постои, кој можел да биде искористен во земјата членка. 

Член 7 

1. Претставките поднесени согласно овој Протокол Комитетот ќе ги разгледува земајќи ги предвид 
сите достапни информации обезбедени од страна на поединците или групите на поединци и од 
страна на земјите членки, под услов ваквите информации да се проследат и до заинтересираните 
страни. 

2. Разгледувањето на претставките согласно овој Протокол, Комитетот ќе го врши на затворени 

состаноци. 

3. По разгледување на претставките, Комитетот, своите ставови околу претставката, како и 
препораките, доколку ги има ќе ги достави до заинтересираните страни. 

4. Земјите членки ќе им посветат должно внимание на ставовите на Комитетот и на евентуалните 
препораки, и во рок од шест месеци до Комитетот ќе достави писмен одговор, заедно со 

информации за активностите кои ги презела врз основа на ставовите и препораките на Комитетот. 



5. Комитетот може да ја покани земјата членка да достави дололнителни информации за мерките 

кои ги презела како одговор на неговите ставови и евентуални препораки, а доколку Комитетот 
смета дека е соодветнот истото да биде содржано во понатамошните извештаи на земјите членки 
согласно членот 18 од Конвенцијата. 

Член 8 

1. Ако Комитетот добие сигурни информации, дека некоја земја членка сериозно и систематски ги 
повредува правата утврдени со Конвенцијата, тогаш тој ја повикува земјата да соработува при 

истражување на точноста на таквите информации и за таа цел да достави примедби кои се 
однесуваат на предметната информација. 

2. Земајќи ги предвид примедбите кои ги поднела државата членка како и сите други сигурни 
информации, Комитетот може да именува еден или повеќе свои членови да спроведат истрага и за 
тоа итно да го известат Комитетот. Кога околностите тоа го бараат и ако државата членка е 

согласна, истрагата може да вклучи и посета на нејзината територија. 

3. По разгледувањето на наодите на таквата истрага, Комитетот наодите, заедно со сите коментари 
и препораки, ќе ги проследи до државата членка. 

Член 9 

1. Комитетот ќе ја повика земјата членка во својот извештај согласно членот 18 од Конвенцијата 
да ги вклучи и деталите околу сите мерки превземени како одговор на истрагата спроведена 
согласно членот 8 на овој Протокол. 

2. По истекот на рокот од шест месеци предвиден со ставот 4, член 8, Комитетот може, доколку е 
потребно да ја повика односната држава членка да го извести за мерките превземени како одговор 
на истрагата. 

Член 10 

1. Секоја земја членка може, во моментот на потпишување, ратификација или пристапување на 
овој протокол да изјави дека не ја прифаќа надлежноста на Комитетот предвидена со членовите 8 

и 9. 

2. Секоја земја членка која дала изјава согласно ставот 1 на овој член, може во секое време да ја 
повлече оваа изјава со известување до Генералниот секретар. 

Член 11 

Земјата членка ќе ги преземе сите соодеветни чекори со кои ќе осигура дека поединците кои се 
под нејзина надлежност не се малтретирани или заплашувани како последица на поднесување на 
претставка до Комитетот, согласно овој Протокол. 

Член 12 

Секоја земја членка се обврзува, во својот годишен извештај согласно членот 21 од Конвенцијата 
да приложи и резиме за своите активности согласно овој Протокол. 

Член 13 



Секоја земја членка се обврзува дека Конвенцијата и овој Протокол ќе бидат општопознати и ќе 

им даде публицитет и дека ќе го олесни пристапот до ставовите и препораките на Комитетот, 
особено за работи во кои е вклучена земјата членка. 

Член 14 

Комитетот ќе донесе свој деловник за работа по кој ќе постапува при извршувањето на функциите 
кои му се доверени со овој Протокол. 

Член 15 

1. Овој Протокол е отворен за потпис од секоја земја која ја потпишала, ратификувала или и 
пристапила на Конвенцијата. 

2. Овој Протокол подлежи на ратификација од било која земја која ја ратификувала или и 
пристапила на Конвенцијата. Инструментите за ратификација или пристапување ќе бидат 
депонирани кај Генераниот секретар на ОН. 

3. Овој Протокол ќе биде отворен за пристапување од страна на било која држава која ја 
ратификувала или и пристапува на Конвенцијата. 

4. Пристапувањето ќе стапи на сила со депонирање на инструмент за пристапување до 
Генералниот секретар на Обединетите нации. 

Член 16 

Овој Протокол ќе стапи на сила три месеци по депонирањето на десеттиот инструмент за 
ратификација или пристапување. 

2. За секоја земја која овој Протокол ќе го ратификува или ќе пристапи кон него по неговото 
стапување во сила, Протоколот ќе стапи на сила еден месец по депонирањето на нејзиниот 

инструмент за ратификација. 

Член 17 

Ha овој Протокол не се дозволени никакви резерви. 

Член 18 

1. Секоја земја членка може да предложи амандман и да го достави истиот кај Генералниот 
секретар на ОН. Генералниот секретар во тој случај ќе го препрати доставениот амандман до 
земјите членки со барање да известат за својот став дали да се одржи Конференција на земјите 
членки за разгледување и гласање по предлозите. Доколку најмалку една третина од земјите 

членки се во корист на таквата конференција, Генералниот секретар ќе свика конференција под 
покровителство на Обединетите нации. Секој амандман усвоен од мнозинство на земјите членки 
кои се присутни и гласаат на конференцијата, ќе биде поднесен до Генералното собрание на 
Обединетите нации за одобрение. 

2. Амандманите ќе стапат на сила по неговото одобрување од отрана на Генералното собрание и 
прифаќање од две третини на земјите членки. 



3. Кога амандман стапува на сила, тој ќе биде обврзувачки за оние земји кои го прифатиле, додека 

другите земји членки сеуште ќе бидат обврзани со одредбите на овој Протокол и на предходните 
амандмани кои ги прифатиле. 

Член 19 

1. Секоја земја може да го откаже овој Протокол во секое време со писмено известување до 
Генералниот секретар на ОН, кој потоа ќе ги информира другите земји членки и потписнички на 
Конвенцијата. Откажувањето ќе стапи на сила една година по приемот на известувањето на 

Генералниот секретар. 

2. Откажувањето нема да ја ослободи Земјата членка од примената на одредбите на овој протокол 

за било која претставка подленсена согласно членот 2 или истрага покрената согласно членот 8 
пред пред датумот на кој откажувањето влагува во сила. 

Член 20 

Генералниот секретар на Обединетите нации ќе ги информира сите држави за: 

а) Потпишување, ратификација или пристапување кон овој Протокол; 

б) Датумот на влегување во сила на овој Протокол и на било кој амандман согласно членот 18; 

в) Секое откажување согласно член 19. 

Член 21 

1. Овој Протокол, чии арапски, кинески, англиски, француски, руски и шпански текстови се 
подеднакво автентични, ќе биде депониран во архивите на Обединетите нации. 

2. Генералниот секретар на Обединетите нации ќе достави потврдени колии на Протоколот на сите 
земји наведени во чпенот 25 од Конвенцијата. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 


