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1. Kilka słó w o historii praw dziecka.
Prawa dziecka po raz pierwszy zapisano w tak zwanej Deklaracji Genewskiej w
1924 r., jednak pierwszy pełny zbiór praw został zapisany w Konwencji o Prawach
Dziecka przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 r. W
Polsce obowią zuje ona od 1991 r.
Konwencja chroni wszystkie osoby poniż ej 18 roku ż ycia. Jest dokumentem
jedynym w swoim rodzaju, ponieważ jest uniwersalna, nie moż e być kwestionowana i
obejmuje wszystkie aspekty zwią zane z dobrem dziecka. Ustanawia nowe etyczne
zasady i mię dzynarodowe normy postę powania wobec dzieci.
Konwencja opiera się na czterech podstawowych zasadach:
1. Dzieci nie wolno dyskryminować ze wzglę du na rasę , kolor skóry, płeć, ję zyk,
religię , pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne
2. Dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich sferach swego ż ycia (rozwój
fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny)
3. Dobro dziecka należ y stawiać na pierwszym miejscu
4. Dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo we wszystkich decyzjach
dotyczą cych ich ż ycia
Prawa zawarte w Konwencji moż na podzielić na prawa osobiste, socjalne i
polityczne.
Prawa osobiste to te, które przysługują każ demu człowiekowi właśnie dlatego, ż e
jest człowiekiem. Nikt ich ludziom nie daje i nikt ich odebrać nie moż e. Człowiek też
nie moż e powiedzieć, ż e ich nie chce. Do najważ niejszych z nich należ y prawo do
prywatności, swobody myśli, religii, do ż ycia bez przemocy oraz prawo do informacji.
Prawa socjalne są rezultatem porozumienia mię dzy obywatelami a pań stwem. Im
bogatsze pań stwo, tym wię cej praw socjalnych mają jego obywatele. Do tej grupy
praw zalicza się m.in. prawo do nauki, prawo do ochrony zdrowia, prawo do
wypoczynku, do pomocy materialnej oraz prawo do korzystania z dóbr kultury.
Prawa polityczne to prawo dzieci do stowarzyszania się . Nie mogą one jednak
należ eć do partii politycznych, nie mają też praw wyborczych, czyli nie mogą
decydować, kto w pań stwie bę dzie pełnił władzę .
2. Podejście do praw dzieci w Unii Europejskiej
"Na począ tku XXI wieku Europa stoi na rozdroż u. Co ma wpływ na kreowanie
unii monetarnej w długoterminowym projekcie integracji europejskiej? Czy
europejskie kraje wysokorozwinię te mogą odnowić się w sposób, który zachowa
wysoki stopień ochrony socjalnej w obliczu silnej presji ekonomicznej, społecznej i
demograficznej? Czy wzrost moż e prowadzić do silniejszej i spójniejszej Europy czy
interes
małej
grupy
pań stw
bę dzie
dominują cy?
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Pomimo ogromnej waż ności dla dzieci takiego scenariusza jak ten, przyszłość Europy
i UE prawie nigdy nie jest rozpatrywana z punktu widzenia dzieci."
Raport Euronet "Polityka wobec dzieci w Europie XXI wieku-pierwsze kroki",styczeń
1999
Jak wynika z danych statystycznych obecnie w krajach Unii Europejskiej ż yje
90 mln. dzieci. Jednakż e udział ich w ż yciu unijnej społeczności, jak też postrzeganie
dzieci jako grupy obywateli jest znikome. Jak wynika z raportu opracowanego na
zlecenie Komisji Europejskiej dyskusje podejmowane w krajach "15" na temat dzieci
prowadzone są jedynie w kontekście ekspansji ruchów neofaszystowskich, piłkarskiej
chuliganerii, poziomu edukacji, czy też wykorzystania seksualnego. I niestety czę sto
jest tak, ż e debaty na wspomniane tematy rozpoczynają dorośli, a dzieci czy też
młodzież maja w nich jedynie status przedmiotu. Zapomina się o tym, ż e dzieci są nie
przedmiotem, ale przede wszystkim podmiotem praw przyznanych im tak przez
mię dzynarodowe, jak i krajowe akty prawne.
Uniwersalne zapisy Konwencji Praw Dziecka wprowadzają powszechne
twierdzenie, iż dzieci są podmiotami praw i zasługują na poważ ne traktowanie. Wśród
krajów członkowskich są takie, których polityka i ustawodawstwo są najbardziej
rozwinię te na świecie. Jednak nadal jest duż o do zrobienia. Parlament Europejski
twierdzi, ż e Unia Europejska musi odegrać tu kluczową rolę . Jest to silna politycznie
instytucja, której polityka i ustawodawstwo mają znaczą cy wpływ na ż ycie dzieci.1
Do tej pory na forum Unii Europejskiej nie został wydany ż aden prawnie
wią ż ą cy dokument dotyczą cy ochrony praw dzieci. Jednakż e każ de z pań stw
członkowskich "15" ratyfikowało Konwencję Praw Dziecka, która nakłada na rzą dy
tych pań stw konkretne zobowią zania do przestrzegania praw dzieci oraz ich promocji.
W tej sytuacji obowią zkiem Unii Europejskiej jest podejmowanie takich działań w
zakresie prowadzonej przez nią polityki i wydawanych aktów prawnych, które nie
bę dą hamowały podję tych zobowią zań pań stw członkowskich wynikają cych z
ratyfikacji Konwencji Praw Dziecka.
Każ dy artykuł Konwencji Praw Dziecka jest waż ny. Jednakż e z punktu
widzenia wynikają cych z nich zobowią zań dla pań stw, które Konwencję ratyfikowały
priorytetowe znaczenie przyznać należ y nastę pują cym regulacjom:
Artykuł 2
1. Pań stwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały i gwarantowały
prawa zawarte w niniejszej konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skó ry, płci, języka, religii, poglądó w
politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawnoś ci, cenzusu urodzenia lub
jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodzicó w bądź opiekuna prawnego.
2. Pań stwa-Strony będą podejmowały właś ciwe kroki dla zapewnienia ochrony
dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na status
prawny, działalnoś ć, wyrażane poglądy lub przekonania religijne rodzicó w dziecka,
opiekunó w prawnych lub członkó w rodziny

1 Raport Euronetu "Problem dyskryminacji dzieci w Unii Europejskiej"
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Jak widać, art. 2 Konwencji Praw Dziecka zobowią zuje pań stwa do
wypełnienia wszystkich praw zawartych w Konwencji w stosunku do wszystkich
dzieci znajdują cych się pod jurysdykcją pań stwa. Tym samym obliguje on rzą dy i
instytucje europejskie do podejmowania takich działań , które nie bę dą dyskryminować
ż adnego dziecka, jak również bę dą je chronić przed dyskryminacją przez innych.
Ochrona przysługuje nie tylko tym dzieciom, które są obywatelami danego pań stwa,
ale takż e obcokrajowcom, uchodźcom szukają cym azylu oraz dzieciom nielegalnych
emigrantów. Wszystkie dzieci znajdują ce się na terytorium danego pań stwa mają
prawo do respektowania ich praw i równego traktowania.
Artykuł 3
1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub
prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała
ustawodawcze, sprawąnadrzędnąbędzie najlepsze zabezpieczenie interesó w dziecka.
2. Pań stwa - Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony
stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod
obowiązki jego rodzicó w, opiekunó w prawnych lub innych osó b
odpowiedzialnych, i w tym celu będą podejmowały wszelkie
ustawodawcze oraz administracyjne.

i opieki w takim
uwagę prawa i
prawnie za nie
właś ciwe kroki

3. Pań stwa - Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki odpowiedzialne
za opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm ustanowionych przez
kompetentne władze, w szczegó lnoś ci w dziedzinach bezpieczeń stwa, zdrowia, jak
ró wnież dotyczących właś ciwego doboru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego
nadzoru.
Artykuł ten dotyczy niezwykle istotnej kwestii - działania w najlepszym interesie
dziecka. Jasno z niego wynika, ż e wszelkie instytucje tak publiczne , jak i prywatne,
władze administracyjne, są dy lub ciała ustawodawcze, jeż eli podejmują jakiekolwiek
działania dotyczą ce dzieci, muszą mieć na uwadze jak najlepsze zabezpieczenie ich
interesów. Moż na również powiedzieć, ż e artykuł 3 Konwencji jest remedium na
czę stą praktykę , jaką jest nieuwzglę dnianie interesów dzieci w procesie tworzenia
prawa. Obliguje on rzą dy pań stw do każ dorazowego rozważ enia i przejrzenia
proponowanego ustawodawstwa, jak też realizowanej polityki, aby ocenić czy jest ona
spójna z najlepszym interesem dziecka. Konieczne jest zatem respektowanie przez
Unię Europejską zobowią zań , które miałyby na celu, przy rozwoju odpowiedniej
polityki, wyraźne uznanie praw i interesów dzieci, które to przepisy mogłyby być
wprowadzone na szczeblu krajowym.
Artykuł 6
1. Pań stwa - Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia.
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2. Pań stwa - Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i
rozwoju dziecka.
Artykuł 6 Konwencji kładzie nacisk na prawo każ dego dziecka do ż ycia i
optymalnych warunków do utrzymania się i rozwoju. Zasada jednakowego
traktowania wymaga od rzą dów podję cia odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia
równego respektowania praw wobec dzieci wymaga również rozważ enia czy wybrany
kierunek działań nie jest szkodliwy dla zdrowia i dobra dzieci jako ogółu.
Artykuł 12
1. Pań stwa-Strony zapewniają dziecku, któ re jest zdolne do kształtowania swych
własnych poglądó w, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądó w we
wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie
do wieku oraz dojrzałoś ci dziecka.
2. W tym celu dziecko będzie miało w szczegó lnoś ci zapewnioną możliwoś ć
wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym
dziecka, bezpoś rednio lub za poś rednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego
organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego.
Artykuł 12 stanowi, ż e wszystkie dzieci mają prawo do wyraż ana własnych
opinii we wszystkich sprawach, które ich dotyczą , jak również mają prawo do tego,
by ich poglą dy były traktowane poważ nie zgodnie z ich wiekiem i dojrzałością .
Mówią c inaczej dzieci mają prawo by konsultowano z nimi decyzje , które ich dotyczą
zarówno jako jednostki, jak i ogółu.
Reasumują c stwierdzić należ y, ż e zasadniczą sprawą jest, ż e UE powinna
szukać pomocy w rozwijaniu polityki wobec dzieci, takiej która bierze pod uwagę i
wyposaż a dzieci we wszystko czego potrzebują . Taka polityka powinna być oparta na
ogólnej wizji tego co "Europa" moż e znaczyć dla dzieci, i w jaki sposób - przy
poparciu pań stw członkowskich i przestrzegają c zasady subsydiarności - instytucje UE
bę dą :
•
•
•
•

Słuchać głosów dzieci i włą czać je w proces decyzyjny
Zachę cać dzieci do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi
obywatelami
W pełni chronić dzieci przed negatywnym wpływem polityki UE
Inwestować w dzieci i rozwijać politykę promują cą ich interesy,
zachę cać by dzielić się najlepszą praktyką w implementacji praw
dziecka i zainteresowaniami 2

2 Raport Euronet "Polityka wobec dzieci w Europie XXI wieku-pierwsze kroki",styczeń 1999

7

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie

www.rcie.koszalin.pl

3. Europejskie akty prawne dotyczące praw dzieci
Jak już wcześniej wspomniano każ de z pań stw członkowskich Unii
Europejskiej ratyfikowało Konwencję Praw Dziecka. Pań stwa członkowskie są
ponadto zobowią zane do respektowania praw dzieci zawartych w licznych
dokumentach europejskich. Wszystkie pań stwa członkowskie ratyfikowały Europejską
Konwencję Praw Człowieka. Mimo, ż e nie została ona uchwalona mają c na wzglę dzie
dzieci, to jednak jej postanowienia dotyczą również dzieci. Art. 1 Konwencji wymaga
gwarantowania przez pań stwa praw, które zawiera Konwencja w stosunku do każ dego
znajdują cego się pod jej jurysdykcją - poję cie każ dy obejmuje oczywiście takż e dzieci.
Europejska Konwencja Praw Człowieka dotyczy praw cywilnych i
politycznych. Prawa społeczne i ekonomiczne chronione są przez Europejską Kartę
Społeczną , która zawiera zasadę jednakowego traktowania. I tak, jeż eli chodzi o
Konwencję Praw Dziecka, cała polityka i ustawodawstwo Unii Europejskiej musi
mieć na uwadze zobowią zania pań stw członkowskich wobec Konwencji, jak i wobec
Karty.
Rada Europy przyję ła też Konwencję o Wykonywaniu Praw Dziecka, której
założ eniem jest dą ż enie do nadania wią ż ą cej mocy prawnej zasadzie zawartej w art.12
Konwencji Praw Dziecka. Jednakż e jest ona bardziej sprecyzowana niż w art.12.3
4. Dziecko w sądzie – kilka słó w do dorosłych
Nad wykonywaniem i ochroną praw dziecka pieczę mają nie tylko przepisy prawa
krajowego, ale takż e mię dzynarodowego. W dniu 25 stycznia 1996 r. w Strasburgu
została sporzą dzona Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci. Jednym z
jej głównych celów jest ułatwienie wykonywania tych praw poprzez zapewnienie, ż e
dzieci, osobiście albo za pośrednictwem innych osób lub instytucji, bę dą informowane
i uprawnione do uczestnictwa w dotyczą cych ich postę powaniach przed organem
są dowym. W szczególności chodzi tu o postę powanie w sprawach rodzinnych
odnoszą cych się do wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej, takie jak m.in. w
sprawie pobytu dziecka i prawa styczności z nim.
Są dem właściwym do rozpoznawania tych spraw jest Wydział Rodzinny i
Nieletnich Są du Rejonowego w miejscu zamieszkania osoby, której mają ce się toczyć
przed nim postę powanie bę dzie dotyczyło. Zgłoszenie naruszenie praw dziecka nie
wymaga od osoby interweniują cej w są dzie sztywnych form pism procesowych..
Wystarczy zasygnalizować są dowi, ż e w danym środowisku mają miejsce zdarzenia
uzasadniają ce przypuszczenie naruszeń praw dziecka i jego krzywdzenie. Nie trzeba
pisać w tym celu pozwu. Należ y jedynie podać personalia rodziny dziecka, jej adres
oraz przytoczyć fakty, które były podstawą powiadomienia są du. Mogą one być róż ne
np. dziecko prosi sąsiadów o jedzenie, pozostaje bez opieki, rodzice się awanturują ,
nie chodzi do szkoły, widać, ż e jest bardzo zaniedbane, itd. W momencie przyję cia tej
informacji są d jest zobowią zany do podję cia odpowiednich czynności. Przede
wszystkim przeprowadzi wywiad środowiskowy. Polega on na rozmowach z
3Raport Euronetu "Problem dyskryminacji dzieci w Unii Europejskiej"

8

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie

www.rcie.koszalin.pl

dzieckiem, rodzicami, krewnymi, są siadami, wizycie w szkole czy przedszkolu. Na
podstawie zebranych podczas wywiadu informacji są d podejmie decyzję , czy
zgłoszony mu problem rozwią ż e pouczenie rodziców, co do zasad postę powania i
wychowywania dziecka, które uzmysłowi im ich obowią zki, czy też należ y ograniczyć
lub pozbawić ich władzy rodzicielskiej, a dziecko umieścić w placówce opiekuń czej
lub rodzinie zastę pczej. W tym drugim przypadku konieczne bę dzie przeprowadzenie
postę powania są dowego.
Jak już wcześniej wspomniano prawom dziecka w postę powaniu przed są dem
poświę cona jest m.in. Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci z 25
stycznia 1996. Kwestie tę regulują również w sposób mniej lub bardziej szczegółowy
przepisy prawa krajowego, tak cywilne jak i karne. Omawiają c tę kwestię należ y
zwrócić uwagę na jedną bardzo istotna rzecz, mianowicie, ż e w świetle
obowią zują cych przepisów prawnych dzieci nie mogą same składać zawiadomień o
przestę pstwie. Ten obowią zek spoczywa na rodzicach, opiekunach lub innych osobach
stykają cych się z dziećmi, np. nauczycielach, pedagogach, znajomych. Przed są dem w
ich imieniu wystę pują specjalni przedstawiciele, a dziecko zazwyczaj jest świadkiem
w sprawie, której przedmiotem jest ochrona jego praw.
Na mocy postanowień Europejskiej Konwencji o Wykonywaniu Praw Dzieci, w
toczą cym się przed są dem postę powaniem mają one przyznane pewne prawa
procesowe. Do najważ niejszych z nich należ y „ prawo do bycia informowanym i do
wyrażania stanowiska w toku postę powania”. Jego istota wyraż a się przede
wszystkim przez prawo do dziecka do :
• Otrzymywania wszystkich istotnych informacji
• Pytania go o zdanie i wyraż ania swojego stanowiska w sprawie
• Bycia informowanym o ewentualnych skutkach jego stanowiska oraz o
ewentualnych skutkach każ dej decyzji
Wyraż enie "istotne informacje" oznacza informacje, odpowiednie ze wzglę du na
wiek i rozeznanie dzieci, których należ y im udzielić dla umoż liwienia pełnego
wykonywania ich praw, chyba ż e byłoby to sprzeczne z ich dobrem.
W toczą cym się przed są dem postę powaniem, dziecku przysługuje takż e „prawo
do żądania wyznaczenia specjalnego przedstawiciela”. Jest ono realizowane w
sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie nie mogą reprezentować dziecka ze wzglę du na
konflikt interesów pomię dzy nimi a dzieckiem. Oczywiście chodzi tu o sytuację , gdy
są oni sprawcami naruszeń jego praw. Wówczas dziecko osobiście lub za
pośrednictwem innych osób lub instytucji ma prawo ż ą dać wyznaczenia specjalnego
przedstawiciela. Wyraż enie "przedstawiciel" oznacza osobę taką jak adwokat albo
instytucję wyznaczoną do działania przed organem są dowym w imieniu dziecka.
Ponadto, dziecko ma prawo żądania pomocy wskazanych przez nie osó b, któ re
mogłyby ułatwić mu wyrażenie stanowiska w sprawie.
O tym, jak szczególną wagę przywią zuje się do ochrony interesów dziecka w
postę powaniu są dowym świadczy fakt, ż e przepisy prawne nakładają na są d szereg
obowią zków przy wydawaniu orzeczenia.
I tak, w postę powaniach dotyczą cych dzieci organ są dowy przed podję ciem
decyzji powinien:
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rozważ yć, czy posiada wystarczają ce informacje, aby podją ć decyzję zgodną
z dobrem dziecka, a jeż eli jest to konieczne - zaż ą dać dodatkowych
informacji, w szczególności od osób, na których spoczywa odpowiedzialność
rodzicielska;
• w sprawach dzieci uznanych według prawa wewnę trznego za mają ce
wystarczają ce rozeznanie:
– upewnić się , czy dziecko otrzymało wszystkie istotne informacje;
– w stosownych przypadkach, jeż eli to konieczne - nieformalnie, zasię gną ć
opinii samego dziecka, osobiście albo za pośrednictwem innych osób lub
instytucji, w sposób odpowiedni do rozeznania dziecka, chyba ż e byłoby to
oczywiście sprzeczne z jego dobrem 4
– umoż liwić dziecku przedstawienie jego stanowiska;
• przykładać należ ytą wagę do stanowiska wyraż onego przez dziecko.
•

W sprawach dotyczą cych dzieci są d ma również obowią zek szybkiego
działania. Sprawy te powinny być rozpatrywane najszybciej jak się tylko da, gdyż
szybkość działania leż y w tym wypadku w interesie dziecka. Niezbę dne jest takż e
istnienie przepisów, które bę dą zapewniały bezzwłoczne wykonanie takiego
orzeczenia. W sytuacjach, gdy dobro dziecko jest poważ nie zagroż one są d powinien
mieć prawo do wszczynania sprawy z urzę du, a nie czekać na złoż enie pozwu przez
osobę do tego uprawnioną .
5. Załączniki

W dniu 20 listopada 1989 r. została przyję ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka w nastę pują cym brzmieniu:
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Preambuła
Pań stwa-Strony niniejszej konwencji, uważ ają c, ż e zgodnie z zasadami zawartymi w
Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie wrodzonej godności oraz równych i
niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności,
sprawiedliwości oraz pokoju na świecie, mają c na uwadze, ż e ludy Narodów
Zjednoczonych potwierdziły w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka oraz
w godność i wartość jednostki ludzkiej i postanowiły sprzyjać postę powi społecznemu
oraz osią ganiu lepszego poziomu ż ycia w warunkach wię kszej wolności, uznają c, ż e
Narody Zjednoczone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w
Mię dzynarodowych Paktach Praw Człowieka zgodziły się i proklamowały, iż każ dy
człowiek uprawniony jest do korzystania z zawartych w nich praw i wolności, bez
wzglę du na jakiekolwiek róż nice wynikają ce z przynależ ności rasowej, koloru skóry,
płci, ję zyka, religii, poglą dów politycznych lub innych, narodowego lub społecznego
pochodzenia, cenzusu mają tkowego, urodzenia oraz jakichkolwiek innych,
4 Art.6 Europejska konwencja o wykonywaniu praw dziecka, Strasburg, 25.01.1996
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przypominają c, ż e w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narody Zjednoczone
proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy, wyraż ają c
przekonanie, ż e rodzina jako podstawowa komórka społeczeń stwa oraz naturalne
środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
powinna być otoczona niezbę dną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym
zakresie wypełniać swoje obowią zki w społeczeń stwie, uznają c, ż e dziecko dla
pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w
środowisku rodzinnym, w atmosferze szczę ścia, miłości i zrozumienia, uważ ają c, ż e
dziecko powinno być w pełni przygotowane do ż ycia w społeczeń stwie jako
indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu ideałów zawartych w
Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności,
tolerancji, wolności, równości i solidarności, mają c na uwadze, ż e potrzeba otoczenia
dziecka szczególną troską została wyraż ona w Genewskiej Deklaracji Praw Dziecka z
1924 r. oraz Deklaracji Praw Dziecka przyję tej przez Zgromadzenie Ogólne 20
listopada 1959 r. i uznanej w Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka, w
Mię dzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (w szczególności w
artykułach 23 i 24), w Mię dzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych (w szczególności w artykule 10), jak również w statutach i stosownych
dokumentach wyspecjalizowanych agencji i mię dzynarodowych organizacji
zajmują cych się zapewnieniem dobrobytu dzieciom, mają c na uwadze, ż e - jak
wskazano w Deklaracji Praw Dziecka - "dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość
fizyczną oraz umysłową , wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej
ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu", przypominają c postanowienia
Deklaracji Zasad Społecznych i Prawnych odnoszą cych się do ochrony i dobra
dziecka, ze szczególnym odniesieniem do umieszczania w rodzinie zastę pczej oraz
adopcji w wymiarze krajowym i mię dzynarodowym, podstawowe minimum zasad
Narodów Zjednoczonych odnośnie do wymierzania sprawiedliwości wobec nieletnich
("Zasady Pekiń skie") oraz Deklarację o ochronie kobiet i dzieci w sytuacjach
nadzwyczajnych i w czasie konfliktów zbrojnych, uznają c, ż e we wszystkich krajach
świata są dzieci ż yją ce w wyją tkowo trudnych warunkach i ż e wymagają one
szczególnej troski, biorą c w należ yty sposób pod uwagę znaczenie tradycji i wartości
kulturowych każ dego narodu dla ochrony i harmonijnego rozwoju dziecka, uznają c
wagę mię dzynarodowej współpracy dla poprawy warunków ż ycia dzieci w każ dym
kraju, szczególnie w krajach rozwijają cych się , uzgodniły, co nastę puje:
CZĘ ŚĆ I
Artykuł 1
W rozumieniu niniejszej konwencji "dziecko" oznacza każ dą istotę ludzką w wieku
poniż ej osiemnastu lat, chyba ż e zgodnie z prawem odnoszą cym się do dziecka uzyska
ono wcześniej pełnoletność.
Artykuł 2
1. Pań stwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji bę dą respektowały i gwarantowały
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prawa zawarte w niniejszej konwencji wobec każ dego dziecka, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji, niezależ nie od rasy, koloru skóry, płci, ję zyka, religii, poglą dów
politycznych, statusu mają tkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub
jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodziców bą dź opiekuna prawnego.
2. Pań stwa-Strony bę dą podejmowały właściwe kroki dla zapewnienia ochrony
dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze wzglę du na status
prawny, działalność, wyraż ane poglą dy lub przekonania religijne rodziców dziecka,
opiekunów prawnych lub członków rodziny.
Artykuł 3
1. We wszystkich działaniach dotyczą cych dzieci, podejmowanych przez publiczne
lub prywatne instytucje opieki społecznej, są dy, władze administracyjne lub ciała
ustawodawcze, sprawą nadrzę dną bę dzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.
2. Pań stwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim
stopniu, w jakim jest to niezbę dne dla jego dobra, biorą c pod uwagę prawa i obowią zki
jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie
odpowiedzialnych, i w tym celu bę dą podejmowały wszelkie właściwe kroki
ustawodawcze oraz administracyjne.
3. Pań stwa-Strony czuwają , aby instytucje, służ by oraz inne jednostki odpowiedzialne
za opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm ustanowionych przez
kompetentne władze, w szczególności w dziedzinach bezpieczeń stwa, zdrowia, jak
również dotyczą cych właściwego doboru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego
nadzoru.
Artykuł 4
Pań stwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania ustawodawczo-administracyjne
oraz inne dla realizacji praw uznanych w niniejszej konwencji. Odnośnie do praw
ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych Pań stwa-Strony bę dą podejmowały
takie działania przy maksymalnym wykorzystaniu środków bę dą cych w ich dyspozycji
oraz - gdy okaż e się to konieczne - w ramach współpracy mię dzynarodowej.
Artykuł 5
Pań stwa-Strony bę dą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowią zek rodziców lub,
w odpowiednich przypadkach, członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z
miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie
odpowiedzialnych za dziecko, do zapewnienia mu, w sposób odpowiadają cy
rozwojowi jego zdolności, moż liwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy
korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji.
Artykuł 6
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1. Pań stwa-Strony uznają , ż e każ de dziecko ma niezbywalne prawo do ż ycia.
2. Pań stwa-Strony zapewnią , w moż liwie maksymalnym zakresie, warunki ż ycia i
rozwoju dziecka.
Artykuł 7
1. Niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporzą dzony jego akt urodzenia, a
dziecko od momentu urodzenia bę dzie miało prawo do otrzymania imienia, uzyskania
obywatelstwa oraz, jeśli to moż liwe, prawo do poznania swoich rodziców i
pozostawania pod ich opieką .
2. Pań stwa-Strony zapewnią , aby te prawa stały się zgodne z ich prawem
wewnę trznym oraz z ich mię dzynarodowymi zobowią zaniami w tej dziedzinie, w
szczególności w przypadkach, gdyby brak tych uregulowań spowodował, iż dziecko
zostałoby bezpań stwowcem.
Artykuł 8
1. Pań stwa-Strony podejmują działania mają ce na celu poszanowanie prawa dziecka
do zachowania jego toż samości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków
rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłą czeniem bezprawnych ingerencji.
2. W przypadku gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione czę ści lub wszystkich
elementów swojej toż samości, Pań stwa-Strony okaż ą właściwą pomoc i ochronę w
celu jak najszybszego przywrócenia jego toż samości.
Artykuł 9
1. Pań stwa-Strony zapewnią , aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców
wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, podlegają ce
nadzorowi są dowemu, zdecydują zgodnie z obowią zują cym prawem oraz stosowanym
postę powaniem, ż e takie oddzielenie jest konieczne ze wzglę du na najlepiej poję te
interesy dziecka. Taka decyzja moż e być konieczna szczególnie w przypadkach
naduż yć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każ de z rodziców mieszka oddzielnie,
a należ y podją ć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub zamieszkania dziecka.
2. W każ dym postę powaniu podejmowanym stosownie do ustę pu 1 niniejszego
artykułu należ y umoż liwić wszystkim zainteresowanym stronom uczestnictwo w tym
postę powaniu oraz wyraż enie przez nie swoich opinii.
3. Pań stwa-Strony bę dą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub
obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich
kontaktów z obojgiem rodziców, z wyją tkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z
najlepiej poję tym interesem dziecka.
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4. W przypadku gdy tego rodzaju separacja jest wynikiem działania podję tego przez
Pań stwo-Stronę , takiego jak zatrzymanie, uwię zienie, wygnanie, deportacja lub śmierć
(w tym śmierć spowodowana jaką kolwiek przyczyną podczas zatrzymania przez
pań stwo) jednego lub obojga rodziców dziecka lub dziecka, pań stwo zapewni, na
ż ą danie, rodzicom dziecka, dziecku lub - jeż eli bę dzie to właściwe - innemu członkowi
rodziny podanie istotnych informacji dotyczą cych miejsca pobytu nieobecnego(ych)
członka(ów) rodziny, jeśli treść tej informacji nie przyniesie szkody dobru dziecka.
Ponadto Pań stwa-Strony zapewnią , aby wniesienie takiej prośby samo przez się nie
pocią gało ż adnych ujemnych nastę pstw dla osoby (osób), której(ych) dotyczy.
Artykuł 10
1. Zgodnie z wynikają cym z postanowienia artykułu 9 ustę p 1 obowiązkiem Pań stwStron wnioski składane przez dziecko lub przez jego rodziców odnośnie do wjazdu lub
opuszczenia Pań stwa-Strony w celu łą czenia rodziny bę dą rozpatrywane przez
Pań stwa-Strony w sposób przychylny, humanitarny i w szybkim trybie. Pań stwaStrony ponadto zapewnią , aby złoż enie takiego wniosku nie pocią gało za sobą
ujemnych skutków dla wnioskodawców oraz członków ich rodzin.
2. Dziecko, którego rodzice przebywają w róż nych pań stwach, bę dzie miało prawo do
utrzymywania regularnych, z wyją tkiem okoliczności nadzwyczajnych, osobistych
stosunków i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców. W tym celu oraz zgodnie
z obowią zkiem Pań stw-Stron wynikają cym z postanowienia artykułu 9 ustę p 2
Pań stwa-Strony bę dą respektowały prawo dziecka oraz jego rodziców do opuszczenia
każ dego kraju, w tym własnego, oraz powrotu do ich własnego kraju. Prawo do
opuszczenia dowolnego kraju bę dzie podlegać tylko takim ograniczeniom, które są
określone przez prawo i które są niezbę dne dla ochrony bezpieczeń stwa narodowego,
porzą dku publicznego, zdrowia i moralności społecznej lub praw i swobód innych
osób, zgodnych z pozostałymi prawami uznanymi w niniejszej konwencji.
Artykuł 11
1. Pań stwa-Strony bę dą podejmowały kroki dla zwalczania nielegalnego transferu
dzieci oraz ich nielegalnego wywozu za granicę .
2. W tym celu Pań stwa-Strony bę dą popierały zawieranie odpowiednich umów
dwustronnych lub wielostronnych albo przystę powanie do istnieją cych już umów.
Artykuł 12
1. Pań stwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych
własnych poglą dów, prawo do swobodnego wyraż ania własnych poglą dów we
wszystkich sprawach dotyczą cych dziecka, przyjmują c je z należ ytą wagą , stosownie
do wieku oraz dojrzałość dziecka.
2. W tym celu dziecko bę dzie miało w szczególności zapewnioną moż liwość
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wypowiadania się w każ dym postę powaniu sądowym i administracyjnym, dotyczą cym
dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bą dź odpowiedniego
organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnę trznego.
Artykuł 13
1. Dziecko bę dzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać
swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei
wszelkiego rodzaju, bez wzglę du na granice, w formie ustnej, pisemnej bą dź za
pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każ dego innego środka
przekazu według wyboru dziecka.
2. Wykonywanie tego prawa moż e podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim,
które są przewidziane przez prawo i które są konieczne:
a) dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo
b) do ochrony bezpieczeń stwa narodowego lub porzą dku publicznego, bą dź zdrowia
albo moralności społecznej.
Artykuł 14
1. Pań stwa-Strony bę dą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i
wyznania.
2. Pań stwa-Strony bę dą respektowały prawa i obowią zki rodziców lub, w
odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania
dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijają cymi się
zdolnościami dziecka.
3. Swoboda wyraż ania wyznawanej religii lub przekonań moż e podlegać tylko takim
ograniczeniom, które są przewidziane prawem i są konieczne do ochrony
bezpieczeń stwa narodowego i porzą dku publicznego, zdrowia lub moralności
społecznej bą dź podstawowych praw i wolności innych osób.
Artykuł 15
1. Pań stwa-Strony uznają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności
pokojowych zgromadzeń .
2. Na wykonywanie tych praw nie mogą być nakładane jakiekolwiek ograniczenia, z
wyją tkiem tych, które są zgodne z prawem i które są konieczne w społeczeń stwie
demokratycznym do zapewnienia interesów bezpieczeń stwa narodowego, porzą dku
publicznego, ochrony zdrowia bą dź moralności społecznej lub ochrony praw i
wolności innych osób.
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Artykuł 16
1. Ż adne dziecko nie bę dzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę
jego ż ycia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani
bezprawnym zamachom na jego honor i reputację .
2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub
zamachom.
Artykuł 17
Pań stwa-Strony uznają waż ną rolę spełnianą przez środki masowego przekazu i
zapewnią , aby dziecko miało dostę p do informacji oraz materiałów pochodzą cych z
róż norodnych źródeł krajowych i mię dzynarodowych, szczególnie do tych, które mają
na uwadze jego dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym oraz jego
zdrowie fizyczne i psychiczne. W tym celu Pań stwa-Strony bę dą :
a) zachę cały środki masowego przekazu do rozpowszechniania informacji i
materiałów, korzystnych dla dziecka w wymiarze społecznym oraz kulturalnym,
zgodnie z duchem artykułu 29;
b) zachę cały do rozwoju współpracy mię dzynarodowej w dziedzinie wytwarzania,
wymiany oraz rozpowszechniania tego rodzaju informacji i materiałów, pochodzą cych
z róż norodnych kulturowych źródeł krajowych oraz mię dzynarodowych;
c) zachę cały do wydawania i rozpowszechniania ksią ż ek dla dzieci;
d) zachę cały środki masowego przekazu, aby w szczególny sposób uwzglę dniały
potrzeby ję zykowe dzieci należ ą cych do mniejszości narodowych lub do rdzennej
społeczności;
e) zachę cały do rozwijania odpowiednich kierunków działalności dla ochrony dzieci
przed informacjami i materiałami szkodliwymi z punktu widzenia ich dobra, mają c na
wzglę dzie postanowienia artykułów 13 i 18.
Artykuł 18
1. Pań stwa-Strony podejmą wszelkie moż liwe starania dla pełnego uznania zasady, ż e
oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.
Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną
odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie
interesów dziecka ma być przedmiotem ich najwię kszej troski.
2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji
Pań stwa-Strony bę dą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom
prawnym w wykonywaniu przez nich obowią zków zwią zanych z wychowywaniem
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dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad
dziećmi.
3. Pań stwa-Strony bę dą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia
dzieciom pracują cych rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów w
zakresie opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione.
Artykuł 19
1. Pań stwa-Strony bę dą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie
ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bą dź psychicznej, krzywdy lub
zaniedbania bą dź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach
seksualnych, dzieci pozostają cych pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów)
prawnego(ych) lub innej osoby sprawują cej opiekę nad dzieckiem.
2. Tego rodzaju środki ochronne powinny obejmować, tam gdzie jest to właściwe,
skuteczne przedsię wzię cia w celu stworzenia programów socjalnych dla realizacji
pomocy dziecku oraz osobom sprawują cym opiekę nad dzieckiem, jak również innych
form działań prewencyjnych dla ustalania, informowania, wszczynania i prowadzenia
śledztwa, postę powania, notowania wymienionych wyż ej przypadków niewłaściwego
traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe - ingerencję są du.
Artykuł 20
1. Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze
wzglę du na swoje dobro nie moż e pozostawać w tym środowisku, bę dzie miało prawo
do specjalnej ochrony i pomocy ze strony pań stwa.
2. Pań stwa-Strony zgodnie ze swym prawem wewnę trznym zapewnią takiemu dziecku
opiekę zastę pczą .
3. Tego rodzaju opieka moż e obejmować, mię dzy innymi, umieszczenie w rodzinie
zastę pczej, Kafala w prawie islamskim, adopcję lub - gdy jest to niezbę dne umieszczenie w odpowiedniej instytucji powołanej do opieki nad dziećmi. Przy
wyborze odpowiednich rozwią zań należ y w sposób właściwy uwzglę dnić wskazania w
zachowaniu cią głości w wychowaniu dziecka oraz jego toż samości etnicznej,
religijnej, kulturowej i ję zykowej.
Artykuł 21
Pań stwa-Strony uznają ce i/lub dopuszczają ce system adopcji zapewnią , aby dobro
dziecka było celem najwyż szym, i bę dą :
a) czuwać, aby adopcja dziecka odbywała się tylko z upoważ nienia kompetentnych
władz, które bę dą decydować - zgodnie z obowią zują cym prawem i postę powaniem
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oraz na podstawie wszelkich stosownych i wiarygodnych informacji - o tym, ż e
adopcja jest dopuszczalna ze wzglę du na sytuację dziecka w odniesieniu do rodziców,
krewnych i opiekunów prawnych, oraz - w przypadku gdy jest to wymagane - aby
osoby zainteresowane świadomie wyraziły zgodę na adopcję po przeprowadzeniu z
nimi niezbę dnych konsultacji;
b) traktować adopcję zwią zaną z przeniesieniem dziecka do innego kraju jako
zastę pczy środek opieki nad dzieckiem, jeż eli nie moż e być ono umieszczone w
rodzinie zastę pczej lub adopcyjnej albo nie moż na mu zapewnić w ż aden inny
odpowiedni sposób opieki w kraju jego pochodzenia;
c) dbać o to, aby dziecko adoptowane do innego kraju miało zabezpieczenie
gwarancyjne i poziom ż ycia odpowiednie do tych, które byłyby zapewnione w
przypadku adopcji krajowej;
d) podejmować wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia, aby w przypadku adopcji do
innego kraju osoby w niej zaangaż owane nie uzyskały z tego powodu niestosownych
korzyści finansowych;
e) sprzyjać osią ganiu celów niniejszego artykułu, tam gdzie jest to stosowne, przez
zawieranie dwustronnych lub wielostronnych porozumień lub umów, a takż e dą ż yć w
ich ramach do zapewnienia, aby umieszczenie dziecka w innym kraju odbywało się za
pośrednictwem kompetentnych władz lub organów.
Artykuł 22
1. Pań stwa-Strony podejmą właściwe kroki dla zapewnienia, aby dziecko, które ubiega
się o status uchodźcy bą dź jest uważ ane za uchodźcę w świetle odpowiednich
przepisów prawa mię dzynarodowego lub wewnę trznego stosowanego postę powania,
w przypadku gdy wystę puje samo lub towarzyszą mu rodzice bą dź inna osoba,
otrzymało odpowiednią ochronę i pomoc humanitarną przy korzystaniu z
odpowiednich praw zawartych w niniejszej konwencji lub innych mię dzynarodowych
aktach dotyczą cych praw człowieka oraz innych dokumentach w sprawach
humanitarnych, których wspomniane Pań stwa są Stronami.
2. W tym celu Pań stwa-Strony zapewnią , w stopniu, jaki uznają za właściwy,
współdziałanie w wysiłkach podejmowanych przez Narody Zjednoczone i inne
kompetentne organizacje mię dzyrzą dowe oraz pozarzą dowe, współpracują ce z
Narodami Zjednoczonymi, dla udzielenia ochrony i pomocy takiemu dziecku oraz
odnalezienia jego rodziców lub innych członków rodziny dziecka uchodźcy w celu
uzyskania informacji niezbę dnych do ponownego połą czenia go z rodziną . W
przypadkach gdy nie moż na odnaleźć rodziców ani innych członków rodziny, dziecko
zostanie otoczone taką samą opieką , jak dziecko pozbawione stale bądź czasowo
swojego otoczenia rodzinnego z jakichkolwiek przyczyn, zgodnie z postanowieniami
niniejszej konwencji.
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Artykuł 23
1. Pań stwa-Strony uznają , ż e dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne
powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego ż ycia w warunkach gwarantują cych mu
godność, umoż liwiają cych osią gnię cie niezależ ności oraz ułatwiają cych aktywne
uczestnictwo dziecka w ż yciu społeczeń stwa.
2. Pań stwa-Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski i
bę dą sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do dostę pnych środków, rozszerzanie
pomocy udzielanej uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za
opiekę nad nimi. Pomoc taka bę dzie udzielana na wniosek tych osób i bę dzie stosowna
do warunków dziecka oraz sytuacji rodziców lub innych osób, które się nim opiekują .
3. Uznają c szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc, o której mowa w
ustę pie 2 niniejszego artykułu, bę dzie udzielana bezpłatnie tam, gdzie jest to moż liwe,
z uwzglę dnieniem zasobów finansowych rodziców bą dź innych osób opiekują cych się
dzieckiem, i ma zapewnić, aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostę p
do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania
zawodowego oraz moż liwości rekreacyjnych, realizowany w sposób prowadzą cy do
osią gnię cia przez dziecko jak najwyż szego stopnia zintegrowania ze społeczeń stwem
oraz osobistego rozwoju, w tym jego rozwoju kulturalnego i duchowego.
4. Pań stwa-Strony bę dą sprzyjać, w duchu współpracy mię dzynarodowej, wymianie
odpowiednich informacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia
medycznego, psychologicznego i funkcjonalnego dzieci niepełnosprawnych, w tym
rozpowszechnianiu i umoż liwianiu dostę pu do informacji dotyczą cych metod
rehabilitacji oraz kształcenia i przygotowania zawodowego, w celu umoż liwienia
Pań stwom-Stronom poprawy ich moż liwości i kwalifikacji oraz w celu wzbogacenia
ich doświadczeń w tych dziedzinach. W zwią zku z tym potrzeby krajów rozwijają cych
się bę dą uwzglę dniane w sposób szczególny.
Artykuł 24
1. Pań stwa-Strony uznają prawo dziecka do jak najwyż szego poziomu zdrowia i
udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. Pań stwa-Strony
bę dą dą ż yły do zapewnienia, aby ż adne dziecko nie było pozbawione prawa dostę pu
do tego rodzaju opieki zdrowotnej.
2. Pań stwa-Strony bę dą dą ż yły do pełnej realizacji tego prawa, a w szczególności
podejmą niezbę dne kroki w celu:
a) zmniejszenia śmiertelności wśród noworodków i dzieci;
b) zapewnienia udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej wszystkim
dzieciom, ze szczególnym uwzglę dnieniem rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej;
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c) zwalczania chorób i niedoż ywienia, w tym - w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej - przez wykorzystanie mię dzy innymi łatwo dostę pnych technik oraz przez
dostarczanie odpowiednich poż ywnych produktów ż ywnościowych i wody pitnej, z
uwzglę dnieniem niebezpieczeń stwa oraz ryzyka zanieczyszczenia środowiska
naturalnego;
d) zapewnienia matkom właściwej opieki zdrowotnej w okresie przed i po urodzeniu
dziecka;
e) zapewnienia, aby wszystkie grupy społeczne, w szczególności rodzice oraz dzieci,
były informowane i posiadały dostę p do oświaty oraz otrzymywały wsparcie w
korzystaniu z podstawowej wiedzy w zakresie zdrowia dziecka i karmienia, korzyści z
karmienia piersią , higieny i warunków zdrowotnych otoczenia, a takż e zapobiegania
wypadkom;
f) rozwoju profilaktycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa dla rodziców oraz
wychowania i usług w zakresie planowania rodziny.
3. Pań stwa-Strony bę dą podejmowały wszelkie właściwe i skuteczne kroki na rzecz
zniesienia tradycyjnych praktyk przynoszą cych szkodę zdrowiu dziecka.
4. Pań stwa-Strony zobowią zują się działać na rzecz sprzyjania i zachę cania do
rozwoju współpracy mię dzynarodowej w celu stopniowego osią gania pełnej realizacji
praw uznanych w niniejszym artykule. W zwią zku z tym szczególna uwaga bę dzie
zwrócona na potrzeby krajów rozwijają cych się .
Artykuł 25
Pań stwa-Strony uznają prawo dziecka, umieszczonego przez kompetentne władze w
zakładzie w celach opieki, ochrony bą dź leczenia w zakresie zdrowia fizycznego lub
psychicznego, do okresowego przeglą du leczenia dziecka i wszelkich innych
okoliczności odnoszą cych się do jego umieszczenia w zakładzie.
Artykuł 26
1. Pań stwa-Strony bę dą uznawać prawo każ dego dziecka do korzystania z systemu
zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń socjalnych, oraz bę dą podejmowały
niezbę dne kroki do osią gnię cia pełnej realizacji tego prawa zgodnie z ich prawem
wewnę trznym.
2. Tam gdzie jest to moż liwe, powyż sze świadczenia powinny być zabezpieczone z
uwzglę dnieniem zasobów i warunków ż ycia dziecka oraz osób odpowiedzialnych za
jego utrzymanie, jak również wszelkich innych okoliczności, odnoszą cych się do
stosowania realizacji świadczeń wnioskowanych przez dziecko lub w jego imieniu.
Artykuł 27
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1. Pań stwa-Strony uznają prawo każ dego dziecka do poziomu ż ycia odpowiadają cego
jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu.
2. Rodzice (rodzic) lib inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą główną
odpowiedzialność za zabezpieczenie, w ramach swych moż liwości, takż e
finansowych, warunków ż ycia niezbę dnych do rozwoju dziecka.
3. Pań stwa-Strony, zgodnie z warunkami krajowymi oraz odpowiednio do swych
środków, bę dą podejmowały właściwe kroki dla wspomagania rodziców lub innych
osób odpowiedzialnych za dziecko w realizacji tego prawa oraz bę dą udzielały, w
razie potrzeby, pomocy materialnej oraz innych programów pomocy, szczególnie w
zakresie ż ywności, odzież y i mieszkań .
4. Pań stwa-Strony podejmą wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia łoż enia na
utrzymanie dziecka ze strony rodziców lub innych osób ponoszą cych
odpowiedzialność finansową za dziecko, zarówno na terenie Pań stwa- Strony, jak i za
granicą . W szczególnych wypadkach, gdy osoba ponoszą ca odpowiedzialność
finansową za dziecko mieszka w pań stwie innym niż dziecko, Pań stwa-Strony bę dą
dą ż yły do przystą pienia do umów mię dzynarodowych lub do zawarcia takich umów,
jak również do zawierania odpowiednich porozumień .
Artykuł 28
1. Pań stwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania
tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności:
a) uczynią nauczanie podstawowe obowią zkowym i bezpłatnym dla wszystkich;
b) bę dą popierać rozwój róż norodnych form szkolnictwa średniego, zarówno
ogólnokształcą cego, jak i zawodowego, uczynią je dostę pnymi dla każ dego dziecka
oraz podejmą odpowiednie kroki, takie jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz
udzielanie w razie potrzeby pomocy finansowej;
c) za pomocą wszelkich właściwych środków uczynią szkolnictwo wyż sze dostę pnym
dla wszystkich na zasadzie zdolności;
d) udostę pnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe;
e) podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczę szczania do szkół oraz
zmniejszenia wskaźnika porzucania nauki.
2. Pań stwa-Strony bę dą podejmowały wszelkie właściwe środki zapewniają ce, aby
dyscyplina szkolna była stosowana w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka i z
niniejszą konwencją .
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3. Pań stwa-Strony bę dą popierały i rozwijały mię dzynarodową współpracę w
dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczyniania się do zlikwidowania
ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostę pu do wiedzy naukowotechnicznej i nowoczesnych metod nauczania. W tym zakresie należ y w szczególności
uwzglę dnić potrzeby krajów rozwijają cych się .
Artykuł 29
1. Pań stwa-Strony są zgodnie, ż e nauka dziecka bę dzie ukierunkowana na:
a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności
umysłowych i fizycznych dziecka;
b) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz
dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych;
c) rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego toż samości kulturowej,
ję zyka i wartości, dla wartości narodowych kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z
którego dziecko pochodzi, jak i dla innych kultur;
d) przygotowanie dziecka do odpowiedniego ż ycia w wolnym społeczeń stwie, w
duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomię dzy
wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami
rdzennego pochodzenia;
e) rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego.
2. Ż adne postanowienie niniejszego artykułu lub artykułu 28 nie moż e być
interpretowane w sposób naruszają cy wolność osób fizycznych lub ciał zbiorowych do
zakładania i prowadzenia instytucji oświatowych, z zastrzeż eniem przestrzegania
zasad wyraż onych w ustę pie 1 niniejszego artykułu oraz wymogów, aby kształcenie w
tego typu instytucjach odpowiadało minimalnym standardom, które określi dane
pań stwo.
Artykuł 30
W tych pań stwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub ję zykowe
bą dź osoby pochodzenia rdzennego, dziecku należ ą cemu do takiej mniejszości lub
dziecku pochodzenia rdzennego nie moż na odmówić prawa do posiadania i
korzystania z własnej kultury, do wyznawania i praktykowania swojej religii lub do
uż ywania własnego ję zyka, łą cznie z innymi członkami jego grupy.
Artykuł 31
1. Pań stwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do
uczestniczenia w zabawach i zaję ciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka,
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oraz do nieskrę powanego uczestniczenia w ż yciu kulturalnym i artystycznym.
2. Pań stwa-Strony bę dą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do
wszechstronnego uczestnictwa w ż yciu kulturalnym i artystycznym oraz bę dą
sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej,
artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.
Artykuł 32
1. Pań stwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem
ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która moż e być niebezpieczna lub też
moż e kolidować z kształceniem dziecka, bą dź moż e być szkodliwa dla zdrowia
dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub
społecznego.
2. Pań stwa-Strony bę dą podejmowały kroki ustawodawcze, administracyjne, socjalne
oraz środki w dziedzinie oświaty dla zapewnienia realizacji postanowień niniejszego
artykułu. W tym celu, mają c na uwadze odnośne postanowienia innych dokumentów
mię dzynarodowych, Pań stwa-Strony w szczególności:
a) ustanowią minimalny poziom lub poziomy wiekowe dla ubiegania się o podję cie
pracy;
b) ustanowią właściwe przepisy odnośnie do wymiaru czasowego oraz warunków
zatrudnienia;
c) ustanowią odpowiednie kary lub inne sankcje do zapewnienia skutecznego
stosowania niniejszego artykułu.
Artykuł 33
Pań stwa-Strony bę dą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym środki
ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w dziedzinie oświaty, w celu
zapewnienia ochrony dzieci przed nielegalnym uż ywaniem środków narkotycznych i
substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich
umowach mię dzynarodowych, oraz w celu zapobiegania wykorzystywaniu dzieci do
nielegalnej produkcji tego typu substancji i handlu nimi.
Artykuł 34
Pań stwa-Strony zobowią zują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku
seksualnego i naduż yć seksualnych, Dla osią gnię cia tych celów Pań stwa-Strony
podejmą w szczególności wszelkie właściwe kroki o zasię gu krajowym, dwustronnym
oraz wielostronnym dla przeciwdziałania:
a) nakłanianiu lub zmuszaniu dziecka do jakichkolwiek nielegalnych działań
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seksualnych;
b) wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk
seksualnych;
c) wykorzystywaniu dzieci w pornograficznych przedstawieniach i materiałach.
Artykuł 35
Pań stwa-Strony bę dą podejmowały wszelkie kroki o zasię gu krajowym, dwustronnym
oraz wielostronnym dla przeciwdziałania uprowadzeniom, sprzedaż y bą dź handlowi
dziećmi, dokonywanych dla jakichkolwiek celów i w jakiejkolwiek formie.
Artykuł 36
Pań stwa-Strony bę dą bronić dziecko przed wszelkimi innymi formami wyzysku, w
jakimkolwiek aspekcie naruszają cymi dobro dziecka,
Artykuł 37
Pań stwa-Strony zapewnią , aby:
a) ż adne dziecko nie podlegało torturowaniu bą dź okrutnemu, nieludzkiemu czy
poniż ają cemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara doż ywotniego
wię zienia bez moż liwości wcześniejszego zwolnienia nie moż e zostać orzeczona
wobec osoby w wieku poniż ej osiemnastu lat za popełnione przez nią przestę pstwa;
b) ż adne dziecko nie zostało pozbawione wolności w sposób bezprawny lub arbitralny.
Aresztowanie, zatrzymanie lub uwię zienie dziecka powinno być zgodne z prawem i
moż e być zastosowane jedynie jako środek ostateczny i na moż liwie najkrótszy czas;
c) każ de dziecko pozbawione wolności było traktowane humanitarnie i z
poszanowaniem wrodzonej godności jednostki ludzkiej, w sposób uwzglę dniają cy
potrzeby osoby w danym wieku. W szczególności każ de dziecko pozbawione
wolności zostanie odseparowane od osób dorosłych, jeśli tylko rozwią zanie odwrotne
nie bę dzie uznane za zgodne z najwyż szym dobrem dziecka, oraz bę dzie miało prawo
utrzymywać kontakty ze swoją rodziną poprzez korespondencję i wizyty, z
wyłą czeniem sytuacji wyją tkowych;
d) każ de dziecko pozbawione wolności miało prawo do uzyskania niezwłocznego
dostę pu do prawnej lub innej odpowiedzialnej pomocy, jak również prawo do
kwestionowania legalności pozbawienia go wolności przed są dem lub inną
kompetentną , niezawisłą i bezstronną władzą oraz domagania się uzyskania szybkiej
decyzji w tej sprawie.
Artykuł 38
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1. Pań stwa-Strony zobowią zują się respektować i nakazać respektowanie norm
mię dzynarodowego prawa humanitarnego mają cych zastosowanie do nich w
przypadku konfliktu zbrojnego i odnoszą cych się do dzieci.
2. Pań stwa-Strony podejmą wszelkie moż liwe kroki dla zapewnienia, aby osoby, które
nie osią gnę ły wieku pię tnastu lat, nie brały bezpośredniego udziału w działaniach
zbrojnych.
3. Pań stwa-Strony bę dą powstrzymywały się przed rekrutowaniem do swoich sił
zbrojnych jakiejkolwiek osoby, która nie osiągnę ła wieku pię tnastu lat.
Przeprowadzają c rekrutację spośród osób, które osią gnę ły wiek pię tnastu lat, lecz nie
osią gnę ły jeszcze osiemnastu lat, Pań stwa-Strony bę dą starały się brać pod uwagę w
pierwszej kolejności osoby starsze wiekiem.
4. Zgodnie ze swoimi zobowią zaniami, wynikają cymi z mię dzynarodowego prawa
humanitarnego do ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, Pań stwaStrony bę dą stosowały wszelkie moż liwe do realizacji środki dla zapewnienia ochrony
i opieki nad dziećmi dotknię tymi przez konflikt zbrojny.
Artykuł 39
Pań stwa-Strony bę dą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla ułatwienia przebiegu
rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz reintegracji społecznej dziecka, które padło
ofiarą jakiejkolwiek formy zaniedbania, wyzysku lub wykorzystania, torturowania lub
jakiejkolwiek innej formy okrutnego, nieludzkiego czy poniż ają cego traktowania albo
karania bą dź konfliktu zbrojnego. Taka rehabilitacja czy reintegracja przebiegać
bę dzie w środowisku, które sprzyja zdrowiu, zapewnieniu własnego szacunku i
godności dziecka.
Artykuł 40
1. Pań stwa-Strony uznają prawo każ dego dziecka podejrzanego, oskarż onego bą dź
uznanego winnym pogwałcenia prawa karnego do traktowania w sposób sprzyjają cy
poczuciu godności i wartości dziecka, które umacnia w nim poszanowanie
podstawowych praw i wolności innych osób oraz uwzglę dnia wiek dziecka i celowość
sprzyjania jego reintegracji dla podję cia przez nie konstruktywnej roli w
społeczeń stwie.
2. W tym celu, a takż e uwzglę dniają c odpowiednie postanowienia dokumentów
mię dzynarodowych, Pań stwa- Strony zapewnią w szczególności:
a) aby ż adne dziecko nie było podejrzane, oskarż ane bą dź uznawane winnym
pogwałcenia prawa karnego poprzez działanie lub zaniechanie, które nie było
zabronione przez prawo wewnę trzne bą dź mię dzynarodowe w momencie jego
dokonania;
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b) każ demu dziecku, które podejrzewa się , oskarż a lub uznaje winnym pogwałcenia
prawa karnego, przynajmniej nastę pują ce gwarancje:
I) przyznanie domniemania niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z
prawem;
II) niezwłoczne bezpośrednie poinformowanie go o stawianych mu zarzutach lub, w
odpowiednich przypadkach, za pośrednictwem jego rodziców albo opiekuna prawnego
oraz zapewnienie prawnej lub innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu jego
obrony;
III) rozpatrzenie sprawy bez zwłoki i przez niezawisłą i bezstronną władzę bą dź organ
są dowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie z prawem, zabezpieczeniem
prawnej lub innej właściwej pomocy oraz w obecności jego rodziców lub opiekunów
prawnych, jeśli tylko nie bę dzie to uważ ane za niezgodne z najwyż szym interesem
dziecka z uwagi na jego wiek lub sytuację ;
IV) niestosowanie przymusu do składania zeznań lub przyznania się do winy;
przesłuchiwanie świadków ze strony przeciwnej i równoprawne uczestniczenie w
przesłuchiwaniu świadków w jego imieniu;
V) w przypadku uznania winnym pogwałcenia prawa karnego, posiadanie prawa
odwołania się od tego orzeczenia oraz innych zwią zanych z nim środków do wyż szej,
kompetentnej, niezawisłej i bezstronnej władzy lub organu są dowego, zgodnie z
prawem;
VI) zapewnienie bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli dziecko nie rozumie bą dź nie
mówi w danym ję zyku;
VII) pełne poszanowanie spraw z zakresu ż ycia osobistego we wszystkich etapach
procesowych.
3. Pań stwa-Strony bę dą sprzyjały tworzeniu praw, procedur organów oraz instytucji
odnoszą cych się specjalnie do dzieci podejrzanych, oskarż onych bą dź uznawanych
winnymi pogwałcenia prawa karnego, a w szczególności:
a) ustanowieniu minimalnej granicy wieku, poniż ej której dzieci bę dą posiadały
domniemanie niezdolności do naruszenia prawa karnego;
b) w przypadku gdy jest to właściwe i celowe, stosowaniu innych środków
postę powania z takimi dziećmi, bez uciekania się do postę powania sądowego, pod
warunkiem pełnego poszanowania praw człowieka i gwarancji prawnych.
4. Róż norodność przedsię wzię ć, takich jak opieka, poradnictwo, nadzór, probacja,
umieszczenie w rodzinie zastę pczej, programy edukacyjne i szkolenia zawodowego,
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oraz inne rozwią zania alternatywne do opieki instytucjonalnej bę dą dostę pne dla
zapewnienia właściwego postę powania z dziećmi, w sposób właściwy dla ich dobra, a
takż e proporcjonalny zarówno w stosunku do okoliczności, jak i do popełnionego
wykroczenia.
Artykuł 41
Niniejsza konwencja w ż aden sposób nie narusza postanowień , które w wię kszym
stopniu sprzyjają realizacji praw dziecka i które mogą być zawarte w:
a) prawie Pań stwa-Strony lub
b) prawie mię dzynarodowym obowią zują cym to Pań stwo.
CZĘ ŚĆ II
Artykuł 42
Pań stwa-Strony zobowią zują się do szerzenia informacji o zasadach i postanowieniach
niniejszej konwencji zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, wykorzystują c do tego
celu bę dą ce w ich dyspozycji środki.
Artykuł 43
1. W celu badania postę pów dokonywanych przez Pań stwa-Strony w realizacji
zobowią zań przewidzianych w niniejszej konwencji ustanawia się Komitet Praw
Dziecka, który bę dzie wykonywał wskazane niż ej funkcje.
2. Komitet bę dzie składał się z dziesię ciu ekspertów, reprezentują cych wysoki poziom
moralny i posiadają cych uznane kompetencje w dziedzinie, której dotyczy niniejsza
konwencja. Członkowie Komitetu bę dą wybierani przez Pań stwa-Strony spośród ich
obywateli i bę dą wystę powali osobiście, z uwzglę dnieniem sprawiedliwego podziału
geograficznego oraz zasadniczych systemów prawnych.
3. Członkowie Komitetu bę dą wybierani w tajnym głosowaniu z listy osób
wyznaczonych przez Pań stwa- Strony. Każ de Pań stwo moż e wyznaczyć jedną osobę
spośród swoich obywateli.
4. Wstę pne wybory do Komitetu odbę dą się nie później niż po upływie sześciu
miesię cy od daty wejścia w ż ycie niniejszej konwencji, a nastę pnie co dwa lata. Co
najmniej na cztery miesią ce przed terminem każ dych wyborów Sekretarz Generalny
Narodów Zjednoczonych wystosuje list do Pań stw-Stron, proszą c je o podanie
nazwisk wyznaczonych przez nie osób w cią gu dwóch miesię cy. Sekretarz Generalny
przygotuje nastę pnie listę wszystkich osób w ten sposób wyznaczonych, ułoż oną w
porzą dku alfabetycznym, ze wskazaniem pań stwa, przez które zostali wyznaczeni, i
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przedłoż y ją Pań stwom-Stronom niniejszej konwencji.
5. Wybory bę dą się odbywały na spotkaniach Pań stw-Stron, zwołanych przez
Sekretarza Generalnego w siedzibie Narodów Zjednoczonych. Na tych spotkaniach, na
których quorum bę dzie stanowiło dwie trzecie Pań stw- Stron, osoby, które otrzymają
najwię kszą liczbę głosów oraz absolutną wię kszość głosów obecnych i biorą cych
udział w głosowaniu przedstawicieli Pań stw-Stron, zostaną wybrane na członków
Komitetu.
6. Członkowie Komitetu wybierani bę dą na okres czterech lat. Bę dą oni mogli zostać
wybrani ponownie, jeśli znów zostaną wyznaczeni. Kadencja pię ciu spośród członków
wybranych w pierwszych wyborach wygaśnie po upływie dwóch lat; niezwłocznie po
pierwszych wyborach nazwiska owych pię ciu członków zostaną wybrane drogą
losowania przez przewodniczą cego spotkania.
7. W przypadku śmierci członka Komitetu, jego rezygnacji lub jego oświadczenia, ż e z
jakiegokolwiek innego powodu nie moż e wypełnić obowią zków członka Komitetu,
Pań stwo-Strona, które wyznaczyło danego członka, wyznaczy za zgodą Komitetu
innego eksperta spośród swoich obywateli na okres pozostały do koń ca kadencji.
8. Komitet ustanowi swoje własne zasady procedury.
9. Komitet wybiera swych funkcjonariuszy na okres dwóch lat.
10. Posiedzenia Komitetu bę dą odbywały się zwykle w siedzibie Narodów
Zjednoczonych lub w innym dogodnym miejscu określonym przez Komitet. Komitet
bę dzie odbywał posiedzenia zasadniczo corocznie. Czas trwania posiedzeń Komitetu
bę dzie określony oraz poddawany weryfikacji, gdy zajdzie taka potrzeba, na spotkaniu
Pań stw-Stron niniejszej konwencji, za zgodą Zgromadzenia Ogólnego.
11. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zapewni niezbę dny personel oraz
warunki do skutecznego wypełniania przez Komitet funkcji nałoż onych przez
niniejszą konwencję .
12. Za zgodą Zgromadzenia Ogólnego członkowie Komitetu utworzonego na mocy
niniejszej konwencji otrzymywać bę dą honoraria z funduszy Narodów Zjednoczonych
na okres i na warunkach określanych przez Zgromadzenie.
Artykuł 44
1. Pań stwa-Strony zobowią zują się do przedkładania Komitetowi za pośrednictwem
Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych sprawozdań odnośnie do środków
stosowanych przez nie do realizacji praw zawartych w konwencji oraz postę pów w
korzystaniu z tych praw:
a) w cią gu dwóch lat po wejściu w ż ycie konwencji dla danego pań stwa;
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b) nastę pnie co pię ć lat.
2. Sprawozdania przedkładane na mocy niniejszego artykułu wskazywać bę dą na
czynniki oraz na ewentualne trudności wpływają ce na stopień wypełnienia
zobowią zań wynikają cych z niniejszej konwencji. Sprawozdania bę dą zawierały takż e
odpowiednie informacje zapewniają ce Komitetowi pełną wiedzę na temat
wprowadzenia w ż ycie postanowień konwencji w danym kraju.
3. Pań stwo-Strona, które przedłoż yło Komitetowi wszechstronne sprawozdanie
pierwotne, nie musi już w swoich nastę pnych sprawozdaniach, przedkładanych
zgodnie z ustę pem 1 pkt b), powtarzać podstawowych informacji, które podane były
uprzednio.
4. Komitet moż e zaż ą dać od Pań stw-Stron dalszych informacji odnoszą cych się do
wprowadzenia w ż ycie konwencji.
5. Komitet bę dzie przedkładał Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych za
pośrednictwem Rady Gospodarczo-Społecznej, co dwa lata, sprawozdania ze swojej
działalności.
6. Pań stwa-Strony bę dą szeroko udostę pniały opinii publicznej swych krajów te
sprawozdania.
Artykuł 45
Dla ułatwienia skutecznego wprowadzenia w ż ycie niniejszej konwencji oraz
stworzenia korzystnych warunków do współpracy mię dzynarodowej w dziedzinie,
której ona dotyczy:
a) agencje wyspecjalizowane, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci oraz
inne organy Narodów Zjednoczonych bę dą uprawnione do uczestniczenia poprzez
swoich przedstawicieli przy omawianiu wprowadzania w ż ycie tych postanowień
niniejszej konwencji, które wchodzą w zakres ich kompetencji. Komitet moż e
poprosić agencje wyspecjalizowane, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz
Dzieci i inne kompetentne organy, jeśli uzna to za stosowne, o udzielenie
specjalistycznych porad odnośnie do wprowadzania w ż ycie konwencji w kwestiach
wchodzą cych w zakres ich kompetencji. Komitet moż e poprosić agencje
wyspecjalizowane, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i inne organy
Narodów Zjednoczonych o przedłoż enie sprawozdań dotyczą cych wprowadzenia w
ż ycie konwencji w tych dziedzinach, które wchodzą w zakres ich działalności;
b) Komitet bę dzie przekazywał, jeśli uzna to za stosowne, agencjom
wyspecjalizowanym, Funduszowi Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i innym
właściwym organom wszelkie sprawozdania Pań stw- Stron, zawierają ce prośbę lub
wskazują ce na potrzebę w zakresie doradztwa technicznego bą dź pomocy, łą cznie z

29

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie

www.rcie.koszalin.pl

ewentualnymi uwagami i sugestiami Komitetu odnośnie do owych próśb lub wskazań ;
c) Komitet moż e zalecić Zgromadzeniu Ogólnemu zwrócenie się do Sekretarza
Generalnego o zainicjowanie w jego imieniu badań konkretnych problemów
odnoszą cych się do praw dziecka;
d) Komitet moż e uczynić sugestie i ogólne zalecenia w oparciu o otrzymywane
informacje, zgodnie z artykułem 44 i 45 niniejszej konwencji. Sugestie te i ogólne
zalecenia bę dą przekazywane zainteresowanemu Pań stwu-Stronie i podawane do
wiadomości Zgromadzenia Ogólnego, łą cznie z ewentualnymi uwagami Pań stwStron.
CZĘ ŚĆ III
Artykuł 46
Niniejsza konwencja bę dzie otwarta do podpisania przez wszystkie pań stwa.
Artykuł 47
Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne składane bę dą u
Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 48
Każ de pań stwo bę dzie mogło przystą pić do niniejszej konwencji. Dokumenty
przystą pienia bę dą składane u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 49
1. Niniejsza konwencja wejdzie w ż ycie trzydziestego dnia, liczą c od daty złoż enia u
Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych dwudziestego dokumentu
ratyfikacyjnego lub przystą pienia.
2. W stosunku do każ dego Pań stwa, które dokona ratyfikacji lub przystą pienia do
konwencji, po złoż eniu dwudziestego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystą pienia,
konwencja wejdzie w ż ycie trzydziestego dnia, liczą c od daty złoż enia przez dane
Pań stwo swojego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystą pienia.
Artykuł 50
1. Każ de Pań stwo-Strona moż e zaproponować poprawkę i wnieść ją do Sekretarza
Generalnego Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny zakomunikuje nastę pnie o
zaproponowanej poprawce Pań stwom-Stronom, łą cznie z wnioskiem o wskazanie, czy
są one za zwołaniem konferencji Pań stw-Stron, mają cej na celu rozważ enie i
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przeprowadzenie głosowania nad propozycją . W przypadku gdy w cią gu czterech
miesię cy od daty takiego powiadomienia co najmniej jedna trzecia Pań stw-Stron
wypowie się za zwołaniem takiej konferencji, Sekretarz Generalny zwoła taką
konferencję pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Każ da poprawka przyję ta
wię kszością głosów Pań stw-Stron obecnych i biorą cych udział w głosowaniu podlegać
bę dzie zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
2. Poprawka przyję ta w sposób zgodny z ustę pem 1 niniejszego artykułu wchodzi w
ż ycie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i
przyję ciu wię kszością dwóch trzecich Pań stw-Stron.
3. Poprawka, po wejściu w ż ycie, bę dzie miała moc wią ż ą cą dla tych Pań stw-Stron,
które się za nią opowiedziały; pozostałe Pań stwa-Strony natomiast obowią zują nadal
postanowienia konwencji oraz wszelkie wcześniejsze poprawki, jeśli zostały one przez
te Pań stwa przyję te.
Artykuł 51
1. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych bę dzie przyjmować oraz rozsyłać do
wszystkich Pań stw-Stron teksty zastrzeż eń dokonanych przez Pań stwa podczas
ratyfikacji lub przystą pienia.
2. Nie bę dzie dopuszczalne zastrzeż enie pozostają ce w sprzeczności z przedmiotem i
celem niniejszej konwencji.
3. Zastrzeż enie moż e zostać wycofane w dowolnym czasie w drodze notyfikacji tego
faktu, złoż onej na rę ce Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, który
nastę pnie powiadomi o tym wszystkie Pań stwa-Strony konwencji. Taka notyfikacja
odniesie skutek w dniu otrzymania jej przez Sekretarza Generalnego.
Artykuł 52
Pań stwo-Strona moż e wypowiedzieć konwencję w drodze pisemnej notyfikacji
złoż onej na rę ce Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Wypowiedzenie
nabiera mocy po upływie jednego roku od daty przyję cia notyfikacji przez Sekretarza
Generalnego.
Artykuł 53
Depozytariuszem niniejszej konwencji jest Sekretarz Generalny Narodów
Zjednoczonych.
Artykuł 54
Oryginał niniejszej konwencji, którego teksty sporzą dzone w ję zykach angielskim,
arabskim, chiń skim, francuskim, hiszpań skim oraz rosyjskim są jednakowo
autentyczne, zostanie zdeponowany u Sekretarza Generalnego Narodów
Zjednoczonych. Na dowód czego niż ej podpisani pełnomocnicy, w należ yty sposób
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upełnomocnieni przez swe Rządy, złoż yli podpis pod niniejszą konwencją .
Po zaznajomieniu się z powyż szą konwencją w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, ż e:
- została ona uznana za słuszną w całości,
- jest ona przyję ta, ratyfikowana i potwierdzona, z zastrzeż eniami wskazanymi w załą czniku do
niniejszego aktu,
- bę dzie ona niezmienne zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczę cią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 30 kwietnia 1991 r.
Załącznik
Zastrzeż enia
Ratyfikują c Konwencję o prawach dziecka, przyję tą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Rzeczpospolita Polska w oparciu o postanowienie artykułu
51 ustę p 1 tej konwencji zgłasza nastę pujące zastrzeż enia:
- W odniesieniu do artykułu 7 konwencji: Rzeczpospolita Polska zastrzega, ż e prawo dziecka
przysposobionego do poznania rodziców naturalnych bę dzie podlegało ograniczeniu poprzez
obowią zywanie rozwiązań prawnych umoż liwiają cych przysposabiającym zachowanie tajemnicy
pochodzenia dziecka.
- O granicy wieku, od której dopuszczalne jest powoływanie do służ by wojskowej lub podobnej oraz
uczestnictwo w działaniach zbrojnych, rozstrzyga prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Granica ta nie
moż e być niż sza niż przewidziana w artykule 38 konwencji.
Deklaracje:
- Rzeczpospolita Polska uważ a, ż e wykonania przez dziecko jego praw określonych w konwencji, w
szczególności praw określonych w artykułach od 12 do 16, dokonuje się z poszanowaniem władzy
rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i
poza rodziną .
- W odniesieniu do artykułu 24 ustę p 2 litera f) konwencji Rzeczpospolita Polska uważ a, ż e
poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakresie planowania rodziny powinno pozostawać w
zgodzie z zasadami moralności.

W dniu 25 stycznia 1996 r. w Strasburgu została sporzą dzona Europejska Konwencja
o Wykonywaniu Praw Dzieci w nastę pują cym brzmieniu:

EUROPEJSKA KONWENCJA O WYKONYWANIU PRAW DZIECI
Preambuła
Pań stwa członkowskie Rady Europy i inne Pań stwa-Sygnatariusze niniejszej
konwencji;
zważ ywszy, ż e celem Rady Europy jest osią gnię cie wię kszej jedności jej
członków;
mają c na wzglę dzie Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, a w
szczególności jej art. 4, który wymaga, aby Pań stwa-Strony podję ły wszelkie środki
prawne, administracyjne i inne, niezbę dne dla wprowadzenia w ż ycie praw uznanych
w wyż ej wymienionej konwencji;
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biorą c pod uwagę Rekomendancję nr 1121 (1990) Zgromadzenia Parlamentarnego
o prawach dzieci;
w przekonaniu, ż e prawa i dobro dzieci powinny być chronione i promowane i ż e
w tym celu dzieci powinny mieć moż liwość wykonywania swoich praw, w
szczególności w toku dotyczą cych ich postę powań w sprawach rodzinnych;
uznają c, ż e dzieci powinny otrzymywać istotne informacje, aby ich prawa i dobro
mogły być promowane i ż e trzeba przykładać należ ytą wagę do stanowiska dzieci;
uznają c waż ną rolę rodziców w ochronie oraz promowaniu praw i dobra dzieci, i
zważ ywszy, ż e jeż eli jest to konieczne, pań stwa powinny również brać udział w tej
ochronie i promocji;
zważ ywszy jednak, ż e w przypadku konfliktu poż ą dana jest próba osią gnię cia
porozumienia wewną trz rodziny, zanim sprawa zostanie przedstawiona organowi
są dowemu;
uzgodniły, co nastę puje:
Rozdział I
Zakres i przedmiot konwencji oraz definicje
Artykuł 1
Zakres i przedmiot konwencji
1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do dzieci, które nie ukoń czyły 18 roku
ż ycia.
2. Celem niniejszej konwencji jest promowanie - dla dobra dzieci - ich praw,
przyznanie dzieciom praw procesowych oraz ułatwienie ich wykonywania poprzez
zapewnienie, ż e dzieci, osobiście albo za pośrednictwem innych osób lub instytucji,
bę dą informowane i uprawnione do uczestniczenia w dotyczą cych ich postę powaniach
przed organem są dowym.
3. W rozumieniu niniejszej konwencji za postę powanie przed organem są dowym
dotyczą ce dzieci uważ a się postę powanie w sprawach rodzinnych, w szczególności
odnoszą ce się do wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej, takie jak w sprawie
miejsca pobytu dziecka i prawa styczności z nim.
4. Każ de pań stwo powinno, przy podpisywaniu konwencji albo składaniu
dokumentów ratyfikacyjnych, przyję cia, zatwierdzenia lub przystą pienia, poprzez
oświadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy, określić co
najmniej trzy rodzaje spraw rodzinnych rozpoznawanych przed organem są dowym, do
których bę dzie stosować niniejszą konwencję .
5. Każ da ze Stron moż e, poprzez późniejsze oświadczenie, określić dodatkowe
rodzaje spraw rodzinnych, do których bę dzie stosować niniejszą konwencję , albo
przekazać informacje dotyczą ce stosowania art. 5, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11.
6. Niniejsza konwencja nie stoi na przeszkodzie stosowaniu przez Strony
korzystniejszych zasad promowania i wykonywania praw dzieci.
Artykuł 2
Definicje
W rozumieniu niniejszej konwencji:
a) wyraż enie "organ są dowy" oznacza są d lub organ administracji mają cy takie
same kompetencje;
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b) wyraż enie "osoby, na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska"
oznacza rodziców lub inne osoby albo instytucje upoważ nione do wykonywania
w czę ści lub w całości odpowiedzialności rodzicielskiej;
c) wyraż enie "przedstawiciel" oznacza osobę taką jak adwokat albo instytucję
wyznaczoną do działania przed organem są dowym w imieniu dziecka;
d) wyraż enie "istotne informacje" oznacza informacje, odpowiednie ze wzglę du na
wiek i rozeznanie dzieci, których należ y im udzielić dla umoż liwienia pełnego
wykonywania ich praw, chyba ż e byłoby to sprzeczne z ich dobrem.
Rozdział II
Środki procesowe dla promowania wykonywania praw dzieci
A. Prawa procesowe dziecka
Artykuł 3
Prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postę powania
Dziecko, uznane według prawa wewnę trznego za mają ce wystarczają ce
rozeznanie, w dotyczą cym go postę powaniu przed organem są dowym powinno mieć
przyznane i samo moż e ż ą dać przyznania nastę pują cych praw:
a) do otrzymywania wszystkich istotnych informacji;
b) do pytania go o zdanie i do wyraż ania swojego stanowiska;
c) do bycia informowanym o ewentualnych skutkach jego stanowiska oraz o
ewentualnych skutkach każ dej decyzji.
Artykuł 4
Prawo do żądania wyznaczenia specjalnego przedstawiciela
1. Z zastrzeż eniem postanowień art. 9, w postę powaniu dotyczą cym dziecka przed
organem są dowym, kiedy zgodnie z prawem wewnę trznym osoby, na których
spoczywa odpowiedzialność rodzicielska, nie mogą reprezentować dziecka ze wzglę du
na konflikt interesów pomię dzy nimi a dzieckiem, ma ono prawo - osobiście lub za
pośrednictwem innych osób albo instytucji - do ż ą dania wyznaczenia specjalnego
przedstawiciela do reprezentowania go w tym postę powaniu.
2. Pań stwa mogą ograniczyć stosowanie prawa, o którym mowa w ustę pie 1, do
dzieci uznanych według prawa wewnę trznego za mają ce wystarczające rozeznanie.
Artykuł 5
Inne możliwe prawa procesowe
W dotyczą cych dzieci postę powaniach przed organem są dowym Pań stwa-Strony
powinny rozważ yć przyznanie dzieciom dodatkowych praw, w szczególności:
a) do ż ą dania pomocy wskazanych przez nie osób, które mogłyby ułatwić im
wyraż anie stanowiska;
b) do ż ą dania, osobiście lub za pośrednictwem innych osób lub instytucji,
wyznaczenia osobnego przedstawiciela;
c) do ustanowienia własnego przedstawiciela;
d) do korzystania ze wszystkich lub niektórych praw strony w takich
postę powaniach.
B. Zadania organó w sądowych
Artykuł 6
Proces podejmowania decyzji
W postę powaniach dotyczą cych dzieci organ są dowy przed podję ciem decyzji
powinien:
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a) rozważ yć, czy posiada wystarczają ce informacje, aby podją ć decyzję zgodną z
dobrem dziecka, a jeż eli jest to konieczne - zaż ą dać dodatkowych informacji, w
szczególności od osób, na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska;
b) w sprawach dzieci uznanych według prawa wewnę trznego za mają ce
wystarczają ce rozeznanie:
– upewnić się , czy dziecko otrzymało wszystkie istotne informacje;
– w stosownych przypadkach, jeż eli to konieczne - nieformalnie, zasię gną ć
opinii samego dziecka, osobiście albo za pośrednictwem innych osób lub
instytucji, w sposób odpowiedni do rozeznania dziecka, chyba ż e byłoby to
oczywiście sprzeczne z jego dobrem;
– umoż liwić dziecku przedstawienie jego stanowiska;
c) przykładać należ ytą wagę do stanowiska wyraż onego przez dziecko.
Artykuł 7
Obowiązek szybkiego działania
Prowadzą c postę powanie dotyczą ce dziecka, organ są dowy ma obowią zek
szybkiego działania w celu uniknię cia nieuzasadnionej zwłoki, a takż e niezbę dne jest
istnienie przepisów zapewniają cych bezzwłoczne wykonanie orzeczeń . W
przypadkach pilnych organ są dowy powinien mieć, jeż eli zachodzi taka potrzeba,
prawo zarzą dzenia natychmiastowego wykonania orzeczeń .
Artykuł 8
Wszczę cie sprawy z urzę du
W postę powaniu dotyczą cym dzieci organ są dowy powinien mieć prawo do
wszczę cia sprawy z urzę du w przypadkach określonych przez prawo, jeż eli poważ nie
zagroż one jest dobro dziecka.
Artykuł 9
Ustanawianie przedstawicieli
1. W postę powaniach dotyczą cych dzieci, kiedy zgodnie z prawem wewnę trznym
osoby, na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska, nie mogą reprezentować
dziecka ze wzglę du na konflikt interesów mię dzy nimi a dzieckiem, organ są dowy
powinien mieć prawo do wyznaczenia specjalnego przedstawiciela reprezentują cego
dziecko w tych postę powaniach.
2. Pań stwa-Strony rozważ ą przyznanie organowi są dowemu w postę powaniach
dotyczą cych dzieci prawa do wyznaczania odrę bnego przedstawiciela
reprezentują cego dziecko, w uzasadnionych przypadkach - adwokata.
C. Zadania przedstawicieli
Artykuł 10
1. O ile nie byłoby to oczywiście sprzeczne z dobrem dziecka, w dotyczą cych
dziecka postę powaniach przed organem są dowym przedstawiciel powinien:
a) dostarczać dziecku wszystkich istotnych informacji, jeż eli jest ono uznane
według prawa wewnę trznego za mają ce wystarczają ce rozeznanie;
b) dostarczać dziecku wyjaśnień dotyczą cych ewentualnych skutków jego
stanowiska i czynności dokonywanych przez przedstawiciela, jeż eli jest ono
uznane według prawa wewnę trznego za mają ce wystarczają ce rozeznanie;
c) określić stanowisko dziecka i przedstawić je organowi są dowemu.
2. Pań stwa-Strony rozważ ą moż liwość rozszerzenia postanowień ust. 1 na osoby,
na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska.
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D. Rozszerzone stosowanie niektó rych przepisó w
Artykuł 11
Pań stwa-Strony rozważ ą rozszerzenie stosowania przepisów art. 3, 4 i 9 na
dotyczą ce dzieci postę powania przed innymi organami oraz na dotyczą ce dzieci
sprawy, które nie są przedmiotem jakichkolwiek postę powań .
E. Organy krajowe
Artykuł 12
1. Pań stwa-Strony powinny wspierać promowanie i wykonywanie praw dzieci
poprzez instytucje, które bę dą wykonywać mię dzy innymi zadania wymienione w ust.
2.
2. Zadaniami tymi są :
a) formułowanie propozycji umacniania prawa odnoszą cego się do wykonywania
praw dzieci;
b) wydawanie opinii do projektów aktów prawnych dotyczą cych wykonywania
praw dzieci;
c) dostarczanie ogólnych informacji dotyczą cych wykonywania praw dzieci
środkom masowego przekazu, opinii publicznej oraz osobom i instytucjom
zajmują cym się problematyką zwią zaną z dziećmi;
d) badanie opinii dzieci i przekazywanie im istotnych informacji.
F. Inne zagadnienia
Artykuł 13
Mediacja i inne metody rozwiązywania sporó w
Aby zapobiegać sporom i rozstrzygać je oraz aby unikać wszczynania
dotyczą cych dzieci postę powań przed organami są dowymi, Pań stwa-Strony powinny
popierać wprowadzanie mediacji oraz innych form rozstrzygania sporów, a takż e
korzystanie z tych metod w celu doprowadzenia do ugody we właściwych rodzajach
spraw, określonych przez Strony.
Artykuł 14
Prawo do przedstawiciela z urzę du i bezpłatnego doradztwa prawnego
Jeż eli przepisy prawa wewnę trznego przewidują prawo do przedstawiciela z
urzę du oraz bezpłatnego doradztwa prawnego w dotyczą cych dzieci postę powaniach
przed organem są dowym, przepisy te mają zastosowanie w przypadkach, o których
mowa w art. 4 i 9.
Artykuł 15
Stosunek konwencji do innych aktó w prawa mię dzynarodowego
Niniejsza konwencja nie ogranicza stosowania ż adnego innego aktu prawa
mię dzynarodowego dotyczą cego szczegółowych kwestii zwią zanych z ochroną dzieci
i rodziny, którego stroną jest lub bę dzie Pań stwo-Strona niniejszej konwencji.
Rozdział III
Stały Komitet
Artykuł 16
Powołanie i zadania Stałego Komitetu
1. Dla realizacji celów niniejszej konwencji tworzy się Stały Komitet.
2. Stały Komitet rozpatruje problemy wynikają ce z niniejszej konwencji. Moż e on
w szczególności:
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a) rozważ ać zagadnienia zwią zane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej
konwencji. Wnioski Stałego Komitetu dotyczą ce wykonywania niniejszej
konwencji mogą przyją ć formę zaleceń ; zalecenia te przyjmuje się wię kszością
3/4 oddanych głosów;
b) wnosić propozycje zmian do niniejszej konwencji i badać propozycje zgłoszone
zgodnie z art. 20;
c) zapewniać doradztwo i pomoc instytucjom krajowym mają cym zadania
wymienione w art. 12 ust. 2 oraz popierać mię dzynarodową współpracę
pomię dzy tymi instytucjami.
Artykuł 17
Skład
1. Każ da ze Stron moż e być reprezentowana w Stałym Komitecie przez jednego
lub wię cej delegatów. Każ de Pań stwo-Strona ma jeden głos.
2. Każ de pań stwo, o którym mowa w art. 21, nie bę dą ce Stroną niniejszej
konwencji, moż e być reprezentowane na posiedzeniach Stałego Komitetu przez
obserwatora. To samo dotyczy innych pań stw i Wspólnoty Europejskiej po ich
zaproszeniu do przystąpienia do niniejszej konwencji, zgodnie z przepisami art. 22.
3. O ile Pań stwo-Strona, na co najmniej miesią c przed posiedzeniem, nie zgłosi
swojego sprzeciwu Sekretarzowi Generalnemu, Stały Komitet moż e zaprosić w
charakterze obserwatora na wszystkie swoje posiedzenia, na jedno z nich, bą dź na jego
czę ść nastę pują ce podmioty:
- każ de pań stwo nie wymienione wyż ej w ust. 2;
- Komitet Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych;
- Wspólnotę Europejską ;
- mię dzynarodową instytucję rzą dową ;
- mię dzynarodową instytucję pozarzą dową , która wykonuje zadania określone w
art. 12 ust. 2;
- krajową instytucję rzą dową lub pozarzą dową , która wykonuje zadania
określone w art. 12 ust. 2.
4. Stały Komitet moż e wymieniać informacje z właściwymi organizacjami
zajmują cymi się wykonywaniem praw dzieci.
Artykuł 18
Posiedzenia
1. Sekretarz Generalny Rady Europy zwołuje posiedzenie Stałego Komitetu na
koniec trzeciego roku nastę pują cego po dniu wejścia w ż ycie niniejszej konwencji
oraz, z własnej inicjatywy, w każ dym późniejszym terminie.
2. Stały Komitet moż e podejmować decyzje, jeż eli na posiedzeniu są obecni
przedstawiciele co najmniej połowy Pań stw-Stron.
3. Z zastrzeż eniem postanowień art. 16 i 20, decyzje Stałego Komitetu bę dą
podejmowane zwykłą wię kszością głosów obecnych na posiedzeniu członków.
4. Z zastrzeż eniem postanowień niniejszej konwencji, Stały Komitet sporzą dza
regulamin swojej działalności, jak również regulaminy grup roboczych, które moż e
powoływać do wykonywania poszczególnych zadań wynikają cych z konwencji.
Artykuł 19
Sprawozdania Stałego Komitetu
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Po każ dym posiedzeniu Stały Komitet przesyła Pań stwom-Stronom i Komitetowi
Ministrów Rady Europy sprawozdanie z dyskusji i z podję tych na posiedzeniu decyzji.
Rozdział IV
Zmiany konwencji
Artykuł 20
1. Każ dą zmianę przepisów konwencji proponowaną przez Stronę lub przez Stały
Komitet przedstawia się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, który przekazuje ją ,
co najmniej dwa miesią ce przed najbliż szym posiedzeniem Stałego Komitetu,
pań stwom członkowskim Rady Europy, wszystkim sygnatariuszom, Stronom,
wszystkim pań stwom, które zaproszono do podpisania konwencji zgodnie z
przepisami art. 21 oraz każ demu pań stwu i Wspólnocie Europejskiej, zaproszonym do
przystą pienia do niniejszej konwencji zgodnie z przepisami art. 22.
2. Stały Komitet bada wszystkie zmiany proponowane zgodnie z przepisami
ustę pu poprzedzają cego i przedkłada tekst zaakceptowany wię kszością 3/4 głosów do
zatwierdzenia Komitetowi Ministrów. Po zatwierdzeniu tekst ten przekazuje się
Stronom do zaakceptowania.
3. Zmiany wchodzą w ż ycie pierwszego dnia miesią ca nastę pują cego po upływie
okresu jednego miesią ca od dnia, w którym wszystkie Strony poinformowały
Sekretarza Generalnego o zaakceptowaniu tych zmian.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
Artykuł 21
Podpisanie, ratyfikacja i wejście w życie
1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla pań stw członkowskich Rady
Europy, a takż e dla pań stw nie bę dą cych członkami Rady Europy, biorą cych udział w
jej opracowaniu.
2. Konwencja podlega ratyfikacji, przyję ciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty
ratyfikacyjne, przyję cia lub zatwierdzenia składa się Sekretarzowi Generalnemu Rady
Europy.
3. Niniejsza konwencja wchodzi w ż ycie pierwszego dnia miesią ca nastę pują cego
po upływie okresu trzech miesię cy od dnia, w którym trzy pań stwa, w tym co najmniej
dwa pań stwa członkowskie Rady Europy, wyraziły zgodę na zwią zanie się konwencją
zgodnie z przepisami ust. 2.
4. W stosunku do innych sygnatariuszy, którzy nastę pnie wyraż ą wolę zwią zania
się konwencją , wchodzi ona w ż ycie pierwszego dnia miesią ca nastę pują cego po
upływie trzech miesię cy od dnia złoż enia dokumentów ratyfikacyjnych, przyję cia lub
zatwierdzenia.
Artykuł 22
Państwa nie bę dące członkami Rady Europy i Wspó lnota Europejska
1. Po wejściu w ż ycie niniejszej konwencji Komitet Ministrów Rady Europy, z
własnej inicjatywy lub z inicjatywy Stałego Komitetu i po porozumieniu się ze
Stronami, moż e zaprosić do przystą pienia do konwencji każ de pań stwo nie bę dą ce
członkiem Rady Europy, które nie brało udziału w opracowaniu konwencji, jak
również Wspólnotę Europejską , podejmują c decyzję w tym przedmiocie wię kszością
głosów określoną w art. 20 pkt d) Statutu Rady Europy, przy jednomyślnej zgodzie
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przedstawicieli Umawiają cych się Stron uprawnionych do zasiadania w Komitecie
Ministrów.
2. W stosunku do pań stw przystę pują cych oraz do Wspólnoty Europejskiej
konwencja wchodzi w ż ycie pierwszego dnia miesią ca nastę pują cego po upływie
trzech miesię cy od dnia złoż enia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy
dokumentów przystą pienia.
Artykuł 23
Zakres terytorialny
1. Każ de pań stwo, w chwili podpisywania lub składania dokumentów
ratyfikacyjnych, przyję cia, zatwierdzenia lub przystą pienia, moż e określić zakres
terytorialny obowią zywania konwencji.
2. Każ da ze Stron moż e w dowolnym późniejszym terminie, poprzez oświadczenie
skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy, rozszerzyć stosowanie niniejszej
konwencji na wszystkie inne, określone w oświadczeniu terytoria, za których stosunki
mię dzynarodowe jest odpowiedzialna albo w których imieniu moż e podejmować
zobowią zania. W stosunku do takiego terytorium niniejsza konwencja wchodzi w
ż ycie pierwszego dnia miesią ca nastę pują cego po upływie trzech miesię cy od dnia
otrzymania oświadczenia przez Sekretarza Generalnego.
3. Każ de oświadczenie złoż one stosownie do ustę pów poprzedzają cych moż e być,
w stosunku do każ dego wymienionego w nim terytorium, wycofane przez notyfikację
skierowaną do Sekretarza Generalnego. Wycofanie wywiera skutek pierwszego dnia
miesią ca nastę pują cego po upływie trzech miesię cy od dnia otrzymania notyfikacji
przez Sekretarza Generalnego.
Artykuł 24
Zastrzeżenia
Składanie jakichkolwiek zastrzeż eń do niniejszej konwencji nie jest dopuszczalne.
Artykuł 25
Wypowiedzenie
1. Każ da ze Stron moż e wypowiedzieć niniejszą konwencję w drodze notyfikacji
skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.
2. Wypowiedzenie wywiera skutek pierwszego dnia miesią ca nastę pują cego po
upływie trzech miesię cy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.
Artykuł 26
Zawiadomienia
Sekretarz Generalny Rady Europy informuje pań stwa członkowskie Rady,
wszystkich sygnatariuszy, każ dą ze Stron, inne pań stwa i Wspólnotę Europejską , które
zaproszono do przystą pienia do konwencji:
a) o każ dym podpisaniu konwencji;
b) o złoż eniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyję cia, zatwierdzenia lub
przystą pienia;
c) o terminie wejścia w ż ycie niniejszej konwencji zgodnie z przepisami art. 21 i
22;
d) o zmianach konwencji przyję tych zgodnie z art. 20 i o dacie ich wejścia w
ż ycie;
e) o oświadczeniach złoż onych na podstawie przepisów art. 1 i 23;
f) o każ dym wypowiedzeniu dokonanym stosownie do przepisów art. 25;
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g) o każ dej innej czynności, notyfikacji lub informacji odnoszą cej się do niniejszej
konwencji.
Na dowód powyż szego niż ej podpisani, właściwie do tego upoważ nieni, podpisali
niniejszą konwencję .
Sporzą dzono w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. w ję zykach angielskim i
francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu,
który zostanie złoż ony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy
przekaż e uwierzytelnione kopie dokumentu pań stwom członkowskim Rady Europy,
pań stwom, które nie są członkami, ale brały udział w opracowaniu niniejszej
konwencji, Wspólnocie Europejskiej i każ demu pań stwu, które zaproszono do
przystą pienia do niniejszej konwencji.
Po zapoznaniu się z powyż szą konwencją oświadczam, ż e:
- została ona uznana za słuszną w całości, jak i każ de z postanowień w niej zawartych,
- jest przyję ta, ratyfikowana i potwierdzona,
- bę dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczę cią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 29 lipca 1997 r.
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