Protokol týkající se právního postavení uprchlíků
z 31. ledna 1967
Smluvní strany tohoto protokolu,
berouce na vědomí, že Úmluva týkající se právního postavení
uprchlíků uzavřená v Ženevě 28. července 1951 (a dále označovaná
jako Úmluva) zahrnuje pouze ty osoby, které se staly uprchlíky
následkem událostí nastalých před 1. lednem 1951,
berouce v úvahu, že od doby přijetí této úmluvy se vyskytly nové
kategorie uprchlíků a že by tudíž takoví uprchlíci nemuseli spadat
do působnosti této úmluvy,
považujíce za žádoucí, aby všichni uprchlíci mohli užívat stejného
postavení, jaké je obsaženo v definici Úmluvy, bez vztahu k
časovému omezení 1. lednem 1951,
se dohodly na následujícím:
Čl.I
Všeobecné ustanovení
1. Smluvní strany tohoto protokolu se zavazují uplatňovat na
uprchlíky, jejichž postavení je určeno v následujících odstavcích
články 2 až 34 včetně Úmluvy.
2. Pro účely tohoto protokolu se rozumí pod pojmem "uprchlík"
- s výjimkou vztahující se na odstavec 3 tohoto článku - jakákoliv
osoba odpovídající definici článku 1 Úmluvy, jako by slova
"následkem událostí nastalých před 1. lednem 1951 a ..." a slova
"... následkem těchto událostí" v článku 1 A/2/ byla vynechána.
3. Smluvní strany budou dodržovat tento protokol bez
jakýchkoli zeměpisných omezení; avšak platná prohlášení učiněná
smluvními státy Úmluvy v souladu s článkem 1 B/1/, pokud nebyla
rozšířena podle článku 1 B/2/, jsou platná též pro tento
protokol.
Čl.II
Spolupráce státních orgánů se Spojenými národy
1. Smluvní strany tohoto protokolu se zavazují spolupracovat
s Úřadem Vysokého komisaře Spojených národů pro uprchlíky nebo s
kteroukoliv jinou odbornou organizací Spojených národů, která by
jej mohla nahradit ve výkonu jeho funkcí, a zejména usnadňovat

jeho povinnost dozírat na provádění ustanovení tohoto protokolu.
2. Aby Úřad Vysokého komisaře nebo jakákoli jiná odborná
organizace Spojených národů, která by se stala jeho nástupcem,
mohl podávat zprávy příslušným orgánům Spojených národů, smluvní
strany tohoto protokolu se zavazují mu poskytovat v příslušné
formě požadované informace a statistické údaje, které se týkají
a) situace uprchlíků,
b) provádění tohoto protokolu,
c) zákonů, předpisů a vyhlášek nyní nebo v budoucnosti platných,
vztahujících se na uprchlíky.
Čl.III
Informace o vnitrostátním zákonodárství
Smluvní strany tohoto protokolu oznámí Generálnímu
tajemníkovi Spojených národů znění zákonů a předpisů, které mohou
být přijaty k zabezpečení provádění tohoto protokolu.
Čl.IV
Řešení sporů
Jakýkoliv spor mezi stranami tohoto protokolu, vztahující se
k jeho výkladu či provádění, který nelze vyřešit jiným způsobem,
bude předložen Mezinárodnímu soudnímu dvoru na návrh kterékoliv
strany ve sporu.
Čl.V
Přístup
Tento protokol bude otevřen pro přístup všem smluvním státům
Úmluvy a každému jinému členskému státu Spojených národů nebo
členu kterékoliv z odborných organizací Spojených národů nebo
takovému, jemuž bude adresováno pozvání k přístupu Valným
shromážděním Spojených národů. Přístup se provádí uložením listiny
o přístupu u Generálního tajemníka Spojených národů.
Čl.VI
Federální doložka
Následující ustanovení se týkají případu federálního nebo
unitárního státu:
a) Pokud jde o ty články Úmluvy, které se musí používat v souladu
s článkem I, odstavec 1 tohoto protokolu, které spadají do
zákonodárné pravomoci federálního zákonodárného orgánu, závazky
federální vlády budou v tomto rozsahu stejné jako závazky těch

smluvních stran, jež nejsou federálními státy.
b) Pokud jde o ty články Úmluvy, které se používají v souladu s
článkem I, odstavcem 1 tohoto protokolu, které spadají do
zákonodárné pravomoci členského státu, provincie nebo kantonu,
jež nejsou podle ústavního systému federace vázány provést
zákonodárné opatření, federální vláda přednese tyto články s
příznivým doporučením příslušným orgánům států, provincií nebo
kantonů, v nejkratší možné době.
c) Federální stát, který je smluvní stranou tohoto protokolu,
poskytne na žádost každé jiné smluvní strany předanou
prostřednictvím Generálního tajemníka Spojených národů,
prohlášení o právu a praxi federace a jejích ústavních součástí
ve věci každého dílčího ustanovení Úmluvy, jež je používáno v
souladu s článkem I, odstavcem 1 tohoto protokolu, které
ukazuje rozsah, jakým bylo toto ustanovení provedeno v zákonném
nebo jiném opatření.
Čl.VII
Výhrady a prohlášení
1. V okamžiku přístupu může kterýkoliv stát učinit výhrady k
článku IV tohoto protokolu a k provádění jakýchkoli ustanovení
Úmluvy v souladu s článkem I tohoto protokolu s výjimkou těch,
která jsou obsažena v článcích 1, 3, 4, 16(1) a 33, za
předpokladu, že v případě smluvního státu Úmluvy výhrady učiněné k
tomuto článku se nebudou vztahovat na uprchlíky spadající do
působnosti této úmluvy.
2. Výhrady, učiněné smluvními státy Úmluvy v souladu s
článkem 42 této úmluvy, se vztahují k povinnostem těchto států
vyplývajícím pro ně podle tohoto protokolu, pokud nebudou
odvolány.
3. Kterýkoliv stát, který učinil výhradu v souladu s
odstavcem 1 tohoto článku, je oprávněn kdykoliv tuto výhradu
odvolat příslušným oznámením adresovaným Generálnímu tajemníkovi
Spojených národů.
4. Prohlášení učiněná podle článku 40, odstavců 1 a 2 Úmluvy
smluvní stranou přistupující k tomuto protokolu, se budou rovněž
vztahovat na tento protokol, pokud v okamžiku přístupu neučiní
dotyčná smluvní strana opačné oznámení adresované Generálnímu
tajemníkovi Spojených národů. Ustanovení článku 40, odstavců 2 a 3
a článku 44 odstavce 3 Úmluvy se vztahují mutatis mutandis i k
tomuto protokolu.
Čl.VIII
Vstup v platnost

1. Tento protokol vstoupí v platnost dnem uložení šesté
listiny o přístupu.
2. Pro každý stát, který přistoupil k tomuto protokolu po
uložení šesté listiny o přístupu, vstoupí Protokol v platnost dnem
uložení listiny o přístupu tohoto státu.
Čl.IX
Odstoupení
1. Kterákoliv smluvní strana má možnost kdykoliv odstoupit od
tohoto protokolu oznámením adresovaným Generálnímu tajemníkovi
Spojených národů.
2. Toto odstoupení nabývá účinnosti pro danou smluvní stranu
rok po dni, kdy je obdržel Generální tajemník Spojených národů.
Čl.X
Oznámení Generálního tajemníka Spojených národů
Generální tajemník Spojených národů podá zprávu všem státům
zmíněným v článku V tohoto protokolu o datu vstupu v platnost,
přístupech, výhradách a odvolání výhrad, jakož i o odstoupení od
tohoto protokolu, právě tak jako o prohlášeních a oznámeních,
která se k nim vztahují.
Čl.XI
Uložení v archivech Sekretariátu Spojených národů
Jeden výtisk tohoto protokolu, jehož anglické, čínské,
francouzské, ruské a španělské znění jsou stejně autentická,
podepsaný předsedou Valného shromáždění a Generálním tajemníkem
Spojených národů, bude uložen v archivech Sekretariátu Spojených
národů. Generální tajemník dodá jeho ověřené opisy všem členským
státům Spojených národů, jakož i ostatním státům zmíněným v
článku V.

