Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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KONWENCJA O PRAWACH ǱIECKA
przy ęta przez Zgromaǳenie Ogólne Narodów Z ednoczonych¹ dnia  listopada
 r.
(ǲ.U. z dnia  grudnia  r.)
W imieniu Rzeczypospolite Polskie
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
poda e do powszechne wiadomości:
W dniu  listopada  r. została przy ęta przez Zgromaǳenie Ogólne Narodów
Z ednoczonych Konwenc a o prawach ǳiecka w następu ącym brzmieniu:

¹ ro aǳenie
ne aro w je noc on ch — eden z głównych organów decyzy nych Organizac i Narodów Z ednoczonych składa ący się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. [przypis edytorski]

KONWENCJA O PRAWACH ǱIECKA
 
Państwa-Strony ninie sze konwenc i,
uważa ąc, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Z ednoczonych² uznanie wroǳone godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków roǳiny
luǳkie est podstawą wolności, sprawiedliwości oraz poko u na świecie,
ma ąc na uwaǳe, że ludy Narodów Z ednoczonych potwierǳiły w Karcie swą wiarę
w podstawowe prawa człowieka oraz w godność i wartość ednostki luǳkie i postanowiły sprzy ać postępowi społecznemu oraz osiąganiu lepszego poziomu życia w warunkach
większe wolności,
uzna ąc, że Narody Z ednoczone w Powszechne Deklarac i Praw Człowieka³ oraz
w Mięǳynarodowych Paktach Praw Człowieka⁴ zgoǳiły się i proklamowały, iż każdy
człowiek uprawniony est do korzystania z zawartych w nich praw i wolności, bez względu
na akiekolwiek różnice wynika ące z przynależności rasowe , koloru skóry, płci, ęzyka,
religii, poglądów politycznych lub innych, narodowego lub społecznego pochoǳenia,
cenzusu ma ątkowego, uroǳenia oraz akichkolwiek innych,
przypomina ąc, że w Powszechne Deklarac i Praw Człowieka Narody Z ednoczone
proklamowały, iż ǳieci ma ą prawo do szczególne troski i pomocy,
wyraża ąc przekonanie, że roǳina ako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwo u i dobra wszystkich e członków, a w szczególności ǳieci,
powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie
wypełniać swo e obowiązki w społeczeństwie,
uzna ąc, że ǳiecko dla pełnego i harmonĳnego rozwo u swo e osobowości powinno
wychowywać się w środowisku roǳinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia,
uważa ąc, że ǳiecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie
ako indywidualnie ukształtowana ednostka, wychowana w duchu ideałów zawartych
w Karcie Narodów Z ednoczonych, a w szczególności w duchu poko u, godności, toleranc i, wolności, równości i solidarności,
ma ąc na uwaǳe, że potrzeba otoczenia ǳiecka szczególną troską została wyrażona
w Genewskie Deklarac i Praw ǲiecka z  r. oraz Deklarac i Praw ǲiecka przyęte przez Zgromaǳenie Ogólne  listopada  r. i uznane w Ogólne Deklarac i
Praw Człowieka, w Mięǳynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (w
szczególności w artykułach  i ), w Mięǳynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych (w szczególności w artykule ), ak również w statutach
i stosownych dokumentach wyspec alizowanych agenc i i mięǳynarodowych organizac i za mu ących się zapewnieniem dobrobytu ǳieciom,
ma ąc na uwaǳe, że — ak wskazano w Deklarac i Praw ǲiecka — „ǳiecko, z uwagi
na swo ą niedo rzałość ﬁzyczną oraz umysłową, wymaga szczególne opieki i troski, w tym
właściwe ochrony prawne , zarówno przed, ak i po uroǳeniu”,
przypomina ąc postanowienia Deklarac i Zasad Społecznych i Prawnych odnoszących
się do ochrony i dobra ǳiecka, ze szczególnym odniesieniem do umieszczania w roǳinie
zastępcze oraz adopc i w wymiarze kra owym i mięǳynarodowym, podstawowe minimum zasad Narodów Z ednoczonych odnośnie do wymierzania sprawiedliwości wobec
nieletnich („Zasady Pekińskie”⁵) oraz Deklarac ę o ochronie kobiet i ǳieci w sytuac ach
naǳwycza nych i w czasie konﬂiktów zbro nych⁶,

²Kar a aro w je noc on ch — umowa mięǳynarodowa podpisana przez kra e członkowskie Organizac i
Narodów Z ednoczonych w  r., określa ąca cele organizac i i zasady e funkc onowania. [przypis edytorski]
³ ow echna ek aracja praw c owieka — zbiór niezbywalnych praw człowieka uchwalony przez Zgromaǳenie Ogólne ONZ w  r. [przypis edytorski]
raw
owieka — nazwa dla dwóch umów mięǳynarodowych uchwalonych przez Zgromaǳenie
⁴ ak
Ogólne ONZ w  r.: Mięǳynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Mięǳynarodowy pakt
praw gospodarczych, soc alnych i kulturalnych. [przypis edytorski]
eki kie — przy ęte przez ONZ w  r. doraǳa ą państwom, ak chronić prawa ǳiecka i szanować
⁵ aa
ich potrzeby w systemie odrębnego i wyspec alizowanego sądownictwa dla nieletnich. [przypis edytorski]
⁶ ek aracja o ochronie ko ie i ǳieci w
acjach naǳw c ajn ch i w c a ie kon ik w rojn ch — przy ęta
przez ONZ w  r., wskazu e wyłącznie na ochronę praw kobiet i ǳieci przynależnych do ludności cywilne .
[przypis edytorski]
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uzna ąc, że we wszystkich kra ach świata są ǳieci ży ące w wy ątkowo trudnych warunkach i że wymaga ą one szczególne troski,
biorąc w należyty sposób pod uwagę znaczenie tradyc i i wartości kulturowych każdego narodu dla ochrony i harmonĳnego rozwo u ǳiecka,
uzna ąc wagę mięǳynarodowe współpracy dla poprawy warunków życia ǳieci w każdym kra u, szczególnie w kra ach rozwĳa ących się,
uzgodniły, co następu e:




Artykuł 
W rozumieniu ninie sze konwenc i „ǳiecko” oznacza każdą istotę luǳką w wieku
poniże osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do ǳiecka uzyska
ono wcześnie pełnoletność.
Artykuł 
. Państwa-Strony w granicach swo e urysdykc i będą respektowały i gwarantowały
prawa zawarte w ninie sze konwenc i wobec każdego ǳiecka, bez akie kolwiek dyskryminac i, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, ęzyka, religii, poglądów politycznych,
statusu ma ątkowego, niepełnosprawności, cenzusu uroǳenia lub akiegokolwiek innego
tego ǳiecka albo ego roǳiców bądź opiekuna prawnego.
. Państwa-Strony będą pode mowały właściwe kroki dla zapewnienia ochrony ǳiecka przed wszelkimi formami dyskryminac i lub karania ze względu na status prawny,
ǳiałalność, wyrażane poglądy lub przekonania religĳne roǳiców ǳiecka, opiekunów
prawnych lub członków roǳiny.
Artykuł 
. We wszystkich ǳiałaniach dotyczących ǳieci, pode mowanych przez publiczne
lub prywatne instytuc e opieki społeczne , sądy, właǳe administracy ne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną bęǳie na lepsze zabezpieczenie interesów ǳiecka.
. Państwa-Strony ǳiała ą na rzecz zapewnienia ǳiecku ochrony i opieki w takim
stopniu, w akim est to niezbędne dla ego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki
ego roǳiców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowieǳialnych,
i w tym celu będą pode mowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracy ne.
. Państwa-Strony czuwa ą, aby instytuc e, służby oraz inne ednostki odpowieǳialne
za opiekę lub ochronę ǳieci dostosowały się do norm ustanowionych przez kompetentne
właǳe, w szczególności w ǳieǳinach bezpieczeństwa, zdrowia, ak również dotyczących
właściwego doboru kadr tych instytuc i oraz odpowiedniego naǳoru.
Artykuł 
Państwa-Strony pode mą wszelkie właściwe ǳiałania ustawodawczo-administracy ne oraz inne dla realizac i praw uznanych w ninie sze konwenc i. Odnośnie do praw
ekonomicznych, soc alnych oraz kulturalnych Państwa-Strony będą pode mowały takie
ǳiałania przy maksymalnym wykorzystaniu środków będących w ich dyspozyc i oraz —
gdy okaże się to konieczne — w ramach współpracy mięǳynarodowe .
Artykuł 
Państwa-Strony będą szanowały odpowieǳialność, prawo i obowiązek roǳiców lub,
w odpowiednich przypadkach, członków dalsze roǳiny lub środowiska, zgodnie z mie scowymi obycza ami, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie odpowieǳialnych
za ǳiecko, do zapewnienia mu, w sposób odpowiada ący rozwo owi ego zdolności, możliwości ukierunkowania go i uǳielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w ninie sze konwenc i.
Artykuł 
. Państwa-Strony uzna ą, że każde ǳiecko ma niezbywalne prawo do życia.
. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwo u ǳiecka.
   

  Konwencja o prawach ǳiecka



Artykuł 
. Niezwłocznie po uroǳeniu ǳiecka zostanie sporząǳony ego akt uroǳenia, a ǳiecko od momentu uroǳenia bęǳie miało prawo do otrzymania imienia, uzyskania obywatelstwa oraz, eśli to możliwe, prawo do poznania swoich roǳiców i pozostawania pod
ich opieką.
. Państwa-Strony zapewnią, aby te prawa stały się zgodne z ich prawem wewnętrznym oraz z ich mięǳynarodowymi zobowiązaniami w te ǳieǳinie, w szczególności
w przypadkach, gdyby brak tych uregulowań spowodował, iż ǳiecko zostałoby bezpaństwowcem.
Artykuł 
. Państwa-Strony pode mu ą ǳiałania ma ące na celu poszanowanie prawa ǳiecka
do zachowania ego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków roǳinnych,
zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerenc i.
. W przypadku gdy ǳiecko zostało bezprawnie pozbawione części lub wszystkich
elementów swo e tożsamości, Państwa-Strony okażą właściwą pomoc i ochronę w celu
ak na szybszego przywrócenia ego tożsamości.
Artykuł 
. Państwa-Strony zapewnią, aby ǳiecko nie zostało odǳielone od swoich roǳiców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne właǳe, podlega ące
naǳorowi sądowemu, zdecydu ą zgodnie z obowiązu ącym prawem oraz stosowanym
postępowaniem, że takie odǳielenie est konieczne ze względu na na lepie po ęte interesy ǳiecka. Taka decyz a może być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć lub
zaniedbań ze strony roǳiców, gdy każde z roǳiców mieszka odǳielnie, a należy pod ąć
decyz ę odnośnie do mie sca pobytu lub zamieszkania ǳiecka.
. W każdym postępowaniu pode mowanym stosownie do ustępu  ninie szego artykułu należy umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom uczestnictwo w tym postępowaniu oraz wyrażenie przez nie swoich opinii.
. Państwa-Strony będą szanowały prawo ǳiecka odseparowanego od ednego lub
obo ga roǳiców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich
kontaktów z obo giem roǳiców, z wy ątkiem przypadków, gdy est to sprzeczne z na lepie
po ętym interesem ǳiecka.
. W przypadku gdy tego roǳa u separac a est wynikiem ǳiałania pod ętego przez
Państwo-Stronę, takiego ak zatrzymanie, uwięzienie, wygnanie, deportac a lub śmierć
(w tym śmierć spowodowana akąkolwiek przyczyną podczas zatrzymania przez państwo)
ednego lub obo ga roǳiców ǳiecka lub ǳiecka, państwo zapewni, na żądanie, roǳicom
ǳiecka, ǳiecku lub — eżeli bęǳie to właściwe — innemu członkowi roǳiny podanie
istotnych informac i dotyczących mie sca pobytu nieobecnego(ych) członka(ów) roǳiny,
eśli treść te informac i nie przyniesie szkody dobru ǳiecka. Ponadto Państwa-Strony
zapewnią, aby wniesienie takie prośby samo przez się nie pociągało żadnych u emnych
następstw dla osoby (osób), które (ych) dotyczy.
Artykuł 
. Zgodnie z wynika ącym z postanowienia artykułu  ustęp  obowiązkiem Państw-Stron wnioski składane przez ǳiecko lub przez ego roǳiców odnośnie do w azdu lub
opuszczenia Państwa-Strony w celu łączenia roǳiny będą rozpatrywane przez Państwa-Strony w sposób przychylny, humanitarny i w szybkim trybie. Państwa-Strony ponadto
zapewnią, aby złożenie takiego wniosku nie pociągało za sobą u emnych skutków dla
wnioskodawców oraz członków ich roǳin.
. ǲiecko, którego roǳice przebywa ą w różnych państwach, bęǳie miało prawo do utrzymywania regularnych, z wy ątkiem okoliczności naǳwycza nych, osobistych
stosunków i bezpośrednich kontaktów z obo giem roǳiców. W tym celu oraz zgodnie
z obowiązkiem Państw-Stron wynika ącym z postanowienia artykułu  ustęp  Państwa-Strony będą respektowały prawo ǳiecka oraz ego roǳiców do opuszczenia każdego
kra u, w tym własnego, oraz powrotu do ich własnego kra u. Prawo do opuszczenia dowolnego kra u bęǳie podlegać tylko takim ograniczeniom, które są określone przez prawo i które są niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego,
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zdrowia i moralności społeczne lub praw i swobód innych osób, zgodnych z pozostałymi
prawami uznanymi w ninie sze konwenc i.
Artykuł 
. Państwa-Strony będą pode mowały kroki dla zwalczania nielegalnego transferu
ǳieci oraz ich nielegalnego wywozu za granicę.
. W tym celu Państwa-Strony będą popierały zawieranie odpowiednich umów dwustronnych lub wielostronnych albo przystępowanie do istnie ących uż umów.
Artykuł 
. Państwa-Strony zapewnia ą ǳiecku, które est zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich
sprawach dotyczących ǳiecka, przy mu ąc e z należytą wagą, stosownie do wieku oraz
do rzałość ǳiecka.
. W tym celu ǳiecko bęǳie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracy nym, dotyczącym ǳiecka,
bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego.
Artykuł 
. ǲiecko bęǳie miało prawo do swobodne wypowieǳi; prawo to ma zawierać
swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informac i oraz idei wszelkiego
roǳa u, bez względu na granice, w formie ustne , pisemne bądź za pomocą druku, w formie artystyczne lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru
ǳiecka.
. Wykonywanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewiǳiane przez prawo i które są konieczne:
a. dla poszanowania praw lub reputac i innych osób albo
b. do ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, bądź zdrowia
albo moralności społeczne .
Artykuł 
. Państwa-Strony będą respektowały prawo ǳiecka do swobody myśli, sumienia
i wyznania.
. Państwa-Strony będą respektowały prawa i obowiązki roǳiców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania ǳiecka w korzystaniu z ego prawa w sposób zgodny z rozwĳa ącymi się zdolnościami ǳiecka.
. Swoboda wyrażania wyznawane religii lub przekonań może podlegać tylko takim
ograniczeniom, które są przewiǳiane prawem i są konieczne do ochrony bezpieczeństwa
narodowego i porządku publicznego, zdrowia lub moralności społeczne bądź podstawowych praw i wolności innych osób.
Artykuł 
. Państwa-Strony uzna ą prawa ǳiecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności
poko owych zgromaǳeń.
. Na wykonywanie tych praw nie mogą być nakładane akiekolwiek ograniczenia,
z wy ątkiem tych, które są zgodne z prawem i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, ochrony zdrowia bądź moralności społeczne lub ochrony praw i wolności innych
osób.
Artykuł 
. Żadne ǳiecko nie bęǳie podlegało arbitralne lub bezprawne ingerenc i w sferę
ego życia prywatnego, roǳinnego lub domowego czy w korespondenc ę ani bezprawnym
zamachom na ego honor i reputac ę.
. ǲiecko ma prawo do ochrony prawne przeciwko tego roǳa u ingerenc i lub
zamachom.
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Artykuł 
Państwa-Strony uzna ą ważną rolę spełnianą przez środki masowego przekazu i zapewnią, aby ǳiecko miało dostęp do informac i oraz materiałów pochoǳących z różnorodnych źródeł kra owych i mięǳynarodowych, szczególnie do tych, które ma ą na
uwaǳe ego dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym oraz ego zdrowie
ﬁzyczne i psychiczne. W tym celu Państwa-Strony będą:
a. zachęcały środki masowego przekazu do rozpowszechniania informac i i materiałów, korzystnych dla ǳiecka w wymiarze społecznym oraz kulturalnym, zgodnie z duchem artykułu ;
b. zachęcały do rozwo u współpracy mięǳynarodowe w ǳieǳinie wytwarzania, wymiany oraz rozpowszechniania tego roǳa u informac i i materiałów, pochoǳących z różnorodnych kulturowych źródeł kra owych oraz mięǳynarodowych;
c. zachęcały do wydawania i rozpowszechniania książek dla ǳieci;
d. zachęcały środki masowego przekazu, aby w szczególny sposób uwzględniały potrzeby ęzykowe ǳieci należących do mnie szości narodowych lub do rǳenne społeczności;
e. zachęcały do rozwĳania odpowiednich kierunków ǳiałalności dla ochrony ǳieci
przed informac ami i materiałami szkodliwymi z punktu wiǳenia ich dobra, ma ąc na
wzglęǳie postanowienia artykułów  i .
Artykuł 
. Państwa-Strony pode mą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że
obo e roǳice ponoszą wspólną odpowieǳialność za wychowanie i rozwó ǳiecka. Roǳice
lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowieǳialność
za wychowanie i rozwó ǳiecka. Jak na lepsze zabezpieczenie interesów ǳiecka ma być
przedmiotem ich na większe troski.
. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w ninie sze konwenc i Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc roǳicom oraz opiekunom prawnym
w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowywaniem ǳieci oraz zapewnią rozwó instytuc i, zakładów i usług w zakresie opieki nad ǳiećmi.
. Państwa-Strony będą pode mowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia ǳieciom pracu ących roǳiców prawa do korzystania z usług instytuc i i zakładów w zakresie
opieki nad ǳiećmi, do których są one uprawnione.
Artykuł 
. Państwa-Strony będą pode mowały wszelkie właściwe kroki w ǳieǳinie ustawodawcze , administracy ne , społeczne oraz wychowawcze dla ochrony ǳiecka przed
wszelkimi formami przemocy ﬁzyczne bądź psychiczne , krzywdy lub zaniedbania bądź
złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych, ǳieci pozosta ących pod opieką roǳica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub inne osoby
sprawu ące opiekę nad ǳieckiem.
. Tego roǳa u środki ochronne powinny obe mować, tam gǳie est to właściwe,
skuteczne przedsięwzięcia w celu stworzenia programów soc alnych dla realizac i pomocy ǳiecku oraz osobom sprawu ącym opiekę nad ǳieckiem, ak również innych form
ǳiałań prewency nych dla ustalania, informowania, wszczynania i prowaǳenia śleǳtwa,
postępowania, notowania wymienionych wyże przypadków niewłaściwego traktowania
ǳieci oraz tam, gǳie est to właściwe — ingerenc ę sądu.
Artykuł 
. ǲiecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska roǳinnego lub gdy ze
względu na swo e dobro nie może pozostawać w tym środowisku, bęǳie miało prawo do
spec alne ochrony i pomocy ze strony państwa.
. Państwa-Strony zgodnie ze swym prawem wewnętrznym zapewnią takiemu ǳiecku opiekę zastępczą.
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. Tego roǳa u opieka może obe mować, mięǳy innymi, umieszczenie w roǳinie
zastępcze , Kafala⁷ w prawie islamskim, adopc ę lub — gdy est to niezbędne — umieszczenie w odpowiednie instytuc i powołane do opieki nad ǳiećmi. Przy wyborze odpowiednich rozwiązań należy w sposób właściwy uwzględnić wskazania w zachowaniu
ciągłości w wychowaniu ǳiecka oraz ego tożsamości etniczne , religĳne , kulturowe
i ęzykowe .
Artykuł 
Państwa-Strony uzna ące i/lub dopuszcza ące system adopc i zapewnią, aby dobro
ǳiecka było celem na wyższym, i będą:
a. czuwać, aby adopc a ǳiecka odbywała się tylko z upoważnienia kompetentnych
właǳ, które będą decydować — zgodnie z obowiązu ącym prawem i postępowaniem
oraz na podstawie wszelkich stosownych i wiarygodnych informac i — o tym, że adopc a est dopuszczalna ze względu na sytuac ę ǳiecka w odniesieniu do roǳiców, krewnych
i opiekunów prawnych, oraz — w przypadku gdy est to wymagane — aby osoby zainteresowane świadomie wyraziły zgodę na adopc ę po przeprowaǳeniu z nimi niezbędnych
konsultac i;
b. traktować adopc ę związaną z przeniesieniem ǳiecka do innego kra u ako zastępczy
środek opieki nad ǳieckiem, eżeli nie może być ono umieszczone w roǳinie zastępcze
lub adopcy ne albo nie można mu zapewnić w żaden inny odpowiedni sposób opieki
w kra u ego pochoǳenia;
c. dbać o to, aby ǳiecko adoptowane do innego kra u miało zabezpieczenie gwarancy ne i poziom życia odpowiednie do tych, które byłyby zapewnione w przypadku adopc i
kra owe ;
d. pode mować wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia, aby w przypadku adopc i
do innego kra u osoby w nie zaangażowane nie uzyskały z tego powodu niestosownych
korzyści ﬁnansowych;
e. sprzy ać osiąganiu celów ninie szego artykułu, tam gǳie est to stosowne, przez
zawieranie dwustronnych lub wielostronnych porozumień lub umów, a także dążyć w ich
ramach do zapewnienia, aby umieszczenie ǳiecka w innym kra u odbywało się za pośrednictwem kompetentnych właǳ lub organów.
Artykuł 
. Państwa-Strony pode mą właściwe kroki dla zapewnienia, aby ǳiecko, które ubiega
się o status uchodźcy bądź est uważane za uchodźcę w świetle odpowiednich przepisów
prawa mięǳynarodowego lub wewnętrznego stosowanego postępowania, w przypadku
gdy występu e samo lub towarzyszą mu roǳice bądź inna osoba, otrzymało odpowiednią
ochronę i pomoc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich praw zawartych w ninie sze konwenc i lub innych mięǳynarodowych aktach dotyczących praw człowieka
oraz innych dokumentach w sprawach humanitarnych, których wspomniane Państwa są
Stronami.
. W tym celu Państwa-Strony zapewnią, w stopniu, aki uzna ą za właściwy, współǳiałanie w wysiłkach pode mowanych przez Narody Z ednoczone i inne kompetentne
organizac e mięǳyrządowe oraz pozarządowe, współpracu ące z Narodami Z ednoczonymi, dla uǳielenia ochrony i pomocy takiemu ǳiecku oraz odnalezienia ego roǳiców
lub innych członków roǳiny ǳiecka uchodźcy w celu uzyskania informac i niezbędnych do ponownego połączenia go z roǳiną. W przypadkach gdy nie można odnaleźć
roǳiców ani innych członków roǳiny, ǳiecko zostanie otoczone taką samą opieką, ak
ǳiecko pozbawione stale bądź czasowo swo ego otoczenia roǳinnego z akichkolwiek
przyczyn, zgodnie z postanowieniami ninie sze konwenc i.
Artykuł 
. Państwa-Strony uzna ą, że ǳiecko psychicznie lub ﬁzycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantu ących mu godność, umożliwia ących osiągnięcie niezależności oraz ułatwia ących aktywne uczestnictwo
⁷Ka a a — muzułmańska adopc a ǳiecka. Roǳice adopcy ni pozosta ą edynie opiekunami, a ǳiecko nie
przy mu e ich nazwiska. [przypis edytorski]
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ǳiecka w życiu społeczeństwa.
. Państwa-Strony uzna ą prawo ǳiecka niepełnosprawnego do szczególne troski
i będą sprzy ały oraz zapewniały, stosownie do dostępnych środków, rozszerzanie pomocy
uǳielane uprawnionym do nie ǳieciom oraz osobom odpowieǳialnym za opiekę nad
nimi. Pomoc taka bęǳie uǳielana na wniosek tych osób i bęǳie stosowna do warunków
ǳiecka oraz sytuac i roǳiców lub innych osób, które się nim opieku ą.
. Uzna ąc szczególne potrzeby ǳiecka niepełnosprawnego, pomoc, o które mowa
w ustępie  ninie szego artykułu, bęǳie uǳielana bezpłatnie tam, gǳie est to możliwe, z uwzględnieniem zasobów ﬁnansowych roǳiców bądź innych osób opieku ących
się ǳieckiem, i ma zapewnić, aby niepełnosprawne ǳiecko posiadało skuteczny dostęp
do oświaty, nauki, opieki zdrowotne , opieki rehabilitacy ne , przygotowania zawodowego oraz możliwości rekreacy nych, realizowany w sposób prowaǳący do osiągnięcia
przez ǳiecko ak na wyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego
rozwo u, w tym ego rozwo u kulturalnego i duchowego.
. Państwa-Strony będą sprzy ać, w duchu współpracy mięǳynarodowe , wymianie
odpowiednich informac i w zakresie proﬁlaktyki zdrowotne oraz leczenia medycznego,
psychologicznego i funkc onalnego ǳieci niepełnosprawnych, w tym rozpowszechnianiu
i umożliwianiu dostępu do informac i dotyczących metod rehabilitac i oraz kształcenia
i przygotowania zawodowego, w celu umożliwienia Państwom-Stronom poprawy ich
możliwości i kwaliﬁkac i oraz w celu wzbogacenia ich doświadczeń w tych ǳieǳinach.
W związku z tym potrzeby kra ów rozwĳa ących się będą uwzględniane w sposób szczególny.
Artykuł 
. Państwa-Strony uzna ą prawo ǳiecka do ak na wyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitac i zdrowotne . Państwa-Strony będą
dążyły do zapewnienia, aby żadne ǳiecko nie było pozbawione prawa dostępu do tego
roǳa u opieki zdrowotne .
. Państwa-Strony będą dążyły do pełne realizac i tego prawa, a w szczególności pode mą niezbędne kroki w celu:
a. zmnie szenia śmiertelności wśród noworodków i ǳieci;
b. zapewnienia uǳielania konieczne pomocy oraz opieki zdrowotne wszystkim ǳieciom, ze szczególnym uwzględnieniem rozwo u podstawowe opieki zdrowotne ;
c. zwalczania chorób i niedożywienia, w tym — w ramach podstawowe opieki zdrowotne — przez wykorzystanie mięǳy innymi łatwo dostępnych technik oraz przez dostarczanie odpowiednich pożywnych produktów żywnościowych i wody pitne , z uwzględnieniem niebezpieczeństwa oraz ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
d. zapewnienia matkom właściwe opieki zdrowotne w okresie przed i po uroǳeniu
ǳiecka;
e. zapewnienia, aby wszystkie grupy społeczne, w szczególności roǳice oraz ǳieci,
były informowane i posiadały dostęp do oświaty oraz otrzymywały wsparcie w korzystaniu
z podstawowe wieǳy w zakresie zdrowia ǳiecka i karmienia, korzyści z karmienia piersią,
higieny i warunków zdrowotnych otoczenia, a także zapobiegania wypadkom;
f. rozwo u proﬁlaktyczne opieki zdrowotne , poradnictwa dla roǳiców oraz wychowania i usług w zakresie planowania roǳiny.
. Państwa-Strony będą pode mowały wszelkie właściwe i skuteczne kroki na rzecz
zniesienia tradycy nych praktyk przynoszących szkodę zdrowiu ǳiecka.
. Państwa-Strony zobowiązu ą się ǳiałać na rzecz sprzy ania i zachęcania do rozwo u współpracy mięǳynarodowe w celu stopniowego osiągania pełne realizac i praw
uznanych w ninie szym artykule. W związku z tym szczególna uwaga bęǳie zwrócona
na potrzeby kra ów rozwĳa ących się.
Artykuł 
Państwa-Strony uzna ą prawo ǳiecka, umieszczonego przez kompetentne właǳe
w zakłaǳie w celach opieki, ochrony bądź leczenia w zakresie zdrowia ﬁzycznego lub
psychicznego, do okresowego przeglądu leczenia ǳiecka i wszelkich innych okoliczności
odnoszących się do ego umieszczenia w zakłaǳie.
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Artykuł 
. Państwa-Strony będą uznawać prawo każdego ǳiecka do korzystania z systemu
zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń soc alnych, oraz będą pode mowały niezbędne kroki do osiągnięcia pełne realizac i tego prawa zgodnie z ich prawem wewnętrznym.
. Tam gǳie est to możliwe, powyższe świadczenia powinny być zabezpieczone
z uwzględnieniem zasobów i warunków życia ǳiecka oraz osób odpowieǳialnych za ego
utrzymanie, ak również wszelkich innych okoliczności, odnoszących się do stosowania
realizac i świadczeń wnioskowanych przez ǳiecko lub w ego imieniu.
Artykuł 
. Państwa-Strony uzna ą prawo każdego ǳiecka do poziomu życia odpowiada ącego
ego rozwo owi ﬁzycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu.
. Roǳice (roǳic) lub inne osoby odpowieǳialne za ǳiecko ponoszą główną odpowieǳialność za zabezpieczenie, w ramach swych możliwości, także ﬁnansowych, warunków życia niezbędnych do rozwo u ǳiecka.
. Państwa-Strony, zgodnie z warunkami kra owymi oraz odpowiednio do swych
środków, będą pode mowały właściwe kroki dla wspomagania roǳiców lub innych osób
odpowieǳialnych za ǳiecko w realizac i tego prawa oraz będą uǳielały, w razie potrzeby,
pomocy materialne oraz innych programów pomocy, szczególnie w zakresie żywności,
oǳieży i mieszkań.
. Państwa-Strony pode mą wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia łożenia na utrzymanie ǳiecka ze strony roǳiców lub innych osób ponoszących odpowieǳialność ﬁnansową za ǳiecko, zarówno na terenie Państwa-Strony, ak i za granicą. W szczególnych
wypadkach, gdy osoba ponosząca odpowieǳialność ﬁnansową za ǳiecko mieszka w państwie innym niż ǳiecko, Państwa-Strony będą dążyły do przystąpienia do umów mięǳynarodowych lub do zawarcia takich umów, ak również do zawierania odpowiednich
porozumień.
Artykuł 
. Państwa-Strony uzna ą prawo ǳiecka do nauki i w celu stopniowego realizowania
tego prawa na zasaǳie równych szans, w szczególności:
a. uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla wszystkich;
b. będą popierać rozwó różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno ogólnokształcącego, ak i zawodowego, uczynią e dostępnymi dla każdego ǳiecka oraz pode mą
odpowiednie kroki, takie ak wprowaǳenie bezpłatnego nauczania oraz uǳielanie w razie
potrzeby pomocy ﬁnansowe ;
c. za pomocą wszelkich właściwych środków uczynią szkolnictwo wyższe dostępnym
dla wszystkich na zasaǳie zdolności;
d. udostępnią wszystkim ǳieciom informac e i poradnictwo szkolne i zawodowe;
e. pode mą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz zmnie szenia wskaźnika porzucania nauki.
. Państwa-Strony będą pode mowały wszelkie właściwe środki zapewnia ące, aby
dyscyplina szkolna była stosowana w sposób zgodny z luǳką godnością ǳiecka i z ninie szą konwenc ą.
. Państwa-Strony będą popierały i rozwĳały mięǳynarodową współpracę w ǳieǳinie oświaty, w szczególności w celu przyczyniania się do zlikwidowania ignoranc i i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostępu do wieǳy naukowo-techniczne i nowoczesnych metod nauczania. W tym zakresie należy w szczególności uwzględnić potrzeby
kra ów rozwĳa ących się.
Artykuł 
. Państwa-Strony są zgodnie, że nauka ǳiecka bęǳie ukierunkowana na:
a. rozwĳanie w ak na pełnie szym 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 Z ednoczonych;
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c. rozwĳanie w ǳiecku szacunku dla ego roǳiców, ego tożsamości kulturowe , ęzyka i wartości, dla wartości narodowych kra u, w którym mieszka ǳiecko, kra u, z którego
ǳiecko pochoǳi, ak i dla innych kultur;
d. przygotowanie ǳiecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, poko u, toleranc i, równości płci oraz przy aźni pomięǳy wszystkimi
narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religĳnymi oraz osobami rǳennego pochoǳenia;
e. rozwĳanie w ǳiecku poszanowania środowiska naturalnego.
. Żadne postanowienie ninie szego artykułu lub artykułu  nie może być interpretowane w sposób narusza ący wolność osób ﬁzycznych lub ciał zbiorowych do zakładania
i prowaǳenia instytuc i oświatowych, z zastrzeżeniem przestrzegania zasad wyrażonych
w ustępie  ninie szego artykułu oraz wymogów, aby kształcenie w tego typu instytuc ach
odpowiadało minimalnym standardom, które określi dane państwo.
Artykuł 
W tych państwach, w których istnie ą mnie szości etniczne, religĳne lub ęzykowe
bądź osoby pochoǳenia rǳennego, ǳiecku należącemu do takie mnie szości lub ǳiecku
pochoǳenia rǳennego nie można odmówić prawa do posiadania i korzystania z własne
kultury, do wyznawania i praktykowania swo e religii lub do używania własnego ęzyka,
łącznie z innymi członkami ego grupy.
Artykuł 
. Państwa-Strony uzna ą prawo ǳiecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i za ęciach rekreacy nych, stosownych do wieku ǳiecka, oraz do
nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo ǳiecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzy ały tworzeniu
właściwych i równych sposobności dla ǳiałalności kulturalne , artystyczne , rekreacy ne oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.
Artykuł 
. Państwa-Strony uzna ą prawo ǳiecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować
z kształceniem ǳiecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia ǳiecka lub ego rozwo u
ﬁzycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego.
. Państwa-Strony będą pode mowały kroki ustawodawcze, administracy ne, soc alne oraz środki w ǳieǳinie oświaty dla zapewnienia realizac i postanowień ninie szego
artykułu. W tym celu, ma ąc na uwaǳe odnośne postanowienia innych dokumentów
mięǳynarodowych, Państwa-Strony w szczególności:
a. ustanowią minimalny poziom lub poziomy wiekowe dla ubiegania się o pod ęcie
pracy;
b. ustanowią właściwe przepisy odnośnie do wymiaru czasowego oraz warunków zatrudnienia;
c. ustanowią odpowiednie kary lub inne sankc e do zapewnienia skutecznego stosowania ninie szego artykułu.
Artykuł 
Państwa-Strony będą pode mowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym środki ustawodawcze, administracy ne, soc alne oraz środki w ǳieǳinie oświaty, w celu zapewnienia ochrony ǳieci przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substanc i
psychotropowych, zgodnie z ich zdeﬁniowaniem w odpowiednich umowach mięǳynarodowych, oraz w celu zapobiegania wykorzystywaniu ǳieci do nielegalne produkc i
tego typu substanc i i handlu nimi.
Artykuł 
Państwa-Strony zobowiązu ą się do ochrony ǳieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych, Dla osiągnięcia tych celów Państwa-Strony
pode mą w szczególności wszelkie właściwe kroki o zasięgu kra owym, dwustronnym
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oraz wielostronnym dla przeciwǳiałania:
a. nakłanianiu lub zmuszaniu ǳiecka do akichkolwiek nielegalnych ǳiałań seksualnych;
b. wykorzystywaniu ǳieci do prostytuc i lub innych nielegalnych praktyk seksualnych;
c. wykorzystywaniu ǳieci w pornograﬁcznych przedstawieniach i materiałach.
Artykuł 
Państwa-Strony będą pode mowały wszelkie kroki o zasięgu kra owym, dwustronnym oraz wielostronnym dla przeciwǳiałania uprowaǳeniom, sprzedaży bądź handlowi
ǳiećmi, dokonywanych dla akichkolwiek celów i w akie kolwiek formie.
Artykuł 
Państwa-Strony będą bronić ǳiecko przed wszelkimi innymi formami wyzysku,
w akimkolwiek aspekcie narusza ącymi dobro ǳiecka,
Artykuł 
Państwa-Strony zapewnią, aby:
a. żadne ǳiecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieluǳkiemu czy poniża ącemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia
bez możliwości wcześnie szego zwolnienia nie może zostać orzeczona wobec osoby w wieku poniże osiemnastu lat za popełnione przez nią przestępstwa;
b. żadne ǳiecko nie zostało pozbawione wolności w sposób bezprawny lub arbitralny.
Aresztowanie, zatrzymanie lub uwięzienie ǳiecka powinno być zgodne z prawem i może
być zastosowane edynie ako środek ostateczny i na możliwie na krótszy czas;
c. każde ǳiecko pozbawione wolności było traktowane humanitarnie i z poszanowaniem wroǳone godności ednostki luǳkie , w sposób uwzględnia ący potrzeby osoby
w danym wieku. W szczególności każde ǳiecko pozbawione wolności zostanie odseparowane od osób dorosłych, eśli tylko rozwiązanie odwrotne nie bęǳie uznane za zgodne
z na wyższym dobrem ǳiecka, oraz bęǳie miało prawo utrzymywać kontakty ze swo ą
roǳiną poprzez korespondenc ę i wizyty, z wyłączeniem sytuac i wy ątkowych;
d. każde ǳiecko pozbawione wolności miało prawo do uzyskania niezwłocznego dostępu do prawne lub inne odpowieǳialne pomocy, ak również prawo do kwestionowania legalności pozbawienia go wolności przed sądem lub inną kompetentną, niezawisłą
i bezstronną właǳą oraz domagania się uzyskania szybkie decyz i w te sprawie.
Artykuł 
. Państwa-Strony zobowiązu ą się respektować i nakazać respektowanie norm mięǳynarodowego prawa humanitarnego ma ących zastosowanie do nich w przypadku konﬂiktu zbro nego i odnoszących się do ǳieci.
. Państwa-Strony pode mą wszelkie możliwe kroki dla zapewnienia, aby osoby, które
nie osiągnęły wieku piętnastu lat, nie brały bezpośredniego uǳiału w ǳiałaniach zbro nych.
. Państwa-Strony będą powstrzymywały się przed rekrutowaniem do swoich sił
zbro nych akie kolwiek osoby, która nie osiągnęła wieku piętnastu lat. Przeprowaǳa ąc
rekrutac ę spośród osób, które osiągnęły wiek piętnastu lat, lecz nie osiągnęły eszcze
osiemnastu lat, Państwa-Strony będą starały się brać pod uwagę w pierwsze kole ności
osoby starsze wiekiem.
. Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, wynika ącymi z mięǳynarodowego prawa
humanitarnego do ochrony ludności cywilne w konﬂiktach zbro nych, Państwa-Strony
będą stosowały wszelkie możliwe do realizac i środki dla zapewnienia ochrony i opieki
nad ǳiećmi dotkniętymi przez konﬂikt zbro ny.
Artykuł 
Państwa-Strony będą pode mowały wszelkie właściwe kroki dla ułatwienia przebiegu rehabilitac i ﬁzyczne i psychiczne oraz reintegrac i społeczne ǳiecka, które padło
oﬁarą akie kolwiek formy zaniedbania, wyzysku lub wykorzystania, torturowania lub
akie kolwiek inne formy okrutnego, nieluǳkiego czy poniża ącego traktowania albo
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karania bądź konﬂiktu zbro nego. Taka rehabilitac a czy reintegrac a przebiegać bęǳie
w środowisku, które sprzy a zdrowiu, zapewnieniu własnego szacunku i godności ǳiecka.
Artykuł 
. Państwa-Strony uzna ą prawo każdego ǳiecka pode rzanego, oskarżonego bądź
uznanego winnym pogwałcenia prawa karnego do traktowania w sposób sprzy a ący poczuciu godności i wartości ǳiecka, które umacnia w nim poszanowanie podstawowych
praw i wolności innych osób oraz uwzględnia wiek ǳiecka i celowość sprzy ania ego
reintegrac i dla pod ęcia przez nie konstruktywne roli w społeczeństwie.
. W tym celu, a także uwzględnia ąc odpowiednie postanowienia dokumentów mięǳynarodowych, Państwa-Strony zapewnią w szczególności:
a. aby żadne ǳiecko nie było pode rzane, oskarżane bądź uznawane winnym pogwałcenia prawa karnego poprzez ǳiałanie lub zaniechanie, które nie było zabronione przez
prawo wewnętrzne bądź mięǳynarodowe w momencie ego dokonania;
b. każdemu ǳiecku, które pode rzewa się, oskarża lub uzna e winnym pogwałcenia
prawa karnego, przyna mnie następu ące gwaranc e:
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 ego roǳiców albo opiekuna prawnego oraz zapewnienie prawne lub inne pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu ego
obrony;
iii. rozpatrzenie sprawy bez zwłoki i przez niezawisłą i bezstronną właǳę bądź organ
sądowy w uczciwym procesie, przeprowaǳonym zgodnie z prawem, zabezpieczeniem
prawne lub inne właściwe pomocy oraz w obecności ego roǳiców lub opiekunów
prawnych, eśli tylko nie bęǳie to uważane za niezgodne z na wyższym interesem ǳiecka z uwagi na ego wiek lub sytuac ę;
iv. niestosowanie przymusu do składania zeznań lub przyznania się do winy; przesłuchiwanie świadków ze strony przeciwne i równoprawne uczestniczenie w przesłuchiwaniu świadków w ego imieniu;
v. w przypadku uznania winnym pogwałcenia prawa karnego, posiadanie prawa odwołania się od tego orzeczenia oraz innych związanych z nim środków do wyższe , kompetentne , niezawisłe i bezstronne właǳy lub organu sądowego, zgodnie z prawem;
vi. zapewnienie bezpłatne pomocy tłumacza, eśli ǳiecko nie rozumie bądź nie mówi
w danym ęzyku;
vii. pełne poszanowanie spraw z zakresu życia osobistego we wszystkich etapach procesowych.
. Państwa-Strony będą sprzy ały tworzeniu praw, procedur organów oraz instytuc i
odnoszących się spec alnie do ǳieci pode rzanych, oskarżonych bądź uznawanych winnymi pogwałcenia prawa karnego, a w szczególności:
a. ustanowieniu minimalne granicy wieku, poniże które ǳieci będą posiadały domniemanie niezdolności do naruszenia prawa karnego;
b. w przypadku gdy est to właściwe i celowe, stosowaniu innych środków postępowania z takimi ǳiećmi, bez uciekania się do postępowania sądowego, pod warunkiem
pełnego poszanowania praw człowieka i gwaranc i prawnych.
. Różnorodność przedsięwzięć, takich ak opieka, poradnictwo, naǳór, probac a⁸,
umieszczenie w roǳinie zastępcze , programy edukacy ne i szkolenia zawodowego, oraz
inne rozwiązania alternatywne do opieki instytuc onalne będą dostępne dla zapewnienia
właściwego postępowania z ǳiećmi, w sposób właściwy dla ich dobra, a także proporc onalny zarówno w stosunku do okoliczności, ak i do popełnionego wykroczenia.
Artykuł 
Ninie sza konwenc a w żaden sposób nie narusza postanowień, które w większym
stopniu sprzy a ą realizac i praw ǳiecka i które mogą być zawarte w:
⁸pro acja — ogólna nazwa systemu polega ącego na resoc alizac i poza murami więzienia czy domu poprawczego; system naǳoru kuratorskiego. [przypis edytorski]
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a. prawie Państwa-Strony lub
b. prawie mięǳynarodowym obowiązu ącym to Państwo.




Artykuł 
Państwa-Strony zobowiązu ą się do szerzenia informac i o zasadach i postanowieniach
ninie sze konwenc i zarówno wśród dorosłych, ak i ǳieci, wykorzystu ąc do tego celu
będące w ich dyspozyc i środki.
Artykuł 
. W celu badania postępów dokonywanych przez Państwa-Strony w realizac i zobowiązań przewiǳianych w ninie sze konwenc i ustanawia się Komitet Praw ǲiecka,
który bęǳie wykonywał wskazane niże funkc e.
. Komitet bęǳie składał się z osiemnastu ekspertów, reprezentu ących wysoki poziom moralny i posiada ących uznane kompetenc e w ǳieǳinie, które dotyczy ninie sza konwenc a. Członkowie Komitetu będą wybierani przez Państwa-Strony spośród ich
obywateli i będą występowali osobiście, z uwzględnieniem sprawiedliwego poǳiału geograﬁcznego oraz zasadniczych systemów prawnych.
. Członkowie Komitetu będą wybierani w ta nym głosowaniu z listy osób wyznaczonych przez Państwa-Strony. Każde Państwo może wyznaczyć edną osobę spośród
swoich obywateli.
. Wstępne wybory do Komitetu odbędą się nie późnie niż po upływie sześciu miesięcy od daty we ścia w życie ninie sze konwenc i, a następnie co dwa lata. Co na mnie na
cztery miesiące przed terminem każdych wyborów Sekretarz Generalny Narodów Z ednoczonych wystosu e list do Państw-Stron, prosząc e o podanie nazwisk wyznaczonych
przez nie osób w ciągu dwóch miesięcy. Sekretarz Generalny przygotu e następnie listę wszystkich osób w ten sposób wyznaczonych, ułożoną w porządku alfabetycznym, ze
wskazaniem państwa, przez które zostali wyznaczeni, i przedłoży ą Państwom-Stronom
ninie sze konwenc i.
. Wybory będą się odbywały na spotkaniach Państw-Stron, zwołanych przez Sekretarza Generalnego w sieǳibie Narodów Z ednoczonych. Na tych spotkaniach, na których
quorum⁹ bęǳie stanowiło dwie trzecie Państw-Stron, osoby, które otrzyma ą na większą
liczbę głosów oraz absolutną większość głosów obecnych i biorących uǳiał w głosowaniu
przedstawicieli Państw-Stron, zostaną wybrane na członków Komitetu.
. Członkowie Komitetu wybierani będą na okres czterech lat. Będą oni mogli zostać
wybrani ponownie, eśli znów zostaną wyznaczeni. Kadenc a pięciu spośród członków
wybranych w pierwszych wyborach wygaśnie po upływie dwóch lat; niezwłocznie po
pierwszych wyborach nazwiska owych pięciu członków zostaną wybrane drogą losowania
przez przewodniczącego spotkania.
. W przypadku śmierci członka Komitetu, ego rezygnac i lub ego oświadczenia,
że z akiegokolwiek innego powodu nie może wypełnić obowiązków członka Komitetu,
Państwo-Strona, które wyznaczyło danego członka, wyznaczy za zgodą Komitetu innego
eksperta spośród swoich obywateli na okres pozostały do końca kadenc i.
. Komitet ustanowi swo e własne zasady procedury.
. Komitet wybiera swych funkc onariuszy na okres dwóch lat.
. Posieǳenia Komitetu będą odbywały się zwykle w sieǳibie Narodów Z ednoczonych lub w innym dogodnym mie scu określonym przez Komitet. Komitet bęǳie odbywał posieǳenia zasadniczo corocznie. Czas trwania posieǳeń Komitetu bęǳie określony
oraz poddawany weryﬁkac i, gdy za ǳie taka potrzeba, na spotkaniu Państw-Stron ninie sze konwenc i, za zgodą Zgromaǳenia Ogólnego.
. Sekretarz Generalny Narodów Z ednoczonych zapewni niezbędny personel oraz
warunki do skutecznego wypełniania przez Komitet funkc i nałożonych przez ninie szą
konwenc ę.

⁹ or (łac.) — kworum, czyli minimalna liczba osób niezbędna do prowaǳenia obrad i pod ęcia wiążących decyz i. [przypis edytorski]
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. Za zgodą Zgromaǳenia Ogólnego członkowie Komitetu utworzonego na mocy
ninie sze konwenc i otrzymywać będą honoraria z funduszy Narodów Z ednoczonych na
okres i na warunkach określanych przez Zgromaǳenie.
Artykuł 
. Państwa-Strony zobowiązu ą się do przedkładania Komitetowi za pośrednictwem
Sekretarza Generalnego Narodów Z ednoczonych sprawozdań odnośnie do środków stosowanych przez nie do realizac i praw zawartych w konwenc i oraz postępów w korzystaniu z tych praw:
a. w ciągu dwóch lat po we ściu w życie konwenc i dla danego państwa;
b. następnie co pięć lat.
. Sprawozdania przedkładane na mocy ninie szego artykułu wskazywać będą na
czynniki oraz na ewentualne trudności wpływa ące na stopień wypełnienia zobowiązań
wynika ących z ninie sze konwenc i. Sprawozdania będą zawierały także odpowiednie
informac e zapewnia ące Komitetowi pełną wieǳę na temat wprowaǳenia w życie postanowień konwenc i w danym kra u.
. Państwo-Strona, które przedłożyło Komitetowi wszechstronne sprawozdanie pierwotne, nie musi uż w swoich następnych sprawozdaniach, przedkładanych zgodnie z ustępem  pkt b), powtarzać podstawowych informac i, które podane były uprzednio.
. Komitet może zażądać od Państw-Stron dalszych informac i odnoszących się do
wprowaǳenia w życie konwenc i.
. Komitet bęǳie przedkładał Zgromaǳeniu Ogólnemu Narodów Z ednoczonych
za pośrednictwem Rady Gospodarczo-Społeczne , co dwa lata, sprawozdania ze swo e
ǳiałalności.
. Państwa-Strony będą szeroko udostępniały opinii publiczne swych kra ów te sprawozdania.
Artykuł 
Dla ułatwienia skutecznego wprowaǳenia w życie ninie sze konwenc i oraz stworzenia korzystnych warunków do współpracy mięǳynarodowe w ǳieǳinie, które ona
dotyczy:
a. agenc e wyspec alizowane, Fundusz Narodów Z ednoczonych na rzecz ǲieci oraz
inne organy Narodów Z ednoczonych będą uprawnione do uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli przy omawianiu wprowaǳania w życie tych postanowień ninie sze
konwenc i, które wchoǳą w zakres ich kompetenc i. Komitet może poprosić agenc e
wyspec alizowane, Fundusz Narodów Z ednoczonych na rzecz ǲieci i inne kompetentne organy, eśli uzna to za stosowne, o uǳielenie spec alistycznych porad odnośnie do
wprowaǳania w życie konwenc i w kwestiach wchoǳących w zakres ich kompetenc i.
b. Komitet może poprosić agenc e wyspec alizowane, Fundusz Narodów Z ednoczonych na rzecz ǲieci i inne organy Narodów Z ednoczonych o przedłożenie sprawozdań
dotyczących wprowaǳenia w życie konwenc i w tych ǳieǳinach, które wchoǳą w zakres ich ǳiałalności;
c. Komitet bęǳie przekazywał, eśli uzna to za stosowne, agenc om wyspec alizowanym, Funduszowi Narodów Z ednoczonych na rzecz ǲieci i innym właściwym organom wszelkie sprawozdania Państw-Stron, zawiera ące prośbę lub wskazu ące na potrzebę w zakresie doraǳtwa technicznego bądź pomocy, łącznie z ewentualnymi uwagami
i sugestiami Komitetu odnośnie do owych próśb lub wskazań;
d. Komitet może zalecić Zgromaǳeniu Ogólnemu zwrócenie się do Sekretarza Generalnego o zainic owanie w ego imieniu badań konkretnych problemów odnoszących
się do praw ǳiecka;
Komitet może uczynić sugestie i ogólne zalecenia w oparciu o otrzymywane informac e, zgodnie z artykułem  i  ninie sze konwenc i. Sugestie te i ogólne zalecenia będą
przekazywane zainteresowanemu Państwu-Stronie i podawane do wiadomości Zgromaǳenia Ogólnego, łącznie z ewentualnymi uwagami Państw-Stron.
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Artykuł 
Ninie sza konwenc a bęǳie otwarta do podpisania przez wszystkie państwa.
Artykuł 
Ninie sza konwenc a podlega ratyﬁkac i. Dokumenty ratyﬁkacy ne składane będą
u Sekretarza Generalnego Narodów Z ednoczonych.
Artykuł 
Każde państwo bęǳie mogło przystąpić do ninie sze konwenc i. Dokumenty przystąpienia będą składane u Sekretarza Generalnego Narodów Z ednoczonych.
Artykuł 
. Ninie sza konwenc a we ǳie w życie trzyǳiestego dnia, licząc od daty złożenia
u Sekretarza Generalnego Narodów Z ednoczonych dwuǳiestego dokumentu ratyﬁkacy nego lub przystąpienia.
. W stosunku do każdego Państwa, które dokona ratyﬁkac i lub przystąpienia do
konwenc i, po złożeniu dwuǳiestego dokumentu ratyﬁkacy nego lub przystąpienia, konwenc a we ǳie w życie trzyǳiestego dnia, licząc od daty złożenia przez dane Państwo
swo ego dokumentu ratyﬁkacy nego lub przystąpienia.
Artykuł 
. Każde Państwo-Strona może zaproponować poprawkę i wnieść ą do Sekretarza Generalnego Narodów Z ednoczonych. Sekretarz Generalny zakomuniku e następnie o zaproponowane poprawce Państwom-Stronom, łącznie z wnioskiem o wskazanie, czy są
one za zwołaniem konferenc i Państw-Stron, ma ące na celu rozważenie i przeprowaǳenie głosowania nad propozyc ą. W przypadku gdy w ciągu czterech miesięcy od daty
takiego powiadomienia co na mnie edna trzecia Państw-Stron wypowie się za zwołaniem takie konferenc i, Sekretarz Generalny zwoła taką konferenc ę pod auspic ami
Narodów Z ednoczonych. Każda poprawka przy ęta większością głosów Państw-Stron
obecnych i biorących uǳiał w głosowaniu podlegać bęǳie zatwierǳeniu przez Zgromaǳenie Ogólne Narodów Z ednoczonych.
. Poprawka przy ęta w sposób zgodny z ustępem  ninie szego artykułu wchoǳi
w życie po zatwierǳeniu przez Zgromaǳenie Ogólne Narodów Z ednoczonych i przyęciu większością dwóch trzecich Państw-Stron.
. Poprawka, po we ściu w życie, bęǳie miała moc wiążącą dla tych Państw-Stron,
które się za nią opowieǳiały; pozostałe Państwa-Strony natomiast obowiązu ą nadal postanowienia konwenc i oraz wszelkie wcześnie sze poprawki, eśli zostały one przez te
Państwa przy ęte.
Artykuł 
. Sekretarz Generalny Narodów Z ednoczonych bęǳie przy mować oraz rozsyłać do
wszystkich Państw-Stron teksty zastrzeżeń dokonanych przez Państwa podczas ratyﬁkac i
lub przystąpienia.
. Nie bęǳie dopuszczalne zastrzeżenie pozosta ące w sprzeczności z przedmiotem
i celem ninie sze konwenc i.
. Zastrzeżenie może zostać wycofane w dowolnym czasie w droǳe notyﬁkac i tego
faktu, złożone na ręce Sekretarza Generalnego Narodów Z ednoczonych, który następnie
powiadomi o tym wszystkie Państwa-Strony konwenc i. Taka notyﬁkac a odniesie skutek
w dniu otrzymania e przez Sekretarza Generalnego.
Artykuł 
Państwo-Strona może wypowieǳieć konwenc ę w droǳe pisemne notyﬁkac i złożone na ręce Sekretarza Generalnego Narodów Z ednoczonych. Wypowieǳenie nabiera
mocy po upływie ednego roku od daty przy ęcia notyﬁkac i przez Sekretarza Generalnego.
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Artykuł 
Depozytariuszem¹⁰ ninie sze konwenc i est Sekretarz Generalny Narodów Z ednoczonych.
Artykuł 
Oryginał ninie sze konwenc i, którego teksty sporząǳone w ęzykach angielskim,
arabskim, chińskim, ancuskim, hiszpańskim oraz rosy skim są ednakowo autentyczne,
zostanie zdeponowany u Sekretarza Generalnego Narodów Z ednoczonych.
Na dowód czego niże podpisani pełnomocnicy, w należyty sposób upełnomocnieni
przez swe Rządy, złożyli podpis pod ninie szą konwenc ą.

Po zazna omieniu się z powyższą konwenc ą w imieniu Rzeczypospolite Polskie
oświadczam, że:
* została ona uznana za słuszną w całości,
* est ona przy ęta, ratyﬁkowana i potwierǳona, z zastrzeżeniami wskazanymi w załączniku do ninie szego aktu,
* bęǳie ona niezmienne zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt ninie szy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolite
Polskie .
Dano w Warszawie dnia  kwietnia  r.
 
Zastrzeżenia:
Ratyﬁku ąc Konwenc ę o prawach ǳiecka, przy ętą przez Zgromaǳenie Ogólne Narodów Z ednoczonych dnia  listopada  r., Rzeczpospolita Polska w oparciu o postanowienie artykułu  ustęp  te konwenc i zgłasza następu ące zastrzeżenia:
* W odniesieniu do artykułu  konwenc i: Rzeczpospolita Polska zastrzega, że prawo
ǳiecka przysposobionego do poznania roǳiców naturalnych bęǳie podlegało ograniczeniu poprzez obowiązywanie rozwiązań prawnych umożliwia ących przysposabia ącym
zachowanie ta emnicy pochoǳenia ǳiecka.
* O granicy wieku, od które dopuszczalne est powoływanie do służby wo skowe lub
podobne oraz uczestnictwo w ǳiałaniach zbro nych, rozstrzyga prawo Rzeczypospolite
Polskie . Granica ta nie może być niższa niż przewiǳiana w artykule  konwenc i.
Deklarac e:
* Rzeczpospolita Polska uważa, że wykonania przez ǳiecko ego praw określonych
w konwenc i, w szczególności praw określonych w artykułach od  do , dokonu e
się z poszanowaniem właǳy roǳicielskie , zgodnie z polskimi zwycza ami i tradyc ami
dotyczącymi mie sca ǳiecka w roǳinie i poza roǳiną.
* W odniesieniu do artykułu  ustęp  litera f ) konwenc i Rzeczpospolita Polska
uważa, że poradnictwo dla roǳiców oraz wychowanie w zakresie planowania roǳiny
powinno pozostawać w zgoǳie z zasadami moralności.

¹⁰ epo ari — grupa państw lub organizac a mięǳynarodowa przechowu ąca oryginał umowy mięǳynarodowe i wszystkich związanych z nią dokumentów. W przypadku umów zawieranych w ramach ONZ
depozytariuszem est Sekretarz Generalny te organizac i. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/konwenc a-o-prawach-ǳiecka/
Tekst opracowany na podstawie: Konwenc a o prawach ǳiecka przy ęta przez Zgromaǳenie Ogólne Narodów
Z ednoczonych dnia  listopada  r., tekst na stronie www Biura Rzecznika Praw ǲiecka
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska, Biuro Rzecznika Praw ǲiecka
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) we współpracy z Biurem
Rzecznika Praw ǲiecka.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Sylwia Głuszak, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Toshiyuki IMAI@Flickr, CC BY-SA .
ISBN ----
e pr j o ne ek r
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
ak o e po c
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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