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318
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2006 bol v New Yorku prijatý
Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Národná rada Slovenskej republiky s opčným protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 2048 z 9. marca 2010
a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky opčný protokol ratifikoval 28. apríla 2010. Ratifikačná listina bola 26. mája 2010
uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Opčný protokol nadobudol platnosť 3. mája 2008 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku opčný protokol nadobudne platnosť 25. júna 2010 v súlade s článkom 13 ods. 2.
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K oznámeniu č. 318/2010 Z. z.

OPČNÝ PROTOKOL
K DOHOVORU O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru,
dohodli sa takto:
Článok 1
1. Štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru
(ďalej len „zmluvná strana“), uznáva právomoc Výboru
pre práva osôb so zdravotnými postihnutím (ďalej len
„výbor“) prijímať a posudzovať oznámenia predložené
osobami alebo skupinami osôb alebo oznámenia predložené v zastúpení osôb alebo skupín osôb, ktoré podliehajú jeho jurisdikcii a ktoré tvrdia, že sú obeťami porušovania ustanovení tohto dohovoru zo strany
daného zmluvného štátu.
2. Výbor neprijme nijaké oznámenie, ak sa bude týkať štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru,
ale ktorý nie je zmluvnou stranou tohto protokolu.
Článok 2
Výbor považuje oznámenie za neprípustné, ak
(a) ide o anonymné oznámenie;
(b) oznámenie predstavuje zneužitie práva predkladať
takéto oznámenia alebo je nezlučiteľné s ustanoveniami dohovoru;
(c) výbor už preskúmal tú istú záležitosť alebo sa táto
záležitosť preskúmala alebo sa skúma v rámci iného
postupu medzinárodného prešetrovania alebo riešenia sporov;
(d) sa nevyčerpali všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky; to neplatí v prípade, ak sa uplatňovanie opravných prostriedkov bezdôvodne predlžuje
alebo ak je nepravdepodobné, že prinesie účinnú
nápravu;
(e) je zjavne nepodložené alebo nedostatočne opodstatnené;
(f) skutočnosti, ktoré sú predmetom oznámenia, nastali predtým, ako tento protokol nadobudol platnosť pre príslušnú zmluvnú stranu, s výnimkou prípadov, keď uvedené skutočnosti pretrvávajú aj po
dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu.
Článok 3
S výhradou ustanovení článku 2 tohto protokolu výbor dôverne informuje zmluvnú stranu o všetkých
oznámeniach, ktoré mu boli predložené. Prijímajúci
štát do šiestich mesiacov predloží výboru písomné vysvetlenia alebo vyhlásenia objasňujúce danú záležitosť
a prípadné opravné prostriedky, ktoré tento štát použil.
© IURA EDITION, spol. s r. o.

Článok 4
1. Kedykoľvek po prevzatí oznámenia a pred prijatím
rozhodnutia o skutkovej podstate môže výbor poslať
príslušnému zmluvnému štátu na neodkladné posúdenie žiadosť, aby zmluvná strana prijala nevyhnutné
predbežné opatrenia na zabránenie možnému nenapraviteľnému poškodeniu obete alebo obetí údajného
porušovania.
2. Ak výbor uplatní svoju právomoc voľného uváženia na základe odseku 1 tohto článku, nevyplýva z toho
rozhodnutie o prípustnosti alebo o skutkovej podstate
oznámenia.
Článok 5
Výbor preskúma oznámenia podľa tohto protokolu
na neverejných zasadnutiach. Po preskúmaní oznámenia výbor postúpi svoje prípadné návrhy a odporúčania
príslušnému zmluvnému štátu a navrhovateľovi.
Článok 6
1. Ak výbor dostane hodnoverné informácie nasvedčujúce tomu, že zmluvná strana hrubo alebo systematicky porušuje práva ustanovené v dohovore, výbor vyzve túto zmluvnú stranu, aby spolupracovala pri
preverovaní uvedených informácií a zaslala k nim svoje
vyjadrenie.
2. Po zohľadnení prípadných vyjadrení, ktoré predložila príslušná zmluvná strana, ako aj všetkých ďalších
hodnoverných informácií, ktoré má k dispozícii, výbor
môže poveriť jedného alebo viacerých svojich členov,
aby vykonali prešetrovanie a bezodkladne o tom podali
správu výboru. V oprávnených prípadoch a so súhlasom príslušného štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto protokolu, môže byť do prešetrovania zahrnutá aj
návšteva na území tohto štátu.
3. Po preskúmaní záverov takéhoto prešetrovania výbor pošle tieto závery príslušnému štátu, ktorý je
zmluvnou stranou tohto protokolu, spolu so všetkými
pripomienkami a odporúčaniami.
4. Príslušná zmluvná strana predloží výboru svoje
vyjadrenie do šiestich mesiacov od dátumu doručenia
uvedených záverov, pripomienok a odporúčaní, ktoré
mu výbor poslal.
5. Takéto prešetrovanie je dôverné a vo všetkých fázach konania sa vyžaduje súčinnosť zmluvného štátu.
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Článok 7
1. Výbor môže vyzvať príslušnú zmluvnú stranu, aby
do svojej správy podľa článku 35 dohovoru zahrnula
podrobné údaje o všetkých opatreniach, ktoré prijala
v rámci reakcie na prešetrovanie uskutočnené podľa
článku 6 tohto protokolu.
2. V prípade potreby môže výbor po skončení šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 6 ods. 4 vyzvať
príslušnú zmluvnú stranu, aby ho informovala o opatreniach, ktoré prijala v rámci reakcie na také prešetrovanie.
Článok 8
Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu, alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že neuznáva právomoci výboru ustanovené
v článkoch 6 a 7.
Článok 9
Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník
Organizácie Spojených národov.
Článok 10
Tento protokol je od 30. marca 2007 otvorený na
podpis pre všetky signatárske štáty a regionálne integračné organizácie dohovoru v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.
Článok 11
Tento protokol podlieha ratifikácii signatárskymi
štátmi tohto protokolu, ktoré ratifikovali dohovor alebo
k nemu pristúpili. Podlieha oficiálnemu potvrdeniu
signatárskymi regionálnymi integračnými organizáciami tohto protokolu, ktoré oficiálne potvrdili dohovor
alebo k nemu pristúpili. Je otvorený na pristúpenie pre
ktorýkoľvek štát alebo regionálnu integračnú organizáciu, ktoré ratifikovali alebo oficiálne potvrdili dohovor
alebo k nemu pristúpili a ktoré nepodpísali protokol.
Článok 12
1. Regionálna integračná organizácia je organizácia
ustanovená zvrchovanými štátmi daného regiónu, na
ktorú členské štáty previedli svoje právomoci v oblastiach upravovaných dohovorom a týmto protokolom.
Uvedené organizácie vo svojich listinách o oficiálnom
potvrdení alebo o pristúpení oznámia rozsah svojich
právomocí v oblastiach upravených dohovorom a týmto protokolom. Následne informujú depozitára o každej
podstatnej zmene rozsahu svojich právomocí.
2. Odkazy na zmluvné strany v tomto protokole sa
vzťahujú na uvedené organizácie v rámci rozsahu ich
právomocí.
3. Na účely článku 13 ods. 1 a článku 15 ods. 2 sa nezapočítava nijaká listina uložená regionálnou integračnou organizáciou.
4. Regionálne integračné organizácie môžu v záležitostiach spadajúcich do ich právomoci uplatňovať svoje hlasovacie právo na konferencii zmluvných štátov
© IURA EDITION, spol. s r. o.
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s počtom hlasov rovnajúcim sa počtu ich členských
štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu.
Uvedená organizácia neuplatňuje svoje hlasovacie právo, ak ktorýkoľvek z jej členských štátov toto právo
uplatňuje, a naopak.
Článok 13
1. V závislosti od vstupu dohovoru do platnosti tento
protokol nadobúda platnosť tridsiaty deň po dátume
uloženia desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.
2. Pre každý štát alebo každú regionálnu integračnú
organizáciu, ktoré ratifikujú alebo oficiálne potvrdia
protokol alebo k nemu pristúpia po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení, protokol nadobúda platnosť tridsiaty deň po uložení ich vlastnej
ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.
Článok 14
1. Výhrady, ktoré nie sú zlučiteľné s predmetom
a účelom tohto protokolu, nie sú povolené.
2. Výhrady možno kedykoľvek odvolať.
Článok 15
1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie tohto protokolu a predložiť ich generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník oznámi zmluvným štátom
všetky navrhnuté zmeny a doplnenia a požiada ich, aby
ho vyrozumeli, či sú za zvolanie konferencie zmluvných
štátov na účel prerokovania návrhov a rozhodnutia
o nich. V prípade, ak sa do štyroch mesiacov od dátumu tohto oznámenia najmenej jedna tretina zmluvných štátov vysloví, že je za zvolanie konferencie, generálny tajomník zvolá konferenciu pod záštitou
Organizácie Spojených národov. Každú zmenu alebo
doplnenie prijaté dvojtretinovou väčšinou prítomných
a hlasujúcich zmluvných štátov predloží generálny tajomník Valnému zhromaždeniu na schválenie a následne zmluvným štátom na prijatie.
2. Zmena alebo doplnenie prijaté a schválené v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudnú platnosť tridsiaty deň po tom, čo počet uložených listín o prijatí dosiahne dve tretiny z počtu štátov, ktoré sú zmluvnými
štátmi v deň prijatia zmeny alebo doplnenia. Následne
zmena alebo doplnenie nadobudne platnosť pre každú
zmluvnú stranu tridsiaty deň po uložení jeho listiny
o prijatí. Zmena alebo doplnenie sú záväzné len pre tie
zmluvné strany, ktoré ich prijali.
Článok 16
Zmluvná strana môže vypovedať tento protokol písomnou výpoveďou adresovanou generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Vypovedanie
nadobudne účinnosť jeden rok odo dňa, keď generálny
tajomník prevzal uvedené oznámenie.
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Článok 17
Text tohto dokumentu bude dostupný v prístupných
formátoch.
Článok 18
Znenia tohto protokolu v arabskom, čínskom, ang-
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lickom, vo francúzskom, v ruskom a španielskom jazyku majú rovnakú platnosť.
Na dôkaz uvedeného podpísaní splnomocnení zástupcovia riadne na to poverení svojimi vládami podpísali tento protokol.
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K oznámeniu č. 318/2010 Z. z.

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE
RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
The States Parties to the present Protocol have
agreed as follows:
Article 1
1. A State Party to the present Protocol (“State Party”)
recognizes the competence of the Committee on the
Rights of Persons with Disabilities (“the Committee”) to
receive and consider communications from or on
behalf of individuals or groups of individuals subject to
its jurisdiction who claim to be victims of a violation by
that State Party of the provisions of the Convention.
2. 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 2
The Committee shall consider a communication
inadmissible when:
(a) The communication is anonymous;
(b) The communication constitutes an abuse of the
right of submission of such communications or is
incompatible with the provisions of the Convention;
(c)
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;
(d) All available domestic remedies have not been
exhausted. This shall not be the rule where the
application of the remedies is unreasonably
prolonged or unlikely to bring effective relief;
(e) It is manifestly ill-founded or not sufficiently
substantiated; or when
(f) 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 3
Subject to the provisions of article 2 of the present
Protocol,
the
Committee
shall
bring
any
communications submitted to it confidentially to the
attention of the State Party. 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.
© IURA EDITION, spol. s r. o.

Article 4
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 this article, this does not imply a
determination on admissibility or on the merits of the
communication.
Article 5
The Committee shall hold closed meetings when
examining communications under the present
Protocol. After examining a communication, the
Committee shall forward its suggestions and
recommendations, if any, to the State Party concerned
and to the petitioner.
Article 6
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
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
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and the cooperation of the State Party shall be sought
at all stages of the proceedings.

any substantial modification in the extent of their
competence.

Article 7

2. References to “States Parties” in the present
Protocol shall apply to such organizations within the
limits of their competence.

1. The Committee may invite the State Party
concerned to include in its report under article 35 of
the Convention details of any measures taken in
response to an inquiry conducted under article 6 of the
present Protocol.

3. For the purposes of article 13, paragraph 1, and
article 15, paragraph 2, of the present Protocol, any
instrument deposited by a regional integration
organization shall not be counted.

2. The Committee may, if necessary, after the end of
the period of six months referred to in article 6,
paragraph 4, invite the State Party concerned to inform
it of the measures taken in response to such an
inquiry.
Article 8
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 6
and 7.
Article 9
The Secretary-General of the United Nations shall be
the depositary of the present Protocol.
Article 10

4. Regional integration organizations, in matters
within their competence, may exercise their right to
vote in the meeting of States Parties, with a number of
votes equal to the number of their member States that
are Parties to the present Protocol. Such an
organization shall not exercise its right to vote if any of
its member States exercises its right, and vice versa.
Article 13
1. Subject to the entry into force of the Convention,
the present Protocol shall enter into force on the
thirtieth day after the deposit of the tenth instrument
of ratification or accession.
2. For each State or regional integration organization
ratifying, formally confirming or acceding to the
present Protocol after the deposit of the tenth such
instrument, the Protocol shall enter into force on the
thirtieth day after the deposit of its own such
instrument.
Article 14

The present Protocol shall be open for signature by
signatory States and regional integration organizations
of the Convention at United Nations Headquarters in
New York as of 30 March 2007.

1. Reservations incompatible with the object and
purpose of the present Protocol shall not be permitted.

Article 11

Article 15

The present Protocol shall be subject to ratification
by signatory States of the present Protocol which have
ratified or acceded to the Convention. It shall be
subject to formal confirmation by signatory regional
integration organizations of the present Protocol which
have formally confirmed or acceded to the Convention.
It shall be open for accession by any State or regional
integration organization which has ratified, formally
confirmed or acceded to the Convention and which has
not signed the Protocol.

1. Any State Party may propose an amendment to the
present Protocol and submit it to the Secretary-General
of the United Nations. The Secretary-General shall
communicate any proposed amendments to States
Parties, with a request to be notified whether they
favour a meeting of States Parties for the purpose of
considering and deciding upon the proposals. In the
event that, within four months from the date of such
communication, at least one third of the States Parties
favour such a meeting, the Secretary-General shall
convene the meeting under the auspices of the United
Nations. Any amendment adopted by a majority of two
thirds of the States Parties present and voting shall be
submitted by the Secretary-General to the General
Assembly of the United Nations for approval and
thereafter to all States Parties for acceptance.

Article 12
1. “Regional integration organization” shall mean an
organization constituted by sovereign States of a given
region, to which its member States have transferred
competence in respect of matters governed by the
Convention and the present Protocol. Such
organizations shall declare, in their instruments of
formal confirmation or accession, the extent of their
competence with respect to matters governed by the
Convention and the present Protocol.
Subsequently, they shall inform the depositary of
© IURA EDITION, spol. s r. o.

2. Reservations may be withdrawn at any time.

2. An amendment adopted and approved in
accordance with paragraph 1 of this article shall enter
into force on the thirtieth day after the number of
instruments of acceptance deposited reaches two
thirds of the number of States Parties at the date of
adoption of the amendment. Thereafter, the
amendment shall enter into force for any State Party on
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the thirtieth day following the deposit of its own
instrument of acceptance. An amendment shall be
binding only on those States Parties which have
accepted it.
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Article 17
The text of the present Protocol shall be made
available in accessible formats.
Article 18

Article 16

A State Party may denounce the present Protocol by
written notification to the Secretary-General of the
United Nations. The denunciation shall become
effective one year after the date of receipt of the
notification by the Secretary-General.
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The Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts of the present Protocol shall be equally
authentic.
IN
WITNESS
THEREOF
the
undersigned
plenipotentiaries, being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed the present
Protocol.

