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KKoonnvveenncciijjaa  oo  pprraavviimmaa  ddjjeetteettaa11    

  

PPrreeaammbbuullaa  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  oovvee  KKoonnvveenncciijjee,,  

  ssmmaattrraajjuuććii  ddaa,,  uu  sskkllaadduu  ssaa  pprriinncciippiimmaa  pprrookkllaammoovvaanniimm  uu  PPoovveelljjii  UUjjeeddiinnjjeenniihh  

nnaacciijjaa,,  pprriizznnaavvaannjjee  uurroođđeennoogg  ddoossttoojjaannssttvvaa  ii  jjeeddnnaakkiihh  ii  nneeoottuuđđiivviihh  pprraavvaa  ssvviihh  

pprriippaaddnniikkaa  lljjuuddsskkee  zzaajjeeddnniiccee  pprreeddssttaavvlljjaa  oossnnoovvuu  sslloobbooddee,,  pprraavvddee  ii  mmiirraa  uu  ssvviijjeettuu,,  

  iimmaajjuuććii  uu  vviidduu  ddaa  ssuu  nnaarrooddii  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  uu  PPoovveelljjii  ppoonnoovvoo  ppoottvvrrddiillii  vvjjeerruu  

uu  oossnnoovvnnaa  lljjuuddsskkaa  pprraavvaa  ii  ddoossttoojjaannssttvvoo  ii  vvrriijjeeddnnoosstt  lljjuuddsskkee  lliiččnnoossttii  ii  ooddlluuččiillii  ddaa  

ddoopprriinnoossee  ddrruuššttvveennoomm  nnaapprreettkkuu  ii  ppooddiizzaannjjuu  žžiivvoottnnoogg  ssttaannddaarrddaa  uu  vveeććoojj  sslloobbooddii,,  

  pprriihhvvaattaajjuuććii  ddaa  ssuu  UUjjeeddiinnjjeennee  nnaacciijjee  uu  UUnniivveerrzzaallnnoojj  ddeekkllaarraacciijjii  oo  lljjuuddsskkiimm  

pprraavviimmaa  ii  mmeeđđuunnaarrooddnniimm  ppaakkttoovviimmaa  oo  lljjuuddsskkiimm  pprraavviimmaa  pprrookkllaammoovvaallee  ii  ssaaggllaassiillee  ssee  

ddaa  ssvvaakkoomm  ppoojjeeddiinnccuu  pprriippaaddaajjuu  ssvvaa  pprraavvaa  ii  sslloobbooddee  ssaaddrržžaannee  uu  nnjjiimmaa,,  bbeezz  oobbzziirraa  nnaa  

rraassuu,,  bboojjuu  kkoožžee,,  ppooll,,  jjeezziikk,,  vvjjeerrooiissppoovvjjeesstt,,  ppoolliittiiččkkoo  ii  ddrruuggoo  uubbjjeeđđeennjjee,,  nnaacciioonnaallnnoo  iillii  

ddrruuššttvveennoo  ppoorriijjeekklloo  ii  iimmoovviinnsskkoo  ssttaannjjee,,  rroođđeennjjee  iillii  ddrruuggii  ssttaattuuss,,  

  ppooddssjjeeććaajjuuććii  ddaa  ssuu  UUjjeeddiinnjjeennee  nnaacciijjee  uu  UUnniivveerrzzaallnnoojj  ddeekkllaarraacciijjii  oo  lljjuuddsskkiimm  

pprraavviimmaa  pprrookkllaammoovvaallee  ddaa  ddjjeettiinnjjssttvvuu  pprriippaaddaajjuu  ppoosseebbnnaa  bbrriiggaa  ii  ppoommooćć,,  

  uuvvjjeerreennee  ddaa  ppoorrooddiiccii,,  kkaaoo  oossnnoovvnnoojj  jjeeddiinniiccii  ddrruuššttvvaa  ii  pprriirrooddnnoojj  ssrreeddiinnii  zzaa  

rraazzvvoojj  ii  bbllaaggoossttaannjjee  ssvviihh  nnjjeenniihh  ččllaannoovvaa  aa  ppoosseebbnnoo  ddjjeeccee,,  ttrreebbaa  ddaa  bbuuddee  pprruužžeennaa  

nneeoopphhooddnnaa  zzaaššttiittaa  ii  ppoommooćć  kkaakkoo  bbii  mmooggllaa  uu  ppoottppuunnoossttii  ddaa  pprreeuuzzmmee  ooddggoovvoorrnnoossttii  uu  

zzaajjeeddnniiccii,,  

  pprriihhvvaattaajjuuććii  ddaa  ddiijjeettee,,  uu  cciilljjuu  ppoottppuunnoogg  ii  sskkllaaddnnoogg  rraazzvvoojjaa  lliiččnnoossttii,,  ttrreebbaa  ddaa  

rraassttee  uu  ppoorrooddiiččnnoojj  ssrreeddiinnii,,  uu  aattmmoossffeerrii  ssrreeććee,,  lljjuubbaavvii  ii  rraazzuummiijjeevvaannjjaa,,  

  ssmmaattrraajjuuććii  ddaa  ddiijjeettee  ttrreebbaa  ddaa  bbuuddee  uu  ppoottppuunnoossttii  pprriipprreemmlljjeennoo  ddaa  žžiivvii  

ssaammoossttaallnnoo  uu  ddrruuššttvvuu  ii  ddaa  bbuuddee  vvaassppiittaannoo  uu  dduuhhuu  iiddeeaallaa  pprrookkllaammoovvaanniihh  uu  PPoovveelljjii  

UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa,,  aa  ppoosseebbnnoo  uu  dduuhhuu  mmiirraa,,  ddoossttoojjaannssttvvaa,,  ttoolleerraanncciijjee,,  sslloobbooddee,,  

rraavvnnoopprraavvnnoossttii  ii  ssoolliiddaarrnnoossttii,,  

  iimmaajjuuććii  uu  vviidduu  ddaa  jjee  ppoottrreebbaa  zzaa  pprrooššiirriivvaannjjeemm  ppoosseebbnnee  bbrriiggee  zzaa  ddiijjeettee  iizzrraažžeennaa  

uu  ŽŽeenneevvsskkoojj  ddeekkllaarraacciijjii  oo  pprraavviimmaa  ddjjeetteettaa  iizz  11992244..  ggooddiinnee  ii  uu  DDeekkllaarraacciijjii  oo  pprraavviimmaa  

ddjjeetteettaa  kkoojjii  ssuu  uussvvoojjiillee  UUjjeeddiinnjjeennee  nnaacciijjee  11995599..  ggooddiinnee  ii  pprriizznnaattaa  uu  UUnniivveerrzzaallnnoojj  

ddeekkllaarraacciijjii  oo  lljjuuddsskkiimm  pprraavviimmaa,,  uu  MMeeđđuunnaarrooddnnoomm  ppaakkttuu  oo  ggrraađđaannsskkiimm  ii  ppoolliittiiččkkiimm  

pprraavviimmaa  ((ppoosseebbnnoo  uu  ččllaannoovviimmaa  2233  ii  2244)),,  uu  MMeeđđuunnaarrooddnnoomm  ppaakkttuu  oo  eekkoonnoommsskkiimm,,  

ssoocciijjaallnniimm  ii  kkuullttuurrnniimm  pprraavviimmaa  ((ppoosseebbnnoo  uu  ččllaannuu  1100))  ii  uu  ssttaattuuttiimmaa  ii  ooddggoovvaarraajjuuććiimm  

iinnssttrruummeennttiimmaa  ssppeecciijjaalliizzoovvaanniihh  aaggeenncciijjaa  ii  mmeeđđuunnaarrooddnniihh  oorrggaanniizzaacciijjaa  kkoojjee  ssee  bbaavvee  

zzaaššttiittoomm  ddjjeeccee,,  

  iimmaajjuuććii  uu  vviidduu,,  kkaakkoo  jjee  nnaazznnaaččeennoo  uu  DDeekkllaarraacciijjii  oo  pprraavviimmaa  ddjjeetteettaa  kkoojjuu  jjee  

uussvvoojjiillaa  GGeenneerraallnnaa  sskkuuppššttiinnaa  2200..  nnoovveemmbbrraa  11995599..  ggooddiinnee,,  ddaa  ssuu  „„ddjjeetteettuu,,  ss  oobbzziirroomm  

nnaa  nnjjeeggoovvuu  ffiizziiččkkuu  ii  mmeennttaallnnuu  nneezzrreelloosstt,,  ppoottrreebbnnii  ppoosseebbnnaa  zzaaššttiittaa  ii  bbrriiggaa,,  uukklljjuuččuujjuuććii  

ooddggoovvaarraajjuuććuu  pprraavvnnuu  zzaaššttiittuu  kkaakkoo  pprriijjee,,  ttaakkoo  ii  ppoosslliijjee  rroođđeennjjaa””,,  

  ppooddssjjeeććaajjuuććii  nnaa  ooddrreeddbbee  DDeekkllaarraacciijjee  oo  ssoocciijjaallnniimm  ii  pprraavvnniimm  pprriinncciippiimmaa  kkoojjii  ssee  

ooddnnoossee  nnaa  zzaaššttiittuu  ii  bbllaaggoossttaannjjee  ddjjeeccee,,  ssaa  ppoosseebbnniimm  oossvvrrttoomm  nnaa  nnaacciioonnaallnnoo  ii  

mmeeđđuunnaarrooddnnoo  ssttaarraatteelljjssttvvoo  ii  uussvvoojjeennjjee,,  PPrraavviillaa  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  oo  mmiinniimmaallnniimm  
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ssttaannddaarrddiimmaa  zzaa  mmaalloolljjeettnniiččkkoo  pprraavvoossuuđđee  ((PPeekkiinnšškkaa  pprraavviillaa))  ii  DDeekkllaarraacciijjuu  oo  zzaaššttiittii  

žžeennaa  ii  ddjjeeccee  uu  sslluuččaajjuu  vvaannrreeddnnoogg  ssttaannjjaa  ii  oorruužžaannoogg  ssuukkoobbaa,,  

  pprriihhvvaattaajjuuććii  ddaa  uu  ssvviimm  zzeemmlljjaammaa  ssvviijjeettaa  iimmaa  ddjjeeccee  kkoojjaa  žžiivvee  uu  iizzuuzzeettnnoo  tteešškkiimm  

uusslloovviimmaa  ii  ddaa  jjee  ttaakkvvoojj  ddjjeeccii  nneeoopphhooddnnaa  ppoosseebbnnaa  bbrriiggaa,,  

  ppoossvveeććuujjuuććii  dduužžnnuu  ppaažžnnjjuu  zznnaaččaajjuu  ttrraaddiicciijjaa  ii  kkuullttuurrnniihh  vvrriijjeeddnnoossttii  ssvvaakkoogg  

nnaarrooddaa  zzaa  zzaaššttiittuu  ii  sskkllaaddaann  rraazzvvoojj  ddjjeetteettaa,,  

  ssvvjjeessnnee  zznnaaččaajjaa  mmeeđđuunnaarrooddnnee  ssaarraaddnnjjee  zzaa  ppoobboolljjššaannjjee  uusslloovvaa  žžiivvoottaa  ddjjeeccee  uu  

ssvviimm  zzeemmlljjaammaa,,  ppoosseebbnnoo  uu  zzeemmlljjaammaa  uu  rraazzvvoojjuu,,  

ssaaggllaassiillee  ssuu  ssee  oo  sslljjeeddeeććeemm::  

II  DDiioo  

ČČllaann  11  

ZZaa  ppoottrreebbee  oovvee  KKoonnvveenncciijjee  ddiijjeettee  jjee  ssvvaakkoo  lljjuuddsskkoo  bbiiććee  kkoojjee  nniijjee  nnaavvrrššiilloo  

oossaammnnaaeesstt  ggooddiinnaa  žžiivvoottaa,,  uukkoolliikkoo  ssee,,  ppoo  zzaakkoonnuu  kkoojjii  ssee  pprriimmjjeennjjuujjee  nnaa  ddiijjeettee,,  

ppuunnoolljjeettssttvvoo  nnee  ssttiiččee  rraanniijjee..  

ČČllaann  22  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  oovvee  KKoonnvveenncciijjee  ććee  ppooššttoovvaattii  ii  oobbeezzbbjjeeđđiivvaattii  pprraavvaa  

uuttvvrrđđeennaa  oovvoomm  KKoonnvveenncciijjoomm  ssvvaakkoomm  ddjjeetteettuu  kkoojjee  ssee  nnaallaazzii  ppoodd  nnjjiihhoovvoomm  

jjuurriissddiikkcciijjoomm  bbeezz  iikkaakkvvee  ddiisskkrriimmiinnaacciijjee  ii  bbeezz  oobbzziirraa  nnaa  rraassuu,,  bboojjuu  kkoožžee,,  ppooll,,  jjeezziikk,,  

vvjjeerrooiissppoovvjjeesstt,,  ppoolliittiiččkkoo  iillii  ddrruuggoo  uuvvjjeerreennjjee,,  nnaacciioonnaallnnoo,,  eettnniiččkkoo  iillii  ssoocciijjaallnnoo  ppoorriijjeekklloo,,  

iimmoovviinnsskkoo  ssttaannjjee,,  oonneessppoossoobblljjeennoosstt,,  rroođđeennjjee  iillii  ddrruuggii  ssttaattuuss  ddjjeetteettaa,,  nnjjeeggoovvoogg  

rrooddiitteelljjaa  iillii  zzaakkoonnsskkoogg  ssttaarraatteelljjaa..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ssvvee  ooddggoovvaarraajjuuććee  mmjjeerree  kkaakkoo  bbii  ssee  

oobbeezzbbjjeeddiillaa  zzaaššttiittaa  ddjjeetteettaa  oodd  ssvviihh  oobblliikkaa  ddiisskkrriimmiinnaacciijjee  iillii  kkaažžnnjjaavvaannjjaa  zzaassnnoovvaannoogg  

nnaa  ssttaattuussuu,,  aakkttiivvnnoossttiimmaa,,  iizzrraažžeennoomm  mmiiššlljjeennjjuu  iillii  uuvvjjeerreennjjuu  ddjjeetteettoovviihh  rrooddiitteelljjaa,,  

zzaakkoonnsskkiihh  ssttaarraatteelljjaa  iillii  ččllaannoovvaa  ppoorrooddiiccee..  

ČČllaann  33  

11..  UU  ssvviimm  aakkttiivvnnoossttiimmaa  kkoojjee  ssee  ttiiččuu  ddjjeeccee,,  bbeezz  oobbzziirraa  ddaa  llii  iihh  pprreedduuzziimmaajjuu  jjaavvnnee  

iillii  pprriivvaattnnee  iinnssttiittuucciijjee  ssoocciijjaallnnoogg  ssttaarraannjjaa,,  ssuuddoovvii,,  aaddmmiinniissttrraattiivvnnii  oorrggaannii  iillii  

zzaakkoonnooddaavvnnaa  ttiijjeellaa,,  nnaajjbboolljjii  iinntteerreessii  ddjjeetteettaa  bbiiććee  oodd  pprrvveennssttvveennoogg  zznnaaččaajjaa..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ssee  oobbaavveezzuujjuu  ddaa  ddjjeetteettuu  oobbeezzbbjjeeddee  ttaakkvvuu  zzaaššttiittuu  ii  bbrriigguu  

kkoojjaa  jjee  nneeoopphhooddnnaa  zzaa  nnjjeeggoovvuu  ddoobbrroobbiitt,,  uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  pprraavvaa  ii  oobbaavveezzee  nnjjeeggoovviihh  

rrooddiitteelljjaa,,  zzaakkoonnsskkiihh  ssttaarraatteelljjaa  iillii  ddrruuggiihh  ppoojjeeddiinnaaccaa  kkoojjii  ssuu  pprraavvnnoo  ooddggoovvoorrnnii  zzaa  ddiijjeettee  

ii  uu  ttoomm  cciilljjuu  ććee  pprreedduuzzeettii  ssvvee  ooddggoovvaarraajjuuććee  zzaakkoonnooddaavvnnee  ii  aaddmmiinniissttrraattiivvnnee  mmjjeerree..  

33..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  oobbeezzbbiijjeeddiittii  ddaa  ssee  iinnssttiittuucciijjee,,  sslluužžbbee  ii  uussttaannoovvee  

ooddggoovvoorrnnee  zzaa  bbrriigguu  iillii  zzaaššttiittuu  ddjjeeccee  pprriillaaggooddee  ssttaannddaarrddiimmaa  kkoojjee  ssuu  uuttvvrrddiillii  nnaaddlleežžnnii  

oorrggaannii,,  ppoosseebbnnoo  uu  oobbllaassttii  ssiigguurrnnoossttii,,  zzddrraavvlljjaa,,  uu  ppoogglleedduu  bbrroojjaa  ii  ppooddoobbnnoossttii  oossoobblljjaa,,  

kkaaoo  ii  ssttrruuččnnoogg  nnaaddzzoorraa..  

  

  

ČČllaann  44  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ssvvee  ppoottrreebbnnee  zzaakkoonnooddaavvnnee,,  aaddmmiinniissttrraattiivvnnee  ii  

oossttaallee  mmjjeerree  zzaa  oossttvvaarriivvaannjjee  pprraavvaa  pprriizznnaattiihh  uu  oovvoojj  KKoonnvveenncciijjii..  UU  ppoogglleedduu  

eekkoonnoommsskkiihh,,  ssoocciijjaallnniihh  ii  kkuullttuurrnniihh  pprraavvaa,,  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ttaakkvvee  mmjjeerree  

mmaakkssiimmaallnnoo  kkoorriisstteeććii  ssvvoojjaa  rraassppoolloožžiivvaa  ssrreeddssttvvaa,,  aa  ggddjjee  jjee  ttoo  ppoottrreebbnnoo,,  uu  ookkvviirruu  

mmeeđđuunnaarrooddnnee  ssaarraaddnnjjee..  
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ČČllaann  55  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppooššttoovvaattii  ooddggoovvoorrnnoossttii,,  pprraavvaa  ii  dduužžnnoossttii  rrooddiitteelljjaa  iillii,,  ggddjjee  

jjee  ttaakkaavv  sslluuččaajj,,  ččllaannoovvaa  ššiirree  ppoorrooddiiccee  iillii  zzaajjeeddnniiccee,,  kkaakkoo  jjee  pprreeddvviiđđeennoo  llookkaallnniimm  

oobbiiččaajjiimmaa,,  zzaakkoonnsskkiihh  ssttaarraatteelljjaa  iillii  ddrruuggiihh  oossoobbaa  zzaakkoonnsskkii  ooddggoovvoorrnniihh  zzaa  ddiijjeettee,,  ddaa  bbii  

ssee  oommoogguuććiilloo,,  nnaa  nnaaččiinn  kkoojjii  jjee  uu  sskkllaadduu  ssaa  rraazzvvoojjnniimm  mmoogguuććnnoossttiimmaa  ddjjeetteettaa,,  

ooddggoovvaarraajjuuććee  uussmmjjeerraavvaannjjee  ii  ssaavvjjeettoovvaannjjee  uu  oossttvvaarriivvaannjjuu  pprraavvaa  pprriizznnaattiihh  oovvoomm  

KKoonnvveenncciijjoomm..  

ČČllaann  66  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  ddaa  ssvvaakkoo  ddiijjeettee  ssaammiimm  rroođđeennjjeemm  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  

žžiivvoott..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  oobbeezzbbiijjeeddiittii  uu  nnaajjvveeććoojj  mmoogguuććoojj  mmjjeerrii  ooppssttaannaakk  ii  rraazzvvoojj  

ddjjeetteettaa..  

ČČllaann  77  

11..  DDiijjeettee  ććee  bbiittii  rreeggiissttrroovvaannoo  ooddmmaahh  nnaakkoonn  rroođđeennjjaa  ii  iimmaaććee  oodd  rroođđeennjjaa  pprraavvoo  nnaa  

iimmee,,  pprraavvoo  nnaa  ssttiiccaannjjee  ddrržžaavvlljjaannssttvvaa  ii  kkoolliikkoo  jjee  ttoo  mmoogguuććee,,  pprraavvoo  ddaa  zznnaa  kkoo  ssuu  mmuu  

rrooddiitteelljjii  ii  pprraavvoo  nnaa  nnjjiihhoovvoo  ssttaarraannjjee..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  oobbeezzbbiijjeeddiittii  pprriimmjjeennuu  oovviihh  pprraavvaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssvvoojjiimm  

nnaacciioonnaallnniimm  zzaakkoonnoomm  ii  ssvvoojjiimm  oobbaavveezzaammaa  uu  sskkllaadduu  ss  ooddggoovvaarraajjuuććiimm  mmeeđđuunnaarrooddnniimm  

iinnssttrruummeennttiimmaa  iizz  oovvee  oobbllaassttii,,  ppoosseebbnnoo  uu  sslluuččaajjeevviimmaa  uu  kkoojjiimmaa  bbii  ddiijjeettee  uu  ssuupprroottnnoomm  

bbiilloo  aappaattrriidd..  

ČČllaann  88  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ssee  oobbaavveezzuujjuu  ddaa  ppooššttuujjuu  pprraavvoo  ddjjeetteettaa  nnaa  ooččuuvvaannjjee  

iiddeennttiitteettaa,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ddrržžaavvlljjaannssttvvoo,,  iimmee  ii  ppoorrooddiiččnnee  ooddnnoossee  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm,,  

bbeezz  nneezzaakkoonniittoogg  mmiijjeeššaannjjaa..  

22..  UU  sslluuččaajjeevviimmaa  kkaaddaa  jjee  ddiijjeettee  nneezzaakkoonniittoo  lliiššeennoo  nneekkiihh  iillii  ssvviihh  eelleemmeennaattaa  ssvvoogg  

iiddeennttiitteettaa,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  oobbeezzbbiijjeeddiittii  ooddggoovvaarraajjuuććuu  ppoommooćć  ii  zzaaššttiittuu  kkaakkoo  bbii  

mmuu  ššttoo  pprriijjee  bbiioo  vvrraaććeenn  iiddeennttiitteett..  

ČČllaann  99  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  oobbeezzbbiijjeeddiittii  ddaa  ddiijjeettee  nnee  bbuuddee  ooddvvoojjeennoo  oodd  ssvvoojjiihh  

rrooddiitteelljjaa  pprroottiivv  nnjjiihhoovvee  vvoolljjee,,  oossiimm  kkaaddaa  nnaaddlleežžnnee  vvllaassttii,,  uuzz  ssuuddsskkii  nnaaddzzoorr,,  ooddrreeddee  uu  

sskkllaadduu  ssaa  vvaažžeeććiimm  zzaakkoonnoomm  ii  ppoossttuuppkkoomm,,  ddaa  jjee  ttaakkvvoo  ooddvvaajjaannjjee  nneeoopphhooddnnoo  uu  

nnaajjbboolljjeemm  iinntteerreessuu  ddjjeetteettaa..  TTaakkvvaa  ooddlluukkaa  mmoožžee  bbiittii  nneeoopphhooddnnaa  uu  ooddrreeđđeennoomm  sslluuččaajjuu,,  

kkaaoo  nnpprr..  aakkoo  rrooddiitteelljjii  zzlloossttaavvlljjaajjuu  iillii  zzaanneemmaarruujjuu  ddiijjeettee  iillii  žžiivvee  ooddvvoojjeennoo  ppaa  ssee  mmoorraa  

ddoonniijjeettii  ooddlluukkaa  oo  mmjjeessttuu  ssttaannoovvaannjjaa  ddjjeetteettaa..  

22..  UU  ssvvaakkoomm  ppoossttuuppkkuu  kkoojjii  pprrooiizziillaazzii  iizz  ssttaavvaa  11  oovvoogg  ččllaannaa,,  ssvvee  zzaaiinntteerreessoovvaannee  

ssttrraannee  iimmaaććee  mmoogguuććnnoosstt  ddaa  uuččeessttvvuujjuu  uu  ppoossttuuppkkuu  ii  ddaa  iizznneessuu  ssvvoojjee  mmiiššlljjeennjjee..  

33..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppooššttoovvaattii  pprraavvoo  ddjjeetteettaa  ooddvvoojjeennoogg  oodd  jjeeddnnoogg  iillii  oobbaa  

rrooddiitteelljjaa  ddaa  rreeddoovvnnoo  ooddrržžaavvaa  lliiččnnee  ooddnnoossee  ii  nneeppoossrreeddnnee  kkoonnttaakkttee  ssaa  oobbaa  rrooddiitteelljjaa,,  

oossiimm  aakkoo  jjee  ttoo  uu  ssuupprroottnnoossttii  ssaa  nnaajjbboolljjiimm  iinntteerreessiimmaa  ddjjeetteettaa..  

44..  UU  sslluuččaajjeevviimmaa  kkaaddaa  jjee  rraazzddvvaajjaannjjee  ppoosslljjeeddiiccaa  mmjjeerree  kkoojjuu  jjee  pprreedduuzzeellaa  ssttrraannaa  

uuggoovvoorrnniiccaa,,  kkaaoo  ššttoo  jjee  pprriittvvoorr,,  hhaappššeennjjee,,  eeggzziill,,  ddeeppoorrttaacciijjaa  iillii  ssmmrrtt  ((uukklljjuuččuujjuuććii  ssmmrrtt  

kkoojjaa  jjee  nnaassttuuppiillaa  iizz  bbiilloo  kkoogg  rraazzllooggaa  ddookk  jjee  oossoobbaa  ppoodd  mmjjeerroomm  ddrržžaavvee))  jjeeddnnoogg  iillii  oobbaa  

rrooddiitteelljjaa  ddjjeetteettaa,,  ttaa  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  ććee,,  nnaa  zzaahhttjjeevv,,  pprruužžiittii  rrooddiitteelljjiimmaa,,  ddjjeetteettuu  iillii,,  

pprreemmaa  ppoottrreebbii,,  nneekkoomm  ddrruuggoomm  ččllaannuu  ppoorrooddiiccee,,  nneeoopphhooddnnee  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  ttoommee  ggddjjee  

ssee  nnaallaazzii  ooddssuuttnnii  ččllaann  ((ččllaannoovvii))  ppoorrooddiiccee,,  oossiimm  aakkoo  bbii  pprruužžaannjjee  ttaakkvvee  iinnffoorrmmaacciijjee  bbiilloo  

šštteettnnoo  ppoo  ddoobbrroobbiitt  ddjjeetteettaa..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ddaalljjee  oossiigguurraattii  ddaa  ssaammoo  ppooddnnooššeennjjee  
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ttaakkvvoogg  zzaahhttjjeevvaa  nnee  pprrooiizzvveeddee  nniikkaakkvvee  nneeggaattiivvnnee  ppoosslljjeeddiiccee  ppoo  oossoobbuu  ((oossoobbee))  nnaa  kkoojjuu  

ssee  ooddnnoossii..  

ČČllaann  1100  

11..  UU  sskkllaadduu  ssaa  oobbaavveezzoomm  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa,,  sshhooddnnoo  ččllaannuu  99,,  ssttaavv  11,,  zzaahhttjjeevvii  

ddjjeetteettaa  iillii  nnjjeeggoovviihh  rrooddiitteelljjaa  ddaa  uuđđee  nnaa  tteerriittoorriijjuu  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  iillii  jjee  nnaappuussttii  rraaddii  

ppoonnoovvnnoogg  ssppaajjaannjjaa  ppoorrooddiiccee,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  rrjjeeššaavvaattii  nnaa  ppoozziittiivvaann,,  hhuummaann  ii  

eekkssppeeddiittiivvaann  nnaaččiinn..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ddaalljjee  oobbeezzbbjjeeddiittii  ddaa  ppooddnnooššeennjjee  ttaakkvvoogg  

zzaahhtteevvaa  nnee  pprroouuzzrrookkuujjee  nniikkaakkvvee  šštteettnnee  ppoosslljjeeddiiccee  zzaa  ppooddnnoossiiooccee  ii  ččllaannoovvee  nnjjiihhoovvee  

ppoorrooddiiccee..  

22..  DDiijjeettee  ččiijjii  ssuu  rrooddiitteelljjii  nnaassttaannjjeennii  uu  rraazzlliiččiittiimm  ddrržžaavvaammaa  ććee  iimmaattii  pprraavvoo  ddaa,,  

oossiimm  uu  iizzuuzzeettnniimm  ookkoollnnoossttiimmaa,,  rreeddoovvnnoo  ooddrržžaavvaa  lliiččnnee  ooddnnoossee  ii  nneeppoossrreeddnnee  kkoonnttaakkttee  

ssaa  oobbaa  rrooddiitteelljjaa..  UU  ttoomm  cciilljjuu  ii  uu  sskkllaadduu  ssaa  oobbaavveezzoomm  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  sshhooddnnoo  ččllaannuu  

99,,  ssttaavv  22,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppooššttoovvaattii  pprraavvoo  ddjjeetteettaa  ii  nnjjeeggoovviihh  rrooddiitteelljjaa  ddaa  

nnaappuussttee  ssvvaakkuu  zzeemmlljjuu,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ii  ssooppssttvveennuu,,  kkaaoo  ii  ddaa  uuđđuu  uu  ssvvoojjuu  zzeemmlljjuu..  PPrraavvoo  nnaa  

nnaappuuššttaannjjee  bbiilloo  kkoojjee  zzeemmlljjee,,  bbiiććee  ppooddlloožžnnoo  ssaammoo  ooggrraanniiččeennjjiimmaa  pprrooppiissaanniimm  zzaakkoonnoomm  

ii  kkoojjaa  ssuu  ppoottrreebbnnaa  rraaddii  zzaaššttiittee  nnaacciioonnaallnnee  bbeezzbbjjeeddnnoossttii,,  jjaavvnnoogg  ppoorreettkkaa  ((oorrddrree  

ppuubblliicc)),,  jjaavvnnoogg  zzddrraavvlljjaa  iillii  mmoorraallaa  iillii  pprraavvaa  ii  sslloobbooddaa  ddrruuggiihh  ii  kkoojjaa  ssuu  uu  sskkllaadduu  ssaa  

oossttaalliimm  pprraavviimmaa  pprriizznnaattiimm  uu  oovvoojj  KKoonnvveenncciijjii..  

ČČllaann  1111  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  mmjjeerree  zzaa  bboorrbbuu  pprroottiivv  nneezzaakkoonniittoogg  

pprreebbaacciivvaannjjaa  ii  zzaaddrržžaavvaannjjaa  ddjjeeccee  uu  iinnoossttrraannssttvvuu..  

22..  UU  ttoomm  cciilljjuu,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppooddssttiiccaattii  zzaakklljjuuččiivvaannjjee  bbiillaatteerraallnniihh  iillii  

mmuullttiillaatteerraallnniihh  ssppoorraazzuummaa  iillii  pprriissttuuppaannjjee  ppoossttoojjeeććiimm  ssppoorraazzuummiimmaa..  

ČČllaann  1122  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  oobbeezzbbjjeeddiittii  ddjjeetteettuu  kkoojjee  jjee  ssppoossoobbnnoo  ddaa  ffoorrmmiirraa  ssvvoojjee  

ssooppssttvveennoo  mmiiššlljjeennjjee,,  pprraavvoo  sslloobbooddnnoogg  iizzrraažžaavvaannjjaa  ttoogg  mmiiššlljjeennjjaa  oo  ssvviimm  ppiittaannjjiimmaa  

kkoojjaa  ssee  ttiiččuu  ddjjeetteettaa,,  ss  ttiimm  ttoo  ssee  mmiiššlljjeennjjuu  ddjjeetteettaa  ppoossvveeććuujjee  dduužžnnaa  ppaažžnnjjaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  

ggooddiinnaammaa  žžiivvoottaa  ii  zzrreellooššććuu  ddjjeetteettaa..  

22..  UU  ttoomm  cciilljjuu,,  ddjjeetteettuu  ććee  ppoosseebbnnoo  bbiittii  pprruužžeennaa  mmoogguuććnnoosstt  ddaa  bbuuddee  ssaasslluuššaannoo  uu  

ssvviimm  ssuuddsskkiimm  ii  aaddmmiinniissttrraattiivvnniimm  ppoossttuuppcciimmaa  kkoojjii  ssee  ttiiččuu  ddjjeetteettaa,,  bbiilloo  nneeppoossrreeddnnoo  iillii  

pprreekkoo  zzaassttuuppnniikkaa  iillii  ooddggoovvaarraajjuuććeegg  oorrggaannaa,,  nnaa  nnaaččiinn  kkoojjii  jjee  uu  sskkllaadduu  ssaa  pprroocceessnniimm  

pprraavviilliimmaa  nnaacciioonnaallnnoogg  zzaakkoonnaa..  

  

  

ČČllaann  1133  

11..  DDiijjeettee  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  sslloobboodduu  iizzrraažžaavvaannjjaa;;  pprraavvoo  oobbuuhhvvaattaa  sslloobboodduu  ddaa  ttrraažžii,,  

pprriimmaa  ii  ddaajjee  iinnffoorrmmaacciijjee  ii  iiddeejjee  ssvviihh  vvrrssttaa  bbeezz  oobbzziirraa  nnaa  ggrraanniiccee,,  bbiilloo  uussmmeennoo,,  

ppiissmmeennoo  iillii  ššttaammppaannoo,,  uu  uummjjeettnniiččkkoojj  ffoorrmmii  iillii  pprreekkoo  bbiilloo  kkoogg  ddrruuggoogg  ssrreeddssttvvaa  

iinnffoorrmmiissaannjjaa  ppoo  iizzbboorruu  ddjjeetteettaa..  

22..  PPrriimmjjeennaa  oovvoogg  pprraavvaa  mmoožžee  bbiittii  pprreeddmmeett  ooddrreeđđeenniihh  ooggrraanniiččeennjjaa,,  aallii  ssaammoo  

ttaakkvviihh  kkoojjaa  ssuu  ooddrreeđđeennaa  zzaakkoonnoomm  ii  nneeoopphhooddnnaa::  

((aa))  ––  rraaddii  ppooššttoovvaannjjaa  pprraavvaa  iillii  uugglleeddaa  ddrruuggiihh;;  iillii  

((bb))  ––  rraaddii  zzaaššttiittee  nnaacciioonnaallnnee  bbeezzbbeeddnnoossttii  iillii  jjaavvnnoogg  ppoorreettkkaa  ((oorrddrree  ppuubblliicc)),,  iillii  jjaavvnnoogg  

zzddrraavvlljjaa  iillii  mmoorraallaa..  

ČČllaann  1144  
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11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppooššttoovvaattii  pprraavvoo  ddjjeetteettaa  nnaa  sslloobboodduu  mmiissllii,,  ssaavvjjeessttii  ii  

vvjjeerrooiissppoovvjjeessttii..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppooššttoovvaattii  pprraavvaa  ii  oobbaavveezzee  rrooddiitteelljjaa  ii,,  uu  ooddrreeđđeenniimm  

sslluuččaajjeevviimmaa  zzaakkoonnsskkiihh  ssttaarraatteelljjaa,,  rraaddii  uussmmeerraavvaannjjaa  ddjjeetteettaa  nnaa  oossttvvaarriivvaannjjee  nnjjeeggoovvoogg  

pprraavvaa  nnaa  nnaaččiinn  kkoojjii  jjee  uu  sskkllaadduu  ss  rraazzvvoojjnniimm  ssppoossoobbnnoossttiimmaa  ddjjeetteettaa..  

33..  SSlloobbooddaa  iizzrraažžaavvaannjjaa  vvjjeerrooiissppoovvjjeessttii  iillii  uuvvjjeerreennjjaa  mmoožžee  bbiittii  pprreeddmmeett  ssaammoo  

ttaakkvviihh  ooggrraanniiččeennjjaa  kkoojjaa  ssuu  ooddrreeđđeennaa  zzaakkoonnoomm  ii  ppoottrreebbnnaa  ddaa  zzaaššttiittee  jjaavvnnuu  ssiigguurrnnoosstt,,  

ppoorreeddaakk,,  zzddrraavvlljjee,,  iillii  mmoorraall  ii  oossnnoovvnnaa  pprraavvaa  ii  sslloobbooddee  ddrruuggiihh..  

ČČllaann  1155  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprriizznnaattii  pprraavvoo  ddjjeetteettaa  nnaa  sslloobboodduu  uuddrruužžiivvaannjjaa  ii  sslloobboodduu  

mmiirrnnoogg  ookkuupplljjaannjjaa..  

22..  OOssttvvaarriivvaannjjuu  oovviihh  pprraavvaa  nnee  mmoogguu  bbiittii  ppoossttaavvlljjeennaa  nniikkaakkvvaa  ooggrraanniiččeennjjaa,,  oossiimm  

oonniihh  kkoojjaa  ssuu  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  ii  kkoojjaa  ssuu  nneeoopphhooddnnaa  uu  ddeemmookkrraattsskkoomm  ddrruuššttvvuu  ii  uu  

iinntteerreessuu  ssuu  nnaacciioonnaallnnee  ssiigguurrnnoossttii  iillii  jjaavvnnee  bbeezzbbjjeeddnnoossttii,,  jjaavvnnoogg  ppoorreettkkaa  ((oorrddrree  

ppuubblliicc)),,  zzaaššttiittee  jjaavvnnoogg  zzddrraavvlljjaa  iillii  mmoorraallaa  iillii  zzaaššttiittee  pprraavvaa  ii  sslloobbooddaa  ddrruuggiihh..  

ČČllaann  1166  

11..  NNiijjeeddnnoo  ddiijjeettee  nneeććee  bbiittii  iizzlloožžeennoo  pprrooiizzvvoolljjnnoomm  iillii  nneezzaakkoonniittoomm  mmjjeeššaannjjuu  uu  

nnjjeeggoovvuu  pprriivvaattnnoosstt,,  ppoorrooddiiccuu,,  ddoomm  iillii  pprreeppiisskkuu,,  nniittii  nneezzaakkoonniittiimm  nnaappaaddiimmaa  nnaa  nnjjeeggoovvuu  

ččaasstt  ii  uugglleedd..  

22..  DDiijjeettee  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  zzaakkoonnsskkuu  zzaaššttiittuu  pprroottiivv  ttaakkvvoogg  mmjjeeššaannjjaa  iillii  nnaappaaddaa..  

ČČllaann  1177  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  uuvvaažžaavvaajjuu  zznnaaččaajjnnuu  uulloogguu  ssrreeddssttaavvaa  jjaavvnnoogg  iinnffoorrmmiissaannjjaa  ii  

oobbeezzbbiijjeeddiiććee  ddaa  ddiijjeettee  iimmaa  pprriissttuupp  iinnffoorrmmaacciijjaammaa  ii  mmaatteerriijjaalliimmaa  iizz  rraazzlliiččiittiihh  

nnaacciioonnaallnniihh  ii  mmeeđđuunnaarrooddnniihh  iizzvvoorraa,,  ppoosseebbnnoo  oonniihh  kkoojjii  ssuu  uussmmjjeerreennii  nnaa  rraazzvvoojj  

nnjjeeggoovvoogg  ssoocciijjaallnnoogg,,  dduuhhoovvnnoogg  ii  mmoorraallnnoogg  ddoobbrraa  ii  ffiizziiččkkoogg  ii  mmeennttaallnnoogg  zzddrraavvlljjaa..  UU  

ttoomm  cciilljjuu,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee::  

((aa))  ––  ppooddssttiiccaattii  ssrreeddssttvvaa  jjaavvnnoogg  iinnffoorrmmiissaannjjaa  ddaa  ššiirree  iinnffoorrmmaacciijjee  ii  mmaatteerriijjaall  oodd  

ddrruuššttvveennoogg  ii  kkuullttuurrnnoogg  iinntteerreessaa  zzaa  ddiijjeettee  uu  sskkllaadduu  ssaa  dduuhhoomm  ččllaannaa  2299;;  

((bb))  ––  ppooddssttiiccaattii  mmeeđđuunnaarrooddnnuu  ssaarraaddnnjjuu  uu  iizzrraaddii,,  rraazzmmjjeennii  ii  ššiirreennjjuu  ttaakkvviihh  iinnffoorrmmaacciijjaa  

ii  mmaatteerriijjaallaa  iizz  rraazzlliiččiittiihh  kkuullttuurrnniihh,,  nnaacciioonnaallnniihh  ii  mmeeđđuunnaarrooddnniihh  iizzvvoorraa;;  

((cc))  ––  ppooddssttiiccaattii  iizzddaavvaannjjee  ii  ddiissttrriibbuucciijjuu  ddjjeeččjjiihh  kknnjjiiggaa;;  

((dd))  ––  ppooddssttiiccaattii  ssrreeddssttvvaa  jjaavvnnoogg  iinnffoorrmmiissaannjjaa  ddaa  ppoossvveettee  ppoosseebbnnuu  ppaažžnnjjuu  jjeezziiččkkiimm  

ppoottrreebbaammaa  ddjjeetteettaa  kkoojjee  pprriippaaddaa  mmaannjjiinnsskkoojj  ggrruuppii  iillii  jjee  ddoommoorrooddaacc;;  

((ee))  ––  ppooddssttiiccaattii  rraazzvvoojj  ooddggoovvaarraajjuuććiihh  ssmmjjeerrnniiccaa  zzaa  zzaaššttiittuu  ddjjeetteettaa  oodd  iinnffoorrmmaacciijjaa  ii  

mmaatteerriijjaallaa  šštteettnniihh  ppoo  nnjjeeggoovvoo  ddoobbrroo,,  iimmaajjuuććii  uu  vviidduu  ooddrreeddbbee  ččllaannoovvaa  1133  ii  1188..  

ČČllaann  1188  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  uulloožžiittii  nnaajjvveeććee  nnaappoorree  ddaa  ssee  oobbeezzbbjjeeddii  pprriizznnaavvaannjjee  

pprriinncciippaa  ddaa  oobbaa  rrooddiitteelljjaa  iimmaajjuu  zzaajjeeddnniiččkkuu  ooddggoovvoorrnnoosstt  uu  ppooddiizzaannjjuu  ii  rraazzvvoojjuu  ddjjeetteettaa..  

RRooddiitteelljjii  iillii,,  uu  zzaavviissnnoossttii  oodd  sslluuččaajjaa,,  zzaakkoonnsskkii  ssttaarraatteelljjii  iimmaajjuu  pprreevvaasshhooddnnuu  

ooddggoovvoorrnnoosstt  zzaa  ppooddiizzaannjjee  ii  rraazzvvoojj  ddjjeetteettaa..  NNaajjbboolljjii  iinntteerreessii  ddjjeetteettaa  ććee  bbiittii  nnjjiihhoovvaa  

oossnnoovvnnaa  bbrriiggaa..  

22..  UU  cciilljjuu  ggaarraannttoovvaannjjaa  ii  uunnaapprrjjeeđđiivvaannjjaa  pprraavvaa  iizz  oovvee  KKoonnvveenncciijjee,,  ssttrraannee  

uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprruužžiittii  ooddggoovvaarraajjuuććuu  ppoommooćć  rrooddiitteelljjiimmaa  iillii  zzaakkoonnsskkiimm  ssttaarraatteelljjiimmaa  uu  

oossttvvaarriivvaannjjuu  ooddggoovvoorrnnoossttii  zzaa  ppooddiizzaannjjee  ddjjeetteettaa  ii  oobbeezzbbjjeeđđiivvaattii  rraazzvvoojj  uussttaannoovvaa,,  

kkaappaacciitteettaa  ii  sslluužžbbii  zzaa  zzaaššttiittuu  ddjjeeccee..  
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33..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ooddggoovvaarraajjuuććee  mmjjeerree  ddaa  oobbeezzbbjjeeddee  ddaa  ddjjeeccaa  

zzaappoosslleenniihh  rrooddiitteelljjaa  kkoorriissttee  uusslluuggee  ii  kkaappaacciitteettee  ddjjeeččjjee  zzaaššttiittee  kkoojjii  iimm  pprriippaaddaajjuu..  

ČČllaann  1199  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ooddggoovvaarraajjuuććee  zzaakkoonnsskkee,,  aaddmmiinniissttrraattiivvnnee,,  

ssoocciijjaallnnee  ii  oobbrraazzoovvnnee  mmjjeerree  zzaa  zzaaššttiittuu  ddjjeetteettaa  oodd  ssvviihh  oobblliikkaa  ffiizziiččkkoogg  iillii  mmeennttaallnnoogg  

nnaassiilljjaa,,  ppoovvrrjjeeđđiivvaannjjaa  iillii  zzlloossttaavvlljjaannjjaa,,  zzaappoossttaavvlljjaannjjaa  iillii  nneemmaarrnnoogg  ppoossttuuppaannjjaa,,  

mmaallttrreettiirraannjjaa  iillii  eekkssppllooaattaacciijjee,,  uukklljjuuččuujjuuććii  sseekkssuuaallnnoo  zzlloossttaavvlljjaannjjee,,  ddookk  jjee  ppoodd  bbrriiggoomm  

rrooddiitteelljjaa,,  zzaakkoonnsskkiihh  zzaassttuuppnniikkaa  iillii  bbiilloo  kkoojjee  ddrruuggee  oossoobbee  kkoojjaa  ssee  bbrriinnee  oo  ddjjeetteettuu..  

22..  TTaakkvvee  zzaaššttiittnnee  mmjjeerree,,  ttrreebbaa,,  pprreemmaa  ppoottrreebbii,,  ddaa  uukklljjuuččuujjuu  eeffiikkaassnnee  ppoossttuuppkkee  

zzaa  ddoonnooššeennjjee  ssoocciijjaallnniihh  pprrooggrraammaa  zzaa  oobbeezzbbjjeeđđiivvaannjjee  nneeoopphhooddnnee  ppooddrršškkee  ddjjeetteettuu  ii  

oonniimmaa  kkoojjii  ssee  oo  ddjjeetteettuu  ssttaarraajjuu,,  kkaaoo  ii  ddrruuggiihh  oobblliikkaa  zzaaššttiittee  ii  sspprrjjeeččaavvaannjjaa,,  

uuttvvrrđđiivvaannjjaa,,  pprriijjaavvlljjiivvaannjjaa,,  pprroosslljjeeđđiivvaannjjaa,,  iissttrraaggee,,  ppoossttuuppaannjjaa  ii  pprraaććeennjjaa  sslluuččaajjeevvaa  

oovvddee  nnaavveeddeennoogg  zzlloossttaavvlljjaannjjaa  ddjjeetteettaa  ii,,  ppoo  ppoottrreebbii,,  oobbrraaććaannjjaa  ssuudduu..  

ČČllaann  2200  

11..  DDjjeetteettuu  kkoojjee  jjee  pprriivvrreemmeennoo  iillii  ssttaallnnoo  lliiššeennoo  ppoorrooddiiččnnee  ssrreeddiinnee  iillii  kkoojjeemm,,  uu  

nnjjeeggoovvoomm  nnaajjbboolljjeemm  iinntteerreessuu,,  nnee  mmoožžee  bbiittii  ddooppuušštteennoo  ddaa  uu  ttaakkvvoojj  ssrreeddiinnii  oossttaannee,,  

iimmaaććee  pprraavvoo  nnaa  ppoosseebbnnuu  zzaaššttiittuu  ii  ppoommooćć  ddrržžaavvee..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssvvoojjiimm  nnaacciioonnaallnniimm  zzaakkoonniimmaa  oobbeezzbbeeddiittii  

aalltteerrnnaattiivvnnuu  bbrriigguu  zzaa  ttaakkvvoo  ddiijjeettee..  

33..  TTaakkvvaa  bbrriiggaa  mmoožžee  ddaa  uukklljjuuččii,,  iizzmmeeđđuu  oossttaalloogg,,  ssmmjjeeššttaajj  uu  ddrruugguu  ppoorrooddiiccuu,,  

kkaaffaallaahh  pprreemmaa  iissllaammsskkoomm  pprraavvuu,,  uussvvoojjeennjjee  iillii,,  aakkoo  jjee  nneeoopphhooddnnoo,,  ssmmjjeeššttaajj  uu  

ooddggoovvaarraajjuuććee  uussttaannoovvee  zzaa  bbrriigguu  oo  ddjjeeccii..  PPrrii  rraazzmmaattrraannjjuu  rrjjeeššeennjjaa,,  dduužžnnaa  ppaažžnnjjaa  ććee  

bbiittii  ppoossvveeććeennaa  ppoottrreebbii  uussppoossttaavvlljjaannjjaa  kkoonnttiinnuuiitteettaa  uu  ppooddiizzaannjjuu  ddjjeetteettaa  kkaaoo  ii  

eettnniiččkkoomm,,  rreelliiggiioozznnoomm,,  kkuullttuurrnnoomm  ii  jjeezziiččkkoomm  ppoorreekklluu  ddjjeetteettaa..  

ČČllaann  2211  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  kkoojjee  pprriizznnaajjuu  ii//iillii  ddoozzvvoolljjaavvaajjuu  ssiisstteemm  uussvvaajjaannjjaa  ććee  

oobbeezzbbeeddiittii  ddaa  nnaajjbboolljjii  iinntteerreessii  ddjjeetteettaa  bbuudduu  oodd  pprreevvaasshhooddnnee  vvaažžnnoossttii  ii  oonnee  ććee::  

((aa))  ––  oobbeezzbbjjeeddiittii  ddaa  uussvvoojjeennjjee  ddjjeetteettaa  ooddoobbrraavvaajjuu  ssaammoo  nnaaddlleežžnnii  oorrggaannii  kkoojjii  

uuttvvrrđđuujjuu,,  uu  sskkllaadduu  ssaa  ooddggoovvaarraajjuuććiimm  zzaakkoonniimmaa  ii  ppoossttuuppkkoomm  ii  nnaa  oossnnoovvuu  ssvviihh  

rreelleevvaannttnniihh  ii  ppoouuzzddaanniihh  iinnffoorrmmaacciijjaa,,  ddaa  jjee  uussvvoojjeennjjee  ddooppuušštteennoo  ss  oobbzziirroomm  nnaa  

ssttaattuuss  ddjjeetteettaa  uu  ooddnnoossuu  nnaa  rrooddiitteelljjee,,  rrooddbbiinnuu  ii  zzaakkoonnsskkee  ssttaarraatteelljjee  ii  ddaa  ssuu  ssee,,  

uukkoolliikkoo  jjee  ttaakkoo  pprrooppiissaannoo,,  zzaaiinntteerreessoovvaannaa  lliiccaa  ssaaggllaassiillaa  ssaa  uussvvoojjeennjjeemm  nnaakkoonn  

uuppoozznnaavvaannjjaa  ssaa  ssvviimm  bbiittnniimm  ččiinnjjeenniiccaammaa,,  aa  nnaa  oossnnoovvuu  ssttrruuččnniihh  mmiiššlljjeennjjaa  uu  

mmjjeerrii  kkoojjoojj  ssuu  oonnaa  nnuužžnnaa..  

((bb))  ––  pprriizznnaattii  ddaa  ssee  mmeeđđuuddrržžaavvnnoo  uussvvoojjeennjjee  mmoožžee  ssmmaattrraattii  aalltteerrnnaattiivvnniimm  nnaaččiinnoomm  

bbrriiggee  oo  ddjjeetteettuu,,  uukkoolliikkoo  ssee  ddiijjeettee  nnee  mmoožžee  ssmmjjeessttiittii  uu  ddrruugguu  ppoorrooddiiccuu  iillii  bbiittii  

uussvvoojjeennoo  iillii  ssee  oo  ddjjeetteettuu  nnee  mmoožžee  nnaa  ppooggooddaann  nnaaččiinn  vvooddiittii  bbrriiggaa  uu  zzeemmlljjii  

nnjjeeggoovvoogg  ppoorriijjeekkllaa;;  

((cc))  ––  oobbeezzbbjjeeddiittii  ddaa  ddiijjeettee  nnaa  kkoojjee  ssee  pprriimmjjeennjjuujjee  mmeeđđuuddrržžaavvnnoo  uussvvoojjeennjjee  uužžiivvaa  ssvvuu  

zzaaššttiittuu  ii  ssttaannddaarrddee  jjeeddnnaakkee  oonniimmaa  kkoojjii  ppoossttoojjee  uu  sslluuččaajjuu  nnaacciioonnaallnnoogg  uussvvoojjeennjjaa;;  

((dd))  ––  pprreedduuzzeettii  ssvvee  ooddggoovvaarraajjuuććee  mmjjeerree  ddaa  oobbeezzbbjjeeddii  ddaa  uu  mmeeđđuuddrržžaavvnnoomm  uussvvoojjeennjjuu  

ssmmjjeeššttaajj  nneemmaa  zzaa  ppoosslljjeeddiiccuu  nneeoopprraavvddaannuu  ffiinnaannssiijjsskkuu  kkoorriisstt  zzaa  oonnee  kkoojjii  uu  ttoommee  

uuččeessttvvuujjuu;;  

((ee))  ––  uunnaapprriijjeeddiittii,,  kkaaddaa  jjee  ttoo  ppooggooddnnoo,,  cciilljjeevvee  oovvoogg  ččllaannaa  zzaakklljjuuččiivvaannjjeemm  

bbiillaatteerraallnniihh  iillii  mmuullttiillaatteerraallnniihh  ddooggoovvoorraa  iillii  ssppoorraazzuummaa  ii  nnaassttoojjaattii  ddaa  ssee  uu  ttoomm  ookkvviirruu  

oobbeezzbbjjeeddii  ddaa  ssmmjjeeššttaannjjee  ddjjeetteettaa  uu  ddrruugguu  zzeemmlljjuu  sspprroovvooddee  nnaaddlleežžnnee  vvllaassttii  iillii  oorrggaannii..  

ČČllaann  2222  
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11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ooddggoovvaarraajjuuććee  mmjjeerree  ddaa  ssee  oobbeezzbbjjeeddii  ddaa  

ddiijjeettee  kkoojjee  ttrraažžii  iizzbbjjeegglliiččkkii  ssttaattuuss  iillii  kkoojjee  ssee  ssmmaattrraa  iizzbbjjeegglliiccoomm  uu  sskkllaadduu  ssaa  vvaažžeeććiimm  

mmeeđđuunnaarrooddnniimm  iillii  nnaacciioonnaallnniimm  zzaakkoonnoomm  ii  ppoossttuuppkkoomm,,  bbiilloo  ddaa  jjee  bbeezz  pprraattnnjjee,,  bbiilloo  ddaa  

jjee  uu  pprraattnnjjii  rrooddiitteelljjaa  iillii  nneekkee  ddrruuggee  oossoobbee,,  ddoobbiijjee  ooddggoovvaarraajjuuććuu  zzaaššttiittuu  ii  hhuummaanniittaarrnnuu  

ppoommooćć  uu  uužžiivvaannjjuu  pprraavvaa  uuttvvrrđđeenniihh  oovvoomm  KKoonnvveenncciijjoomm  ii  ddrruuggiimm  mmeeđđuunnaarrooddnniimm  

iinnssttrruummeennttiimmaa  oo  lljjuuddsskkiimm  pprraavviimmaa  iillii  hhuummaanniittaarrnnoomm  pprraavvuu,,  ččiijjee  ssuu  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  

nnaavveeddeennee  ddrržžaavvee..  

22..  UU  ttoomm  cciilljjuu,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  oobbeezzbbjjeeddiittii,,  uukkoolliikkoo  ssmmaattrraajjuu  zzaa  sshhooddnnoo,,  

ssaarraaddnnjjuu  uu  ssvviimm  nnaappoorriimmaa  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  ii  ddrruuggiihh  nnaaddlleežžnniihh  mmeeđđuuvvllaaddiinniihh  iillii  

nneevvllaaddiinniihh  oorrggaanniizzaacciijjaa  kkoojjee  ssaarraađđuujjuu  ssaa  UUjjeeddiinnjjeenniimm  nnaacciijjaammaa  ddaa  zzaaššttiittee  ttaakkvvoo  ddiijjeettee  

ii  ddaa  nnjjeemmuu//nnjjoojj  ppoommooggnnuu  ddaa  pprroonnaađđee  rrooddiitteelljjee  iillii  ddrruuggee  ččllaannoovvee  ppoorrooddiiccee,,  ddaa  bbii  ssee  

ddoobbiillee  iinnffoorrmmaacciijjee  ppoottrreebbnnee  zzaa  ppoonnoovvnnoo  ssjjeeddiinnjjeennjjee..  UU  sslluuččaajjeevviimmaa  kkaaddaa  rrooddiitteelljjii  iillii  

ddrruuggii  ččllaannoovvii  ppoorrooddiiccee  nnee  mmoogguu  bbiittii  pprroonnaađđeennii,,  ddjjeetteettuu  ććee  bbiittii  pprruužžeennaa  iissttaa  zzaaššttiittaa  kkaaoo  

ii  ssvvaakkoomm  ddrruuggoomm  ddjjeetteettuu  kkoojjee  jjee  ssttaallnnoo  iillii  pprriivvrreemmeennoo  lliiššeennoo  ppoorrooddiiččnnee  ssrreeddiinnee  iizz  bbiilloo  

kkoogg  rraazzllooggaa,,  kkaakkoo  jjee  uuttvvrrđđeennoo  oovvoomm  KKoonnvveenncciijjoomm..  

ČČllaann  2233  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  ddaa  mmeennttaallnnoo  iillii  ffiizziiččkkii  nneessppoossoobbnnoo  ddiijjeettee  ttrreebbaa  ddaa  

uužžiivvaa  ppuunn  ii  kkvvaalliitteettaann  žžiivvoott,,  uu  uusslloovviimmaa  kkoojjii  oobbeezzbbjjeeđđuujjuu  ddoossttoojjaannssttvvoo,,  uunnaapprrjjeeđđuujjuu  

ssaammooppoouuzzddaannjjee  ii  oollaakkššaavvaajjuu  nnjjeeggoovvoo  aakkttiivvnnoo  uuččeeššććee  uu  zzaajjeeddnniiccii..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  pprraavvoo  iinnvvaalliiddnnoogg  ddjjeetteettaa  nnaa  ppoosseebbnnuu  bbrriigguu  ii  

oohhrraabbrriivvaaććee  ii  oobbeezzbbjjeeđđiivvaattii,,  pprreemmaa  rraassppoolloožžiivviimm  ssrreeddssttvviimmaa,,  ddjjeetteettuu  kkoojjee  iissppuunnjjaavvaa  

uusslloovvee  ii  oonniimmaa  ooddggoovvoorrnniimm  zzaa  bbrriigguu  oo  nnjjeemmuu,,  pprruužžaannjjee  ppoommooććii  kkoojjaa  ssee  zzaahhttjjeevvaa  ii  

kkoojjaa  jjee  pprriimmeerreennaa  ssttaannjjuu  ddjjeetteettaa  ii  mmoogguuććnnoossttiimmaa  rrooddiitteelljjaa  iillii  ddrruuggiihh  kkoojjii  oo  ddjjeetteettuu  

bbrriinnuu..  

33..  UUvvaažžaavvaajjuuććii  ppoosseebbnnee  ppoottrreebbee  nneessppoossoobbnnoogg  ddjjeetteettaa,,  ppoommooćć  kkoojjaa  ssee  pprruužžaa  uu  

sskkllaadduu  ssaa  ssttaavvoomm  22,,  bbiiććee  bbeessppllaattnnaa,,  uuvviijjeekk  kkaaddaa  jjee  ttoo  mmoogguuććee,,  uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  

ffiinnaannssiijjsskkee  mmoogguuććnnoossttii  rrooddiitteelljjaa  iillii  ddrruuggiihh  kkoojjii  bbrriinnuu  oo  ddjjeetteettuu  ii  bbiiććee  oossmmiiššlljjeennaa  ttaakkoo  

ddaa  oobbeezzbbjjeeddii  nneessppoossoobbnnoomm  ddjjeetteettuu  ddjjeelloottvvoorraann  pprriissttuupp  ii  ssttiiccaannjjee  oobbrraazzoovvaannjjaa,,  oobbuukkee,,  

zzddrraavvssttvveennee  zzaaššttiittee,,  uusslluuggaa  rreehhaabbiilliittaacciijjee,,  pprriipprreemmuu  zzaa  zzaappooššlljjaavvaannjjee  ii  mmoogguuććnnoossttii  

rreekkrreeaacciijjee  nnaa  nnaaččiinn  kkoojjii  vvooddii  ppoossttiizzaannjjuu  nnaajjvveeććee  mmoogguuććee  ssoocciijjaallnnee  iinntteeggrraacciijjee  ii  

iinnddiivviidduuaallnnoogg  rraazzvvoojjaa  ddjjeetteettaa,,  uukklljjuuččuujjuuććii  nnjjeeggoovv  kkuullttuurrnnii  ii  dduuhhoovvnnii  rraazzvvoojj..  

44..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  uunnaapprrjjeeđđiivvaattii,,  uu  dduuhhuu  mmeeđđuunnaarrooddnnee  ssaarraaddnnjjee,,  

rraazzmmjjeennuu  ooddggoovvaarraajjuuććiihh  iinnffoorrmmaacciijjaa  nnaa  ppoolljjuu  pprreevveennttiivvnnee  zzddrraavvssttvveennee  zzaaššttiittee  ii  

mmeeddiicciinnsskkoogg,,  ppssiihhoolloošškkoogg  ii  ffuunnkkcciioonnaallnnoogg  lliijjeeččeennjjaa  nneessppoossoobbnnoogg  ddeetteettaa,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ii  

ššiirreennjjee  ii  pprriissttuupp  iinnffoorrmmaacciijjaammaa  oo  mmeettooddaammaa  rreehhaabbiilliittaacciijjee,,  oobbrraazzoovvaannjjaa  ii  

pprrooffeessiioonnaallnniihh  uusslluuggaa,,  ssaa  cciilljjeemm  ddaa  oommoogguuććii  ssttrraannaammaa  uuggoovvoorrnniiccaammaa  ddaa  uunnaapprriijjeeddee  

ssvvoojjee  ssppoossoobbnnoossttii  ii  vvjjeeššttiinnee  ii  ddaa  pprrooššiirree  ssvvoojjaa  iisskkuussttvvaa  uu  oovviimm  oobbllaassttiimmaa..  UU  ttoomm  

ssmmiisslluu,,  ppoosseebbnnoo  ććee  ssee  vvooddiittii  rraaččuunnaa  oo  ppoottrreebbaammaa  zzeemmaalljjaa  uu  rraazzvvoojjuu..  

ČČllaann  2244  

11..  SSttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  pprraavvoo  ddjjeetteettaa  nnaa  uužžiivvaannjjee  nnaajjvviiššeegg  oossttvvaarriivvoogg  

zzddrraavvssttvveennoogg  ssttaannddaarrddaa  ii  nnaa  kkaappaacciitteettee  zzaa  lliijjeeččeennjjee  ii  zzddrraavvssttvveennuu  rreehhaabbiilliittaacciijjuu..  

DDrržžaavvee  ppoottppiissnniiccee  ććee  nnaassttoojjaattii  ddaa  oobbeezzbbjjeeddee  ddaa  nniijjeeddnnoo  ddiijjeettee  nnee  bbuuddee  lliiššeennoo  pprraavvaa  

pprriissttuuppaa  ttaakkvviimm  uusslluuggaammaa  zzddrraavvssttvveennee  zzaaššttiittee..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  tteežžiittii  ppuunnoomm  oossttvvaarriivvaannjjuu  oovvoogg  pprraavvaa,,  aa  ppoosseebbnnoo  ććee  

pprreedduuzziimmaattii  ooddggoovvaarraajjuuććee  mmjjeerree::  

((aa))  ––  ddaa  ssmmaannjjee  ssmmrrttnnoosstt  ooddoojjččaaddii  ii  ddjjeeccee;;  

((bb))  ––  ddaa  oobbeezzbbjjeeddee  pprruužžaannjjee  ppoottrreebbnnee  mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooććii  ii  zzddrraavvssttvveennee  zzaaššttiittee  ssvvoojj  

ddjjeeccii  ssaa  nnaaggllaasskkoomm  nnaa  rraazzvvoojj  pprriimmaarrnnee  zzddrraavvssttvveennee  zzaaššttiittee;;  
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((cc))  ––  ddaa  ssee  bboorree  pprroottiivv  bboolleessttii  ii  nneeuuhhrraannjjeennoossttii,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ii  uu  ookkvviirruu  pprriimmaarrnnee  

zzddrraavvssttvveennee  zzaaššttiittee,,  iizzmmeeđđuu  oossttaalloogg  kkrroozz  pprriimmjjeennuu  rraassppoolloožžiivvee  tteehhnnoollooggiijjee  ii  

oobbeezzbbjjeeđđeennjjee  ssnnaabbddjjeevvaannjjaa  aaddeekkvvaattnniimm  hhrraannlljjiivviimm  nnaammiirrnniiccaammaa  ii  ččiissttoomm  ppiittkkoomm  

vvooddoomm,,  uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  ooppaassnnoossttii  ii  rriizziikkee  zzaaggaađđeennjjaa  žžiivvoottnnee  ssrreeddiinnee;;  

((dd))  ––  ddaa  oobbeezzbbjjeeddee  ooddggoovvaarraajjuuććuu  zzddrraavvssttvveennuu  zzaaššttiittuu  mmaajjkkaammaa  pprriijjee  ii  ppoosslliijjee  

ppoorroođđaajjaa;;  

((ee))  ––  ddaa  oommoogguuććee  ddaa  ssvvii  sseeggmmeennttii  ddrruuššttvvaa,,  aa  ppoosseebbnnoo  rrooddiitteelljjii  ii  ddjjeeccaa,,  bbuudduu  

iinnffoorrmmiissaannii  ii  ddaa  iimmaajjuu  pprriissttuupp  oobbrraazzoovvaannjjuu,,  kkaaoo  ii  ddaa  iimm  ssee  ppoommooggnnee  uu  

kkoorriiššććeennjjuu  oossnnoovvnniihh  zznnaannjjaa  oo  ddjjeeččjjeemm  zzddrraavvlljjuu  ii  iisshhrraannii,,  pprreeddnnoossttii  ddoojjeennjjaa,,  

hhiiggiijjeennee,,  ččiissttooććee  ookkoolliinnee  ii  sspprreeččaavvaannjjuu  nneessrreeććaa;;  

((ff))  ––  ddaa  rraazzvviijjaajjuu  pprreevveennttiivvnnuu  zzddrraavvssttvveennuu  zzaaššttiittuu,,  ssaavvjjeettoovvaannjjee  rrooddiitteelljjaa,,  

oobbrraazzoovvaannjjee  ii  uusslluuggee  zzaa  ppllaanniirraannjjee  ppoorrooddiiccee..  

33..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzziimmaattii  ssvvee  eeffiikkaassnnee  ii  ooddggoovvaarraajjuuććee  mmjjeerree  uu  cciilljjuu  

uukkiiddaannjjaa  ttrraaddiicciioonnaallnnee  pprraakkssee  šštteettnnee  ppoo  zzddrraavvlljjee  ddjjeeccee..  

44..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ssee  oobbaavveezzuujjuu  ddaa  uunnaapprrjjeeđđuujjuu  ii  ppooddssttiiččuu  mmeeđđuunnaarrooddnnuu  

ssaarraaddnnjjuu  uu  cciilljjuu  ppoosstteeppeennoogg  ppoossttiizzaannjjaa  ppoottppuunnee  rreeaalliizzaacciijjee  pprraavvaa  iizz  oovvoogg  ččllaannaa..  UU  ttoomm  

ssmmiisslluu,,  ppoosseebbnnoo  ććee  ssee  vvooddiittii  rraaččuunnaa  oo  ppoottrreebbaammaa  zzeemmaalljjaa  uu  rraazzvvoojjuu..  

ČČllaann  2255  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  pprraavvoo  ddjjeetteettuu  kkoojjee  ssuu  nnaaddlleežžnnii  oorrggaannii  zzbbrriinnuullii  uu  cciilljjuu  

ssttaarraannjjaa,,  zzaaššttiittee  iillii  lliijjeeččeennjjaa  nnjjeeggoovvoogg  ffiizziiččkkoogg  iillii  mmeennttaallnnoogg  zzddrraavvlljjaa,,  nnaa  ppeerriiooddiiččnnuu  

pprroovveerruu  oobbeezzbbjjeeđđeennoogg  ttrreettmmaannaa  ii  ssvvee  ddrruuggee  ookkoollnnoossttii  oodd  zznnaaččaajjaa  zzaa  nnjjeeggoovvoo  

zzbbrriinnjjaavvaannjjee..  

  

ČČllaann  2266  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  pprraavvoo  ssvvaakkoogg  ddjjeetteettaa  nnaa  kkoorriiššććeennjjee  ssoocciijjaallnnee  

zzaaššttiittee,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ssoocciijjaallnnoo  oossiigguurraannjjee,,  ii  pprreedduuzziimmaaććee  ppoottrreebbnnee  mmjjeerree  zzaa  ppoossttiizzaannjjee  

ppuunnoogg  oossttvvaarriivvaannjjaa  oovvoogg  pprraavvaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  nnaacciioonnaallnniimm  zzaakkoonnoomm..  

22..  OOvvee  mmjjeerree,,  aakkoo  jjee  ttoo  mmoogguuććee,,  ttrreebbaa  ddaa  ssee  sspprroovvooddee  uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  

ssrreeddssttvvaa  ii  ppoolloožžaajj  ddjjeetteettaa  ii  oossoobbaa  kkoojjee  ssuu  ooddggoovvoorrnnee  zzaa  iizzddrržžaavvaannjjee  ddjjeetteettaa,,  kkaaoo  ii  ssvvee  

ddrruuggee  bbiittnnee  ookkoollnnoossttii  vveezzaannee  zzaa  ttaakkvvee  zzaahhttjjeevvee  kkoojjee  jjee  ddiijjeettee  iillii  nneekkoo  uu  nnjjeeggoovvoo  iimmee  

ppooddnniioo..  

ČČllaann  2277  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  pprraavvoo  ssvvaakkoogg  ddjjeetteettaa  nnaa  žžiivvoottnnii  ssttaannddaarrdd  kkoojjii  

ooddggoovvaarraa  ddjjeetteettoovvoomm  ffiizziiččkkoomm,,  mmeennttaallnnoomm,,  dduuhhoovvnnoomm,,  mmoorraallnnoomm  ii  ssoocciijjaallnnoomm  

rraazzvvoojjuu..  

22..  RRooddiitteelljj((ii))  iillii  ddrruuggii  ooddggoovvoorrnnii  zzaa  ddiijjeettee  iimmaajjuu  pprrvveennssttvveennuu  ooddggoovvoorrnnoosstt  ddaa  

oossiigguurraajjuu,,  uu  ookkvviirruu  ssvvoojjiihh  ssppoossoobbnnoossttii  ii  ffiinnaannssiijjsskkiihh  mmoogguuććnnoossttii,,  uusslloovvee  žžiivvoottaa  

ppoottrreebbnnee  zzaa  rraazzvvoojj  ddjjeetteettaa..  

33..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee,,  uu  sskkllaadduu  ssaa  nnaacciioonnaallnniimm  uusslloovviimmaa  ii  uu  ookkvviirruu  ssvvoojjiihh  

mmoogguuććnnoossttii,,  pprreedduuzzeettii  ppoottrreebbnnee  mmjjeerree  ddaa  ppoommooggnnuu  rrooddiitteelljjiimmaa  ii  ddrruuggiimmaa  ooddggoovvoorrnniimm  

zzaa  ddiijjeettee  ddaa  oossttvvaarree  oovvoo  pprraavvoo  ii  aakkoo  jjee  ppoottrreebbnnoo,,  oobbeezzbbjjeeddiiććee  mmaatteerriijjaallnnuu  ppoommooćć  ii  

pprrooggrraammee,,  nnaarrooččiittoo  uu  ppoogglleedduu  iisshhrraannee,,  ooddjjeevvaannjjaa  ii  ssttaannoovvaannjjaa..  

44..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ssvvee  ooddggoovvaarraajjuuććee  mmjjeerree  kkaakkoo  bbii  oobbeezzbbjjeeddiillee  

ddaa  ddiijjeettee  ddoobbiijjaa  iizzddrržžaavvaannjjee  oodd  rrooddiitteelljjaa  iillii  ddrruuggiihh  lliiccaa  kkoojjaa  ssuu  ffiinnaannssiijjsskkii  ooddggoovvoorrnnaa  

zzaa  ddiijjeettee,,  kkaakkoo  uu  ookkvviirruu  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa,,  ttaakkoo  ii  iizz  iinnoossttrraannssttvvaa..  PPoosseebbnnoo,,  aakkoo  lliiccee  

kkoojjee  jjee  ffiinnaannssiijjsskkii  ooddggoovvoorrnnoo  zzaa  ddiijjeettee  nnee  žžiivvii  uu  iissttoojj  ddrržžaavvii  uu  kkoojjoojj  ii  ddiijjeettee,,  ssttrraannee  
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uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppooddssttiiccaattii  pprriissttuuppaannjjee  mmeeđđuunnaarrooddnniimm  ssppoorraazzuummiimmaa,,  ooddnnoossnnoo  

zzaakklljjuuččeennjjee  ttaakkvviihh  ssppoorraazzuummaa,,  kkaaoo  ii  ddrruuggiihh  ooddggoovvaarraajjuuććiihh  ssppoorraazzuummaa..  

ČČllaann  2288  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  pprraavvoo  nnaa  oobbrraazzoovvaannjjee  ii  uu  cciilljjuu  ppoosstteeppeennoogg  

ppoossttiizzaannjjaa  oovvoogg  pprraavvaa,,  aa  nnaa  oossnnoovvuu  jjeeddnnaakkiihh  mmoogguuććnnoossttii,,  ppoosseebbnnoo  ććee::  

((aa))  ––  uuččiinniittii  oossnnoovvnnoo  oobbrraazzoovvaannjjee  oobbaavveezznniimm  ii  bbeessppllaattnniimm  zzaa  ssvvee;;  

((bb))  ––  ppooddssttiiccaattii  rraazzvvoojj  rraazzlliiččiittiihh  oobblliikkaa  ssrreeddnnjjeegg  oobbrraazzoovvaannjjaa,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ooppššttee  ii  

ssttrruuččnnoo  oobbrraazzoovvaannjjee,,  kkoojjee  bbii  bbiilloo  nnaa  rraassppoollaaggaannjjuu  ii  ddoossttuuppnnoo  ssvvaakkoomm  ddjjeetteettuu  ii  

pprreedduuzziimmaattii  ppooggooddnnee  mmjjeerree  kkaaoo  ššttoo  ssuu  uuvvoođđeennjjee  bbeessppllaattnnoogg  oobbrraazzoovvaannjjaa  ii  

pprruužžaannjjee  ffiinnaannssiijjsskkee  ppoommooććii  kkaaddaa  jjee  ttoo  ppoottrreebbnnoo;;  

((cc))  ––  oommoogguuććiittii,,  ssvviimm  ooddggoovvaarraajjuuććiimm  ssrreeddssttvviimmaa,,  ddaa  vviiššee  oobbrraazzoovvaannjjee  bbuuddee  ddoossttuuppnnoo  

ssvviimmaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssppoossoobbnnoossttiimmaa;;  

((dd))  ––  oommoogguuććiittii  ddaa  oobbrraazzoovvnnee  ii  ssttrruuččnnee  iinnffoorrmmaacciijjee  ii  ssaavvjjeettii  bbuudduu  ddoossttuuppnnii  ssvvoojj  ddjjeeccii;;  

((ee))  ––  pprreedduuzziimmaattii  mmjjeerree  zzaa  oobbeezzbbeeđđeennjjee  rreeddoovvnnoogg  ppoohhaađđaannjjaa  šškkoollee  ii  ssmmaannjjeennjjee  ssttooppee  

nnaappuuššttaannjjaa  šškkoollee..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzziimmaattii  ppoottrreebbnnee  mmjjeerree  ddaa  ssee  ddiisscciipplliinnaa  uu  šškkoollii  

sspprroovvooddii  nnaa  nnaaččiinn  pprriimmjjeerreenn  lljjuuddsskkoomm  ddoossttoojjaannssttvvuu  ddjjeetteettaa  ii  uu  sskkllaadduu  ssaa  oovvoomm  

KKoonnvveenncciijjoomm..  

33..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppookkrreettaattii  ii  ppooddssttiiccaattii  mmeeđđuunnaarrooddnnuu  ssaarraaddnnjjuu  ppoo  

ppiittaannjjiimmaa  oobbrraazzoovvaannjjaa,,  ppoosseebbnnoo  uu  cciilljjuu  ddoopprriinnooššeennjjaa  iisskkoorreennjjiivvaannjjuu  nneezznnaannjjaa  ii  

nneeppiissmmeennoossttii  uu  ssvviijjeettuu  ii  oollaakkššaavvaannjjaa  pprriissttuuppaa  nnaauuččnniimm  ii  tteehhnniiččkkiimm  ssaazznnaannjjiimmaa  ii  

mmooddeerrnniimm  nnaassttaavvnniimm  mmeettooddiimmaa..  UU  ttoomm  ssmmiisslluu,,  ppoosseebbnnoo  ććee  ssee  vvooddiittii  rraaččuunnaa  oo  

ppoottrreebbaammaa  zzeemmaalljjaa  uu  rraazzvvoojjuu..  

ČČllaann  2299  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ssee  ssllaažžuu  ddaa  oobbrraazzoovvaannjjee  ddjjeetteettaa  bbuuddee  uussmmeerreennoo  nnaa::  

((aa))  ––  rraazzvvoojj  ddjjeetteettoovvee  lliiččnnoossttii,,  ttaalleennttaa  ii  mmeennttaallnniihh  ii  ffiizziiččkkiihh  ssppoossoobbnnoossttii  ddoo  nnjjiihhoovviihh  

kkrraajjnnjjiihh  mmoogguuććnnoossttii;;  

((bb))  ––  rraazzvvoojj  ppooššttoovvaannjjaa  lljjuuddsskkiihh  pprraavvaa  ii  oossnnoovvnniihh  sslloobbooddaa  ii  pprriinncciippaa  uuttvvrrđđeenniihh  

PPoovveelljjoomm  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa;;  

((cc))  ––  rraazzvvoojj  ppooššttoovvaannjjaa  ddjjeetteettoovviihh  rrooddiitteelljjaa,,  nnjjeeggoovvoogg//nnjjeennoogg  kkuullttuurrnnoogg  iiddeennttiitteettaa,,  

jjeezziikkaa  ii  vvrriijjeeddnnoossttii,,  nnaacciioonnaallnniihh  vvrriijjeeddnnoossttii  zzeemmlljjee  uu  kkoojjoojj  ddiijjeettee  žžiivvii,,  zzeemmlljjee  iizz  

kkoojjee  ppoottiiččee  ii  cciivviilliizzaacciijjaa  rraazzlliiččiittee  oodd  nnjjeeggoovvee//nnjjeennee  ssooppssttvveennee;;  

((dd))  ––  pprriipprreemmaannjjee  ddjjeetteettaa  zzaa  ooddggoovvoorraann  žžiivvoott  uu  sslloobbooddnnoomm  ddrruuššttvvuu,,  uu  dduuhhuu  

rraazzuummiijjeevvaannjjaa,,  mmiirraa,,  ttoolleerraanncciijjee,,  jjeeddnnaakkoossttii  ppoolloovvaa,,  pprriijjaatteelljjssttvvaa  mmeeđđuu  

nnaarrooddiimmaa,,  eettnniiččkkiimm,,  nnaacciioonnaallnniimm  ii  vvjjeerrsskkiimm  ggrruuppaammaa  ii  ssaa  lliicciimmaa  ddoommoorrooddaaččkkoogg  

ppoorriijjeekkllaa;;  

((ee))  ––  rraazzvvoojj  ppooššttoovvaannjjaa  pprreemmaa  pprriirrooddnnoojj  ookkoolliinnii..  

22..  NNiijjeeddaann  ddiioo  oovvoogg  ččllaannaa  iillii  ččllaannaa  2288  nneeććee  bbiittii  ttuummaaččeenn  ttaakkoo  ddaa  ooggrraanniiččaavvaa  

sslloobboodduu  ppoojjeeddiinnaaccaa  iillii  ttiijjeellaa  ddaa  uussttaannoovvee  iillii  uupprraavvlljjaajjuu  oobbrraazzoovvnniimm  uussttaannoovvaammaa,,  

uuvviijjeekk  uu  sskkllaadduu  ssaa  ppooššttoovvaannjjeemm  pprriinncciippaa  uuttvvrrđđeenniihh  uu  ssttaavvuu  11  oovvoogg  ččllaannaa  ii  zzaahhttjjeevviimmaa  

ddaa  ććee  oobbrraazzoovvaannjjee  kkoojjee  ssee  pprruužžaa  uu  ttaakkvviimm  uussttaannoovvaammaa  ooddggoovvaarraattii  mmiinniimmaallnniimm  

ssttaannddaarrddiimmaa  kkoojjee  ddrržžaavvaa  pprrooppiissuujjee..  

ČČllaann  3300  

UU  oonniimm  ddrržžaavvaammaa  uu  kkoojjiimmaa  ppoossttoojjee  eettnniiččkkee,,  vvjjeerrsskkee  iillii  jjeezziiččkkee  mmaannjjiinnee  iillii  lliiccaa  

ddoommoorrooddaaččkkoogg  ppoorriijjeekkllaa,,  ddjjeetteettuu  kkoojjee  pprriippaaddaa  ttaakkvvoojj  mmaannjjiinnii  iillii  jjee  ddoommoorrooddaacc,,  nneeććee  
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bbiittii  uusskkrraaććeennoo  pprraavvoo,,  uu  zzaajjeeddnniiccii  ssaa  ddrruuggiimm  ččllaannoovviimmaa  nnjjeeggoovvee  ggrruuppee,,  ddaa  uužžiivvaa  ssvvoojjuu  

kkuullttuurruu,,  ddaa  iissppoovvjjeeddaa  ii  mmaanniiffeessttuujjee  ssvvoojjuu  vvjjeerruu  iillii  ddaa  kkoorriissttii  ssvvoojj  jjeezziikk..  

ČČllaann  3311  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  pprraavvoo  ddjjeetteettaa  nnaa  ooddmmoorr  ii  sslloobbooddnnoo  vvrriijjeemmee,,  nnaa  

uuččeeššććee  uu  iiggrrii  ii  rreekkrreeaattiivvnniimm  aakkttiivvnnoossttiimmaa  kkoojjee  ooddggoovvaarraajjuu  uuzzrraassttuu  ddjjeetteettaa  ii  nnaa  

sslloobbooddnnoo  uuččeeššććee  uu  kkuullttuurrnnoomm  žžiivvoottuu  ii  uummjjeettnnoossttii..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppooššttoovvaattii  ii  ppooddssttiiccaattii  pprraavvoo  ddjjeetteettaa  nnaa  ppuunnoo  uuččeeššććee  uu  

kkuullttuurrnnoomm  ii  uummjjeettnniiččkkoomm  žžiivvoottuu  ii  ppooddrržžaaććee  pprruužžaannjjee  ooddggoovvaarraajjuuććiihh  ii  jjeeddnnaakkiihh  

mmoogguuććnnoossttii  zzaa  kkuullttuurrnnee,,  uummjjeettnniiččkkee,,  rreekkrreeaattiivvnnee  ii  sslloobbooddnnee  aakkttiivvnnoossttii..  

ČČllaann  3322  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  pprraavvoo  ddjjeetteettaa  ddaa  bbuuddee  zzaaššttiiććeennoo  oodd  eekkoonnoommsskkoogg  

iisskkoorriiššććaavvaannjjaa  ii  oodd  oobbaavvlljjaannjjaa  bbiilloo  kkoogg  ppoossllaa  kkoojjii  bbii  mmooggaaoo  ddaa  bbuuddee  ooppaassaann  iillii  bbii  

oommeettaaoo  šškkoolloovvaannjjee  ddjjeetteettaa  iillii  bbii  bbiioo  šštteettaann  ppoo  zzddrraavvlljjee  ddjjeetteettaa  iillii  zzaa  ffiizziiččkkii,,  dduuššeevvnnii,,  

mmoorraallnnii  iillii  ddrruuššttvveennii  rraazzvvoojj  ddjjeetteettaa..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  pprraavvnnee,,  aaddmmiinniissttrraattiivvnnee,,  ddrruuššttvveennee  ii  

oobbrraazzoovvnnee  mmjjeerree  ddaa  bbii  ssee  oobbeezzbbjjeeddiillaa  pprriimmjjeennaa  oovvoogg  pprraavvaa..  UU  ttoomm  cciilljjuu  ii  uu  sskkllaadduu  ssaa  

vvaažžeeććiimm  ooddrreeddbbaammaa  mmeeđđuunnaarrooddnniihh  iinnssttrruummeennaattaa,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppoosseebbnnoo::  

((aa))  ––  oobbeezzbbjjeeddiittii  mmiinniimmaallnnuu  ssttaarroossnnuu  ggrraanniiccuu  iillii  ggrraanniiccee  zzaa  zzaappooššlljjaavvaannjjee;;  

((bb))  ––  oobbeezzbbjjeeddiittii  ooddggoovvaarraajjuuććee  rreegguulliissaannjjee  vvrreemmeennaa  ii  uusslloovvaa  zzaappooššlljjaavvaannjjaa;;  ii  

((cc))  ––  oobbeezzbbjjeeddiittii  ooddggoovvaarraajjuuććee  kkaazznnee  iillii  ddrruuggee  ssaannkkcciijjee  ddaa  bbii  ssee  oossiigguurraallaa  eeffiikkaassnnaa  

pprriimmjjeennaa  oovvoogg  ččllaannaa..  

ČČllaann  3333  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ssvvee  ooddggoovvaarraajjuuććee  mmjjeerree,,  uukklljjuuččuujjuuććii  pprraavvnnee,,  

aaddmmiinniissttrraattiivvnnee,,  ssoocciijjaallnnee  ii  oobbrraazzoovvnnee,,  ddaa  zzaaššttiittee  ddjjeeccuu  oodd  nneezzaakkoonniittee  uuppoottrreebbee  

nnaarrkkoottiikkaa  ii  ppssiihhoottrrooppssnniihh  ssuuppssttaannccii,,  kkaakkoo  jjee  ddeeffiinniissaannoo  ooddggoovvaarraajjuuććiimm  mmeeđđuunnaarrooddnniimm  

uuggoovvoorriimmaa  ii  ddaa  sspprriijjeeččee  kkoorriiššććeennjjee  ddjjeeccee  uu  nneezzaakkoonniittoojj  pprrooiizzvvooddnnjjii  ii  ttrrggoovviinnii  ttiimm  

ssuuppssttaannccaammaa..  

ČČllaann  3344  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ssee  oobbaavveezzuujjuu  ddaa  ššttiittee  ddjjeeccuu  oodd  ssvviihh  oobblliikkaa  sseekkssuuaallnnoogg  

iisskkoorriiššććaavvaannjjaa  ii  sseekkssuuaallnnoogg  zzlloossttaavvlljjaannjjaa..  UU  ttee  ssvvrrhhee,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  nnaarrooččiittoo  

pprreedduuzziimmaattii  ssvvee  ooddggoovvaarraajjuuććee  nnaacciioonnaallnnee,,  bbiillaatteerraallnnee  ii  mmuullttiillaatteerraallnnee  mmjjeerree  zzaa  

sspprreeččaavvaannjjee::  

((aa))  ––  nnaavvoođđeennjjaa  iillii  pprriissiilljjaavvaannjjaa  ddjjeetteettaa  nnaa  uuččeeššććee  uu  mmaa  kkoojjoojj  nneezzaakkoonniittoojj  sseekkssuuaallnnoojj  

aakkttiivvnnoossttii;;  

((bb))  ––  iisskkoorriiššććaavvaannjjaa  ddjjeeccee  zzaa  pprroossttiittuucciijjuu  iillii  ddrruuggee  nneezzaakkoonniittee  sseekkssuuaallnnee  rraaddnnjjee;;  

((cc))  ––  iisskkoorriiššććaavvaannjjaa  ddjjeeccee  uu  ppoorrnnooggrraaffsskkiimm  pprreeddssttaavvaammaa  ii  mmaatteerriijjaalliimmaa..  

ČČllaann  3355  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzziimmaattii  ssvvee  ooddggoovvaarraajjuuććee  nnaacciioonnaallnnee,,  bbiillaatteerraallnnee  ii  

mmuullttiillaatteerraallnnee  jjmmeerree  ddaa  sspprriijjeeččee  oottmmiiccuu,,  pprrooddaajjuu  iillii  ttrrggoovviinnuu  ddjjeeccoomm  uu  bbiilloo  kkoojjuu  ssvvrrhhuu  

iillii  uu  bbiilloo  kkoojjoojj  ffoorrmmii..  

ČČllaann  3366  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ššttiittiittii  ddjjeeccuu  oodd  ssvviihh  ddrruuggiihh  oobblliikkaa  iisskkoorriiššććaavvaannjjaa  šštteettnniihh  ppoo  

bbiilloo  kkoojjii  vviidd  ddjjeetteettoovvee  ddoobbrroobbiittii..  

ČČllaann  3377  
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SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  oobbeezzbbjjeeddiittii  ddaa::  

((aa))  ––  nniijjeeddnnoo  ddiijjeettee  nnee  bbuuddee  ppooddvvrrggnnuuttoo  mmuuččeennjjuu  iillii  ddrruuggoomm  ookkrruuttnnoomm,,  nneehhuummaannoomm  

iillii  ppoonniižžaavvaajjuuććeemm  ppoossttuuppkkuu  iillii  kkaažžnnjjaavvaannjjuu..  NNii  ssmmrrttnnaa  kkaazznnaa,,  nnii  ddoožžiivvoottnnii  

zzaattvvoorr,,  bbeezz  mmoogguuććnnoossttii  oosslloobbaađđaannjjaa,,  nneeććee  bbiittii  ddoossuuđđeennii  zzaa  ddjjeellaa  kkoojjaa  iizzvvrrššee  

oossoobbee  mmllaađđee  oodd  1188  ggooddiinnaa;;  

((bb))  ––  nniijjeeddnnoo  ddiijjeettee  nnee  bbuuddee  nneezzaakkoonniittoo  iillii  pprrooiizzvvoolljjnnoo  lliiššeennoo  sslloobbooddee..  HHaappššeennjjee,,  

zzaaddrržžaavvaannjjee  uu  pprriittvvoorruu  ii  zzaattvvaarraannjjee  ddjjeetteettaa  ććee  bbiittii  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm  ii  

pprriimmjjeennjjeennoo  jjeeddiinnoo  kkaaoo  ppoossjjlleeddnnjjaa  mmoogguuććaa  mmjjeerraa  ii  ttoo  nnaa  nnaajjkkrraaććii  mmoogguuććii  

vvrreemmeennsskkii  ppeerriioodd;;  

((cc))  ––  ssaa  ssvvaakkiimm  ddjjeetteettoomm  lliiššeenniimm  sslloobbooddee  bbuuddee  hhuummaannoo  ppoossttuuppaannoo  ii  uuzz  ppooššttoovvaannjjee  

uurroođđeennoogg  lljjuuddsskkoogg  ddoossttoojjaannssttvvaa  ii  nnaa  nnaaččiinn  kkoojjii  uuvvaažžaavvaa  ppoottrreebbee  oossoobbaa  nnjjiihhoovvoogg  

uuzzrraassttaa..  PPoosseebbnnoo,,  ssvvaakkoo  ddiijjeettee  lliiššeennoo  sslloobbooddee  bbiiććee  ooddvvoojjeennoo  oodd  ooddrraasslliihh,,  iizzuuzzeevv  

uukkoolliikkoo  ssee  ssmmaattrraa  ddaa  ttoo  nniijjee  uu  iinntteerreessuu  ddjjeetteettaa,,  ii  iimmaaććee  pprraavvoo  ddaa  ooddrržžaavvaa  

kkoonnttaakkttee  ssaa  ssvvoojjoomm  ppoorrooddiiccoomm  ppuutteemm  pprreeppiisskkee  ii  ppoossjjeettaa,,  oossiimm  uu  iizzuuzzeettnniimm  

ookkoollnnoossttiimmaa;;  

((dd))  ––  ssvvaakkoo  ddiijjeettee  lliiššeennoo  sslloobbooddee  iimmaaććee  pprraavvoo  ddaa  mmuu  ooddmmaahh  bbuuddee  oommoogguuććeenn  pprriissttuupp  

pprraavvnnoojj  ii  ddrruuggoojj  ooddggoovvaarraajjuuććoojj  ppoommooććii,,  kkaaoo  ii  pprraavvoo  ddaa  ppoobbiijjaa  zzaakkoonniittoosstt  ttoogg  

lliiššaavvaannjjaa  sslloobbooddee  pprreedd  ssuuddoomm  iillii  ddrruuggiimm  nnaaddlleežžnniimm,,  nneezzaavviissnniimm  ii  nneepprriissttrraassnniimm  

oorrggaanniimmaa  ii  nnaa  bbrrzzuu  ooddlluukkuu  uu  ssvvaakkoomm  ttaakkvvoomm  ppoossttuuppkkuu..  

ČČllaann  3388  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ssee  oobbaavveezzuujjuu  ddaa  ppooššttuujjuu  ii  oobbeezzbbjjeeđđuujjuu  ppooššttoovvaannjjee  pprraavviillaa  

mmeeđđuunnaarrooddnnoogg  hhuummaanniittaarrnnoogg  pprraavvaa  kkoojjaa  ssuu  zzaa  nnjjiihh  oobbaavveezzuujjuuććaa  uu  ssiittuuaacciijjaammaa  

oorruužžaanniihh  ssuukkoobbaa,,  aa  ooddnnoossee  ssee  nnaa  ddiijjeettee..  

22..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ssvvee  mmoogguuććee  mmjjeerree  ddaa  oobbeezzbbjjeeddee  ddaa  oossoobbee  

kkoojjee  nniissuu  nnaavvrrššiillee  1155  ggooddiinnaa  ddiirreekkttnnoo  nnee  uuččeessttvvuujjuu  uu  nneepprriijjaatteelljjssttvviimmaa..  

33..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ssee  uuzzddrržžaattii  oodd  rreeggrruuttoovvaannjjaa  uu  ssvvoojjee  oorruužžaannee  ssnnaaggee  

oossoobbaa  kkoojjee  nniissuu  nnaavvrrššiillee  1155  ggooddiinnaa..  UU  rreeggrruuttoovvaannjjuu  oonniihh  oossoobbaa  kkoojjee  ssuu  nnaavvrrššiillee  1155  

ggooddiinnaa,,  aallii  kkoojjee  nniissuu  nnaavvrrššiillee  1188  ggooddiinnaa,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  nnaassttoojjaattii  ddaa  ddaajjuu  

pprreeddnnoosstt  oonniimmaa  kkoojjii  ssuu  nnaajjssttaarriijjii..  

44..  UU  sskkllaadduu  ssaa  ssvvoojjiimm  oobbaavveezzaammaa  ppoo  mmeeđđuunnaarrooddnnoomm  hhuummaanniittaarrnnoomm  pprraavvuu  ddaa  

ššttiittee  cciivviillnnoo  ssttaannoovvnniiššttvvoo  uu  oorruužžaanniimm  ssuukkoobbiimmaa,,  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ssvvee  

mmoogguuććee  mmjjeerree  ddaa  oobbeezzbbjjeeddee  zzaaššttiittuu  ii  bbrriigguu  oo  ddjjeeccii  kkoojjaa  ssuu  ppooggoođđeennaa  oorruužžaanniimm  

ssuukkoobboomm..  

ČČllaann  3399  

SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  pprreedduuzzeettii  ssvvee  ooddggoovvaarraajjuuććee  mmjjeerree  ddaa  ppooddssttiiččuu  ffiizziiččkkii  ii  

ppssiihhoolloošškkii  ooppoorraavvaakk  ii  ddrruuššttvveennuu  rreeiinntteeggrraacciijjuu  ddjjeetteettaa  žžrrttvvee::  ssvvaakkoogg  oobblliikkaa  

zzaanneemmaarriivvaannjjaa,,  iisskkoorriiššććaavvaannjjaa  iillii  zzlloossttaavvlljjaannjjaa;;  mmuuččeennjjaa  iillii  bbiilloo  kkoogg  ddrruuggoogg  oobblliikkaa  

ookkrruuttnnoogg,,  nneehhuummaannoogg  iillii  ppoonniižžaavvaajjuuććeegg  ppoossttuuppaannjjaa  iillii  kkaažžnnjjaavvaannjjaa;;  iillii  oorruužžaannoogg  

ssuukkoobbaa..  TTaakkaavv  ooppoorraavvaakk  ii  rreeiinntteeggrraacciijjaa  ććee  ssee  vvrrššiittii  uu  uusslloovviimmaa  kkoojjii  ppooddssttiiččuu  zzddrraavvlljjee,,  

ssaammooppooššttoovvaannjjee  ii  ddoossttoojjaannssttvvoo  ddjjeetteettaa..  

ČČllaann  4400  

11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  pprriizznnaajjuu  pprraavvoo  ssvvaakkoomm  ddjjeetteettuu  zzaa  kkoojjee  ssee  ttvvrrddii,,  kkoojjee  jjee  

ooppttuužžeennoo  iillii  zzaa  kkoojjee  jjee  uuttvvrrđđeennoo  ddaa  jjee  pprreekkrrššiilloo  kkrriivviiččnnii  zzaakkoonn,,  nnaa  ppoossttuuppaakk  uusskkllaađđeenn  

ssaa  uunnaapprreeđđiivvaannjjeemm  ddjjeetteettoovvoogg  oossjjeeććaajjaa  ddoossttoojjaannssttvvaa  ii  vvrriijjeeddnnoossttii,,  kkoojjii  nnjjeeggaa//nnjjuu  

ppooddssttiiččee  nnaa  ppooššttoovvaannjjee  lljjuuddsskkiihh  pprraavvaa  ii  oossnnoovvnniihh  sslloobbooddaa  ddrruuggiihh  ii  kkoojjii  uuzziimmaa  uu  oobbzziirr  

uuzzrraasstt  ddjjeetteettaa  ii  ččiinnjjeenniiccuu  ddaa  jjee  ppoožžeelljjnnoo  zzaallaaggaattii  ssee  zzaa  nnjjeeggoovvuu//nnjjeennuu  rreeiinntteeggrraacciijjuu  ii  

pprreeuuzziimmaannjjee  kkoonnssttrruukkttiivvnnee  uullooggee  uu  ddrruuššttvvuu..  
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22..  UU  ttoomm  cciilljjuu  ii  iimmaajjuuććii  uu  vviidduu  ssvvee  bbiittnnee  ooddrreeddbbee  mmeeđđuunnaarrooddnniihh  iinnssttrruummeennaattaa,,  

ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  ppoosseebbnnoo  oobbeezzbbjjeeddiittii::  

((aa))  ddaa  ssee  nnii  zzaa  jjeeddnnoo  ddiijjeettee  nneeććee  ttvvrrddiittii,,  nniittii  ććee  bbiittii  ooppttuužžeennoo  iillii  uuttvvrrđđeennoo  ddaa  jjee  

pprreekkrrššiilloo  kkrriivviiččnnii  zzaakkoonn,,  ččiinnjjeennjjeemm  iillii  pprrooppuuššttaannjjeemm  kkoojjii  uu  vvrriijjeemmee  iizzvvrrššeennjjaa  nniissuu  bbiillii  

zzaabbrraannjjeennii  uunnuuttrraaššnnjjiimm  iillii  mmeeđđuunnaarrooddnniimm  pprraavvoomm;;  

((bb))  ddaa  ssee  ssvvaakkoomm  ddjjeetteettuu  kkoojjee  jjee  oossuummnnjjiiččeennoo  iillii  ooppttuužžeennoo  ddaa  jjee  pprreekkrrššiilloo  

kkrriivviiččnnii  zzaakkoonn,,  ggaarraannttuujjee  nnaajjmmaannjjee::  

((ii))  pprreettppoossttaavvkkaa  nneevviinnoossttii  ddookk  ssee  kkrriivviiccaa  nnee  ddookkaažžee  ppoo  zzaakkoonnuu;;  

((iiii))  ddaa  bbuuddee  ooddmmaahh  ii  nneeppoossrreeddnnoo  oobbaavvjjeešštteennoo  oo  ooppttuužžbbaammaa  pprroottiivv  nnjjeeggaa//nnjjee,,  aa  

aakkoo  jjee  pprriimmjjeerreennoo  pprreekkoo  nnjjeeggoovviihh//nnjjeenniihh  rrooddiitteelljjaa  iillii  zzaakkoonnsskkiihh  ssttaarraatteelljjaa,,  ii  ddaa  iimmaa  

pprraavvnnuu  iillii  ddrruugguu  ooddggoovvaarraajjuuććuu  ppoommooćć  uu  pprriipprreemmii  ii  iizznnooššeennjjuu  ssvvoojjee  ooddbbrraannee;;  

((iiiiii))  ddaa  nnaaddlleežžaann,,  nneezzaavviissaann  ii  nneepprriissttrraassaann  oorrggaann  iillii  ssuuddsskkoo  ttiijjeelloo  bbeezz  

oodduuggoovvllaaččeennjjaa  ddoonneessee  ooddlluukkuu,,  uu  pprraavviiččnnoomm  ppoossttuuppkkuu  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm,,  uuzz  

pprriissuussttvvoo  pprraavvnnoogg  iillii  ddrruuggoogg  ooddggoovvaarraajjuuććeegg  zzaassttuuppnniikkaa  ii  nnjjeeggoovviihh//nnjjeenniihh  rrooddiitteelljjaa  iillii  

zzaakkoonnsskkiihh  ssttaarraatteelljjaa,,  oossiimm  uukkoolliikkoo  ssee  nnee  ssmmaattrraa  ddaa  ttoo  nniijjee  uu  nnaajjbboolljjeemm  iinntteerreessuu  

ddjjeetteettaa,,  ppoosseebbnnoo  uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  nnjjeeggoovvee  ggooddiinnee  iillii  ppoolloožžaajj;;  

((iivv))  ddaa  nnee  bbuuddee  pprriissiilljjeennoo  ddaa  ssvvjjeeddooččii  iillii  ddaa  pprriizznnaa  kkrriivviiccuu;;  ddaa  oonnoo  iissppiittaa  iillii  ddaa  

bbuudduu  iissppiittaannii  ssvvjjeeddooccii  ddrruuggee  ssttrraannee  ii  ddaa  ssee  oobbeezzbbjjeeddii  uuččeeššććee  ii  ssaasslluuššaannjjee  

nnjjeeggoovviihh//nnjjeenniihh  ssvveeddookkaa  ppoodd  jjeeddnnaakkiimm  uusslloovviimmaa;;  

((vv))  ddaa,,  uukkoolliikkoo  ssee  ssmmaattrraa  ddaa  jjee  pprreekkrrššiilloo  kkrriivviiččnnii  zzaakkoonn,,  ttaakkvvuu  ooddlluukkuu  ii  ssvvaakkuu  

ddoossuuđđeennuu  mmjjeerruu  kkoojjaa  iizz  ttooggaa  pprrooiizziillaazzii,,  ppoonnoovvoo  rraazzmmaattrraa  vviiššii,,  nnaaddlleežžnnii,,  nneezzaavviissnnii  ii  

nneepprriissttrraassnnii  oorrggaann  iillii  ssuuddsskkoo  ttiijjeelloo  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm;;  

((vvii))  ddaa  iimmaa  bbeessppllaattnnuu  ppoommooćć  pprreevvooddiiooccaa  uukkoolliikkoo  ddiijjeettee  nnee  mmoožžee  ddaa  rraazzuummiijjee  iillii  

nnee  ggoovvoorrii  jjeezziikk  kkoojjii  ssee  kkoorriissttii;;  

((vviiii))  ddaa  ssee  ppooššttuujjee  nnjjeeggoovvaa  pprriivvaattnnoosstt  uu  ssvviimm  ffaazzaammaa  ppoossttuuppkkaa..  

33..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  nnaassttoojjaattii  ddaa  ppooddssttiiččuu  ssttvvaarraannjjee  zzaakkoonnaa,,  ppoossttuuppaakkaa,,  

oorrggaannaa  ii  uussttaannoovvaa  kkoojjii  ssee  iizzrriiččiittoo  ooddnnoossee  nnaa  ddjjeeccuu  ii  bbaavvee  ddjjeeccoomm  zzaa  kkoojjuu  ssee  ttvvrrddii,,  

kkoojjaa  ssuu  ooppttuužžeennaa  iillii  zzaa  kkoojjuu  jjee  uuttvvrrđđeennoo  ddaa  ssuu  pprreekkrrššiillaa  kkrriivviiččnnii  zzaakkoonn,,  aa  ppoosseebbnnoo::  

((aa))  ––  uuttvvrrđđiivvaannjjee  nnaajjnniižžee  ssttaarroossnnee  ggrraanniiccee  iissppoodd  kkoojjee  ddjjeeccaa  nnee  mmoogguu  bbiittii  ssmmaattrraannaa  

ssppoossoobbnnoomm  zzaa  kkrrššeennjjee  kkrriivviiččnnoogg  zzaakkoonnaa;;  

((bb))  ––  ddoonnooššeennjjee  mmjjeerraa,,  kkaaddggoodd  jjee  mmoogguuććee  ii  ppoožžeelljjnnoo,,  zzaa  ppoossttuuppaannjjee  ssaa  ttaakkvvoomm  

ddjjeeccoomm,,  bbeezz  pprriibbjjeeggaavvaannjjaa  ssuuddsskkoomm  ppoossttuuppkkuu,,  ss  ttiimm  ddaa  bbuudduu  uu  ppoottppuunnoossttii  

ppooššttoovvaannaa  lljjuuddsskkaa  pprraavvaa  ii  zzaakkoonnsskkaa  zzaaššttiittaa..  

44..  BBiiććee  ssttaavvlljjeenn  nnaa  rraassppoollaaggaannjjee  ššiirrookk  ssppeekkttaarr  mmjjeerraa,,  kkaaoo  ššttoo  ssuu  bbrriiggaa,,  

uussmmjjeerraavvaannjjee,,  nnaaddzzoorr;;  pprraavvnnaa  ppoommooćć;;  uusslloovvnnoo  kkaažžnnjjaavvaannjjee;;  pprriihhvvaatt;;  oobbrraazzoovvaannjjee  ii  

pprrooggrraammii  ssttrruuččnnee  oobbuukkee  ii  ddrruuggee  aalltteerrnnaattiivvee  iinnssttiittuucciioonnaallnnoojj  bbrriizzii  kkaakkoo  bbii  ssee  

oobbeezzbbjjeeddiilloo  ddaa  ssee  ss  ddjjeeccoomm  ppoossttuuppaa  nnaa  nnaaččiinn  kkoojjii  ooddggoovvaarraa  nnjjiihhoovvoojj  ddoobbrroobbiittii  ii  kkoojjii  jjee  

ssrraazzmmjjeerraann  kkaakkoo  ookkoollnnoossttiimmaa  ttaakkoo  ii  uuččiinnjjeennoomm  ddjjeelluu..  

ČČllaann  4411  

NNiiššttaa  iizz  oovvee  KKoonnvveenncciijjee  nneeććee  uuttiiccaattii  nnaa  bbiilloo  kkoojjee  ooddrreeddbbee  kkoojjee  ssuu  ppooggooddnniijjee  zzaa  

oossttvvaarriivvaannjjee  pprraavvaa  ddjjeetteettaa  aa  kkoojjee  mmoogguu  bbiittii  ssaaddrržžaannee  uu::  

((aa))  ––  pprraavvuu  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee,,  iillii  

((bb))  ––  mmeeđđuunnaarrooddnnoomm  pprraavvuu  kkoojjee  oobbaavveezzuujjee  ttuu  ddrržžaavvuu..  

IIII  DDiioo  

ČČllaann  4422  
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SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ssee  oobbaavveezzuujjuu  ddaa  ssaa  pprriinncciippiimmaa  ii  ooddrreeddbbaammaa  oovvee  KKoonnvveenncciijjee  

nnaajjššiirree  uuppoozznnaajjuu,,  nnaa  ooddggoovvaarraajjuuććii  ii  aakkttiivvaann  nnaaččiinn,,  kkaakkoo  ooddrraassllee  ttaakkoo  ii  ddjjeeccuu..  

ČČllaann  4433  

11..  UU  cciilljjuu  pprroovvjjeerree  nnaapprreettkkaa  kkoojjii  ssuu  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ppoossttiiggllee  uu  sspprroovvoođđeennjjuu  

oobbaavveezzaa  pprreeuuzzeettiihh  oovvoomm  KKoonnvveenncciijjoomm,,  bbiiććee  uussttaannoovvlljjeenn  KKoommiitteett  zzaa  pprraavvaa  ddjjeetteettaa  kkoojjii  

ććee  iizzvvrrššaavvaattii  ffuunnkkcciijjee  nnaavveeddeennee  uu  ddaalljjeemm  tteekkssttuu..  

22..  KKoommiitteett  ććee  ččiinniittii  ddeesseett  eekkssppeerraattaa  vviissookkiihh  mmoorraallnniihh  vvrriijjeeddnnoossttii  ii  pprriizznnaattee  

ssttrruuččnnoossttii  nnaa  ppoolljjuu  kkoojjee  ppookkrriivvaa  oovvaa  KKoonnvveenncciijjaa..  ČČllaannoovvee  KKoommiitteettaa  ććee  bbiirraattii  ssttrraannee  

uuggoovvoorrnniiccee  iizz  rreeddoovvaa  ssvvoojjiihh  ddrržžaavvlljjaannaa  ii  oonnii  ććee  ddjjeelloovvaattii  uu  lliiččnnoomm  ssvvoojjssttvvuu,,  uuzz  

ppooššttoovvaannjjee  rraavvnnoommjjeerrnnee  ggeeooggrraaffsskkee  zzaassttuupplljjeennoossttii,,  kkaaoo  ii  ggllaavvnniihh  pprraavvnniihh  ssiisstteemmaa..  

33..  ČČllaannoovvii  KKoommiitteettaa  ććee  ssee  bbiirraattii  ttaajjnniimm  ggllaassaannjjeemm  ssaa  lliissttee  oossoobbaa  kkoojjee  iimmeennuujjuu  

ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee..  SSvvaakkaa  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  mmoožžee  nnoommiinnoovvaattii  jjeeddnnuu  oossoobbuu  iizz  rreeddoovvaa  

ssvvoojjiihh  ddrržžaavvlljjaannaa..  

44..  PPrrvvii  iizzbboorr  zzaa  KKoommiitteett  ooddrržžaaććee  ssee  nnaajjkkaassnniijjee  ššeesstt  mmeesseeccii  oodd  ddaattuummaa  ssttuuppaannjjaa  

nnaa  ssnnaagguu  oovvee  KKoonnvveenncciijjee,,  aa  zzaattiimm  ssvvaakkee  ddrruuggee  ggooddiinnee..  NNaajjkkaassnniijjee  ččeettiirrii  mmjjeesseeccaa  pprriijjee  

ddaattuummaa  ssvvaakkoogg  iizzbboorraa,,  GGeenneerraallnnii  sseekkrreettaarr  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  ććee  uuppuuttiittii  ppiissmmoo  

ssttrraannaammaa  uuggoovvoorrnniiccaammaa  kkoojjiimm  iihh  ppoozziivvaa  ddaa  ddoossttaavvee  ssvvoojjee  nnoommiinnaacciijjee  uu  rrookkuu  oodd  ddvvaa  

mmjjeesseeccaa..  GGeenneerraallnnii  sseekkrreettaarr  ććee  zzaattiimm  pprriipprreemmiittii  lliissttuu  ssvviihh  ttaakkoo  nnoommiinnoovvaanniihh  oossoobbaa,,  

ppoo  aabbeecceeddnnoomm  rreedduu,,  nnaazznnaaččuujjuuććii  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  kkoojjee  ssuu  iihh  nnoommiinnoovvaallee,,  ii  

ppooddnniijjeeććee  jjee  ssttrraannaammaa  uuggoovvoorrnniiccaammaa  oovvee  KKoonnvveenncciijjee..  

55..  IIzzbboorrii  ććee  ssee  ooddrržžaavvaattii  nnaa  ssaassttaanncciimmaa  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  kkoojjee  ććee  ssaazziivvaattii  

GGeenneerraallnnii  sseekkrreettaarr  uu  sseeddiiššttuu  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa..  NNaa  ttiimm  ssaassttaanncciimmaa,,  nnaa  kkoojjiimmaa  ććee  

kkvvoorruumm  ččiinniittii  ddvviijjee  ttrreeććiinnee  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa,,  uu  KKoommiitteett  ććee  bbiittii  iizzaabbrraannee  oonnee  oossoobbee  

kkoojjee  ssuu  ddoobbiillee  nnaajjvveeććii  bbrroojj  ggllaassoovvaa  ii  aappssoolluuttnnuu  vveeććiinnuu  ggllaassoovvaa  pprreeddssttaavvnniikkaa  ssttrraannaa  

uuggoovvoorrnniiccaa  kkoojjee  ssuu  pprriissuuttnnee  ii  ggllaassaajjuu..  

66..  ČČllaannoovvii  KKoommiitteettaa  ććee  bbiittii  bbiirraannii  nnaa  ppeerriioodd  oodd  ččeettiirrii  ggooddiinnee..  OOnnii  ććee  iimmaattii  pprraavvoo  

nnaa  ppoonnoovvnnii  iizzbboorr,,  aakkoo  bbuudduu  ppoonnoovvoo  nnoommiinnoovvaannii..  MMaannddaatt  ppeett  ččllaannoovvaa  iizzaabbrraanniihh  nnaa  

pprrvviimm  iizzbboorriimmaa  pprreessttaajjee  nnaakkoonn  ddvviijjee  ggooddiinnee;;  ooddmmaahh  ppoosslliijjee  pprrvviihh  iizzbboorraa,,  

pprreeddssjjeeddaavvaajjuuććii  ssaassttaannkkaa  ććee  žžrreebboomm  iizzaabbrraattii  oovviihh  ppeett  ččllaannoovvaa..  

77..  UUkkoolliikkoo  ččllaann  KKoommiitteettaa  uummrree,,  ppooddnneessee  oossttaavvkkuu  iillii  iizzjjaavvii  ddaa  iizz  bbiilloo  kkoogg  ddrruuggoogg  

rraazzllooggaa  oonn  iillii  oonnaa  nnee  mmoožžee  ddaalljjee  ddaa  oobbaavvlljjaa  dduužžnnoossttii  uu  KKoommiitteettuu,,  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  

kkoojjaa  jjee  pprreeddlloožžiillaa  ttoogg  ččllaannaa  ććee  iimmeennoovvaattii  ddrruuggoogg  eekkssppeerrttaa  iizz  rreeddoovvaa  ssvvoojjiihh  ddrržžaavvlljjaannaa,,  

aa  ppoo  ooddoobbrreennjjuu  KKoommiitteettaa,,  ddaa  oobbaavvlljjaa  dduužžnnoosstt  ddoo  iisstteekkaa  mmaannddaattaa..  

88..  KKoommiitteett  ddoonnoossii  ssooppssttvveennaa  PPrraavviillaa  oo  rraadduu..  

99..  KKoommiitteett  bbiirraa  ssvvoojjee  ffuunnkkcciioonneerree  nnaa  ppeerriioodd  oodd  ddvviijjee  ggooddiinnee..  

1100..  SSaassttaannccii  KKoommiitteettaa  ććee  ssee  oobbiiččnnoo  ooddrržžaavvaattii  uu  ssjjeeddiiššttuu  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  iillii  nnaa  

bbiilloo  kkoomm  ppooggooddnnoomm  mmjjeessttuu  kkoojjee  KKoommiitteett  ooddrreeddii..  KKoommiitteett  ććee  ssee  oobbiiččnnoo  ssaassttaajjaattii  

jjeeddaannppuutt  ggooddiiššnnjjee..  TTrraajjaannjjee  ssaassttaannaakkaa  bbiiććee  ooddrreeđđeennoo,,  aa  uukkoolliikkoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  ppoonnoovvoo  

rraazzmmaattrraannoo,,  nnaa  ssaassttaanncciimmaa  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  oovvee  KKoonnvveenncciijjee,,  aa  ppoo  ooddoobbrreennjjuu  

GGeenneerraallnnee  sskkuuppššttiinnee..  

1111..  GGeenneerraallnnii  sseekkrreettaarr  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  ććee  oobbeezzjjbbeeddiittii  ppoottrreebbnnoo  oossoobblljjee  ii  

uusslloovvee  zzaa  eeffiikkaassnnoo  oobbaavvlljjaannjjee  ffuunnkkcciijjaa  KKoommiitteettaa  nnaa  oossnnoovvuu  oovvee  KKoonnvveenncciijjee..  

1122  ČČllaannoovvii  KKoommiitteettaa  ffoorrmmiirraannoogg  nnaa  oossnnoovvuu  oovvee  KKoonnvveenncciijjee  ććee  pprriimmaattii  

pprriinnaaddlleežžnnoossttii  iizz  ssrreeddssttaavvaa  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa,,  ppoo  ooddoobbrreennjjuu  GGeenneerraallnnee  sskkuuppššttiinnee  ii  

ppoodd  uusslloovviimmaa  ii  uu  ffoorrmmii  kkoojjee  uuttvvrrddii  SSkkuuppššttiinnaa..  

ČČllaann  4444  
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11..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ssee  oobbaavveezzuujjuu  ddaa  ppooddnnoossee  KKoommiitteettuu,,  pprreekkoo  GGeenneerraallnnoogg  

sseekkrreettaarraa  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa,,  iizzvvjjeeššttaajjee  oo  mmjjeerraammaa  kkoojjee  ssuu  uussvvoojjiillee  zzaa  oossttvvaarriivvaannjjee  

pprraavvaa  kkoojjaa  ssuu  oovvddee  pprriizznnaattaa  ii  oo  nnaapprreettkkuu  oossttvvaarreennoomm  uu  ppoogglleedduu  uužžiivvaannjjaa  ttiihh  pprraavvaa::  

((aa))  ––  uu  rrookkuu  oodd  ddvviijjee  ggooddiinnee  oodd  ssttuuppaannjjaa  nnaa  ssnnaagguu  oovvee  KKoonnvveenncciijjee  zzaa  ddoottiiččnnuu  ssttrraannuu  

uuggoovvoorrnniiccuu;;  

((bb))  ––  zzaattiimm  ssvvaakkiihh  ppeett  ggooddiinnaa..  

22..  IIzzvvjjeeššttaajjii  ssaaččiinnjjeennii  uu  sskkllaadduu  ssaa  oovviimm  ččllaannoomm  ććee  uukkaazzaattii  nnaa  ččiinniiooccee  ii  

eevveennttuuaallnnee  tteešškkooććee  kkoojjii  uuttiiččuu  nnaa  sstteeppeenn  iissppuunnjjaavvaannjjaa  oobbaavveezzaa  iizz  oovvee  KKoonnvveenncciijjee..  

IIzzvvjjeeššttaajjii  ććee  ttaakkoođđee  ssaaddrržžaattii  ttaakkvvee  iinnffoorrmmaacciijjee  kkoojjee  ććee  KKoommiitteettuu  oommoogguuććiittii  

ssvveeoobbuuhhvvaattnnoo  ssaagglleeddaavvaannjjee  sspprroovvoođđeennjjaa  KKoonnvveenncciijjee  uu  ooddnnoossnnoojj  zzeemmlljjii..  

33..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  kkoojjaa  jjee  ppooddnniijjeellaa  ssvveeoobbuuhhvvaattnnii  iinniicciijjaallnnii  iizzvvjjeeššttaajj  KKoommiitteettuu  

nnee  mmoorraa  uu  ssvvoojjiimm  kkaassnniijjiimm  iizzvvjjeeššttaajjiimmaa,,  ppooddnniijjeettiimm  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssttaavvoomm  11  ((bb))  oovvoogg  

ččllaannaa,,  ddaa  ppoonnaavvlljjaa  pprreetthhooddnnoo  ddaattee  oossnnoovvnnee  iinnffoorrmmaacciijjee..  

44..  KKoommiitteett  mmoožžee  ddaa  ttrraažžii  oodd  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ddooddaattnnee  iinnffoorrmmaacciijjee  oodd  zznnaaččaajjaa  

zzaa  pprriimmjjeennuu  oovvee  KKoonnvveenncciijjee..  

55..  KKoommiitteett  ććee  ssvvaakkee  ddvvee  ggooddiinnee  ppooddnnoossiittii  GGeenneerraallnnoojj  sskkuuppššttiinnii  UUjjeeddiinnjjeenniihh  

nnaacciijjaa,,  pprreekkoo  EEkkoonnoommsskkoogg  ii  ssoocciijjaallnnoogg  ssaavvjjeettaa,,  iizzvvjjeeššttaajjee  oo  ssvvoojjiimm  aakkttiivvnnoossttiimmaa..  

66..  SSttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ććee  oobbeezzbbjjeeddiittii  ddaa  iimm  iizzvvjjeeššttaajjii  bbuudduu  ddoossttuuppnnii  nnaajjššiirroojj  

jjaavvnnoossttii  uu  nnjjiihhoovviimm  zzeemmlljjaammaa..  

ČČllaann  4455  

UU  cciilljjuu  ppooddssttiiccaannjjaa  eeffiikkaassnnee  pprriimmjjeennee  KKoonnvveenncciijjee  ii  uunnaapprrjjeeđđeennjjaa  mmeeđđuunnaarrooddnnee  

ssaarraaddnnjjee  nnaa  ppoolljjuu  kkoojjee  ppookkrriivvaa  KKoonnvveenncciijjaa::  

((aa))  SSppeecciijjaalliizzoovvaannee  aaggeenncciijjee,,  UUNNIICCEEFF  ii  ddrruuggii  oorrggaannii  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  ććee  iimmaattii  

pprraavvoo  ddaa  bbuudduu  pprreeddssttaavvlljjeennii  pprriilliikkoomm  rraazzmmaattrraannjjaa  pprriimmjjeennee  oonniihh  ooddrreeddaabbaa  oovvee  

KKoonnvveenncciijjee  kkoojjee  ssppaaddaajjuu  uu  ookkvviirree  nnjjiihhoovviihh  oovvllaaššććeennjjaa..  KKoommiitteett  mmoožžee  ppoozzvvaattii  

ssppeecciijjaalliizzoovvaannee  aaggeenncciijjee,,  UUNNIICCEEFF  ii  ddrruuggaa  nnaaddlleežžnnaa  ttiijjeellaa  kkoojjaa  ssmmaattrraa  ooddggoovvaarraajjuuććiimm  

ddaa  pprruužžee  ssttrruuččnnii  ssaavvjjeett  zzaa  pprriimmjjeennuu  KKoonnvveenncciijjee  uu  oobbllaassttiimmaa  kkoojjee  ssppaaddaajjuu  uu  ookkvviirree  

nnjjiihhoovviihh  oovvllaaššććeennjjaa..  KKoommiitteett  mmoožžee  ppoozzvvaattii  ssppeecciijjaalliizzoovvaannee  aaggeenncciijjee,,  UUNNIICCEEFF  ii  ddrruuggee  

oorrggaannee  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  ddaa  ppooddnneessuu  iizzvvjjeeššttaajjee  oo  pprriimmjjeennii  KKoonnvveenncciijjee  iizz  oobbllaassttii  kkoojjee  

ssppaaddaajjuu  uu  ookkvviirree  nnjjiihhoovviihh  aakkttiivvnnoossttii..  

((bb))  KKoommiitteett  ććee  pprreenniijjeettii,,  uukkoolliikkoo  ssmmaattrraa  zzaa  ppoottrreebbnnoo,,  ssppeecciijjaalliizzoovvaanniimm  

aaggeenncciijjaammaa,,  UUNNIICCEEFF--uu  ii  ddrruuggiimm  nnaaddlleežžnniimm  ttiijjeelliimmaa,,  ssvvee  iizzvvjjeeššttaajjee  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  

kkoojjii  ssaaddrržžee  zzaahhttjjeevvee  iillii  uukkaazzuujjuu  nnaa  ppoottrreebbuu  zzaa  tteehhnniiččkkiimm  ssaavvjjeettoomm  iillii  ppoommooććii,,  zzaajjeeddnnoo  

ssaa  eevveennttuuaallnniimm  nnaappoommeennaammaa  ii  pprreeddlloozziimmaa  KKoommiitteettaa  oo  ttiimm  zzaahhttjjeevviimmaa  ii  

ppookkaazzaatteelljjiimmaa..  

((cc))  KKoommiitteett  mmoožžee  pprreeppoorruuččiittii  GGeenneerraallnnoojj  sskkuuppššttiinnii  ddaa  zzaattrraažžii  oodd  GGeenneerraallnnoogg  

sseekkrreettaarraa  ddaa  pprroouuččii  ooddrreeđđeennaa  ppiittaannjjaa  kkoojjaa  ssee  ooddnnoossee  nnaa  pprraavvaa  ddjjeetteettaa..  

((dd))  KKoommiitteett  mmoožžee  ddaa  iizznnoossii  pprriijjeeddllooggee  iillii  ddaajjee  ooppššttee  pprreeppoorruukkee  zzaassnnoovvaannee  nnaa  

iinnffoorrmmaacciijjaammaa  pprriimmlljjeenniimm  sshhooddnnoo  ččllaannoovviimmaa  4444  ii  4455  oovvee  KKoonnvveenncciijjee..  TTaakkvvii  pprriijjeeddlloozzii  ii  

ooppššttee  pprreeppoorruukkee  bbiiććee  pprreenniijjeettii  ssvvaakkoojj  zzaaiinntteerreessoovvaannoojj  ddrržžaavvii  ppoottppiissnniiccii,,  aa  GGeenneerraallnnaa  

sskkuuppššttiinnaa  ććee  oo  nnjjiimmaa  bbiittii  oobbaavvjjeešštteennaa  zzaajjeeddnnoo  ssaa  eevveennttuuaallnniimm  kkoommeennttaarriimmaa  ssttrraannaa  

uuggoovvoorrnniiccaa..  

IIIIII  DDiioo  

ČČllaann  4466  

OOvvaa  KKoonnvveenncciijjaa  jjee  oottvvoorreennaa  zzaa  ppoottppiiss  ssvviimm  ddrržžaavvaammaa..  
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ČČllaann  4477  

OOvvaa  KKoonnvveenncciijjaa  ppooddlliijjeežžee  rraattiiffiikkaacciijjii..  IInnssttrruummeennttii  rraattiiffiikkaacciijjee  bbiiććee  ddeeppoonnoovvaannii  

kkoodd  GGeenneerraallnnoogg  sseekkrreettaarraa  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa..  

ČČllaann  4488  

OOvvaa  KKoonnvveenncciijjaa  ććee  oossttaattii  oottvvoorreennaa  zzaa  pprriissttuuppaannjjee  ssvviimm  ddrržžaavvaammaa..  IInnssttrruummeennttii  oo  

pprriissttuuppaannjjuu  bbiiććee  ddeeppoonnoovvaannii  kkoodd  GGeenneerraallnnoogg  sseekkrreettaarraa  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa..  

ČČllaann  4499  

11..  OOvvaa  KKoonnvveenncciijjaa  ććee  ssttuuppiittii  nnaa  ssnnaagguu  ttrriiddeesseettoogg  ddaannaa  oodd  ddaattuummaa  ddeeppoonnoovvaannjjaa  

kkoodd  GGeenneerraallnnoogg  sseekkrreettaarraa  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  ddvvaaddeesseettoogg  iinnssttrruummeennttaa  oo  rraattiiffiikkaacciijjii  iillii  

pprriissttuuppaannjjuu..  

22..  ZZaa  ssvvaakkuu  ddrržžaavvuu  kkoojjaa  rraattiiffiikkuujjee  iillii  pprriissttuuppii  KKoonnvveenncciijjii  ppoosslliijjee  ddeeppoonnoovvaannjjaa  

ddvvaaddeesseettoogg  iinnssttrruummeennttaa  oo  rraattiiffiikkaacciijjii  iillii  pprriissttuuppaannjjuu,,  KKoonnvveenncciijjaa  ććee  ssttuuppiittii  nnaa  ssnnaagguu  

ttrriiddeesseettoogg  ddaannaa  nnaakkoonn  ššttoo  ddrržžaavvaa  ddeeppoonnuujjee  ssvvoojj  iinnssttrruummeenntt  oo  rraattiiffiikkaacciijjii  iillii  

pprriissttuuppaannjjuu..  

ČČllaann  5500  

11..  SSvvaakkaa  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  mmoožžee  pprreeddlloožžiittii  aammaannddmmaann  ii  ddoossttaavviittii  ggaa  

GGeenneerraallnnoomm  sseekkrreettaarruu  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa..  GGeenneerraallnnii  sseekkrreettaarr  ććee  ppoottoomm  pprroosslliijjeeddiittii  

aammaannddmmaann  ssttrraannaammaa  uuggoovvoorrnniiccaammaa  ssaa  zzaahhttjjeevvoomm  ddaa  uukkaažžuu  ddaa  llii  žžeellee  kkoonnffeerreenncciijjuu  

ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  uu  cciilljjuu  rraazzmmaattrraannjjaa  ii  ggllaassaannjjaa  oo  pprreeddlloozziimmaa..  UU  sslluuččaajjuu  ddaa  ssee  uu  rrookkuu  

oodd  ččeettiirrii  mmjjeesseeccaa  oodd  ddaattuummaa  ssllaannjjaa  pprreeddllooggaa  nnaajjmmaannjjee  jjeeddnnaa  ttrreeććiinnaa  ssttrraannaa  

uuggoovvoorrnniiccaa  oopprreeddiijjeellii  zzaa  ttaakkvvuu  kkoonnffeerreenncciijjuu,,  GGeenneerraallnnii  sseekkrreettaarr  ććee  ssaazzvvaattii  

kkoonnffeerreenncciijjuu  ppoodd  ppookkrroovviitteelljjssttvvoomm  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa..  SSvvaakkii  aammaannddmmaann  uussvvoojjeenn  

vveeććiinnoomm  pprriissuuttnniihh  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  kkoojjee  ssuu  ggllaassaallee  nnaa  kkoonnffeerreenncciijjii  bbiiććee  ppooddnniijjeett  nnaa  

ooddoobbrreennjjee  GGeenneerraallnnoojj  sskkuuppššttiinnii  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa..  

22..  AAmmaannddmmaann  uussvvoojjeenn  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssttaavvoomm  11  oovvoogg  ččllaannaa  ććee  ssttuuppiittii  nnaa  ssnnaagguu  

kkaaddaa  ggaa  ooddoobbrrii  GGeenneerraallnnaa  sskkuuppššttiinnaa  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  ii  kkaaddaa  ggaa  pprriihhvvaattee  ddvviijjee  

ttrreeććiinnee  ssttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa..  

33..  KKaaddaa  aammaannddmmaann  ssttuuppii  nnaa  ssnnaagguu,,  oobbaavveezziivvaaććee  oonnee  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  kkoojjee  ssuu  

ggaa  pprriihhvvaattiillee,,  ddookk  ććee  oossttaallee  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ii  ddaalljjee  bbiittii  oobbaavveezzaannee  ooddrreeddbbaammaa  oovvee  

KKoonnvveenncciijjee  ii  bbiilloo  kkoojjiimm  rraanniijjiimm  aammaannddmmaannoomm  kkoojjii  ssuu  pprriihhvvaattiillee..  

ČČllaann  5511  

11..  GGeenneerraallnnii  sseekkrreettaarr  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  ććee  pprriimmaattii  ii  ssllaattii  ssvviimm  ddrržžaavvaammaa  tteekksstt  

rreezzeerrvvii  kkoojjee  ssttrraannee  uuggoovvoorrnniiccee  ssttaavvee  uu  vvrriijjeemmee  rraattiiffiikkaacciijjee  iillii  pprriissttuuppaannjjaa..  

22..  RReezzeerrvvaa  nneessppoojjiivvaa  ssaa  cciilljjeemm  ii  ssvvrrhhoomm  oovvee  KKoonnvveenncciijjee  nneeććee  bbiittii  ddoozzvvoolljjeennaa..  

33..  RReezzeerrvvee  mmoogguu  bbiittii  ppoovvuuččeennee  uu  bbiilloo  kkoojjee  vvrriijjeemmee  oobbaavvjjeešštteennjjeemm  uu  ttoomm  cciilljjuu  

uuppuuććeennoomm  GGeenneerraallnnoomm  sseekkrreettaarruu  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  kkoojjii  ććee  ttaaddaa  oobbaavvjjeessttiittii  ssvvee  

ddrržžaavvee..  TTaakkvvoo  oobbaavvjjeešštteennjjee  ććee  pprrooiizzvveessttii  ddeejjssttvvoo  oodd  ddaattuummaa  kkaaddaa  ggaa  pprriimmii  GGeenneerraallnnii  

sseekkrreettaarr..  

ČČllaann  5522  

SSttrraannaa  uuggoovvoorrnniiccaa  mmoožžee  oottkkaazzaattii  oovvuu  KKoonnvveenncciijjuu  ppiissmmeenniimm  oobbaavvjjeešštteennjjeemm  

uuppuuććeenniimm  GGeenneerraallnnoomm  sseekkrreettaarruu  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa..  OOttkkaazz  ssttuuppaa  nnaa  ssnnaagguu  ggooddiinnuu  

ddaannaa  oodd  ddaannaa  kkaaddaa  GGeenneerraallnnii  sseekkrreettaarr  pprriimmii  oovvoo  oobbaavvjjeešštteennjjee..  

  

ČČllaann  5533  

GGeenneerraallnnii  sseekkrreettaarr  UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa  jjee  ooddrreeđđeenn  zzaa  ddeeppoozziittaarraa  oovvee  KKoonnvveenncciijjee..  
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ČČllaann  5544  

OOrriiggiinnaall  oovvee  KKoonnvveenncciijjee  ččiijjii  ssuu  aarraappsskkii,,  eenngglleesskkii,,  ffrraannccuusskkii,,  kkiinneesskkii,,  rruusskkii  ii  

ššppaannsskkii  tteekkssttoovvii  jjeeddnnaakkoo  vvjjeerrooddoossttoojjnnii,,  bbiiććee  ddeeppoonnoovvaannii  kkoodd  GGeenneerraallnnoogg  sseekkrreettaarraa  

UUjjeeddiinnjjeenniihh  nnaacciijjaa..  

 


