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Copiii se nasc cu libertãþi fundamentale ºi cu drepturi
inerente oricãrei fiinþe umane. Aceasta este premisa de bazã
a Convenþiei Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului - un tratat internaþional privind drepturile omului,
care transformã vieþile copiilor ºi a familiilor lor pe întreg
globul.
În fiecare þarã, oameni de diferite culturi ºi religii lucreazã
pentru a asigura fiecãruia din cele douã miliarde de copii de
pe glob drepturile la supravieþuire, sãnãtate ºi educaþie, la
familie, la joacã ºi identitate culturalã, la protecþie contra
exploatãrii ºi a tuturor formelor de abuz, lucreazã pentru ai face auzitã vocea ºi pentru a-i fi luatã în consideraþie opinia
în toate problemele ce-l afecteazã.
Când a fost adoptatã, la 20 noiembrie 1989, Convenþia a
marcat culminaþia a mai mult de 6 decenii de pledoarie a
ONG-urilor, a experþilor în domeniul drepturile omului,
precum ºi un consens fãrã precedent între guverne. Pânã în
prezent toate þãrile lumii, exceptând douã, au fost de acord
sã accepte standardele impuse de acest important tratat, care
afirmã grija ºi protecþia fiecãrei persoane sub 18 ani  a
fiecãrui copil  drept o prioritate pentru oricine, în special
pentru Guverne.
Cu toate cã mai existã ºi alte tratate internaþionale ºi alte acorduri
privind drepturile copilului, Convenþia este unicã prin faptul cã:

este cuprinzãtoare: asigurã copiilor drepturile lor civile,
politice, economice, sociale ºi culturale;
este universalã: se aplicã tuturor copiilor în toate situaþiile,
în întreaga lume;
este necondiþionatã: chemând chiar ºi guvernele sãrace
în resurse financiare
sã ia mãsuri pentru protecþia drepturilor copilului;
este explicitã: stabileºte ferm cã toate drepturile sunt
esenþiale, indivizibile, interdependente ºi se asigurã
tuturor în mãsurã egalã.
Adoptarea Convenþiei a fost dictatã de mai mulþi factori,
primordiali fiind urmãtorii:

În majoritatea societãþilor nu existã structuri legale
sau sociale specializate în promovarea ºi protecþia
drepturilor copilului;
Dezvoltarea copiilor într-un mediu sãnãtos este esenþialã
pentru viitorul unei societãþi;
Copiii sunt mai vulnerabili decât adulþii în faþa
dificultãþilor vieþii;
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Copiii sunt mai afectaþi de activitatea sau pasivitatea
guvernelor;
Copiii nu au drept de vot sau influenþã politicã, iar puterea
lor economicã nu este considerabilã. Foarte des oleanþele
lor nu sunt auzite;
Copiii sunt mai expuºi exploatãrii ºi abuzului;
În multe societãþi copiii sunt consideraþi o proprietate
a pãrinþilor, persoane pe cale de a deveni adulþi sau
persoane ce nu pot aduce nici un aport la dezvoltarea
societãþii.
Convenþia se bazeazã pe 4 principii generale. Primele douã se
aplicã tuturor persoanelor, iar Convenþia le reafirmã ºi pentru copii.
Ultimele douã se referã doar la copii.

1. Copiii nu trebuie sã fie discriminaþi, indiferent de rasã,
culoare, sex, limbã, religie, opinie politicã sau altã opinie a
copilului, a pãrinþilor sau a reprezentanþilor sãi legali,
indiferent de naþionalitate, etnie sau origine socialã, situaþie
materialã, deficienþe sau alte condiþii.
2. Copiii au dreptul la supravieþuire ºi dezvoltare, în toate
aspectele vieþii: fizic, psiho-emoþional, cognitiv, social ºi
cultural.
3. În toate deciziile ºi acþiunile ce afecteazã copiii ca
indivizi sau ca grup, interesele lor majore luate în considerare
în mod primordial, indiferent dacã deciziile sunt luate de
guvern, de autoritãþi administrative sau judiciare, sau de însuºi
membrii familiei.
4. Copiii trebuie admiºi ca participanþi în evenimentele
care le afecteazã viaþa, fiind liberi sã-ºi exprime propria
opinie. Ei au dreptul ca ideile lor sã fie auzite ºi luate în
serios.
Statele care au ratificat Convenþia, au responsabilitatea sã
asigure realizarea drepturilor copilului ca fiinþã umanã.
Progresul lor e monitorizat de Comitetul Naþiunilor Unite
pentru Drepturile Copilului, un organ internaþional alcãtuit
din 10 experþi independenþi, cu experienþã în domeniu. Statele
trebuie sã prezinte un raport Comitetului dupã 2 ani de la
ratificarea Convenþiei, iar apoi o datã la cinci ani. La
elaborarea rapoartelor, þãrile sunt încurajate sã consulte
asociaþiile naþionale din domeniu. În plus, ONG-urile ºi
agenþiile specializate, cum este UNICEF, sunt invitate sã-ºi
includã remarcile spre a fi examinate.
Plasând copiii în centrul atenþiei, Convenþia Naþiunilor
Unite cu privire la Drepturile Copilului este în vigoare în
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orice regiune ºi în orice þarã din lume. În unele state
oficialitãþile au elaborat Carte speciale, au promulgat legi
pentru a implementa Drepturile Copilului; în altele, alegãtorii
au votat amendamente la Constituþie, iar Guvernele au
instituit structuri ºi mecanisme, prioritate a cãrora sunt copii.
ONG-urile au organizat ateliere pentru a educa profesorii,
poliþiºtii, judecãtorii ºi salariaþii din domeniul sãnãtãþii ºi al
serviciului social în spiritul principiilor ºi mesajelor
Convenþiei.
Comunitãþile s-au mobilizat în jurul problemelor legate
de legislaþia juvenilã, munca copiilor ºi drepturile copiilor
cu deficienþe, educaþia, abuzul sau neglijarea copiilor. Copiii
înºiºi s-au fãcut auziþi la conferinþe, în ziare, la radio ºi
televiziune.
Totuºi, mai este mult de fãcut, dacã scopul Convenþiei
este sã se rãsfrângã ºi asupra milioanelor de copii care nu
sunt ºcolarizaþi, sau a acelor ce sunt supuºi abuzului ºi
exploatãrii, sau a acelor separaþi de familiile lor.
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenþia cu privire
la Drepturile Copilului la 12 decembrie 1990, ºi acest document
internaþional este în vigoare pentru Republica Moldova din 25
februarie 1993.

Ratificând acest act internaþional, Republica Moldova s-a
angajat sã protejeze copiii (orice persoanã sub 18 ani,
conform Convenþiei) de orice gen de discriminare, sã le
asigure o bunã securitate socialã ºi condiþii pentru dezvoltare
intelectualã ºi fizicã cît mai completã. Normele naþionale
referitoare la Drepturile Copilului sunt stabilite, în primul rând,
de prevederile Legii cu privire la Drepturile Copilului,
adoptatã de Parlamentul Republicii Moldova în 1994. ºi de
conþinutul Strategiei naþionale pentru protecþia copilului ºi a
familiei, adoptatã de Guvern în 2003.
În ianuarie 1998, guvernul a luat decizia privind
constituirea unui Consiliu Naþional pentru Protecþia
Drepturilor Copilului format din reprezentanþii acelor
ministere, de competenþa cãrora þin cele mai diverse aspecte
ale vieþii, sãnãtãþii, educaþiei copiilor. Ulterior, în 2003,
Guvernul a adoptat Strategia naþionalã pentru protecþia
copilului ºi a familiei, care asigurã dezvoltarea ºi realizarea
politicilor de protecþie socialã a copilului ºi a familiei la nivel
naþional ºi local.
Copiii nu pot cere sã le fie respectate drepturile, aºa cum
o fac alte categorii sociale, ºi nu pot influenþa luarea de decizii
la nivel de stat. De aceea statul trebuie sã gãseascã pârghii
speciale de protejare a lor.
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PREAMBUL

STATELE PÃRÞI la prezenta Convenþie
Considerând cã, în conformitate cu principiile proclamate
în Carta Naþiunilor Unite, recunoaºterea demnitãþii inerente
tuturor membrilor familiei umane, precum ºi egalitatea ºi
caracterul inalienabil al drepturilor lor sunt fundamentul
libertãþii, dreptãþii ºi pãcii în lume,
Având în vedere faptul cã popoarele Naþiunilor Unite au
proclamat din nou în Cartã încrederea lor în drepturile
fundamentale ale omului, în demnitatea ºi valoarea fiinþei
umane ºi sunt hotãrâte sã promoveze progresul social ºi sã
instaureze cele mai bune condiþii de viaþã într-o libertate cât
mai deplinã,
Recunoscând cã Naþiunile Unite, în Declaraþia Universalã
a Drepturilor Omului ºi în pactele internaþionale privind
drepturile omului, au proclamat ºi au convenit cã fiecare este
îndreptãþit sã se prevaleze de toate drepturile ºi de toate libertãþile
care sunt enunþate în acestea, fãrã nici o deosebire de rasã,
culoare, sex, limbã, religie, opinie publicã sau orice altã opinie,
de origine naþionalã sau socialã, avere, naºtere sau altã situaþie,
Amintind cã, în Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului Naþiunile Unite au proclamat cã toþi copiii au dreptul
la ajutor ºi la asistenþã specialã,
Convinºi cã familia, unitatea fundamentalã a societãþii ºi
mediul natural pentru creºterea ºi bunãstarea tuturor
membrilor sãi, ºi, în mod deosebit, copilul, trebuie sã
beneficieze de protecþia ºi de asistenþa de care are nevoie
pentru a putea sã joace pe deplin rolul sãu în societate,
Recunoscând cã, pentru deplina ºi armonioasa dezvoltare
a personalitãþii sale, copilul trebuie sã creascã într-un mediu
familial, într-o atmosferã de fericire, dragoste, ºi înþelegere,
Considerând cã este important de a pregãti pe deplin
copilul pentru a avea o viaþã individualã în societate ºi a-l
creºte în spiritul idealurilor proclamate în Carta Naþiunilor
Unite ºi, în special, în spiritul pãcii, demnitãþii, libertãþii,
egalitãþii ºi solidaritãþii,
Având în vedere cã necesitatea de a acorda o protecþie
specialã copilului a fost enunþatã în Declaraþia cu privire la
drepturile copilului de la Geneva din 1924 ºi în Declaraþia
drepturilor copilului adoptatã de Adunarea generalã la 20
noiembrie 1959 ºi cã a fost recunoscutã în Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului, în Pactul internaþional
privind drepturile civile ºi politice (în articolele 23 ºi 24), în
pactul internaþional privind drepturile economice, sociale ºi
culturale (în mod deosebit în art. 10) ºi în statutele ºi

Preambulul reaminteºte
principiile de bazã ale
Organizaþiei Naþiunilor Unite
ºi prevederile principale ale
anumitor tratate ºi proclamaþii
relevante privind drepturile
omului; reafirmã faptul cã, din
cauza vulnerabilitãþii lor, copiii
necesitã îngrijire ºi protecþie
specialã ºi pune un accent
deosebit pe responsabilitatea
principalã de îngrijire ºi protecþie
care revine familiei, necesitatea
protecþiei juridice ºi de altã
naturã a copilului înainte ºi dupã
naºtere, importanþa respectului
pentru valorile culturale ale
comunitãþii copilului ºi rolul vital
al cooperãrii internaþionale în
realizarea drepturilor copiilor.

CONVENÞIA
cu privire la Drepturile Copilului
Sumar neoficial al prevederilor principale

TEXTUL OFICIAL

instrumentele pertinente ale instituþiilor specializate ºi ale
organizaþiilor internaþionale care se preocupã de bunãstarea
copilului,
Având în vedere cã, aºa cum s-a indicat în Declaraþia
drepturilor copilului, copilul, din cauza lipsei sale de
maturitate fizicã ºi intelectualã, are nevoie de o protecþie
specialã ºi de îngrijiri speciale, în principal de o protecþie
juridicã potrivitã, înainte ºi dupã naºtere,
Reamintind dispoziþiile Declaraþiei cu privire la principiile
sociale ºi juridice aplicabile protecþiei ºi bunãstãrii copiilor,
cu referire specialã la practicile în materie de adopþiune ºi de
plasament familial pe plan naþional ºi internaþional, dispoziþiile
Ansamblului de reguli minime ale Naþiunilor Unite privind
administrarea justiþiei pentru minori (Regulile de la Beijing) ºi
dispoziþiile declaraþiei cu privire la protecþia femeilor ºi
copiilor în perioade de urgenþã ºi de conflict armat,
Recunoscând cã în toate þãrile lumii sunt copii care trãiesc
în condiþii deosebit de dificile ºi cã este necesar sã se acorde
acestor copii o atenþie deosebitã,
Þinând în mod corespunzãtor seama de importanþa
tradiþiilor ºi valorilor culturale ale fiecãrui popor în protecþia
ºi dezvoltarea armonioasã a copilului,
Recunoscând importanþa cooperãrii internaþionale pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale copiilor în toate þãrile ºi
în mod deosebit în þãrile în curs de dezvoltare,
AU CONVENIT asupra celor ce urmeazã:
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PARTEA I
Articolul 1
În sensul prezentei Convenþii, copil este orice fiinþã umanã
sub vârsta de 18 ani, cu excepþia cazurilor când, în baza
legilor aplicabile copilului, majoratul este stabilit sub aceastã
vârstã.

Definiþia copilului
Sunt considerate copii toate
persoanele sub 18 ani,
exceptând cazurile în care
prin lege majoratul este atins
la o vârstã inferioarã.

Articolul 2
1. Statele pãrþi se angajeazã sã respecte drepturile care
sunt enunþate în prezenta Convenþie ºi sã le garanteze tuturor
copiilor care þin de jurisdicþia lor, fãrã nici o discriminare,
indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, religia, opinia
publicã sau altã opinie a copilului sau a pãrinþilor sau a
reprezentanþilor sãi legali, de originea lor naþionalã, etnicã
sau socialã, de situaþia lor materialã, de incapacitatea lor, de
naºterea lor sau de altã situaþie.
2. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile corespunzãtoare astfel
încât copilul sã fie efectiv protejat împotriva oricãrei forme de
discriminare sau de sancþiuni motivate de situaþia juridicã,
activitãþile, opiniile declarate sau convingerile pãrinþilor sãi,
ale reprezentanþilor sãi legali sau ale membrilor familiei sale.

Non discriminarea
Principiul ca toate drepturile
sã fie aplicate tuturor copiilor
fãrã excepþie ºi ca statul sã fie
obligat sã protejeze copiii de
orice formã de discriminare.
Statul nu trebuie sã violeze nici
unul dintre drepturi ºi trebuie
sã întreprindã acþiuni pozitive
de promovare a acestora.

Articolul 3
1. În toate acþiunile care îi privesc pe copii, fie cã sunt
luate de instituþii publice sau private de protecþie socialã, de
cãtre tribunale, autoritãþi administrative sau de organe
legislative, interesele superioare ale copilului trebuie sã fie
luate în considerare cu prioritate.
2. Statele pãrþi se angajeazã sã asigure copilului protecþia
ºi îngrijirile necesare pentru bunãstarea sa, þinând cont de
drepturile ºi obligaþiile pãrinþilor sãi, ale tutorilor sãi, ale altor
persoane legal responsabile pentru el ºi vor lua, în acest scop,
toate mãsurile legislative ºi administrative corespunzãtoare.
3. Statele pãrþi vor veghea ca funcþionarea instituþiilor,
serviciilor ºi lãcaºelor responsabile pentru grija sau protecþia
copiilor sã fie conformã cu normele fixate de cãtre autoritãþile
competente, în special în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii, în
ceea ce priveºte numãrul ºi competenþa personalului lor ca
ºi în privinþa unui control corespunzãtor.

Interesele superioare
ale copilului
Toate acþiunile privind copilul
trebuie sã ia în consideraþie
ansamblul intereselor
superioare ale acestuia.
Urmeazã ca statul sã asigure
îngrijirea adecvatã atunci
când pãrinþii sau alte persoane
responsabile nu reuºesc
sã o facã.

Articolul 4
Statele pãrþi se angajeazã sã ia toate mãsurile legislative,
administrative ºi altele care sunt necesare pentru a pune în
practicã drepturile recunoscute în prezenta Convenþie. În
cazul drepturilor economice, sociale ºi culturale, ele vor lua
aceste mãsuri în limitele maxime ale rezervelor de care dispun
ºi, dacã este cazul, în cadrul cooperãrii internaþionale.

Punerea în practicã a drepturilor
Obligaþia statului de a pune
în practicã drepturile prevãzute
în Convenþie.
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Îndrumarea pãrinþilor ºi
dezvoltarea capacitãþilor copilului
Datoria statului de a
respecta drepturile ºi
responsabilitãþile pãrinþilor,
ale celorlalþi membri
ai familiei în sensul îndrumãrii
adecvate dezvoltãrii
capacitãþilor copilului.

Articolul 5
Statele pãrþi vor respecta responsabilitãþile, drepturile ºi
obligaþiile pe care le au pãrinþii sau, dupã caz, membrii familiei
lãrgite sau ai comunitãþii, conform cutumei locale, tutorii sau
alte persoane prin lege responsabile pentru copil, de a-i da
acestuia, într-un mod care sã corespundã dezvoltãrii
capacitãþilor acestuia, orientarea ºi sfaturile corespunzãtoare
exercitãrii drepturilor pe care i le recunoaºte prezenta
Convenþie.

Supravieþuirea ºi dezvoltarea
Dreptul inerent la viaþã
ºi obligaþia statului de a
asigura supravieþuirea ºi
dezvoltarea copilului.

Articolul 6
1. Statele pãrþi recunosc cã orice copil are dreptul inerent
la viaþã.
2. Statele pãrþi vor asigura în toatã mãsura posibilului
supravieþuirea ºi dezvoltarea copilului.

Numele ºi cetãþenia
Dreptul de a avea un nume
la naºtere ºi de a se asigura
de cetãþenie.

Articolul 7
1. Copilul este înregistrat imediat dupã naºterea sa ºi are,
de la aceastã datã, dreptul la un nume, dreptul de a dobândi
o cetãþenie, ºi, în mãsura posibilului, dreptul de a-ºi cunoaºte
pãrinþii ºi de a fi crescut de aceºtia.
2. Statele pãrþi vor veghea la aplicarea acestor drepturi
conform legislaþiei lor naþionale ºi obligaþiilor asumate potrivit
instrumentelor internaþionale aplicabile în materie, în mod
deosebit în cazurile în care, în absenþa acestora, copilul s-ar
gãsi în situaþia de a fi apatrid.

Pãstrarea identitãþii
Obligaþia statului de a
proteja ºi, dacã este nevoie, de
a restabili aspectele de bazã
ale identitãþii copilului (nume,
cetãþenie ºi legãturi familiale).

Articolul 8
1. Statele pãrþi se angajeazã sã respecte dreptul copilului
de a-ºi pãstra identitatea, inclusiv cetãþenia, numele sãu ºi
relaþiile familiale, aºa cum sunt recunoscute de lege, fãrã
amestec ilegal.
2. Dacã un copil este lipsit, în mod ilegal, de elementele
constitutive ale identitãþii sale sau de unele din acestea, statele
pãrþi vor acorda asistenþa ºi protecþia corespunzãtoare pentru
ca identitatea sa sã fie restabilitã cât mai repede posibil.

Separarea de pãrinþi
Dreptul copilului de a trãi cu
pãrinþii lui cu excepþia cazului
când acest fapt este declarat
incompatibil cu interesele lui
superioare; dreptul de a menþine
contactul cu ambii pãrinþi în
cazul în care este separat

Articolul 9
1. Statele pãrþi vor veghea ca nici un copil sã nu fie separat
de pãrinþii sãi împotriva voinþei lor, cu excepþia situaþiei în
care autoritãþile competente decid, sub rezerva revizuirii
judiciare ºi în conformitate cu legile ºi procedurile aplicabile,
cã aceastã separare este necesarã, în interesul superior al
copilului. O decizie în acest sens poate sã fie necesarã în
anumite cazuri particulare, de exemplu, atunci când pãrinþii
maltrateazã sau neglijeazã copiii sau când pãrinþii trãiesc
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separat ºi când urmeazã sã ia o hotãrâre cu privire la locul
de reºedinþã al copilului.
2. În toate cazurile prevãzute la paragraful 1 al prezentului
articol, toate pãrþile interesate trebuie sã aibã posibilitatea de
a participa la dezbateri ºi de a-ºi face cunoscute pãrerile.
3. Statele pãrþi vor respecta dreptul copilului separat de
cei doi pãrinþi ai sãi sau de unul din ei, de a întreþine în mod
regulat relaþii personale ºi contacte directe, cu cei doi pãrinþi
ai sãi, în afara cazului când acest lucru este contrar interesului
superior al copilului.
4. Când separarea rezultã din orice mãsuri luate de cãtre
un stat parte, precum ar fi detenþia, închisoarea, exilul,
expulzarea sau moartea (înþelegându-se moartea indiferent
de cauzã, survenitã în timpul detenþiei), a celor doi pãrinþi
sau a unuia din ei, sau a copilului, statul parte dã, la cererea
pãrinþilor, a copilului sau dacã este cazul, a unui alt membru
al familiei informaþiile esenþiale asupra locului unde se gãsesc
membrul sau membrii familiei, doar dacã divulgarea acestor
informaþii nu aduce prejudicii bunãstãrii copilului. Statele pãrþi
vor veghea, de asemenea, ca prezentarea unei astfel de cereri
sã nu antreneze prin ea însãºi, consecinþe dãunãtoare pentru
persoana sau persoanele în cauzã.

de unul sau de amândoi;
datoriile statului în cazurile
în care o asemenea separare
rezultã din acþiunea statului.

Articolul 10
1. În conformitate cu obligaþia ce revine statelor pãrþi
potrivit paragrafului 1 al art.9, orice cerere fãcutã de cãtre
copil sau de cãtre pãrinþii sãi în vederea intrãrii într-un stat
parte sau pãrãsirii acestuia în scopul reîntregirii familiei, va fi
examinatã de cãtre statele pãrþi într-un spirit pozitiv, cu
umanism ºi operativitate. Statele pãrþi vor veghea, de
asemenea, ca prezentarea unei astfel de cereri sã nu antreneze
prin ea însãºi, consecinþe dãunãtoare pentru autorii solicitãrii
ºi membrii familiei lor.
2. Un copil ai cãrui pãrinþi au reºedinþa în state diferite
are dreptul de a întreþine, în afara unor situaþii excepþionale,
relaþii personale ºi contacte directe regulate cu ambii pãrinþi.
În acest scop, ºi în conformitate cu obligaþia care revine
statelor pãrþi rezultând din art.9, paragraful 1, statele pãrþi
vor respecta drepturile pe care îl au copiii ºi pãrinþii lor de a
pãrãsi orice þarã, inclusiv pe a lor, ºi de a reveni în propria
þarã. Dreptul de a pãrãsi orice þarã nu poate fi limitat decât de
restricþiile prevãzute de lege ºi care sunt necesare pentru
protecþia securitãþii naþionale, a ordinii publice, a sãnãtãþii
publice sau a moralitãþii sau a drepturilor ºi libertãþilor altora
ºi care sunt compatibile cu celelalte drepturi recunoscute în
prezenta Convenþie.

Reunificarea familiei
Dreptul copiilor ºi pãrinþilor
lor de a pãrãsi orice þarã ºi de a
intra în propria þarã pentru a se
reuni sau pentru a menþine
relaþia copil-pãrinte.
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Transferul ilegal
ºi împiedicarea reîntoarcerii
Obligaþia statului de a
încerca sã previnã ºi sã ia
mãsuri pentru soluþionarea
cazurilor de rãpire sau reþinere
a copiilor în strãinãtate de
cãtre unul din pãrinþi sau
de o terþã persoanã.

Articolul 11
1. Statele pãrþi vor lua mãsuri pentru a combate transferul
ilegal ºi împiedicarea reîntoarcerii copiilor din strãinãtate.
2. În acest scop, statele pãrþi vor favoriza încheierea de
acorduri bilaterale ºi multilaterale sau aderarea la acordurile
existente.

Opinia copilului
Dreptul copilului de a-ºi
exprima opinia ºi de a i se lua
în considerare opinia, în orice
chestiune sau procedurã dare
afecteazã copilul.

Articolul 12
1. Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de discernãmânt dreptul de a exprima liber opinia sa asupra oricãrei
probleme care îl priveºte, opiniile copilului fiind luate în considerare avându-se în vedere vârsta sa ºi gradul sãu de
maturitate.
2. În acest scop, se va da copilului, în special, posibilitatea
de a fi ascultat în orice procedurã judiciarã sau administrativã
care-l priveºte, fie direct, fie printr-un reprezentant sau
instituþie corespunzãtoare, în conformitate cu regulile de
procedurã din legislaþia naþionalã.

Libertatea de expresie
Dreptul copilului de a
obþine ºi difuza informaþii ºi de
a-ºi exprima opiniile, cu
excepþia Cazului când acest
fapt ar leza drepturile altora.

Articolul 13
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest
drept cuprinde libertatea de a cãuta, a primi ºi a difuza
informaþii ºi idei de orice naturã, fãrã sã þinã seama de frontiere,
sub formã oralã, scrisã, tipãritã sau artisticã, sau prin oricare
alte mijloace, la alegerea copilului.
2. Exercitarea acestui drept poate fi supusã restricþiilor,
dar numai acelora care sunt prevãzute de lege ºi care sunt
necesare:
a) pentru respectarea drepturilor sau a reputaþiei altora,
sau
b) pentru protecþia securitãþii naþionale, a ordinii,
a sãnãtãþii ºi a moralei publice.

Libertatea de gândire,
conºtiinþã ºi religie
Dreptul copilului la
libertatea de gândire,
conºtiinþã ºi religie, supus
îndrumãrii corespunzãtoare a
pãrinþilor ºi legilor naþionale.

Articolul 14
1. Statele pãrþi vor respecta dreptul copilului la libertatea
de gândire, de conºtiinþã ºi religie.
2. Statele pãrþi vor respecta drepturile ºi obligaþiile pãrinþilor
sau, dupã caz, ale reprezentanþilor legali ai copilului de a-l
orienta pe acesta în exercitarea dreptului sus-menþionat de o
manierã care sã corespundã dezvoltãrii capacitãþilor copilului.
3. Libertatea de a-ºi manifesta religia sa sau convingerile sale
nu poate fi supusã decât restricþiilor de lege ºi care sunt necesare
pentru protecþia securitãþii, a ordinii, a sãnãtãþii ºi a moralei
publice sau a libertãþilor ºi a drepturilor fundamentale ale altora.
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Articolul 15
1. Statele pãrþi recunosc drepturile copilului la libertate
de asociere ºi la libertatea de reuniune paºnicã.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect al nici
unui fel de restricþii, altele decât cele impuse în conformitate
cu legea ºi care sunt necesare într-o societate democraticã,
în interesul securitãþii naþionale, al siguranþei sau ordinii
publice sau pentru a proteja sãnãtatea sau morala publicã
sau drepturile ºi libertãþile altora.

Libertatea de asociere
Dreptul copiilor de a se întâlni
cu alþii ºi de a înfiinþa sau adera
la asociaþii, cu excepþia cazului
în care un atare fapt ar viola
drepturile altora.

Articolul 16
1. Nici un copil nu va face obiectul ingerinþelor arbitrare
sau ilegale în viaþa sa personalã, familia sa, domiciliul sau
corespondenþa sa ºi nici al unor atacuri ilegale la onoarea ºi
reputaþia sa.
2. Copilul are dreptul la protecþia legii contra unor astfel
de imixtiuni sau atacuri.

Protejarea vieþii private
Dreptul la protejarea vieþii
private, a familiei, a domiciliului
ºi a corespondenþei ºi împotriva
calomniei sau defãimãrii.

Articolul 17
Statele pãrþi recunosc importanþa funcþiei îndeplinite de
mijloacele de informare în masã ºi vor veghea astfel încât copilul
sã aibã acces la informaþii ºi materiale provenind din surse
naþionale ºi internaþionale diverse, cu deosebire de cele care
vizeazã promovarea bunãstãrii sale sociale, spirituale ºi morale,
precum ºi a sãnãtãþii sale fizice ºi mintale. În acest scop, statele
pãrþi:
a) vor încuraja mijloacele de informare în masã de a difuza
informaþii ºi materiale care prezintã o utilitate socialã ºi
culturalã pentru copil ºi rãspund spiritului art.29;
b) vor încuraja cooperarea internaþionalã în producþia,
schimbul ºi difuzarea de astfel de informaþii ºi materiale
provenind din diferite surse culturale naþionale ºi
internaþionale;
c) vor încuraja producerea ºi difuzarea de cãrþi pentru
copii;
d) vor încuraja mijloacele de informare în masã de a þine
seama în mod deosebit de nevoile lingvistice ale copilului
care aparþine unui grup minoritar sau ale copilului autohton;
e) vor încuraja elaborarea de principii directoare
corespunzãtoare, destinate protejãrii copilului împotriva
informaþiilor ºi materialelor care dãuneazã bunãstãrii sale,
având în vedere prevederile art. 13 ºi 18.

Accesul la informarea
corespunzãtoare
Rolul mijloacelor de informare
în difuzarea informaþiilor cãtre
copiii care sunt în concordanþã
cu bunãstarea moralã,
cunoaºterea ºi înþelegerea
dintre oameni ºi care respectã
fondul cultural al copilului. Statul
urmeazã sã ia mãsuri pentru a
încuraja acest lucru ºi a proteja
copiii de materiale nocive.

CONVENÞIA
cu privire la Drepturile Copilului
Sumar neoficial al prevederilor principale

TEXTUL OFICIAL

Responsabilitãþile pãrinþilor
Principiul potrivit cãruia
ambii pãrinþi au o
responsabilitate primarã
comunã în creºterea copiilor
lor, iar statul trebuie sã-i
sprijine în aceastã acþiune.

Articolul 18
1. Statele pãrþi vor depune eforturi pentru asigurarea
recunoaºterii principiului potrivit cãruia ambii pãrinþi au
rãspundere comunã pentru creºterea ºi dezvoltarea copilului.
Rãspunderea pentru creºterea copilului ºi asigurarea
dezvoltãrii sale revine în primul rând pãrinþilor, sau, dupã
caz, reprezentanþilor sãi legali. Aceºtia trebuie sã se conducã
înainte de orice de interesul superior al copilului.
2. Pentru garantarea ºi promovarea drepturilor enunþate
în prezenta Convenþie, statele pãrþi vor acorda ajutor
corespunzãtor pãrinþilor ºi reprezentanþilor legali ai copilului
în exercitarea rãspunderii care le revine de a creºte copilul ºi
vor asigura dezvoltarea instituþiilor, lãcaºelor ºi serviciilor
pentru ocrotirea copiilor.
3. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile corespunzãtoare
pentru a asigura copiilor, ai cãror pãrinþi muncesc, dreptul
de a beneficia de serviciile ºi instituþiile de îngrijire a copiilor
pentru care ei îndeplinesc condiþiile cerute.

Protejarea faþã
de abuzuri ºi neglijare
Obligaþia statului de a
proteja copiii de toate formele
de maltratare sãvârºitã de
cãtre pãrinþi sau alte persoane
rãspunzãtoare de îngrijirea
copiilor ºi de a aplica
programe preventive ºi de
tratament în aceastã privinþã.

Articolul 19
1. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile legislative, administrative, sociale ºi educative corespunzãtoare pentru protejarea
copilului împotriva oricãror forme de violenþã, vãtãmare ori
abuz fizice sau mintale, de abandon sau de neglijare, de rele
tratamente sau de exploatare, inclusiv abuzul sexual, în timpul
cât se aflã în îngrijirea pãrinþilor sau a unuia dintre ei, a
reprezentantului sau reprezentanþilor sãi legali sau a oricãrei
persoane cãreia i-a fost încredinþat.
2. Asemenea mãsuri de protecþie vor cuprinde, în mod
corespunzãtor, proceduri eficiente pentru stabilirea de
programe sociale vizând furnizarea de sprijin necesar
copilului ºi celor cãrora le-a fost încredinþat, precum ºi pentru
alte forme de prevenire, identificare, raportare, retrimitere,
anchetare, tratare ºi urmãrire a cazurilor de rele tratamente
aplicate copilului, descrise mai sus, ºi vor cuprinde, în mod
corespunzãtor, proceduri de intervenþie judiciarã.

Protecþia copiilor fãrã familie
Obligaþia statului de a oferi
protecþie specialã copiilor lipsiþi
de mediul familial ºi de a
asigura posibilitatea îngrijirii
corespunzãtoare din partea
altei familii sau în cadrul
unei instituþii.

Articolul 20
1. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de
mediul sãu familial, sau care, în propriul sãu interes, nu poate
fi lãsat în acest mediu, are dreptul la protecþie ºi ajutor special
din partea statului.
2. Statele pãrþi vor prevedea pentru acest copil o ocrotire
alternativã în conformitate cu legislaþia lor naþionalã.
3. O astfel de ocrotire poate include, între altele, plasarea
într-o familie, Kafala din legea islamicã, adopþiunea sau,
dacã e necesar, plasarea în instituþii adecvate îngrijirii copiilor.
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În alegerea uneia din aceste soluþii este necesar sã se þinã
seama în mod corespunzãtor de necesitatea unei anumite
continuitãþi în educarea copilului, ca ºi de originea sa etnicã,
religioasã, culturalã ºi lingvisticã.
Articolul 21
Statele pãrþi care recunosc ºi/sau permit sistemul
adopþiunii se vor asigura cã interesul superior al copilului
este raþiunea primordialã în materie ºi:
a) vor asigura ca adopþiunea unui copil sã nu fie
încuviinþatã decât de autoritãþile competente, care verificã,
conform legilor ºi procedurilor aplicabile ºi pe baza tuturor
informaþiilor pertinente ºi viabile, cã adopþiunea poate sã aibã
loc având în vedere situaþia copilului în raport cu pãrinþii sãi,
rudele ºi reprezentanþii legali ºi, dacã este cazul, cã persoanele
interesate ºi-au dat consimþãmântul la adopþiune în cunoºtinþã
de cauzã, pe baza unei consultãri necesare;
b) vor recunoaºte cã adopþiunea în strãinãtate poate fi
consideratã ca un alt mijloc de a asigura îngrijirea necesarã
copilului, dacã acesta nu poate fi îngrijit în mod corespunzãtor
în þara sa de origine;
c) vor asigura ca, în cazul adopþiunii în strãinãtate, copilul
sã beneficieze de garanþiile ºi normele echivalente cu cele
existente în cazul unei adopþiuni naþionale;
d) vor lua toate mãsurile corespunzãtoare pentru a asigura ca,
în cazul adopþiunii în strãinãtate, încredinþarea copilului sã nu
conducã la un profit material necuvenit persoanelor implicate în
aceasta;
e) vor promova, dupã caz, obiectivele prezentului articol,
încheind aranjamente ºi acorduri bilaterale sau multilaterale ºi se
vor strãdui, în acest cadru, sã asigure ca încredinþarea copilului în
strãinãtate sã fie efectuatã de cãtre autoritãþile sau organele
competente.

Adopþiunea
În þãrile în care adopþiunea este
recunoscutã ºi/sau permisã,
ea se va face numai în interesul
superior al copilului, cu toate
garanþiile necesare unui copil
sau cu acordul autoritãþilor
competente.

Articolul 22
1. Statele pãrþi vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru
a asigura ca un copil care cautã sã obþinã statutul de refugiat
sau care este considerat refugiat în virtutea regulilor ºi
procedurilor de drept internaþional sau naþional aplicabile,
fie cã este singur sau însoþit de mamã ºi tatã sau de orice altã
persoanã, sã beneficieze de protecþie ºi asistenþã umanitarã
corespunzãtoare pentru a-i permite sã se bucure de drepturile
pe care i le recunosc prezenta Convenþie ºi celelalte
instrumente internaþionale relative la drepturile omului sau
cu caracter umanitar la care statele respective sunt pãrþi.
2. În acest scop, statele pãrþi vor prevedea, aºa cum ele
considerã potrivit, cooperarea în toate eforturile Organizaþiei

Copiii refugiaþi
Se va acorda o protecþie
specialã copiilor care sunt
refugiaþi sau cautã sã obþinã
statutul de refugiat ºi obligaþia
statului de a coopera cu
organizaþiile competente
care asigurã o atare
protecþie ºi asistenþã.
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Naþiunilor Unite ºi ale altor organizaþii interguvernamentale
sau nonguvernamentale competente care colaboreazã cu
Naþiunile Unite pentru a proteja ºi ajuta un astfel de copil ºi a
descoperi pãrinþii sau alþi membri ai familiei oricãrui copil
refugiat, în vederea obþinerii informaþiilor necesare pentru
reunificarea familiei sale. În cazurile în care nici un pãrinte ºi
nici un alt membru al familiei nu poate fi gãsit, copilului i se
va acorda aceeaºi protecþie ca oricãrui alt copil care este
permanent sau temporar lipsit de mediul sãu familial,
indiferent pentru ce motiv, în conformitate cu prezenta
Convenþie.
Copiii handicapaþi
Dreptul copiilor handicapaþi
la îngrijire, educaþie ºi instruire
speciale menite sã îi ajute sã
realizeze maximum de
autonomie posibilã ºi sã
conducã la o viaþã deplinã ºi
activã în societate.

Articolul 23
1. Statele pãrþi recunosc cã un copil handicapat mintal
sau fizic trebuie sã se bucure de o viaþã plinã ºi decentã în
condiþii care sã-i garanteze demnitatea, sã promoveze
autonomia ºi sã-i faciliteze participarea activã la viaþa
colectivitãþii.
2. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului handicapat de
a beneficia de îngrijiri speciale ºi vor încuraja ºi asigura, în
mãsura resurselor disponibile, pentru copilul care posedã
deficienþele prevãzute ºi pentru cei care îl au în grijã,
extinderea asistenþei pentru care se face cererea, asistenþã
adecvatã condiþiei copilului ºi situaþiei pãrinþilor sau celor
care îngrijesc copilul.
3. Recunoscând nevoile speciale ale copilului handicapat,
asistenþa extinsã conform paragrafului 2 va fi gratuitã de fiecare
datã când este posibil, þinând cont de resursele financiare ale
pãrinþilor lui sau ale celor care îl îngrijesc ºi va fi conceputã
astfel încât sã asigure ca orice copil handicapat sã aibã acces
efectiv la educaþie, la formare profesionalã, la servicii de
îngrijire a sãnãtãþii, la servicii de recuperare, la pregãtire pentru
angajare la muncã ºi la mijloace de recreare într-o manierã
care sã conducã la o integrare socialã ºi o dezvoltare
individualã cât se poate de complete, incluzând dezvoltarea
sa culturalã ºi spiritualã.
4. În spiritul cooperãrii internaþionale, statele pãrþi vor
promova schimbul de informaþii corespunzãtoare în domeniul
profilactic al sãnãtãþii, tratamentului medical, psihologic ºi
funcþional al copiilor handicapaþi, incluzând difuzarea de
informaþii privind metode de recuperare, servicii de educare
ºi formare profesionalã, ca ºi accesul la aceste date, în scopul
de a permite statelor pãrþi sã amelioreze capacitãþile ºi
competenþele lor ºi sã lãrgeascã experienþa lor în aceste
domenii. În aceastã privinþã se va þine seama în mod deosebit
de nevoile þãrilor în curs de dezvoltare.
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Articolul 24
1. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului de a se bucura
de cea mai bunã stare de sãnãtate posibilã ºi de a beneficia
de serviciile medicale ºi de recuperare.
2. Statele pãrþi vor urmãri realizarea integralã a acestui drept,
ºi, în mod deosebit, vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru:
a) reducerea mortalitãþii infantile;
b) asigurarea pentru toþi copiii a asistenþei medicale ºi
îngrijirii necesare de sãnãtate, accentul fiind pus pe
dezvoltarea mãsurilor primare de ocrotire a sãnãtãþii;
c) combaterea maladiilor ºi malnutriþiei în cadrul mãsurilor
primare de ocrotire a sãnãtãþii, prin aplicarea tehnologiei uºor
de procurat ºi prin furnizarea de alimente ºi apã potabilã, þinând
seama de pericolele ºi riscurile de poluare a mediului ambiant;
d) asigurarea cu ocrotire corespunzãtoare a sãnãtãþii
mamelor în perioadele pre- ºi postnatalã;
e) asigurarea ca toate grupurile societãþii, în mod deosebit
pãrinþii ºi copiii, sã fie informate, sã aibã acces la educaþie, sã
fie sprijinite în folosirea cunoºtinþelor de bazã despre sãnãtatea
ºi alimentaþia copilului, avantajele alãptãrii, igiena ºi
salubritatea mediului ambiant ºi prevenirea accidentelor;
f) aplicarea mãsurilor preventive de sãnãtate ºi asistenþã
medicalã a pãrinþilor, precum ºi a educaþiei ºi serviciilor de
planificare familialã.
3. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile eficiente corespunzãtoare în vederea abolirii practicilor tradiþionale dãunãtoare
sãnãtãþii copiilor.
4. Statele pãrþi se angajeazã sã promoveze ºi sã încurajeze
cooperarea internaþionalã în vederea asigurãrii progresive ºi
deplinei realizãri a dreptului recunoscut în prezentul articol.
În aceastã privinþã se va þine seama, în mod deosebit, de
nevoile þãrilor în curs de dezvoltare.

Sãnãtatea ºi serviciile sanitare
Dreptul la sãnãtate ºi la accesul
la servicii sanitare ºi medicale,
cu accent deosebit pe îngrijirea
primarã ºi preventivã a sãnãtãþii,
pe educaþia sãnãtãþii publice
ºi pe diminuarea mortalitãþii
infantile. Obligaþia statului
de a lua mãsuri pentru abolirea
practicilor tradiþionale nocive.
Se pune accent pe nevoia
de cooperare internaþionalã
pentru a asigura acest drept.

Articolul 25
Statele pãrþi recunosc copilului care a fost plasat de cãtre
autoritatea competentã pentru a primi îngrijiri, protecþie sau un
tratament fizic sau mintal, dreptul la verificare periodicã a
tratamentului respectiv ºi oricãror altor împrejurãri legate de
plasarea sa.

Revederea periodicã
a plasamentului copilului
Dreptul copiilor plasaþi de cãtre
stat în vederea îngrijirii, protecþiei
sau tratamentului de a li se
evalua periodic acest plasament.

Articolul 26
1. Statele pãrþi vor recunoaºte oricãrui copil dreptul de a
beneficia de securitatea socialã, inclusiv asigurãrile sociale,
ºi vor lua mãsurile necesare pentru asigurarea deplinei
realizãri a acestui drept în conformitate cu legislaþia lor
naþionalã.

Securitatea socialã
Dreptul copiilor de a beneficia
de securitate socialã.
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2. Prestaþiile trebuie sã fie acordate, când este cazul,
þinându-se seama de resurse ºi de situaþia copilului ºi a
persoanelor responsabile de întreþinerea sa, ca ºi de orice alt
element aplicabil la solicitarea prestaþiei oferite pentru copil
sau în numele sãu.
Nivelul de viaþã
Dreptul copiilor de a
beneficia de un nivel de viaþã
adecvat, responsabilitatea
principalã a pãrinþilor de a-l
asigura ºi datoria statului de a
asigura ca aceastã
responsabilitate sã fie întâi
realizabilã ºi apoi realizatã, la
nevoie prin recuperarea
pensiei alimentare.

Articolul 27
1. Statele pãrþi recunosc dreptul oricãrui copil la un nivel
de viaþã adecvat dezvoltãrii sale fizice, mintale, spirituale,
morale ºi sociale.
2. Pãrinþilor ºi oricãrei alte persoane care au în grijã un
copil, le revine, în primul rând, responsabilitatea de a asigura,
în limita posibilitãþilor ºi a mijloacelor lor financiare, condiþiile
de viaþã necesare dezvoltãrii copilului.
3. Þinând seama de condiþiile naþionale ºi în limita
mijloacelor lor, statele pãrþi vor adopta mãsurile corespunzãtoare pentru a ajuta pãrinþii ºi alte persoane care au în grijã
un copil sã valorifice acest drept ºi vor oferi, în caz de nevoie,
o asistenþã materialã ºi programe de sprijin, în special în ceea
ce priveºte alimentaþia, îmbrãcãmintea ºi locuinþa.
4. Statele pãrþi vor lua mãsurile adecvate pentru a asigura
recuperarea pensiei alimentare a copilului de la pãrinþii sãi
sau de la alte persoane care au o rãspundere financiarã faþã
de el, indiferent dacã se aflã pe teritoriul lor sau în strãinãtate.
În special, pentru cazurile în care persoana care are o
rãspundere financiarã faþã de un copil trãieºte într-un alt stat
decât cel al copilului, statele pãrþi vor promova aderarea la
acorduri internaþionale sau încheierea de asemenea acorduri,
precum ºi adoptarea altor aranjamente corespunzãtoare.

Educaþia
Dreptul copilului la educaþie
ºi datoria statului de a asigura
gratuitatea ºi obligativitatea cel
puþin al învãþãmântului primar.
Administrarea disciplinei ºcolare
trebuie sã reflecte demnitatea
umanã a copilului. Se pune
accent pe nevoia de cooperare
internaþionalã în vederea
asigurãrii acestui drept.

Articolul 28
1. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului la educaþie ºi
în vederea asigurãrii exercitãrii acestui drept în mod progresiv
ºi pe baza egalitãþii de ºanse, în special:
a) vor face învãþãmântul primar obligatoriu ºi gratuit pentru toþi;
b) vor încuraja diferite forme de învãþãmânt secundar, atât
general cât ºi profesional, le vor face deschise ºi accesibile
oricãrui copil ºi vor lua mãsuri corespunzãtoare, cum sunt
instituirea gratuitãþii învãþãmântului ºi acordarea unui ajutor
financiar în caz de nevoie;
c) vor asigura tuturor accesul la învãþãmânt superior în
funcþie de capacitatea fiecãruia, prin toate mijloacele
adecvate;
d) vor face deschise ºi accesibile tuturor copiilor
informarea ºi orientarea ºcolarã ºi profesionalã;
e) vor lua mãsuri pentru a încuraja frecventarea ºcolii cu
regularitate ºi reducerea ratei de abandonare a ºcolii;
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2. Statele pãrþi vor lua mãsuri corespunzãtoare pentru a
asigura aplicarea disciplinei ºcolare într-un mod compatibil
cu demnitatea copilului ca fiinþã umanã ºi în conformitate cu
prezenta Convenþie.
3. Statele pãrþi vor promova ºi încuraja cooperarea
internaþionalã în domeniul educaþiei, mai ales cu scopul de
a contribui la eliminarea ignoranþei ºi analfabetismului în lume
ºi de a facilita accesul la cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnice ºi la
metodele de învãþãmânt moderne. În aceastã privinþã se va
þine seama, în special, de nevoile þãrilor în curs de dezvoltare.
Articolul 29
1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie
sã urmãreascã:
a) dezvoltarea personalitãþii copilului, a aptitudinilor ºi a
capacitãþilor sale mentale ºi fizice, la nivelul potenþialului
maxim;
b) dezvoltarea respectului pentru drepturile omului ºi a
libertãþilor fundamentale, precum ºi pentru principiile
consacrate în Carta Naþiunilor Unite;
c) dezvoltarea respectului faþã de pãrinþi, faþã de
identitatea, limba ºi valorile sale culturale, precum ºi faþã de
valorile naþionale ale þãrii în care trãieºte, ale þãrii din care
este originar ºi ale civilizaþiilor diferite de a sa;
d) pregãtirea copilului pentru a-ºi asuma responsabilitãþile
vieþii într-o societate liberã, în spiritul înþelegerii, pãcii,
toleranþei, egalitãþii între sexe ºi prieteniei între toate popoarele
ºi grupurile etnice, naþionale ºi religioase ºi persoanele de
origine autohtonã;
e) dezvoltarea respectului faþã de mediul natural.
2. Nici o dispoziþie din prezentul articol sau din art. 28 nu
va fi interpretatã într-o manierã care ar aduce atingere libertãþii
persoanelor fizice sau juridice de a crea ºi dirija instituþii de învãþãmânt, cu condiþia ca principiile enunþate în paragraful 1 al
prezentului articol sã fie respectate ºi ca educaþia datã în aceste
instituþii sã fie conformã normelor minimale pe care statul le
prescrie.

Scopurile educaþiei
Recunoaºterea de cãtre stat
a faptului cã educaþia trebuie
sã fie dirijatã în sensul
dezvoltãrii personalitãþii ºi
talentelor copilului, pregãtind
copilul pentru viaþa activã ca
adult, cultivarea respectului
pentru drepturile fundamentale
ale omului ºi pentru propriile
valori culturale ºi naþionale
ale copilului ºi ale altora.

Articolul 30
În statele în care existã minoritãþi etnice, religioase sau
lingvistice sau persoane de origine autohtonã, unui copil care
aparþine unei asemenea minoritãþi sau este autohton nu i se
poate nega dreptul de a avea, în comun cu alþi membri ai
grupului sãu, propria sa culturã, de a profesa ºi de a practica
propria sa religie sau de a folosi propria sa limbã.

Copiii minoritãþilor sau altor
populaþii indigene
Dreptul copiilor aparþinând
comunitãþilor minoritare sau
populaþiilor indigene de a avea
propria lor culturã ºi de a
practica propria religie ºi limbã.
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Timpul liber, recreerea
ºi activitãþile culturale
Drepturile copiilor la timp
liber, joc ºi participarea la
activitãþi culturale ºi artistice.

Articolul 31
1. Statele recunosc dreptul copilului la odihnã ºi la timp
liber, la joc ºi la activitãþi recreative proprii vârstei sale, de a
participa în mod liber la viaþa culturalã ºi artisticã.
2. Statele pãrþi vor respecta ºi vor promova dreptul
copilului de a participa în mod deplin la viaþa culturalã ºi
artisticã ºi vor încuraja asigurarea unor posibilitãþi
corespunzãtoare ºi egale pentru activitatea culturalã, artisticã,
recreativã ºi de odihnã.

Munca copilului
Obligaþia statului de a
proteja copiii de angajarea întro muncã ce constituie un
pericol pentru sãnãtatea,
educaþia sau dezvoltarea lor,
de a stabili vârste minime de
angajare ºi de a reglementa
condiþiile de angajare.

Articolul 32
1. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului de a fi protejat
împotriva exploatãrii economice ºi exercitãrii unei munci ce
comportã riscuri sau îi împiedicã educaþia sau îi dãuneazã sãnãtãþii
sau dezvoltãrii sale fizice, mintale, spirituale, morale sau sociale.
2. Statele pãrþi vor lua mãsurile legislative, administrative,
sociale ºi educative pentru a asigura aplicarea prezentului articol.
În acest scop ºi þinând seama de dispoziþiile pertinente ale celorlalte
instrumente internaþionale, statele pãrþi, în mod special:
a) vor prevedea o vârstã minimã sau vârste minime de
angajare;
b) vor prevedea o reglementare corespunzãtoare a orarelor
de lucru ºi a condiþiilor de muncã;
c) vor prevedea pedepse sau alte sancþiuni corespunzãtoare
pentru a asigura aplicarea efectivã a prezentului articol.

Abuzul de droguri
Dreptul copilului la protecþie
împotriva folosirii drogurilor
psihotrope ºi a narcoticelor
ºi implicãrii în producþia
ºi distribuirea lor.

Articolul 33
Statele pãrþi vor lua mãsuri corespunzãtoare, inclusiv
mãsuri legislative, administrative, sociale ºi educative pentru
a proteja copiii contra folosirii ilicite a stupefiantelor ºi a
substanþelor psihotrope, aºa cum sunt acestea definite de
tratatele internaþionale pertinente ºi pentru a împiedica
utilizarea copiilor pentru producþia ºi traficul ilicit al acestor
substanþe.

Exploatarea sexualã
Drepturile copilului la
protecþie împotriva exploatãrii
sexuale ºi abuzului sexual,
inclusiv prostituþia ºi implicarea
în pornografie.

Articolul 34
Statele pãrþi se angajeazã sã protejeze copilul contra oricãrei
forme de exploatare sexualã ºi de abuz sexual. În acest scop,
statele pãrþi vor lua în special toate mãsurile corespunzãtoare
pe plan naþional, bilateral ºi multilateral, pentru a preveni:
a) incitarea sau constrângerea unui copil de a fi implicat
într-o activitate sexualã ilegalã;
b) exploatarea copiilor în scopul prostituþiei sau al altor
practici ilegale;
c) exploatarea copiilor în scopul producþiei de spectacole
sau de materiale cu caracter pornografic.
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Articolul 35
Statele pãrþi vor lua toate mãsurile corespunzãtoare pe
plan naþional, bilateral ºi multilateral, pentru a preveni rãpirea,
vânzarea ºi traficul de copii în orice scop ºi în orice formã.

Vânzarea, traficul ºi rãpirea
Obligaþia statului de a depune
toate eforturile pentru a preveni
vânzarea, traficul ºi rãpirea
copiilor.

Articolul 36
Statele pãrþi vor proteja copilul împotriva oricãror alte
forme de exploatare dãunãtoare oricãrui aspect al bunãstãrii
lui.

Alte forme de exploatare
Dreptul copilului la protecþie
împotriva tuturor celorlalte forme
de exploatare ne menþionate
în articolele 32, 33, 34 ºi 35.

Articolul 37
Statele pãrþi vor asigura ca:
a) nici un copil sã nu fie supus la torturã, nici la pedepse
sau tratamente crude, inumane sau degradante. Pedeapsa
capitalã sau închisoarea pe viaþã fãrã posibilitatea de a fi
eliberat nu vor fi pronunþate pentru infracþiunile comise de
persoane sub vârsta de optsprezece ani;
b) nici un copil sã nu fie privat de libertate în mod ilegal
sau arbitrar;
Arestarea, deþinerea sau întemniþarea unui copil trebuie
sã fie conforme cu legea, nu vor fi decât niºte mãsuri extreme
ºi vor fi cât mai scurte posibil;
c) orice copil privat de libertate sã fie tratat cu omenie ºi
cu respectul datorat demnitãþii persoanei umane ºi de o
manierã care sã þinã seama de nevoile persoanelor de vârsta
sa. În special, orice copil privat de libertate va fi separat de
adulþi, în afarã de cazurile când se considerã preferabil sã nu
fie separat, în interesul superior al copilului ºi el va avea
dreptul de a menþine contactul cu familia sa prin
corespondenþã ºi prin vizite, în afara unor cazuri excepþionale;
d) orice copil privat de libertate sã aibã dreptul de a avea
acces rapid la asistenþã juridicã sau la altã asistenþã corespunzãtoare, precum ºi dreptul de a contesta legalitatea privãrii
sale de libertate în faþa unui tribunal sau în faþa altei autoritãþi
competente, independente ºi imparþiale ºi dreptul la o decizie
rapidã privind orice asemenea acþiune.

Tortura ºi privarea de libertate
Interzicerea torturii,
tratamentului
sau pedepselor crude, pedepsei
capitale, detenþiei pe viaþã ºi
arestãrii sau privãrii de libertate
ilegale. Principiile tratamentului
adecvat, separãrii de adulþii în
detenþie, contactului cu familia
ºi accesul la asistenþã legalã
sau de altã naturã.

Articolul 38
1. Statele pãrþi se angajeazã sã respecte ºi sã asigure
respectarea regulilor dreptului umanitar internaþional care le
sunt aplicabile în caz de orice conflict armat ºi se referã la
copil.
2. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile posibile pentru a
asigura ca persoanele care nu au atins vârsta de 15 ani sã nu
participe direct la ostilitãþi.

Conflictele armate
Obligaþia statului de a respecta
ºi asigura respectul faþã de
legea umanitarã sub incidenþa
cãreia intrã copiii. Principiul
conform cãruia nici un copil sub
15 ani nu poate lua parte
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direct la ostilitãþi sau nu
poate fi recrutat în forþele
armate, precum ºi principiul
potrivit cãruia toþi copiii afectaþi
de un conflict armat
beneficiazã de protecþie
ºi îngrijire.

3. Statele pãrþi se vor abþine de a înrola în forþele armate
orice persoanã care nu a atins vârsta de cincisprezece ani.
Atunci când încorporeazã persoane de peste cincisprezece
ani, dar sub optsprezece ani, statele pãrþi se vor strãdui sã
înroleze cu prioritate pe cei mai în vârstã.
4. Conform obligaþiilor care le revine în virtutea dreptului
umanitar internaþional de a proteja populaþia civilã în caz
de conflict armat, statele pãrþi vor lua toate mãsurile posibile
astfel încât sã asigure protecþia ºi îngrijirea copiilor afectaþi
de un conflict armat.

Îngrijirea recuperatorie
Obligaþia statului de a
asigura un tratament adecvat
pentru refacerea ºi
recuperarea socialã a copiilor
victime ale conflictelor armate,
torturii, neglijãrii, maltratãrii
sau exploatãrii.

Articolul 39
Statele pãrþi vor lua toate mãsurile corespunzãtoare pentru
a promova refacerea fizicã ºi psihologicã ºi reintegrarea socialã
a unui copil victimã: a oricãrei forme de neglijare, exploatare
sau abuz, a torturii sau a oricãrei alte forme de pedeapsã sau
tratament cu cruzime, inumane sau degradante sau a unui
conflict armat. Aceastã refacere ºi aceastã reintegrare se vor
desfãºura în condiþii care favorizeazã sãnãtatea, respectul de
sine ºi demnitatea copilului.

Administrarea justiþiei minorilor
Dreptul copiilor presupuºi
sau dovediþi a fi comis un delict
La respectarea drepturilor lor
umane, în special, de a
beneficia de toate aspectele
procesului juridic intentat,
inclusiv asistenþã juridicã
sau de altã naturã în pregãtirea
ºi prezentarea apãrãrii lor.
Principiul conform cãruia
recurgerea la procedurile
legale ºi încredinþarea copiilor
delicvenþi unor instituþii
speciale trebuie sã fie evitate
ori de câte ori este posibil
ºi adecvat.

Articolul 40
1. Statele pãrþi recunosc oricãrui copil bãnuit, acuzat
sau dovedit cã a comis o încãlcare a legii penale, dreptul
de a fi tratat într-un mod corespunzãtor promovãrii simþului
sãu de demnitate ºi al valorii personale, care sã întãreascã
respectul sãu pentru drepturile omului ºi libertãþile
fundamentale ale altora ºi care sã þinã seama de vârsta sa ca
ºi de necesitatea de a promova reintegrarea sa ºi asigurarea
unui rol constructiv în societate.
2. În acest scop ºi þinând seama de dispoziþiile pertinente
ale instrumentelor internaþionale, statele pãrþi vor asigura în
special:
a) ca nici un copil sã nu fie bãnuit, acuzat sau declarat
vinovat de o încãlcare a legii penale datoritã unei acþiuni
sau omisiuni care nu erau interzise de cãtre dreptul naþional
sau internaþional în momentul comiterii lor;
b) ca orice copil bãnuit sau acuzat de o încãlcare a legii
penale sã aibã cel puþin dreptul la garanþiile urmãtoare:
I) sã fie presupus nevinovat pânã ce vinovãþia va fi stabilitã
legal;
II) sã fie informat prompt ºi direct de acuzaþiile care i se
aduc sau, dacã este cazul, prin intermediul pãrinþilor sãi
sau al reprezentanþilor legali ºi sã beneficieze de o asistenþã
juridicã sau de orice altã asistenþã corespunzãtoare pentru
pregãtirea ºi prezentarea apãrãrii sale;
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III) cauza sa sã fie examinatã fãrã întârziere de cãtre a
autoritate sau o instanþã judiciarã competentã, independentã
ºi imparþialã dupã o procedurã echitabilã conform prevederilor
legii, în prezenþa asistenþei legale sau a altei asistenþe
corespunzãtoare ºi, dacã acest lucru nu este considerat contrar
interesului superior al copilului, datoritã în special vârstei ºi
situaþiei sale, în prezenþa pãrinþilor sãi sau a reprezentanþilor
legali;
IV) sã nu fie constrâns sã depunã mãrturie sau sã mãrturiseascã cã este vinovat; sã interogheze sau sã facã sã fie
interogaþi martori ai acuzãrii ºi sã obþinã participarea ºi
interogarea martorilor în apãrare în condiþii de egalitate;
V) dacã se dovedeºte cã a încãlcat legea penalã, sã poatã
face apel cu privire la decizie ºi la orice mãsuri luate în
consecinþã în faþa unei autoritãþi sau a unei instanþe judiciare
superioare competente, independente ºi imparþiale, conform
legii;
VI) sã fie asistat în mod gratuit de un interpret dacã nu
înþelege sau nu vorbeºte limba utilizatã;
VII) ca statutul sãu de persoanã privatã sã fie în mod deplin
respectat în toate fazele procedurii.
3. Statele pãrþi se vor strãdui sã promoveze adoptarea de
legi, de proceduri, crearea de autoritãþi ºi instituþii special
concepute pentru copiii bãnuiþi, acuzaþi sau declaraþi cã ar fi
comis încãlcãri ale legii penale ºi în special:
a) sã stabileascã o vârstã minimã sub care copiii vor fi
consideraþi cã nu au capacitatea de a încãlca legea penalã;
b) sã ia mãsuri, de fiecare datã când este potrivit ºi de
dorit, pentru a trata aceºti copii fãrã a recurge la procedurile
judiciare cu condiþia cã drepturile omului ºi garanþiile legale
sã fie respectate în mod deplin.
4. Va fi prevãzutã o întreagã gamã de dispoziþii cum sunt
cele de îngrijire, orientare ºi supraveghere, îndrumare,
probare, plasament familial, programe de educaþie generalã
ºi profesionalã ºi alte alternative pentru îngrijirea
instituþionalizatã, pentru a asigura copiilor un tratament
corespunzãtor bunãstãrii lor ºi proporþional cu situaþia lor ºi
cu infracþiunea.
Articolul 41
Nimic din prezenta Convenþie nu va afecta prevederile
mai favorabile pentru realizarea drepturilor copilului care pot
figura:
a) în legislaþia unui stat parte
sau
b) în dreptul internaþional în vigoare pentru acest stat

Respectul pentru
standardele existente
Principiul potrivit cãruia dacã
existã seturi de standarde în
legislaþia naþionalã sau în alte
instrumente internaþionale
aplicabile mai favorabile decât
cele ale Prezentei Convenþii,
aceste standarde vor fi aplicate.

CONVENÞIA
cu privire la Drepturile Copilului
Sumar neoficial al prevederilor principale

TEXTUL OFICIAL

PARTEA II-A
Punerea în aplicare
ºi intrarea în vigoare
Prevederile
art. 42 - 45 prevãd:

(I) Obligaþia statului de a
face larg cunoscute drepturile
cuprinse în aceastã Convenþie,
atât adulþilor cât ºi copiilor.
(II) Înfiinþarea unui Comitet
pentru drepturile copilului
compus din zece experþi care
va examina rapoartele pe care
statele participante la
Convenþie sã le supunã
examinãrii la doi ani dupã
ratificare ºi la fiecare cinci ani
dupã aceea. Convenþia intrã în
vigoare - ºi atunci Comitetul va
putea fi înfiinþat - în momentul
în care 20 de þãri au ratificat-o.
(III) Statele pãrþi urmeazã
sã punã la dispoziþia publicului
larg rapoartele lor.
(IV) Comitetul poate propune
efectuarea unor studii speciale
pe probleme specifice legate de
drepturile copilului ºi îºi poate
face cunoscute evaluãrile
fiecãrui stat parte vizat
ca ºi Adunãrii Generale
a Organizaþiilor Naþiunilor Unite.
(V) Pentru a favoriza
îndeplinirea efectivã a
Convenþiei ºi pentru a încuraja
cooperarea internaþionalã,
agenþiile specializate
ale Naþiunilor Unite
(ca de exemplu, ILO, OMS
ºi UNESCO) ºi UNICEF-ul ar
putea participa LA ªEDINÞELE
Comitetului. Alãturi de orice
alte organisme recunoscute

Articolul 42
Statele pãrþi se angajeazã sã facã cunoscute pe larg
principiile ºi prevederile prezentei Convenþii, prin mijloace
active ºi corespunzãtoare, adulþilor ºi copiilor.
Articolul 43
1. În vederea examinãrii progreselor înregistrate de statele
pãrþi în executarea obligaþiilor contractate de ele în virtutea
prezentei Convenþii se va institui un Comitet al drepturilor
copiilor care îndeplineºte funcþia care urmeazã.
2. Comitetul va cuprinde 10 experþi de o înaltã moralitate
ºi care posedã o competenþã recunoscutã în domeniul
acoperit de prezenta Convenþie. Membrii Comitetelor vor fi
aleºi de statele pãrþi din rândul cetãþenilor lor ºi acþioneazã
cu titlu individual, þinându-se seama de necesitatea asigurãrii
unei repartiþii geografice echitabile, precum ºi de principalele
sisteme juridice.
3. Membrii Comitetului vor fi aleºi prin vot secret de pe o
listã de persoane desemnate de statele pãrþi. Fiecare stat parte
poate desemna un candidat dintre cetãþenii sãi.
4. Prima alegere a Comitetului va avea loc în termen de
maxim ºase luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei
Convenþii ºi apoi la fiecare doi ani. Cel puþin cu patru luni
înainte de data fiecãrei alegeri, secretarul general al
Organizaþiilor Naþiunilor Unite va invita în scris statele pãrþi
sã propunã candidaþii lor într-un termen de douã luni.
Secretarul general va întocmi apoi o listã alfabeticã a
persoanelor astfel desemnate, indicând statele pãrþi care i-au
desemnat ºi o va comunica statelor pãrþi la prezenta
Convenþie.
5. Alegerile vor avea loc la reuniunile statelor pãrþi,
convocate de secretarul general la sediul Organizaþiilor
Naþiunilor Unite. La aceste reuniuni, la care quorumul este
alcãtuit din douã treimi din statele pãrþi, persoanele alese în
Comitet vor fi cele care obþin cel mai mare numãr de voturi ºi
majoritatea absolutã a voturilor reprezentanþilor statelor pãrþi
prezente ºi votate.
6. Membrii Comitetului vor fi aleºi pe o perioadã de patru
ani. Ei vor fi realeºi în cazul în care candidatura lor este
prezentatã din nou. Mandatul a cinci membri aleºi la prima
alegere va lua sfârºit dupã doi ani; imediat dupã prima alegere
numele acestor cinci membri vor fi trase la sorþ de cãtre
preºedintele reuniunii.
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7. Dacã un membru al Comitetului decedeazã sau
demisioneazã sau declarã cã, pentru orice alt motiv, nu-ºi
mai poate exercita îndatoririle în cadrul Comitetului, statul
parte care a prezentat candidatura lui va numi un alt expert
dintre cetãþenii sãi pentru a ocupa postul vacant pânã la
expirarea mandatului respectiv, sub rezerva aprobãrii de cãtre
Comitet.
8. Comitetul va stabili regulamentul sãu interior.
9. Comitetul va alege biroul sãu pe o perioadã de doi ani.
10. Reuniunile Comitetului se vor þine în mod normal la
sediul Organizaþiilor Naþiunilor Unite sau în orice alt loc
corespunzãtor stabilit de Comitet. Comitetul se va reuni în
mod normal în fiecare an. Durata sesiunilor sale va fi stabilitã
ºi modificatã, dacã este necesar, de reuniunea statelor pãrþi
la prezenta Convenþie, sub rezerva aprobãrii de cãtre
Adunarea generalã.
11. Secretarul general al Organizaþiilor Naþiunilor Unite
va asigura personal ºi serviciile necesare exercitãrii efective
a funcþiilor Comitetului conform prezentei Convenþii.
12. Cu aprobarea Adunãrii generale, membrii Comitetului
creat conform prezentei Convenþii vor primi indemnizaþii din
resursele Organizaþiei Naþiunilor Unite, în condiþiile ºi
modalitãþile fixate de Adunarea generalã.

Articolul 44
1. Statele pãrþi se angajeazã sã supunã Comitetului, prin
intermediul secretarului general al Organizaþiei Naþiunilor
Unite, rapoarte asupra mãsurilor pe care le-au adoptat ºi care
dau valabilitate drepturilor recunoscute în prezenta Convenþie
ºi asupra progreselor realizate în exercitarea acestor drepturi:
a) în termen de doi ani începând de la data intrãrii în
vigoare a Convenþiei pentru statele pãrþi interesate;
b) în continuare, la fiecare cinci ani.
2. Rapoartele întocmite conform prezentului articol vor
indica, dacã este cazul, factorii ºi dificultãþile care afecteazã
îndeplinirea obligaþiilor conform prezentei Convenþii.
Rapoartele vor cuprinde de asemenea informaþii suficiente
pentru a oferi Comitetului o înþelegere cuprinzãtoare asupra
aplicãrii Convenþiei în þara respectivã.
3. Un stat parte care a prezentat Comitetului un raport
iniþial cuprinzãtor nu este obligat sã repete, în rapoartele pe
care le prezintã dupã aceea, conform alineatului b) din
paragraful 1 al prezentului articol, informaþiile de bazã
comunicate anterior.

Sumar neoficial al prevederilor principale

drept competente, inclusiv
ONG-urile cu statut consultativ
la Naþiunile Unite ºi organele
Naþiunilor Unite cum ar fi
UNHCR, pot supune Comitetului
informaþii pertinente ºi pot fi
consultate în privinþa realizãrii
optime a Convenþiei.
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4. Comitetul poate cere statelor pãrþi informaþii
suplimentare importante pentru aplicarea Convenþiei.
5. Comitetul va supune, la fiecare doi ani, Adunãrii
generale, prin intermediul Consiliului Economic ºi Social,
rapoarte privind activitãþile sale.
6. Statele pãrþi vor asigura publicului din þãrile lor un acces
larg la rapoartele lor.
Articolul 45
Pentru a promova aplicarea efectivã a Convenþiei ºi a
încuraja cooperarea internaþionalã în domeniul vizat de
Convenþie:
a) Instituþiile specializate, Fondul Naþiunilor Unite pentru
copii ºi alte organe ale Naþiunilor Unite vor avea dreptul de a
fi reprezentate la examinarea aplicãrii acelor dispoziþii din
prezenta Convenþie care þin de mandatul lor. Comitetul poate
invita instituþiile specializate, Fondul Naþiunilor Unite pentru
copiii ºi alte organisme competente pe care le va considera
corespunzãtoare sã ofere consultanþa specializatã privind
aplicarea Convenþiei în domeniile care þin de mandatele lor.
Comitetul poate invita instituþiile specializate, Fondul
Naþiunilor Unite pentru copii ºi alte organe ale Naþiunilor
Unite sã-i prezinte rapoarte asupra aplicãrii Convenþiei în
sectoarele care þin de domeniul lor de activitate;
b) Comitetul va transmite, dacã apreciazã necesar,
instituþiilor specializate, Fondului Naþiunilor Unite pentru
copii ºi altor organisme competente orice rapoarte ale statelor
pãrþi ce conþin o cerere sau care indicã o nevoie de
consultanþã sau asistenþã tehnicã însoþite, dacã este cazul, de
observaþiile ºi sugestiile Comitetului care se referã la aceastã
cerere sau indicaþie.
c) Comitetul poate recomanda Adunãrii generale sã cearã
secretarului general sã dispunã efectuarea pentru Comitet a
unor studii asupra problemelor specifice referitoare la
drepturile copilului.
d) Comitetul poate face sugestii ºi recomandãri de ordin
general bazate pe informaþiile primite în conformitate cu
articolele 44 ºi 45 din prezenta Convenþie. Aceste sugestii ºi
recomandãri de ordin general vor fi transmise oricãrui stat
parte interesat ºi rapoartele Adunãrii generale, însoþite, dacã
este cazul, de comentariile statelor pãrþi.
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PARTEA III-A
Articolul 46
Prezenta Convenþie va fi deschisã spre semnare tuturor statelor.
Articolul 47
Prezenta Convenþie trebuie sã fie ratificatã. Instrumentele
de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organizaþiei
Naþiunilor Unite.
Articolul 48
Prezenta Convenþie va rãmâne deschisã aderãrii oricãrui
stat. Instrumentele de aderare vor fi depuse la secretarul
general al Organizaþiilor Naþiunilor Unite.
Articolul 49
1. Prezenta Convenþie va intra în vigoare în a treizecea zi
dupã depunerea la secretarul general al Organizaþiilor
Naþiunilor Unite a celui de-al douãzecilea instrument de
ratificare sau adresare.
2. Pentru fiecare stat care ratificã prezenta Convenþie sau
care aderã la aceasta dupã depunerea celui de-al douãzecilea
instrument de ratificare sau de aderare, Convenþia va intra în
vigoare în a treizecea zi care va urma depunerii de cãtre acest
stat a instrumentului sãu de ratificare sau de aderare.
Articolul 50
1. Orice stat parte poate sã propunã un amendament ºi
sã depunã textul acestuia la secretarul general al Organizaþiilor
Naþiunilor Unite. Secretarul general va comunica propunerea
de amendament statelor pãrþi, cerându-le sã-i facã cunoscut
dacã sunt favorabile convocãrii unei conferinþe a statelor pãrþi
în vederea examinãrii propunerii ºi a supunerii ei la vot. Dacã,
în patru luni dupã aceastã comunicare, cel puþin o treime
din state pãrþi se pronunþã în favoarea convocãrii unei
asemenea conferinþe, secretarul general convoacã conferinþa
sub auspiciile Organizaþiei Naþiunilor Unite. Orice
amendament adoptat de majoritatea statelor pãrþi prezente ºi
votate la conferinþã va fi supus aprobãrii Adunãrii generale.
2. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al
prezentului articol va intra în vigoare dupã ce este acceptat
de o majoritate de douã treimi a statelor pãrþi.
3. Atunci când un amendament intrã în vigoare, acesta
are forþã obligatorie pentru statele pãrþi care l-au acceptat,
celelalte state rãmânând legate de dispoziþiile din prezenta
Convenþie ºi de toate amendamentele anterioare acceptate
de ele.
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Articolul 51
1. Secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite
va primi ºi va comunica tuturor statelor textul rezervelor
care au fost fãcute de state în momentul ratificãrii sau
aderãrii.
2. Nici o rezervã incompatibilã cu obiectul ºi scopul
prezentei Convenþii nu va fi permisã.
3. Rezervele pot fi retrase în orice moment printr-o
notificare adresatã secretarului general al Organizaþiei
Naþiunilor Unite, care va informa apoi toate statele pãrþi la
Convenþie. O asemenea notificare va cãpãta efect de la data
la care este primitã de secretarul general.
Articolul 52
Un stat parte poate denunþa prezenta Convenþie printro notificare scrisã adresatã secretarului general al
Organizaþiei Naþiunilor Unite. Denunþarea devine efectivã
la un an de la data la care notificarea a fost primitã de
secretarul general.
Articolul 53
Secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite este
desemnat ca depozitar al prezentei Convenþii.
Articolul 54
Originalul prezentei Convenþii, ale cãrei texte în arabã,
chinezã, englezã, francezã, rusã ºi spaniolã sunt egal
autentice, va fi depus la secretarul general al Organizaþiei
Naþiunilor Unite.
Drept care, plenipotenþiarii subsemnaþi, în mod
corespunzãtor împuterniciþi de guvernele respective, au
semnat prezenta Convenþie.
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PROTOCOLUL FACULTATIV
la Convenþia cu privire la drepturile copilului referitor la implicarea copiilor în conflicte armate.
Adoptat de Adunarea Generalã a ONU la 25 mai 2000,
Semnat de Republica Moldova la 8 februarie 2002 ºi
ratificat la 6 februarie 2004. Este în vigoare pentru
Republica Moldova din 5 martie 2004.

PREAMBUL
Adunarea Generalã,
Reamintind toate hotãrârile sale anterioare cu privire la drepturile copilului, în special rezoluþia 54/
149 din 17 decembrie 1999, prin care se sprijinã în mod hotãrât munca grupurilor de lucru libere
intersesionale ºi se recomandã finalizarea acesteia înainte de cea de-a zecea aniversare a intrãrii în
vigoare a Convenþiei cu privire la drepturile copilului,
Exprimându-ºi aprecierea faþã de reuºita Comisiei pentru Drepturile Omului de a finaliza textele celor
douã protocoale facultative la Convenþia cu privire la Drepturile Copiilor referitoare la implicarea copiilor
în conflicte armate ºi la traficul, prostituþia ºi pornografia cu copii,
Conºtientã de aniversarea a zecea, în anul 2000, a Summit-ului Mondial pentru Copii ºi intrarea în
vigoare a Convenþiei cu privire la drepturile copilului, precum ºi importanþa  atât simbolicã, cât ºi
practicã  a adoptãrii celor douã protocoale facultative la Convenþie înainte de sesiunea specialã a Adunãrii
Generale pentru continuarea lucrãrilor Summit-ului Mondial, planificat în 2001,
Aderând la principiul conform cãruia interesul superior al copilului este principalul considerent în
toate acþiunile referitoare la copii,
Reafirmând, hotãrârea sa de a face toate eforturile pentru promovarea ºi protejarea drepturilor copilului,
în toate împrejurãrile vieþii,
Recunoscând cã adoptarea ºi aplicarea practicã a celor douã protocoale facultative vor aduce o
contribuþie substanþialã la promovarea ºi protejarea drepturilor copilului,
1. Adoptã ºi deschide pentru semnare, ratificare, ºi aderare cele douã protocoale facultative la
Convenþia cu privire la drepturile copilului referitoare la implicarea copiilor în conflicte armate ºi la
traficul cu copii, prostituþia ºi pornografia infantile, protocoale ale cãror texte sunt anexate la prezenta
rezoluþie;
2. Invitã toate statele care au semnat, au ratificat sau au aderat la Convenþia cu privire la drepturile
copilului sã semneze ºi sã ratifice, sau sã adere, cât mai repede cu putinþã, la protocoalele facultative
anexate, pentru a înlesni intrarea lor cât mai grabnicã în vigoare;
3. Hotãrãºte ca cele douã protocoale facultative la Convenþia cu privire la drepturile copilului sã fie
deschise pentru semnare în cadrul sesiunii speciale a Adunãrii generale cu tema Femeile în anul 2000:
egalitate, dezvoltare ºi pace pentru secolul al XXI-lea, ce va fi programatã între 5 ºi 9 iunie 2000 la New
York ºi dupã aceea la Sediul Central al ONU, în cadrul sesiunii speciale a Adunãrii Generale intitulate
Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Socialã: dezvoltare generalã, într-o lume globalã, ce se va
desfãºura între 26 ºi 30 iunie 2000 la Geneva ºi la Summit-ul milenar al ONU, ce va fi programat între 6
ºi 8 septembrie 2000 la New York;
4. Cere Secretarului General sã includã informarea cu privire la statutul celor douã protocoale în
raportul sãu înaintat Adunãrii Generale asupra statutului Convenþiei cu privire la drepturile copilului.
Statele pãrþi la acest Protocol,
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Încurajate de sprijinul masiv pentru Convenþia cu privire la drepturile copilului, ce demonstreazã hotãrârea
generalã de a face toate eforturile pentru promovarea ºi protejarea drepturilor copilului,
Reafirmând cã drepturile copilului cer o protecþie specialã ºi atrãgând atenþia asupra nevoii de îmbunãtãþire
a situaþiei copiilor, fãrã nici o discriminare, precum ºi asupra dezvoltãrii ºi educaþiei lor în condiþii de pace ºi
securitate,
Nemulþumiþi de impactul dezastruos al conflictelor armate asupra copiilor ºi de consecinþele pe termin
lung pe care le antreneazã acestea asupra pãcii, securitãþii ºi dezvoltãrii,
Condamnând implicarea copiilor în situaþii de conflict armat ºi de atacuri directe asupra unor obiective
protejate de legile internaþionale, de pildã, locuri în care, în general, este presupusã prezenþa copiilor, cum
ar fi ºcolile ºi spitalele,
Arãtând cã adoptarea Statului Tribunalului Penal Internaþional ºi, mai ales, consideraþia recrutãrii ºi înrolãrii
copiilor sub vârsta de 15 ani, precum ºi a folosirii acestora ca participanþi activi la ostilitãþi, în conflicte
armate internaþionale sau naþionale, ca fiind crime de rãzboi,
Considerând cã pentru deplina aplicare în practicã mai departe a prevederilor Convenþiei cu privire la
drepturile copilului trebuie îmbunãtãþitã protecþia copiilor faþã de conflictele armate,
Arãtând cã articolul 1 al Convenþiei cu privire la drepturile copilului subliniazã faptul cã, în sensul Convenþiei,
este considerat copil orice fiinþã umanã sub vârsta de 18 ani, cu excepþia cazurilor când, în baza legii
aplicabile copilului, majoratul este stabilit sub aceastã vârstã,
Convinse fiind cã adoptarea unui protocol facultativ la Convenþie, prin care s-ar ridica vârsta la care
indivizii pot fi recrutaþi în forþele armate ºi pot participa la conflicte armate ar contribui decisiv la aplicarea
principiului dupã care interesul superior al copilului prevaleazã în toate acþiunile referitoare la copii,
Remarcând faptul cã cea de-a 26-a Conferinþã a Crucii Roºii ºi a Semilunei Roºii din decembrie 1995 a
recomandat, printre altele, ca pãrþile aflate în conflict sã ia toate mãsurile posibile pentru a garanta cã nici un
copil cu vârsta sub 18 ani nu ia parte la ostilitãþi,
Salutând, totodatã aderarea unanimã, în iunie 1999, a Convenþiei O.I.M. nr. 182 cu privire la prohibirea
ºi acþiunea rapidã pentru eliminarea muncilor grele la copii, care, printre altele, interzice recrutarea obligatorie
sau forþatã a copiilor pentru folosirea lor în conflictele armate,
Condamnând, cu profundã preocupare, recrutarea, instruirea ºi folosirea copiilor, înãuntrul graniþelor
naþionale ºi dincolo de ele, la ostilitãþi între grupuri armate distincte de forþele armate ale unui stat ºi recunoscând
responsabilitatea celor care recruteazã, instruiesc ºi folosesc copiii în asemenea scopuri,
Amintind obligaþiile fiecãrei pãrþi implicate în conflictele armate de a respecta prevederile legilor umanitare
internaþionale,
Subliniind cã prezentul Protocol nu interfereazã cu obiectivele ºi principiile conþinute în Carta Naþiunilor
Unite, mai ales articolul 51, ºi alte norme legislative umanitare,
Þinând seama de faptul cã anumite condiþii de pace ºi securitate, bazate pe deplin respect pentru obiectivele
ºi principiile conþinute în Carta Naþiunilor Unite, precum ºi respectarea instrumentelor ce reglementeazã
drepturile omului, sunt indispensabile pentru protecþia deplinã a copilului, mai ales în timpul conflictelor
armate ºi a ocupaþiei strãine,
Recunoscând nevoile speciale ale copiilor în mod particular expuºi acþiunilor de recrutare ºi folosire în
cadrul unor ostilitãþi ce contravin acestui Protocol, din cauza sexului, statutului lor economic sau social,
Þinând seama, totodatã, de necesitatea de a lua în consideraþie cauzele economice, sociale ºi politice ale
implicãrii copiilor în conflicte armate,
Convinse de necesitatea de a întãri cooperarea internaþionalã pentru aplicarea practicã a acestui Protocol,
precum ºi pentru reabilitarea fizicã ºi psihologicã sau reintegrarea socialã a copiilor care sunt victime ale
unor conflicte armate,
Încurajând participarea comunitãþii, ºi în special, a copiilor ºi copiilor  victime, pentru difuzarea informaþiilor
ºi a programelor educative referitoare la aplicarea practicã a Protocolului,
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Au convenit, dupã cum urmeazã:

Articolul 1
Statele  pãrþi vor lua toate mãsurile posibile pentru a garanta cã persoanele ce fac parte din forþele lor
armate ºi care nu au atins încã vârsta de 18 ani, nu vor lua parte, în mod direct, la ostilitãþi.

Articolul 2
Statele  pãrþi vor trebui sã asigure cã acele persoane care nu au atins încã vârsta de 18 ani nu sunt
recrutate în mod obligatoriu în cadrul forþelor armate.
Articolul 3
1. Statele  pãrþi vor creºte vârsta minimã pentru înrolarea voluntarã a forþelor armate naþionale, faþã de
cea stabilitã prin articolul 38.3 al Convenþiei cu privire la drepturile copilului, þinând seama de principiile
conþinute în acest articol ºi recunoscând cã, în conformitate cu Convenþia, persoanele sub vârsta de 18 ani
sînt îndreptãþite sã primeascã protecþie specialã.
2. Fiecare stat  parte va depune o declaraþie de ratificare sau de aderare la prezentul Protocol, prin care
se va stabili vârsta minimã la care se permite înrolarea voluntarã în forþele sale armate naþionale, precum ºi
descrierea garanþiilor pe care le-a adoptat pentru a se asigura cã recrutarea nu este forþatã sau prin constrângere.
3. Statele  pãrþi care permit înrolarea voluntarã în forþele lor armate a persoanelor cu vârsta de sub 18
ani vor garanta, cel puþin, cã: înrolarea este cu adevãrat voluntarã; înrolarea se face cu consimþãmântul, în
cunoºtinþã de cauzã, a pãrinþilor persoanei respective sau a susþinãtorilor sãi legali; persoanele care se înroleazã
sunt pe deplin informate cu privire la îndatoririle implicate de serviciul militar; ºi aceste persoane vor furniza
dovezi incontestabile asupra vârstei pe care o au la acceptarea lor în serviciile militare naþionale.
4. Orice stat va putea sã-ºi înainteze declaraþia în orice moment printr-o notificare cu privire la aceasta,
adresatã Secretarului General ONU, care va informa toate statele  pãrþi. O astfel de notificare va intra în
vigoare la data la care este primitã de cãtre Secretarul General.
5. Cererea de ridicare a pragului de vârsta, din paragraful 1, nu se va aplica ºcolilor deschise sau controlate
de forþele armate ale statelor  pãrþi în conformitate cu articolele 28 ºi 29 ale Convenþiei cu privire la drepturile
copilului.
Articolul 4
1. Grupurile armate, diferite de forþele armate ale unui stat  parte, nu vor recruta sau folosi, în nici o
împrejurare, în cadrul ostilitãþilor persoane cu vârsta sub 18 ani.
2. Statele  pãrþi vor lua toate mãsurile posibile pentru a preveni asemenea acþiuni de recrutare ºi folosire,
inclusiv prin adoptarea mãsurilor legale necesare pentru interzicerea ºi inculparea acestui gen de practici.
3. Aplicarea articolului 4, în sensul prezentului Protocol nu va afecta statutul legal al oricãrei dintre
pãrþile implicate într-un conflict armat.
Articolul 5
Nici o dispoziþie din prezentul Protocol nu va afecta orice prevedere mai potrivitã pentru aplicarea
drepturilor copilului care poate figura în legislaþia unui stat  parte, în dreptul internaþional sau în legile
internaþionale umanitare.
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Articolul 6
1. Fiecare stat  parte va trebui sã adopte toate mãsurile necesare, legale, administrative ºi de alt fel,
pentru a garanta deplina intrare în vigoare ºi aplicare a acestui Protocol în Jurisdicþia sa.
2. Statele  pãrþi se angajeazã sã facã cunoscute pe larg, adulþilor ºi copiilor, principiile ºi prevederile
prezentului Protocol, prin mijloacele active ºi adecvate.
3. Statele  pãrþi vor lua toate mãsurile posibile pentru a se asigura cã persoanele din jurisdicþia lor,
recrutate sau folosite la ostilitãþi, în condiþii diferite de cele prevãzute în prezentul Protocol, vor fi demobilizate
sau eliberate în alt fel din serviciul militar. Statele  pãrþi vor trebui, dacã este nevoie, sã le acorde acestor
persoane asistenþã adecvatã pentru refacerea lor fizicã ºi psihicã, precum ºi pentru reintegrarea socialã.
Articolul 7
1. Statele  pãrþi vor coopera pentru aplicarea prezentului Protocol, în special în ceea ce priveºte
prevenirea oricãrei activitãþi ce contravine Protocolului, precum ºi pentru reabilitarea ºi reintegrarea socialã
a persoanelor care au fost victime ale unor asemenea activitãþi, inclusiv prin cooperare tehnicã ºi asistenþã
financiarã. Cooperarea ºi asistenþa se vor desfãºura prin consultãri între statele  pãrþi ºi organizaþiile
internaþionale importante în domeniu.
2. Statele  pãrþi care pot sã susþinã asemenea acþiuni vor asigura respectiva asistenþã prin acordurile
bilaterale ºi multilaterale existente sau prin alte programe, precum ºi, între altele, printr-un fond înfiinþat pe o
bazã voluntarã, în conformitate cu regulile Adunãrii Generale.
Articolul 8
1. Fiecare stat  parte va înainta un raport Comitetului pentru drepturile copilului, în cei doi ani care
urmeazã intrãrii în vigoare a Protocolului în statul  parte, prin care va furniza informaþii complete cu privire
la mãsurile care au fost luate pentru aplicarea prevederilor Protocolului, în special cele referitoare la prevenirea
participãrii la ostilitãþi ºi a înrolãrii.
2. Dupã înaintarea acestui raport, fiecare stat  parte va oferi Comitetului pentru drepturile copilului, în
conformitate cu articolul 44 al Convenþiei, orice informaþie suplimentarã cu privire la aplicarea Protocolului.
Alte state  pãrþi, semnatare ale Protocolului, vor înainta un raport la fiecare cinci ani.
3. Comitetul pentru drepturile copilului le poate cere statelor  pãrþi informaþii suplimentare referitoare
la aplicarea acestui Protocol.
Articolul 9
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare oricãrui stat  parte sau semnatar al Convenþiei.
2. Prezentul Protocol este supus ratificãrii sau deschis aderãrii oricãrui stat. Secretarul General al
Organizaþiei Naþiunilor Unite este desemnat ca depozitar al tuturor instrumentelor legislative, în vederea
ratificãrii lor sau aderãrii la ele.
3. Secretarul General al Organizaþiei Naþiunilor Unite, ca depozitar al Convenþiei ºi Protocolului, va
informa toate statele  pãrþi la Convenþie ºi toate statele  pãrþi care au semnat Convenþia cu privire la orice
declaraþie în conformitate cu articolul 3, orice ratificare sau aderare la Protocol.
Articolul 10
1. Prezentul Protocol va intra în vigoare la trei luni dupã depunerea celui de-al zecelea instrument de
ratificare sau aderare.
2. Pentru fiecare stat care ratificã sau aderã la prezentul Protocol, Protocolul va intra în vigoare la o lunã
dupã depunerea de cãtre stat a instrumentului sãu de ratificare sau aderare.
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Articolul 11
1. Orice stat  parte poate denunþa prezentul Protocol, în orice moment, printr-o notã informativã adresatã
Secretarului General al Naþiunilor Unite, care va informa, apoi, celelalte state  pãrþi la Convenþie ºi toate
statele care au semnat Convenþia. Denunþarea trebuie luatã în consideraþie în termen de un an de la data
primirii textului acesteia de cãtre Secretarul General a Naþiunilor Unite. Totuºi, dacã, la data expirãrii termenului
legal, statul care a denunþat un aspect din Protocol se aflã în conflict armat, aceastã denunþare nu trebuie sã
aibã urmãri înainte de sfârºitul conflictului armat.
2. O astfel de denunþare nu trebuie sã aibã ca efect scutirea statelor  pãrþi de obligaþiile pe care le au în
sensul prezentului Protocol, referitoare la orice acþiune petrecutã anterior datei la care respectiva denunþare
a intrat în vigoare ºi nici nu trebuie sã afecteze în nici un fel orice problemã aflatã în curs de dezvoltare de
cãtre Comitet la o datã anterioarã.
Articolul 12
1. Orice stat  parte poate propune un amendament ºi sã depunã textul acestuia la Secretarul General la
Naþiunilor Unite. Secretarul General va comunica propunerea de amendament statelor  pãrþi, cerându-le
sã-i facã cunoscut dacã sunt favorabile convocãrii unei conferinþe a statelor  pãrþi în vederea examinãrii
propunerii ºi supunerii ei la vot. Dacã, în termen de patru luni dupã aceastã comunicare, cel puþin o treime
dintre statele  pãrþi se pronunþã în favoarea convocãrii unei asemenea conferinþe, Secretarul General convoacã
conferinþa sub auspiciile Naþiunilor Unite. Orice amendament adoptat de majoritatea statelor  pãrþi prezente
ºi votante la conferinþã va fi supus spre aprobarea Adunãrii Generale.
2. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol va intra în vigoare dupã ce va
fi aprobat de Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi acceptat de o majoritate de douã treimi
a statelor  pãrþi.
3. Atunci când un amendament intrã în vigoare, acesta este obligatoriu pentru statele  pãrþi care l-au
acceptat, celelalte state  pãrþi rãmânând legate de dispoziþiile din prezentul Protocol ºi de toate
amendamentele pe care ele le-au acceptat în prealabil.
Articolul 13
1. Originalul prezentului Protocol, ale cãrui texte în limbile arabã, chinezã, englezã, francezã, rusã ºi
spaniolã sânt în mod egal autentice, va fi depus la Secretarul General al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
2. Secretarul General al Naþiunilor Unite va transmite tuturor statelor  pãrþi la Convenþie ºi tuturor
statelor care au semnat Convenþia copii autentificate ale prezentului Protocol.
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PROTOCOL FACULTATIV
la Convenþia cu privire la Drepturile Copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituþia copiilor
ºi pornografia infantilã Adoptat de Adunarea Generalã a ONU la 25 mai 2000,
Semnat de Republica Moldova la 8 Februarie 2002.
La moment nu este ratificat de Parlamentul Republicii
Moldova (mai 2005).
Statele Pãrþi la prezentul protocol,
Considerând cã pentru a avansa în direcþia realizãrii scopurilor Convenþiei cu privire la Drepturile Copilului
ºi la aplicarea dispoziþiilor acesteia, în special ale art. 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 ºi 36, este adecvatã extinderea
mãsurilor pe care statele pãrþi trebuie sã le ia pentru a garanta protecþia copilului faþã de vânzarea de copii,
prostituþia copiilor ºi pornografia infantilã,
Considerând, de asemenea, cã menþionata Convenþie cu privire la Drepturile Copilului consacrã dreptul
copilului de a fi protejat împotriva exploatãrii economice ºi de a nu fi constrâns la o muncã implicând riscuri ori
fiind susceptibilã de a compromite educaþia sa sau de a-i afecta grav sãnãtatea ori dezvoltarea fizicã, mentalã,
spiritualã, moralã sau socialã,
Constatând cu vie preocupare cã traficul internaþional cu copii în scopul vinderii acestora, al prostituþiei
copiilor ºi pornografiei infantile a dobândit proporþii considerabile ºi crescânde, profund preocupate de practica
rãspânditã ºi persistentã a turismului sexual faþã de care copiii sunt expuºi în mod special, în mãsura în care
favorizeazã în mod direct vânzarea de copii, prostituþia copiilor ºi pornografia infantilã,
Conºtiente cã un anumit numãr de grupuri, în special vulnerabile, îndeosebi fetiþele, sunt cu atât mai mult
expuse riscului de exploatare sexualã ºi cã s-a înregistrat un numãr anormal de mare de fetiþe printre victimele
exploatãrii sexuale,
Preocupate de oferta crescânda de materiale pornografice care folosesc copii, pe Internet si pe alte noi
suporturi tehnologice, ºi reamintind cã în concluziile sale Conferinþa internaþionalã asupra luptei contra
pornografiei infantile pe Internet, þinutã la Viena in 1999, a solicitat în special încriminarea în lumea întreagã a
producþiei, difuzãrii, exportului, importului, transmiterii, posesiei cu intenþie ºi publicitãrii fãcute materialelor
pornografice implicând copii ºi a subliniat importanþa unei cooperãri ºi a unui parteneriat mai strâns între
autoritãþile publice ºi profesioniºtii Internetului,
Convinse cã eliminarea vânzãrii de copii, a prostituþiei copiilor ºi a pornografiei infantile va fi facilitatã prin
adoptarea unei strategii globale care sã þinã seama de factorii care contribuie la aceste fenomene, îndeosebi
subdezvoltarea, sãrãcia, disparitãþile economice, inechitatea structurilor socioeconomice, disfunctionalitãtile
familiale, lipsa de educaþie, exodul rural, discriminarea bazatã pe sex, comportamentul sexual iresponsabil al
adulþilor, conflictele armate ºi sclavia copiilor,
Estimând cã o acþiune de sensibilizare a publicului este necesara pentru a reduce cererea care stã la originea
vânzãrii de copii, a prostituþiei copiilor ºi a pornografiei infantile ºi cã este importantã consolidarea parteneriatului
mondial între toþi factorii, precum ºi ameliorarea aplicãrii legii la nivel naþional,
Luând act de dispoziþiile instrumentelor juridice internaþionale pertinente în materia protecþiei copiilor, îndeosebi
ale Convenþiei de la Haga privind protecþia copiilor ºi cooperarea în materia adopþiei internaþionale, ale Convenþiei
de la Haga asupra aspectelor civile ale rãpirii internaþionale de copii, ale Convenþiei de la Haga privind competenþa,
legea aplicabilã, recunoaºterea, executarea ºi cooperarea în materie de responsabilitate parentalã ºi mãsuri privind
protecþia copiilor ºi ale Convenþiei nr. 182 a Organizaþiei Internaþionale a Muncii privind interzicerea celor mai
grele forme de muncã a copiilor ºi acþiune imediatã în vederea eliminãrii acestora, încurajate de sprijinul considerabil
primit de Convenþia cu privire la Drepturile Copilului, care denotã o voinþã generalã de promovare ºi protecþie a
drepturilor copilului,
Considerând ca este importantã aplicarea dispoziþiilor programului de acþiune pentru prevenirea vânzãrii de
copii, a prostituþiei copiilor ºi a pornografiei infantile, a Declaraþiei ºi Programului de acþiune adoptate în 1996
la Congresul mondial împotriva exploatãrii sexuale a copiilor în scopuri comerciale, þinut la Stockholm între 27
ºi 31 august 1996, precum ºi a altor decizii si recomandãri pertinente ale organismelor internaþionale implicate,
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Þinând seama în special de importanþa tradiþiilor ºi a valorilor culturale ale fiecãrui popor pentru protecþia
copilului ºi dezvoltarea lui armonioasã, au convenit cele ce urmeazã:

Articolul 1
Statele pãrþi vor interzice vânzarea de copii, prostituþia copiilor ºi pornografia infantilã, în conformitate
cu dispoziþiile prezentului protocol.
Articolul 2
În sensul prevederilor prezentului protocol:
a) vânzarea de copii este considerat orice act sau tranzacþie prin care un copil este transferat de orice
persoanã sau grup de persoane cãtre o alta persoanã ori cãtre un alt grup contra cost sau contra oricãror
alte avantaje materiale;
b) prostituþia copiilor reprezintã folosirea copiilor pentru activitãþi sexuale, contra cost sau contra oricãror
alte avantaje materiale;
c) pornografia infantilã înseamnã orice reprezentare, prin orice mijloace, a copiilor angajaþi intr-o activitate
sexualã explicitã, realã ori simulatã, sau orice altã expunere a organelor sexuale ale copiilor, în principal
în scopuri sexuale.
Articolul 3
1. Orice stat parte va urmãri ca cel puþin urmãtoarele acte ºi activitãþi sã fie pe deplin încriminate în
dreptul sãu penal, indiferent dacã aceste acte sunt comise pe plan intern sau internaþional, individual ori în
mod organizat.
a) În ceea ce priveºte vânzarea de copii, astfel cum este definitã la art. 2:
(i) oferirea, livrarea sau acceptarea unui copil, indiferent de mijloacele utilizate, în scopul:
exploatãrii sexuale a copilului;
transferului de organe de copil pentru profit;
supunerii la munca forþatã a copiilor;
(ii) obþinerea consimþãmântului, în mod fraudulos, ca intermediar pentru adopþia copiilor, prin
încãlcarea instrumentelor juridice internaþionale în materia adopþiei.
b) Oferirea, obþinerea, procurarea sau furnizarea copiilor pentru prostituþie, astfel cum este definitã la
art. 2.
c) Producerea, distribuirea, difuzarea, importul, exportul, oferirea, vinderea sau deþinerea in scopurile
menþionate de materiale de pornografie, astfel cum este definita la art. 2.
2. Sub rezerva dreptului intern al statului parte, aceleaºi dispoziþii vor fi in vigoare în caz de tentativã de
comitere a oricãruia dintre aceste acte, de complicitate în sãvârºirea sa sau de participare la acesta.
3. Statul parte va considera aceste infracþiuni pasibile de pedepse adecvate, în funcþie de gravitatea
acestora.
4. Sub rezerva prevederilor dreptului sãu intern, fiecare stat parte va lua, dacã se considerã necesar,
toate mãsurile care se impun în scopul de a stabili responsabilitatea persoanelor juridice pentru infracþiunile
definite la paragraful 1. În conformitate cu principiile dreptului intern al statului parte, aceastã responsabilitate
ar putea fi de naturã penalã, civilã sau administrativã.
5. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile juridice sau administrative adecvate pentru a se asigura cã toate
persoanele implicate în procedura de adopþie acþioneazã conform dispoziþiilor instrumentelor juridice
internaþionale aplicabile.
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Articolul 4
1. Fiecare stat parte va lua mãsurile necesare pentru stabilirea competentei sale privind infracþiunile la
care se referã art. 3 paragraful 1, atunci când acestea sunt comise pe teritoriul sãu, la bordul unei nave sau
aeronave înregistrate în acest stat.
2. Fiecare stat parte va putea lua mãsurile necesare pentru stabilirea propriei competente privind infracþiunile
la care se referã art. 3 paragraful 1, în urmãtoarele cazuri:
a) când autorul prezumat al infracþiunii este un cetãþean al respectivului stat sau îºi are reºedinþa pe
teritoriul acestuia;
b) când victima este un cetãþean al acelui stat.
3. Fiecare stat parte va lua, de asemenea, mãsurile proprii pentru stabilirea competentei sale privind
infracþiunile menþionate mai sus, atunci când autorul prezumat al infracþiunii este prezent pe teritoriul sãu ºi
dacã nu îl extrãdeazã câtre un alt stat parte pe motivul cã infracþiunea a fost comisã de unul dintre cetãþenii
sãi.
4. Prezentul protocol nu exclude exercitarea oricãrei competenþe penale în conformitate cu dreptul intern.
Articolul 5
1. Infracþiunile la care se referã art. 3 paragraful 1 se considerã a fi incluse în orice tratat de extrãdare în
vigoare între statele pãrþi ºi vor fi incluse în orice tratat de extrãdare care va fi încheiat ulterior între acestea,
în conformitate cu condiþiile enunþate în aceste tratate.
2. Dacã un stat parte care condiþioneazã extrãdarea de existenþa unui tratat primeºte o cerere de extrãdare
din partea unui alt stat parte cu care acesta nu a încheiat un tratat de extrãdare, poate considera prezentul
protocol drept temei juridic pentru extrãdare în ceea ce priveºte infracþiunile enunþate. Extrãdarea se va
efectua in conformitate cu condiþiile prevãzute de dreptul statului cãruia i s-a solicitat extrãdarea.
3. Statele parþi care nu condiþioneazã extrãdarea de existenta unui tratat recunosc infracþiunile enunþate
ca fiind cazuri de extrãdare între acestea, în condiþiile prevãzute de dreptul statului cãruia i se solicita
extrãdarea.
4. Infracþiunile respective sunt considerate de cãtre statele parþi, în vederea extrãdãrii, ca fiind comise nu
numai la locul sãvârºirii acestora, dar si pe teritoriul aflat sub jurisdicþia statelor parþi chemate sã îºi stabileascã
competenþele conform art. 4.
5. Dacã o cerere de extrãdare este prezentatã în temeiul unei infracþiuni definite la art. 3 paragraful 1 ºi
dacã statul parte cãruia i se solicita extrãdarea nu va extrãda sau nu va dori sã extrãdeze autorul infracþiunii,
datorita cetãþeniei acestuia, acest stat va lua mãsurile necesare pentru sesizarea autoritãþilor competente, în
scopul urmãririi penale.
Articolul 6
1. Statele pãrþi îºi acordã sprijinul reciproc cel mai larg posibil pentru orice anchetã, procedurã penalã sau
procedurã de extrãdare, referitoare la infracþiunile definite la art. 3 paragraful 1, inclusiv pentru obþinerea
dovezilor de care dispun ºi care sunt necesare procedurilor.
2. Statele parþi îºi îndeplinesc obligaþiile asumate prin paragraful 1, in conformitate cu orice tratat sau
acord de asistenþã juridicã reciprocã existent între ele. În absenþa unui astfel de tratat sau acord statele parþi
îºi vor acorda acest sprijin în conformitate cu dreptul lor intern.
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Articolul 7
Sub rezerva prevederilor dreptului lor intern, statele pãrþi:
a) vor lua mãsurile adecvate pentru a permite, dacã este necesar, ridicarea ºi confiscarea:
(i) bunurilor, cum ar fi: documente, obiecte sau alte mijloace materiale utilizate pentru comiterea
infracþiunilor definite în prezentul protocol sau pentru facilitarea comiterii acestora;
(ii) produsului acestor infracþiuni;
b) vor rãspunde cererilor altui stat parte de ridicare sau de confiscare a bunurilor ori produselor definite la alin.
(i) ºi (ii) ale paragrafului a);
c) vor lua mãsuri în vederea închiderii provizorii sau definitive a localurilor utilizate pentru comiterea
infracþiunilor sus-menþionate.
Articolul 8
1. Statele pãrþi vor adopta în toate stadiile procedurii penale mãsurile necesare pentru protejarea drepturilor
ºi intereselor copiilor care sunt victimele practicilor interzise prin prezentul protocol, în special:
a) recunoscând vulnerabilitatea copiilor victime ºi adaptând procedurile într-un mod care sã þinã seama
de necesitãþile lor speciale, îndeosebi în calitate de martori;
b) informând copiii victime asupra drepturilor ºi rolului lor, a scopului, termenelor, a desfãºurãrii, avansãrii
procedurilor, precum ºi asupra deciziei luate în cazul lor;
c) permiþând ca punctele de vedere, necesitãþile sau preocupãrile copiilor victime sã fie prezentate ºi
examinate în cursul procedurii, atunci când interesele lor personale sunt afectate, în conformitate cu regulile
procedurale din dreptul intern;
d) acordând sprijin adecvat copiilor victime în toate stadiile procedurii penale;
e) protejând, pe cât este posibil, viaþa privatã ºi identitatea copiilor victime ºi luând mãsuri conforme cu
dreptul intern pentru a preveni difuzarea oricãrei informaþii care ar putea conduce la identificarea lor;
f) protejând, dacã este necesar, siguranþa copiilor victime, a familiilor lor ºi a martorilor acuzãrii de intimidare
ºi represalii;
g) evitând orice întârzieri nejustificate în soluþionarea cazurilor ºi în executarea hotãrârilor sau a deciziilor
prin care se acorda o indemnizaþie copiilor victime.
2. Statele pãrþi vor asigura ca nici o incertitudine asupra vârstei reale a victimelor sã nu împiedice declanºarea
anchetelor penale, în special a anchetelor destinate sã determine aceastã vârstã.
3. Statele pãrþi vor asigura ca în modul de tratament al copiilor victime, în cadrul sistemului de justiþie
penalã, va prima interesul superior al copilului.
4. Statele pãrþi vor lua mãsuri pentru asigurarea unei pregãtiri corespunzãtoare, în special juridicã ºi
psihologicã, a persoanelor care lucreazã cu victimele infracþiunilor definite prin prezentul protocol.
5. Statele pãrþi vor lua, în cazul în care este necesar, mãsuri pentru asigurarea siguranþei si integritãþii persoanelor
ºi / sau organizaþiilor implicate în prevenirea ºi / sau protecþia ºi reabilitarea victimelor acestor infracþiuni.
6. Nici una dintre dispoziþiile prezentului articol nu va aduce atingere dreptului acuzatului la un proces
echitabil ºi imparþial sau nu este incompatibilã cu acest drept.

Articolul 9
1. Statele pãrþi vor adopta sau vor întãri, vor aplica ºi vor difuza legi, mãsuri administrative, politici ºi
programe sociale pentru prevenirea infracþiunilor vizate în prezentul protocol. O atenþie specialã va fi acordatã
protecþiei copiilor vulnerabili la astfel de practici.
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2. Statele pãrþi vor sensibiliza opinia publicã, inclusiv copiii, asupra mãsurilor destinate prevenirii practicilor
interzise de cãtre prezentul protocol ºi a efectelor nefaste ale acestor practici, prin intermediul tuturor
mijloacelor adecvate, de educaþie ºi de formare. În vederea îndeplinirii obligaþiilor prezentului articol statele
pãrþi vor încuraja participarea comunitãþilor ºi, în special, a copiilor ºi a copiilor victime la programe de
informare, educaþie ºi formare, inclusiv la nivel internaþional.
3. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile posibile pentru a asigura orice tip de asistenþã corespunzãtoare
pentru victimele infracþiunilor definite în prezentul protocol, în special deplina reintegrare socialã ºi recuperarea
deplinã din punct de vedere fizic ºi psihologic.
4. Statele pãrþi vor lua mãsuri ca toþi copiii victime ale infracþiunilor definite in prezentul protocol sã aibã
acces fãrã discriminare la proceduri care sã le permitã solicitarea compensãrii prejudiciului suferit din partea
persoanelor rãspunzãtoare din punct de vedere legal.
5. Statele pãrþi vor lua mãsurile adecvate pentru interzicerea în mod eficient a producerii si difuzãrii
materialelor care fac publicitate practicilor interzise prin prezentul protocol.

Articolul 10
1. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile necesare în vederea întãririi cooperãrii internaþionale prin acorduri
multilaterale, regionale ºi bilaterale, în scopul prevenirii, identificãrii, urmãririi, anchetãrii ºi pedepsirii celor
responsabili de actele legate de vânzarea de copii, de prostituþia copiilor, de pornografia infantilã ºi de
turismul pedofil. Statele pãrþi vor favoriza, de asemenea, cooperarea ºi coordonarea internaþionalã între
autoritãþile lor, între organizaþii neguvernamentale naþionale ºi internaþionale ºi organizaþii internaþionale.
2. Statele pãrþi vor încuraja cooperarea internaþionalã pentru a contribui la readaptarea fizicã si psihologicã
a copiilor victime, la reintegrarea lor socialã ºi la repatrierea lor.
3. Statele pãrþi se angajeazã sã întãreascã cooperarea internaþionalã pentru a elimina principalii factori
care fac vulnerabili copiii la vânzare, prostituþie, pornografie ºi turism pedofil, îndeosebi sãrãcia ºi
subdezvoltarea.
4. Statele pãrþi care au capacitatea de a acþiona vor furniza ajutor financiar, tehnic sau de altã naturã în
cadrul programelor existente pe plan multilateral, regional, bilateral sau de altã naturã.
Articolul 11
Nici una dintre dispoziþiile prezentului protocol nu va afecta dispoziþiile mai favorabile realizãrii sau
exercitãrii drepturilor copilului care pot figura:
a) în legislaþia unui stat parte;
b) în dreptul internaþional în vigoare pentru acel stat parte.
Articolul 12
1. Fiecare stat parte, în termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentului protocol, va prezenta un
raport cãtre Comitetul pentru Drepturile Copilului, conþinând informaþii detaliate asupra mãsurilor adoptate
în vederea implementãrii dispoziþiilor protocolului.
2. Dupã prezentarea raportului detaliat fiecare stat parte va include în rapoartele prezentate Comitetului
pentru Drepturile Copilului, în conformitate cu art. 44 din convenþie, orice informaþie suplimentarã referitoare
la aplicarea prezentului protocol. Celelalte state pãrþi la protocol vor prezenta un raport la fiecare 5 ani.
3. Comitetul pentru Drepturile Copilului poate cere statelor pãrþi informaþii suplimentare privind aplicarea
prezentului protocol.
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Articolul 13
1. Prezentul protocol este deschis spre semnare oricãrui stat care este parte la Convenþie sau care a semnat-o.
2. Prezentul protocol este supus ratificãrii sau este deschis spre aderare pentru orice stat care este parte
la Convenþie sau care a semnat-o. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse la secretarul
general al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
Articolul 14
1. Prezentul protocol va intra în vigoare în termen de 3 luni de la depunerea celui de-al zecelea
instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul protocol sau care va adera la acesta înainte ori dupã
intrarea sa în vigoare, protocolul va intra în vigoare în termen de o lunã de la data depunerii de cãtre acest
stat al instrumentului sãu de ratificare sau de aderare.

Articolul 15
1. Orice stat parte va putea în orice moment sã denunþe prezentul protocol prin notificare scrisã, adresatã
secretarului general al Organizaþiei Naþiunilor Unite, care va informa ulterior celelalte state pãrþi la Convenþie
ºi toate statele care au semnat-o. Denunþarea va produce efecte în termen de un an de la data primirii
notificãrii de cãtre secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
2. Denunþarea nu va avea ca efect scutirea statului parte de obligaþiile pe care i le impune prezentul
protocol, referitoare la orice infracþiune survenitã anterior datei la care denunþarea îºi produce efectele,
dupã cum nu atrage în nici un caz urmãrirea examinãrii oricãrei probleme pentru care Comitetul pentru
Drepturile Copilului a fost deja sesizat înainte de aceastã datã.
Articolul 16
1. Fiecare stat parte poate propune un amendament ºi poate depune textul acestuia la secretarul general
al Organizaþiei Naþiunilor Unite. Acesta va comunica propunerea de amendament statelor pãrþi ºi le va
cere sã îi facã cunoscut dacã sunt favorabile convocãrii unei conferinþe a statelor pãrþi, în vederea examinãrii
propunerii ºi supunerii la vot. Dacã într-un interval de 4 luni de la data comunicãrii cel puþin o treime din
numãrul statelor pãrþi se va pronunþa în favoarea convocãrii unei astfel de conferinþe, secretarul general
va convoca conferinþa sub auspiciile Organizaþiei Naþiunilor Unite. Orice amendament adoptat de cãtre
majoritatea statelor pãrþi, prezente ºi votante în cadrul conferinþei, va fi supus spre aprobare Adunãrii
Generale a Organizaþiei Naþiunilor Unite.
2. Orice amendament adoptat în conformitate cu dispoziþiile paragrafului 1 va intra în vigoare dupã
adoptarea de cãtre Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi acceptarea lui cu o majoritate
de douã treimi din numãrul statelor pãrþi.
3. Dupã intrarea în vigoare a unui amendament acesta devine obligatoriu pentru statele pãrþi care l-au
acceptat, celelalte state pãrþi rãmânând legate prin dispoziþiile prezentului protocol ºi prin toate celelalte
amendamente anterior, acceptate de cãtre acestea.
Articolul 17
1. Prezentul protocol, ale cãrui texte în limba arabã, chinezã, englezã, francezã, rusã ºi spaniolã sunt
egal autentice, va fi depozitat în arhivele Organizaþiei Naþiunilor Unite.
2. Secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite va transmite copii certificate de pe prezentul
protocol tuturor statele pãrþi la Convenþie ºi tuturor statelor care au semnat-o.
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