Эмэгтэйч
протокол

дийг алагчилах б х хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт

1999 оны 12 дугаар сарын 10-ны д р баталж, 2000 оны 12 дугаар сарын 22-ны
д р х чин т г лд р болсон[1]
Энэх

Протоколд оролцогч улсууд,

Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын д рэм х ний ндсэн эрх, хувь х ний нэр т р, нэ
цэнэ болон эрэгтэй, эмэгтэйч дийн тэгш эрхтэйд итгэдгээ дахин нотолсныг
тэмдэглэж;
Х ний эрхийн т гээмэл тунхаглалд х н б р нэр т р, эрхийн хувьд тэгш, эрх
ч л тэй т рд г б г д тус тунхаглалд заасан б хий л эрх ч л г х н б р аливаа
ялгаварг йгээр, тухайлбал х йсээр ялгаварлалг йгээр эдлэх ёстой хэмээн
тунхагласныг тэмдэглэж;
Х йсээр алагчилахыг хориглосон х ний эрхийн тухай олон улсын пактууд болон
олон улсын бусад баримт бичгийг харгалзан зэж;
Т нчлэн Эмэгтэйч дийг алагчилах б х хэлбэрийг устгах тухай конвенцид
оролцогч улсууд эмэгтэйч дийг алагчилах злийг буруушаан, эмэгтэйч дийг
алагчилах злийг устгахад чиглэсэн бодлогыг зохистой б хий л аргаар нэн даруй
явуулахаар тохиролцсныг м н харгалзан зэж;
Х ний эрх, ндсэн эрх ч л г р эмэгтэйч дийг б рэн тэгш хангах, эдгээр эрх
ч л г з рчихг й байх талаар р н л т й арга хэмжээ авах шийдвэр т гс
байгаагаа нотлож;
Дараахь з йлийг тохиролцов:
1 д гээр з йл
Эмэгтэйч дийг алагчилах б х хэлбэрийг устгах хороо (цаашид "Хороо" гэж
нэрлэнэ) 2 дугаар з йлийн дагуу мэдээллийг х лээн авч, хэлэлцэх б рэн эрхтэйг
энэх
Протоколд оролцогч улс (цаашид "оролцогч улс" гэж нэрлэнэ) х лээн
з вш рн .
2 дугаар з йл
Оролцогч улс Конвенцид заасан аливаа эрхийг з рчс ний улмаас хохирсон тухай
аливаа мэдээллийг оролцогч улсын хуулинд захирагдах этгээд, б лэг этгээд буюу
тэдгээрийн нэрийн мн с гч болно. Хэрэв мэдээллийг нэг буюу б лэг этгээдийн
нэрийн мн с г х бол ийнх
мэдээлэл гч буй этгээд нь з вш р лг йгээр
тэднийг т л л х болсноо нотлохоос бусад тохиолдолд тэдний з вш рсн р уг
мэдээллийг гн .

3 дугаар з йл
Мэдээллийг бичгээр гаргах б г д нэрг й мэдээлэл гч болохг й. Энэх
Протоколд нэгдэн ороог й Конвенцид оролцогч улстай холбоотой мэдээллийг
Хороо х лээн авахг й.
4 д гээр з йл
1. Эрх з йн хамгаалалтын аргыг ашиглах нь шалтгаанг йгээр удааширсан буюу
санасан р д нд х рээг йн улмаас болон бусад тохиолдолд дотоодын эрх з йн
бололцоотой б хий л хамгаалалтын аргыг ашигласан тухай мэдэгдэхээс мн
Хороо мэдээллийг хэлэлцэхг й.
2. Дараахь тохиолдолд Хороо мэдээллийг хэлэлцэх боломжг йд тооцно:
а) уг асуудлыг Хороо хянан хэлэлцсэн буюу хянан хэлэлцэж байгаа, эсх л олон
улсын магадлах буюу зохицуулах р журмын дагуу хянан зэж байгаа бол;
b) мэдээлэл Конвенцийн заалтад нийцэхг й байгаа бол;
c) мэдээлэл ндэслэлг й буюу ндэслэл нь хангалтг й байвал;
d) мэдээлэл нь мэдээлэл г х эрхийг урвуулан ашигласан бол;
е) мэдээлэлд дурдсан баримт холбогдох оролцогч улсын хувьд энэх Протокол
х чин т г лд р болохоос мн тохиолдсон буюу дурдсан хугацаанаас хойш
гарааг й бол.
5 дугаар з йл
1. Хороо мэдээллийг х лээн авсны дараа ямар ч ед болон т ний талаар
зарчмын шийдвэр гаргахаасаа мн холбогдох оролцогч улсад хандаж, эрх нь
з рчигдс н байж болзошг й хохирогч буюу хохирогчдод барагдашг й хохирол
учруулахг й байх
днээс тухайн оролцогч улсаас зайлшг й шаардлагатай т р
арга хэмжээ авахыг х сч болно.
2. Хэрэв хороо энэ з йлийн 1 дэх хэсгийн заалтын дагуу
рийн эрх мэдлийн
х рээнд багтах эрхээ эдлэж байгаа тохиолдолд энэ нь мэдээллийг х лээн авч
болох эсэх буюу т ний талаар зарчмын шийдвэр гаргасан хэрэг биш болно.
6 дугаар з йл
1. Хороо оролцогч холбогдох улсыг нэрлэхг йгээр мэдээллийг х лээн авах
боломжг й гэж зэх б г д мэдээлэгч этгээд
рийн нэр буюу бусад нэрсийг
оролцогч энэх улсад мэдэгдэхээс бусад тохиолдолд хороо энэх Протоколын

дагуу ир лсэн аливаа мэдээллийг оролцогч холбогдох улсад мэдээллийн
нууцлалыг харгалзсан байдлаар х ргэнэ.
2. Мэдээллийг х лээн авагч оролцогч улс уг асуудалтай холбоотой аливаа арга
хэмжээ авсан бол тэр тухайгаа тайлбар буюу мэдэгдэл бичгээр гаргаж, зургаан
сарын дотор Хороонд х рг лнэ.
7 дугаар з йл
1. Хороо энэх
Протоколын дагуу х лээн авсан мэдээллийг авч хэлэлцэхдээ
холбогдох талуудад ийм мэдээлэл илгээсэн байвал хувь этгээд буюу б лэг
этгээдээс, эсх л тэдний нэрийн мн с болон холбогдох оролцогч улсаас хороонд
ир лсэн б хий л мэдээллийг харгалзан знэ.
2. Энэх
Протоколд заасан мэдээллийг Хороо хаалттай хуралдаанаар авч
хэлэлцэнэ.
3. Хороо мэдээллийг судалсны дараа т
холбогдох талуудад илгээнэ.

ний талаархи саналаа з вл мжийн хамт

4. Оролцогч улс хорооны санал, з вл мжийг хэлэлцэж, т нийг харгалзсаны
ндсэн дээр авсан аливаа арга хэмжээний тухай мэдээллийг оролцуулан 6 сарын
дотор хороонд хариуг бичгээр ир лнэ.
5. Оролцогч улсаас Хорооны санал, з вл мжийн хариуд авсан аливаа арга
хэмжээний тухай нэмэлт мэдээллийг ир лэх, тухайлбал Хороо шаардлагатай гэж
звэл Конвенцийн 18 дугаар з йлийн дагуу ир лэх дараагийн тайланд тусгахыг
оролцогч улсад мэдэгдэж болно.
8 дугаар з йл
1. Конвенцид заасан эрхийг оролцогч улс ноцтойгоор удаа дараа з рчиж байгаа
тухай баталгаатай мэдээллийг Хороо х лээн авсан бол мэдээллийг шалгахад
хамтран оролцож, холбогдох мэдээллийн талаархи саналаа ир лэхийг оролцогч
улсаас х сч болно.
2. Оролцогч холбогдох улсаас ир лж болох аливаа санал, т нчлэн Хороонд
байгаа баталгаатай бусад мэдээллийг харгалзан Хороо хянан шалгах ажиллагаа
явуулж, д нг яаралтай илтгэх зорилгоор нэг буюу хэд хэдэн гиш нээ томилж
болно. Шаардлагатай гэж зсэн б г д оролцогч улс з вш рс н тохиолдолд
тухайн улсын нутаг дэвсгэрт очиж, хянан шалгах ажиллагаа явуулж болно.
3. Тэрх хянан шалгах ажиллагааны д нг судлаж зсэний дараа Хороо уг д нг
санал з вл мжийнх хамт холбогдох оролцогч улсад х рг лнэ.

4. Хорооноос илгээсэн д н, санал, з вл мжийг х лээн авснаас хойш 6 сарын дотор
холбогдох оролцогч улс Хороонд хариу илгээнэ.
5. Хянан шалгах ажиллагааг нууцлалыг хадгалсан байдлаар явуулах б г д энэ
ажлын б хий л е шатад оролцогч улсын з гээс хамтын ажиллагааг хангах б хий л
арга хэмжээ авна.
9 д гээр з йл
1. Энэх
Протоколын 8 дугаар з йлийн дагуу явуулсан хянан шалгах
ажиллагаатай холбогдуулан авсан аливаа арга хэмжээний тухай дэлгэрэнг й
мэдээллийг Конвенцийн 18 дугаар з йлийн дагуу ир лэх тайландаа тусгахыг
Хорооноос оролцогч холбогдох улсад мэдэгдэж болно.
2. Шаардлагатай бол 8 дугаар з йлийн 4 дэх хэсэгт дурдсан 6 сарын хугацаа
дууссаны дараа хянан шалгах ажиллагаатай холбогдуулан авсан арга хэмжээний
тухай мэдээлэхийг Хорооноос оролцогч холбогдох улсад мэдэгдэж болно.
10 дугаар з йл
1. Оролцогч аливаа улс энэх Протоколд нэгдэн орохдоо 8, 9 д гээр з йлд заасан
Хорооны б рэн эрхийг з вш р хг й байгаагаа мэдэгдэж болно.
2. Энэ з йлийн 1 дэх хэсгийн заалтын дагуу мэдэгдэл хийсэн оролцогч аливаа улс
Ер нхий нарийн бичгийн даргад уламжлах замаар уг мэдэгдлээсээ хэдийд ч
татгалзаж болно.
11 д гээр з йл
Энэх
Протоколын дагуу хороонд мэдээлэл ир лсний улмаас тухайн улсын
хуульд захирагдах этгээдтэй з й бусаар харьцах буюу айлган с рд лэхг й байх
днээс оролцогч улс шаардлагатай б хий л арга хэмжээ авна.
12 дугаар з йл
Энэх Протоколын дагуу хийсэн ажлын товч тайланг Хороо Конвенцийн 21 д гээр
з йлийн дагуу ир лэх жил б рийн тайландаа оруулна.
13 дугаар з йл
Оролцогч улс б р Конвенц болон энэх Протоколыг рг н р сурталчилж, ил тод
байлгахын хамт хорооны санал, з вл мжийн тухай, тухайлбал оролцогч тухайн
улстай холбогдсон асуудлын тухай мэдээллийг х ртээлтэй болгоход тус д х м
з лэх рэг х лээнэ.
14 д гээр з йл

Энэх
Протоколоор хороонд х лээлгэсэн
журмыг хорооноос тогтооно.

ргийг биел

лэхийн тулд м рд х

15 дугаар з йл
1. Конвенцид гарын сэг зурсан, соёрхон батласан буюу нэгдэн орсон аливаа улс
энэх Протоколд гарын сэг зурахад нээлттэй байна.
2. Нэгдэн орсон тухай батламж жуух бичгээ Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын
Ер нхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулснаар нэгдэн орсонд тооцно.
3. Конвенцийн соёрхон батласан буюу нэгдэн орсон аливаа улс энэх Протоколыг
соёрхон батална. Соёрхон батласан тухай батламж жуух бичгийг Нэгдсэн
ндэстний Байгууллагын Ер нхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулна.
4. Конвенцийг соёрхон батласан буюу нэгдэн орсон аливаа улс энэх
нэгдэн ороход нээлттэй байна.

Протоколд

16 дугаар з йл
1. Нэгдэн орсон арав дахь батламж жуух бичгийг Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын
Ер нхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулснаас хойш 3 сарын дараа энэх
Протокол х чин т г лд р болно.
2. Энэх
Протоколыг х чин т г лд р болсны дараа т нд нэгдэн орсон улс
б рийн хувьд
рийн нэгдэн орсон тухай батламж жуух бичгийг хадгалуулсан
др с хойш 3 сарын дараа энэх Протокол х чин т г лд р болно.
17 дугаар з йл
Энэх

Протоколд тайлбар хийж л болно.

18 дугаар з йл
1. Энэх Протоколд оролцогч аливаа улс т нд нэмэлт
рчл лт оруулах санал
дэвш лж Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын Ер нхий нарийн бичгийн даргад
мэдэгдэж болно. Ер нхий нарийн бичгийн дарга санал болгосон нэмэлт
рчл лтийг Протоколд оролцогч улсуудад уламжилж, уг саналыг хэлэлцэж санал
хураах зорилгоор оролцогч улсуудын бага хурал хуралдуулах эсэхээ т нд буюу
тус байгууллагад мэдэгдэхийг х снэ. Хэрэв оролцогч улсуудын гуравны нэгээс
доошг й хувь нь бага хурал хуралдуулахыг дэмжвэл Ер нхий нарийн бичгийн
дарга уг бага хурлыг Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын ивээл дор хуралдуулна. Уг
бага хуралд оролцсон хийгээд саналаа гс н оролцогч улсын олонхи нь
з вш рс н аливаа нэмэлт
рчл лтийг батлуулахаар Нэгдсэн
ндэстний
Байгууллагын Ер нхий Ассамблейд рг н мэд лнэ.

2. Нэмэлт
рчл лтийг Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын Ер нхий Ассамблей
баталж, энэх
Протоколд оролцогч улсуудын гуравны хоёр нь ндэсний хууль
тогтоомжийн дагуу х лээн з вш рсн р х чин т г лд р болно.
3. Ийнх
х чин т г лд р болсон нэмэлт
рчл лтийг Протоколд оролцогч
батласан улсууд нь заавал дагаж м рд х рэгтэй б г д харин оролцогч бусад
улс энэх Протоколын заалт болон мн батласан аливаа заалтыг м рд н .
19 д гээр з йл
1. Оролцогч аливаа улс Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын Ер нхий нарийн бичгийн
даргад бичгээр мэдэгдэж, энэх
Протоколыг хэдийд ч цуцалж болно. Уг
мэдэгдлийг Ер нхий нарийн бичгийн дарга х лээн авснаас хойш 6 сарын дараа
Протокол тухайн улсын хувьд х чинг й болно.
2. Протоколын цуцлалт х чин т г лд р болохоос мн 2 дугаар з йлийн дагуу
ир лсэн аливаа мэдээллийн хувьд энэх
Протоколын заалтыг ргэлжл лэн
м рд х буюу 8 дугаар з йлийн дагуу эхэлсэн аливаа хянан шалгах ажиллагааг
хэрэгж лэхэд саад болохг й байна.
20 дугаар з йл
Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын Ер нхий нарийн бичгийн дарга:
a) энэх

Протоколд гарын сэг зурсан, соёрхон батласан, нэгдэн орсон тухай;

b) энэх Протокол х чин т г лд р болсон д р, 18 дугаар з йлийн дагуу т нд
оруулсан нэмэлт рчл лтийн тухай;
c) 19 д гээр з йлийн дагуу хийсэн аливаа цуцлалтын тухай б х улсад мэдэгдэнэ.
21 д гээр з йл
1. Энэх Протоколыг англи, араб, испани, орос, франц, хятад хэлээр йлдсэн эх
бичвэр д нь адил х чинтэй б г д т нийг Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын
архивт хадгална.
2. Нэгдсэн ндэстний Байгууллагын Ер нхий нарийн бичгийн дарга энэх
Протоколын баталгаат хуулбарыг Конвенцийн 25 дугаар з йлд заасан б х улсад
х рг лнэ.

[1] Монгол Улс 2000.09.07-нд гарын сэг зурж, 2001.12.14-нд соёрхон баталсан.

