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PODZIĘKOWANIA 

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany przez profesor Carolyn Hamilton z Coram 
International w Coram Children’s Legal Centre, doktor Lynn Brady i Jo Woolf z Coram Voice oraz Judit 
Geller i Adama Weissa z Europen Roma Rights Centre (Europejskiego Centrum Praw Romów), przy 
wsparciu Ursuli Kilkelly z Child Law Clinic w University College Cork i Marii Herczog ze Stowarzyszenia 
dla Rodzin, Dzieci i Młodzieży na Węgrzech. Szczególne podziękowania składamy Ruth Barnes, Awaz 
Raoof i Jen Roest z Coram Children’s Legal Centre oraz Ido Weijers from Universiteit Utrecht za ich 
nieoceniony wkład. 
 
Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego szkolenia, między innymi 
partnerom projektu: Fundacji Dzieci Słowacji, Estońskiemu Centrum Praw Człowieka, FICE Bułgaria, 
L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, greckiej Społecznej Akcji 
Edukacyjnej oraz Czeskiemu Komitetowi Helsińskiemu, a także prowadzącym i uczestnikom szkoleń 
pilotażowych, którzy przekazali nam cenne informacje zwrotne pomocne w opracowaniu tych 
materiałów szkoleniowych. 
 
Ponadto zespół, który opracował materiały szkoleniowe, pragnie wyrazić wdzięczność grupie Care 
Experienced Champions z Coram Voice, a także wszystkim dzieciom i młodym ludziom, którzy wzięli 
udział w zogniskowanych wywiadach grupowych w krajach uczestniczących w programie 
pilotażowym, dzieląc się swoimi opiniami i wnosząc bezcenny wkład podczas prac nad niniejszymi 
materiałami.  
 
Na zakończenie pragniemy podziękować programowi Unii Europejskiej “Prawa podstawowe i 

obywatelstwo”. Niniejsza publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu tego programu w 

ramach projektu Promowanie praw dzieci. Wzmacnianie kompetencji profesjonalistów w Unii 

Europejskiej w zakresie realizacji praw dzieci. Autorzy są także wdzięczni organizacji Allan and Nesta 

Ferguson Charitable Trust za hojne wsparcie projektu.  

Za treść tej publikacji odpowiadają wyłącznie Coram Children’s Legal Centre oraz partnerzy projektu; 

w żadnym wypadku nie można jej traktować jako odzwierciedlenia poglądów Komisji  

Europejskiej.  

 

„Przede wszystkim, profesjonaliści powinni być w zgodzie z samymi sobą. Jeśli nie jesteś w zgodzie 

z samym sobą, nie możesz pomóc dzieciom”. 

Uczestnik grupy fokusowej, Grecja 
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WARUNKI UŻYTKOWANIA 

Niniejszych materiałów nie można wykorzystywać bez jasnej, umieszczonej w widocznym miejscu 

informacji na temat własności intelektualnej, autorstwa oraz faktu, że materiały te powstały w 

wyniku współdziałania wszystkich partnerów i Coram Children’s Legal Centre, w następującym 

brzmieniu: 

„© Coram Children’s Legal Centre. Opracowanie: Coram Children’s Legal Centre i Coram Voice, 

Wielka Brytania, Europejskie Centrum Praw Romów, Węgry, Child Law Clinic, University College 

Cork, Irlandia, FCYA Węgry, FICE Bułgaria, Czeski Komitet Helsiński, Fundacja Dzieci Słowacji, 

Estońskie Centrum Praw Człowieka, Fondazione L'Albero della Vita, Włochy, Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę, Polska, oraz Społeczna Akcja Edukacyjna, Grecja, w ramach projektu «Promowanie 

Praw Dzieci. Wzmacnianie kompetencji profesjonalistów w Unii Europejskiej w zakresie realizacji 

praw dzieci».  

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej «Prawa podstawowe i 

obywatelstwo». Dodatkowe środki przekazała organizacja Allan and Nesta Ferguson Charitable 

Trust”. 
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MODUŁ 1: PRAWA DZIECKA – WPROWADZENIE 

PROPONOWANY CZAS TRWANIA: 3 godziny  

PLAN 

 PRAWA DZIECKA – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY I REGIONALNY  

 PODSTAWOWE ZASADY KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA  

- OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄ 

- NAJLEPIEJ POJĘTY INTERES DZIECKA  

- PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU  

- PRAWO DO UCZESTNICTWA I DO BYCIA WYSŁUCHANYM  

 PRAWA DZIECKA W KONTEKŚCIE KRAJOWYM 

 PRAWA DZIECKA W KONTEKŚCIE ZAWODOWYM 

 

1.1: PRAWA DZIECKA – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY I REGIONALNY 

Kim jest dziecko? 

Aby zrozumieć prawa dziecka, najpierw trzeba zrozumieć, co oznaczają słowa „dziecko” i 

„dzieciństwo” – dwa powiązane pojęcia, które w ciągu ostatnich dwóch stuleci weszły do 

powszechnego użycia i stały się dużo lepiej rozumiane i które leżą u podstaw tego modułu 

dotyczącego rozumienia praw dziecka1.   

W kontekście międzynarodowym słowo “dziecko” oznacza „każdą istotę ludzką w wieku poniżej 

osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej 

pełnoletność” – według definicji zawartej w Konwencji o prawach dziecka2.   

Na całym świecie panuje powszechna zgoda co do tego, że dzieci mają prawa, które należy chronić, o 

czym świadczy fakt, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku niemal wszystkie kraje podpisały 

Konwencję o prawach dziecka3.  

                                                             
1
 Zob.  Marc Depaepe “The History of Childhood and Youth: From Brutalization to Pedagogization?”, w: 

Understanding Children’s Rights, red. Eugeen Verhellen, University of Ghent, 1996. 
2
 G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), data wejścia  w życie:  

2 września 1990. 
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Co rozumiemy przez prawa dziecka? 

Prawa dziecka to prawa – czasami nazywane „swobodami” lub „standardami” – które przysługują 

wszystkim dzieciom. Podczas gdy prawa człowieka przysługują wszystkim ludziom na całym świecie, 

prawa dziecka odnoszą się do dzieci – jako dodatkowa ochrona „uzupełniająca” prawa człowieka, 

które przysługują wszystkim ludziom. Należy zauważyć, że prawa są uniwersalne, ale w pewnych 

okolicznościach mogą zostać ograniczone. Dobrym przykładem jest prawo do wolności osobistej – w 

większości państw jeśli człowiek zostaje uznany za winnego poważnego przestępstwa, to jego 

wolność może być ograniczona zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju. Nie jest to 

naruszenie praw człowieka, o ile respektowano prawo oskarżonego do sprawiedliwego procesu. 

Relację między dzieckiem a państwem można zilustrować za pomocą dwóch diagramów. 

Pierwszy ukazuje dziecko jako jednostkę uprawnioną (rights holder), która może dochodzić swoich 

praw od podmiotu zobowiązanego (duty bearer), czyli od państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na drugim diagramie pokazano ten związek z uwzględnieniem rodziców dziecka lub jego opiekunów.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             
3
 United Nations Treaty Collection, Convention on the Rights of the Child, materiał dostępny na stronie: 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en  

Dziecko = 

podmiot 

uprawniony 

Państwo = 

podmiot 

zobowiązany 

Przysługują mu prawa 

zapewnione przez… 

Musi chronić i 

promować prawa… 

 
Rodzice lub opiekunowie 

Dziecko = 

podmiot 

uprawniony 

Państwo = 

podmiot 

zobowiązany Zapewnia 
wsparcie 

Zapewnia 
wsparcie 

Przysługują mu prawa zapewnione przez… 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
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Co zawiera Konwencja o prawach dziecka (KPD) i dlaczego jest ważna?  

Konwencja obejmuje pełen zakres praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych i 

kulturowych – w sumie 41 istotnych praw. Konwencja jest ważna, ponieważ każde państwo, które ją 

ratyfikuje, zobowiązuje się do przestrzegania i ochrony zawartych w niej praw. 

Do października 2016 roku jedynie Stany Zjednoczone nie ratyfikowały Konwencji. Stany 

Zjednoczony postanowiły jej nie ratyfikować ze względu na wątpliwości dotyczące jej zgodności z 

prawem krajowym. Tym samym KPD jest konwencją dotyczącą praw człowieka ratyfikowaną przez 

największą liczbę państw na świecie. 

Komitet Praw Dziecka ONZ to zespół ekspertów powołany na mocy Konwencji. Do jego zadań należy 

monitorowanie realizacji Konwencji oraz udzielanie wskazówek (na przykład poprzez „Komentarze 

ogólne”) dotyczących jej interpretacji i realizacji.  Konwencji towarzyszą trzy protokoły fakultatywne 

lub opcjonalne, które omawiają wybrane zagadnienia4 bardziej szczegółowo niż sama Konwencja. 

Różne podejścia do praw 

Trzy P – Protection (ochrona), Provision (zapewnienie) i Participation (uczestnictwo) 

Prawa zagwarantowane przez Konwencję często omawia się z podziałem na trzy kategorie, 

nazywane „trzema P”5: 

- Protection (ochrona) – prawo do ochrony przed działaniami i zachowaniami.  

 Na przykład prawo do ochrony przed dyskryminacją i wykorzystywaniem.  

- Provision (zapewnienie) – prawo dostępu do świadczeń, usług lub aktywności.  

 Na przykład prawo do edukacji, prawo do zdrowia i właściwego odżywiania, prawo do 

odpowiedniego standardu życia. 

- Participation (uczestnictwo) – prawo do angażowania się w działania i aktywności.  

 Na przykład prawo do posiadania i wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestnictwa i 

wyrażania opinii w procesie podejmowania decyzji dotyczących dziecka, prawo do wolności 

wypowiedzi.   

                                                             
4
 Angażowanie dzieci w konfliktach zbrojnych; handel dziećmi, prostytucja dziecięca i pornografia dziecięca; 

oraz procedura składania zawiadomienia. 
5
 Eugeen Verhellen, „The Convention on the Rights of the Child”, s. 37, w: Understanding Children’s Rights, red. 

Eugeen Verhellen, University of Ghent, 1996. 

Musi chronić i promować prawa… 
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Nawet  jeśli używa się tych kategorii, należy pamiętać, że prawa zawarte w Konwencji są „wzajemnie 

zależne” i „niepodzielne”, co oznacza, że nie można promować i chronić poszczególnych praw w 

oderwaniu od innych, nie biorąc pod uwagę pozostałych praw.  

 

 

Podstawowe zasady 

Inne podejście do Konwencji, prezentowane przez ekspertów w dziedzinie praw dziecka, kładzie 

nacisk na cztery podstawowe lub ogólne zasady:6   

- Prawo do ochrony przed dyskryminacją (Art. 2); 

- Zasada, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną jest najlepiej 

pojęty interes dziecka (Art. 3.1); 

- Prawo do życia i rozwoju (Art. 6); 

- Prawo do bycia wysłuchanym (Art. 12);  

Jakie są pozostałe prawa przysługujące dzieciom? 

 

 

                                                             
6
 Dalsze informacje znaleźć można w komentarzu ogólnym nr 5 Komitetu Praw Dziecka: CRC Committee, 

General Comment No. 5, “General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child” 
CRC/GC/2003/5, (2003). 
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Dodatkowe notatki: 
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1.2 PODSTAWOWE ZASADY KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA  

Najlepiej pojęty interes dziecka (Art. 3.1): Zgodnie z tym artykułem dziecko ma prawo tego, aby jego 

dobro było traktowane jako sprawa nadrzędna we wszystkich działaniach dotyczących dziecka. 

Oznacza to, na przykład, że kiedy sędzia decyduje, czy dziecko powinno mieszkać z matką czy z 

ojcem, to musi wziąć pod uwagę najlepiej pojęty interes dziecka jako najważniejszą przesłankę 

mającą wpływ na tę decyzję. 

Brak dyskryminacji (Art. 2): Zgodnie z tym artykułem dzieci mają prawo do ochrony przed 

dyskryminacją – zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią. Prawo do ochrony przed dyskryminacją 

nakazuje państwom powstrzymanie się od wprowadzania w życie przepisów, polityki i praktyk 

dyskryminujących pewne grupy lub jednostki zgodnie z literą prawa/polityki/praktyki (bezpośrednio), 

bądź takich, które odnoszą się do wszystkich obywateli, ale w praktyce stawiają jakąś jednostkę lub 

grupę w niekorzystnym położeniu (dyskryminacja pośrednia). Dla przykładu: naruszeniem tego 

prawa byłoby uchwalenie przepisu zabraniającego dzieciom z określonej grupy etnicznej 

uczęszczania do szkoły ze względu na ich przynależność etniczną. Dyskryminujący byłby również 

przepis, który uniemożliwiałby tym dzieciom chodzenie do szkoły w sposób pośredni, na przykład 

poprzez wymóg noszenia mundurków niezgodnych z przekonaniami tej grupy.  

Prawo do życia i rozwoju (Art. 6): Zgodnie z tym artykułem wszystkie dzieci mają prawo do życia w 

społeczeństwie, społeczności i środowisku, które chronią ich prawo do życia i wszystkich form 

rozwoju. Zrozumienie tego prawa może być trudne, ponieważ mimo że nie jest ono kontrowersyjne, 

może się wydawać niejasne, jakie wymagania nakłada na państwo. Zgodnie z szeroką interpretacją 

tego zapisu odnosi się on do wszystkich obszarów rozwoju dziecka. Żeby realizować to prawo, 

państwo musi podejmować działania służące jego ochronie, między innymi poprzez zapewnienie 

środowiska aktywnie wspierającego życie i rozwój dziecka oraz poprzez zapobieganie, zakazywanie i 

karanie wszelkich przejawów łamania tego prawa. 

Prawo do bycia wysłuchanym / do uczestnictwa (Art. 12): Artykuł ten głosi, że dzieci mają prawo do 

wyrażania swoich poglądów we wszystkich sprawach, które ich dotyczą, a także do tego, by ich 

poglądy były brane pod uwagę stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości. To ważne prawo czasami 

bywa lekceważone, kiedy profesjonaliści zakładają, że dzieci są za małe, żeby mieć własne opinie i 

spójne poglądy. W 2009 roku Komitet Praw Dziecka poruszył tę kwestię w Komentarzu ogólnym nr 

12, „The right of the child to be heard (Prawo dziecka do bycia wysłuchanym)”7. Komitet wyjaśnił w 

nim, że artykuł 12 Konwencji wiąże się przede wszystkim z terminem „uczestnictwo”, 

interpretowanym jako „ciągły proces obejmujący przekazywanie informacji i dialog między dziećmi a 

dorosłymi, oparty na wzajemnym szacunku, poprzez który dzieci mogą się dowiedzieć, w jaki sposób 

ich poglądy i opinie rodziców są brane pod uwagę i kształtują wyniki takich procesów”8.  

                                                             
7
 Komitet Praw Dziecka, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”, CRC/C/GC/12. 

8 Komitet Praw Dziecka, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”, CRC/C/GC/12 par.3. 
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1.2A. OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄ 

Co mówią międzynarodowe i regionalne dokumenty dotyczące praw?  

Artykuł 2 Konwencji o Prawach Dziecka jest najważniejszym zapisem prawnym dotyczącym tej 

kwestii. Uznaje on ochronę przed dyskryminacją za zasadę uniwersalną, której należy przestrzegać 

realizując wszystkie artykuły Konwencji. Dziecko jest także chronione przed dyskryminacją ze 

względu na status jego rodziców, opiekunów prawnych lub członków rodziny. 

- „1. Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały i gwarantowały prawa 

zawarte w niniejszej konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, 

niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu 

majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego tego 

dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego.  

- 2. Państwa-Strony będą podejmowały właściwe kroki dla zapewnienia ochrony dziecka przed 

wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na status prawny, działalność, 

wyrażane poglądy lub przekonania religijne rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub 

członków rodziny.” 

Inne akty prawne: 

- Artykuł 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Każdy człowiek posiada wszystkie prawa 

i wolności zawarte w Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, 

języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, 

majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. 

 

- Artykuł 2(1) Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych: Każde z Państw 

Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które 

znajdują się na jego terytorium i podlegają jego jurysdykcji, prawa uznane w niniejszym 

Pakcie, bez względu na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, 

poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, 

urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności.  

- Artykuł 2(2) Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych: 

Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się zagwarantować wykonywanie praw 

wymienionych w niniejszym Pakcie bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor 

skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, 

sytuację majątkową, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności. 

- Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej: 

W niniejszej Konwencji wyrażenie "dyskryminacja rasowa" oznacza wszelkie zróżnicowanie, 

wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry, urodzenia, 

pochodzenia narodowego lub etnicznego, które ma na celu lub pociąga za sobą 

przekreślenie bądź uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania, na zasadzie 

równości z praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie politycznej, gospodarczej, 

społecznej i kulturalnej lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego. 
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- Artykuł 14 Europejskiej konwencji praw człowieka: Korzystanie z praw i wolności 

wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji 

wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania 

polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości 

narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn. 

 

- Artykuł 1(1) Protokołu nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka ustanawia 

powszechny zakaz dyskryminacji: „1. Korzystanie z każdego prawa ustanowionego przez 

prawo powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, 

rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub 

społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub z jakichkolwiek 

innych przyczyn.” 

 

- Artykuł 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej również zawiera zasadę ochrony 

przed dyskryminacją ze względu na (między innymi) wiek, pochodzenie etniczne i płeć: „1. 

Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 

etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne 

lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 2. W zakresie zastosowania Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską i bez uszczerbku dla jej postanowień szczególnych, 

zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.” 

 

- Dyrektywa Unii Europejskiej o równości rasowej 2000/43/EC. 

 

- Wytyczne Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom 

podkreślają, że ochrona przed dyskryminacją jest podstawowym standardem, który należy 

stosować podczas realizacji wszystkich wytycznych, wraz z zasadami odnoszącymi się do 

dobra dziecka, uczestnictwa oraz rządów prawa (więcej informacji na temat Wytycznych 

znajduje się w module 4).  

Co to znaczy? 

Najważniejsze pojęcia i formy dyskryminacji przedstawiono w tabeli: 

Typ Definicja Przykład 

BEZPOŚREDNIA Występuje wówczas, gdy jedna osoba 

jest traktowana mniej korzystnie niż inna 

osoba jest, była lub byłaby traktowana w 

podobnych okolicznościach ze względu 

na określone cechy chronione 

(przynależność etniczną, płeć 

biologiczną, płeć społeczno-kulturową, 

status społeczny, niepełnosprawność 

Dzieciom z grupy 

mniejszościowej nie pozwala 

się uczestniczyć z innymi 

dziećmi w lekcjach pływania.  
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itp.).  

POŚREDNIA Występuje w sytuacji, gdy pozornie 

neutralny przepis, kryterium lub praktyka 

powoduje szczególnie niekorzystną 

sytuację pewnej grupy osób 

(wyróżnionej ze względu na chronioną 

cechę). 

W szkole nie zezwala się na 

noszenie chust zasłaniających 

głowę, co stawia 

muzułmańskie dziewczęta w 

niekorzystnej sytuacji.  

 

MOLESTOWANIE Niepożądane zachowanie związane z 

jedną z chronionych cech (np. z 

pochodzeniem rasowym lub etnicznym), 

którego celem lub skutkiem jest 

naruszenie godności innej osoby oraz 

stworzenie zastraszającego, wrogiego, 

poniżającego lub uwłaczającego 

środowiska.  

Rasistowskie dowcipy, 

seksistowskie uwagi.  

Wiktymizacja Nieprzyjazne traktowanie doświadczane 

przez jednostkę w reakcji na jej 

wcześniejszą skargę dotyczącą 

dyskryminacji albo pomoc udzieloną 

osobie będącej ofiarą dyskryminacji.   

Uczennica skarży się na 

seksistowskie uwagi jednego z 

nauczycieli, po czym zostaje 

celowo „oblana” na 

egzaminie.  

Zmuszanie do 

dyskryminacji 

Występuje wówczas, gdy podwładny 

otrzymuje polecenie traktowania jakiejś 

osoby inaczej niż pozostałych, co stanowi 

akt dyskryminacji.  

Dyrektor szkoły instruuje 

nauczycieli, żeby nie 

wpuszczali dzieci romskich na 

zajęcia pozalekcyjne. 

 

Dlaczego to jest ważne? 

Ochrona przed dyskryminacją jest podstawową zasadą międzynarodowych aktów prawnych 

dotyczących praw człowieka. Zasada ta jest ściśle powiązana z prawem do godności9. Ochrona przed 

dyskryminacją ma szczególnie doniosłe znaczenie w wypadku dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci 

o innej przynależności etnicznej (narodowej), bądź też dzieci w trudnej sytuacji, szczególnie 

zagrożonych (np. dzieci ubiegających się o azyl, dzieci cudzoziemskich bez opieki, ofiar przemocy 

itp.).  

Dzieci mogą doświadczać dyskryminacji z wielu powodów jako odrębnych aktów dyskryminacji 

(dyskryminacja wielokrotna). Na przykład niepełnosprawna dziewczynka może mieć zakaz wstępu na 

zajęcia szachowe, ponieważ jest dziewczynką (dyskryminacja ze względu na płeć), a jednocześnie 

                                                             
9
 Zasada godności zawarta w wytycznych Rady Europy głosi, że dzieci powinny być zawsze traktowane z troską i 

szacunkiem, z uwzględnieniem ich potrzeb i sytuacji osobistej.  Należy również chronić ich integralność fizyczną 
i psychiczną. Zob. część III, par. C Wytycznych oraz Moduł 4 niniejszego pakietu.  
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(niezależnie od tego) może nie być w stanie dostać się do budynku szkolnego z powodu braku 

podjazdu dla wózków inwalidzkich (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność). Dzieci mogą 

również doświadczać dyskryminacji ze względu na pewną kombinację cech składających się na 

tożsamość danej osoby (ten rodzaj dyskryminacji nosi nazwę dyskryminacji intersekcjonalnej lub 

krzyżowej). Na przykład romska kobieta może zostać poddana przymusowej sterylizacji, ponieważ 

jest romską kobietą (kombinacja dwóch cech – pochodzenia etnicznego i płci). 

Przykłady dyskryminacji: rasizm, islamofobia, ksenofobia, homofobia, antysemityzm, stereotypy płci i 

inne, itp.  

1. Jakie środki naprawcze są dostępne ofiarom dyskryminacji?  

 Ofiary dyskryminacji muszą mieć dostęp do procedur sądowych, administracyjnych i 

rozjemczych. 

 Procedury rozjemcze nie zastępują postępowania sądowego, ale mogą być ważną 

dodatkową drogą uzyskania zadośćuczynienia. 

 Procedury sądowe mogą być cywilne lub karne.  

 

2. Jakie kryteria muszą spełniać sankcje za naruszenie prawa do równego traktowania? 

Sankcje za naruszenie prawa do równego traktowania muszą być skuteczne, proporcjonalne i 

odstraszające; mogą obejmować wypłatę odszkodowania dla ofiary. 

3. Czy istnieje usprawiedliwienie różnego traktowania?  

Dyskryminacja bezpośrednia: Nie ma usprawiedliwienia dla dyskryminacji ze względu na 

pochodzenie rasowe/etniczne, chyba że chodzi o środek podjęty w ramach działania 

pozytywnego (Dyrektywa o sprawie równości  rasowej 2000/43); 

Dyskryminacja bezpośrednia (z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe 

lub etniczne) / Dyskryminacja pośrednia może być uzasadniona, jeśli można wykazać, że 

różne traktowanie służy osiągnięciu legalnego celu (czyli celu, który jest zgodny z prawem i 

obiektywnie uzasadniony), a środki służące realizacji tego celu są proporcjonalne (czyli 

właściwe i konieczne). 

4. Działanie pozytywne 

Podejmowanie i utrzymywanie szczególnych środków mających zapobiegać lub wyrównywać 

niedogodności doświadczane przez chronione grupy – dla zapewnienia całkowitej równości 

w praktyce – określa się mianem „działania pozytywnego”. 

Na przykład program lub polityka mająca na celu naprawienie skutków wcześniejszej 

dyskryminacji w takich obszarach, jak zatrudnienie, edukacja, czy warunki mieszkaniowe. 

Działania pozytywne mogą obejmować programy pomocowe, wytyczanie celów oraz 

zapewnianie wyjątkowych możliwości (szans) członkom grup niedoreprezentowanych (takich 

jak Romowie).  
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Ćwiczenie – studium przypadku 

1. Fakty: Do budynku sądu nie można się dostać na wózku inwalidzkim. 

Główne problemy: 

 

2. Fakty: Dzieci romskie pozostające pod opieką państwa często są umieszczane w instytucjach 

opiekuńczych (domach dziecka) z powodu rzekomego „niecywilizowanego, złego 

zachowania”, podczas gdy inne dzieci są umieszczane w rodzinach zastępczych. 

Główne problemy: 

 

3. Fakty: Dziewczynki w ośrodku dla imigrantów są narażone na ciągłe seksistowskie uwagi 

jednego ze strażników.  

Główne problemy:  

 

4. Fakty: W placówce opiekuńczej wszystkim dzieciom, także dzieciom żydowskim, podaje się 

wieprzowinę.  

Główne problemy:  

 

5. Fakty: Dzieci z upośledzeniem słuchu nie mogą być przesłuchane jako świadkowie, ponieważ 

w miejscowym sądzie nie ma tłumacza języka migowego.  

Główne problemy:  

 

6. Fakty: Dyrektor zakładu poprawczego  wydaje pracownikom polecenie, żeby nie wpuszczali 

muzułmańskich rodziców na teren ośrodka ze względów bezpieczeństwa.  

Główne problemy:  

 

7. Fakty: Ofiara wykorzystywania seksualnego zostaje skuta kajdankami i jest przetrzymywana 

w policyjnej celi przez sześć godzin, zanim zostaje przesłuchana przez policję. 

Główne problemy:  

 

8. Fakty: Dziecko, które weszło w konflikt z prawem, nie mogło skorzystać z drogi pozasądowej 

(diversion), ponieważ jego rodziny nie było stać na zapłacenie odszkodowania ofierze.  

Główne problemy:  
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1.2B NAJLEPIEJ POJĘTY INTERES DZIECKA 

Co mówią dokumenty dotyczące praw?  

- Artykuł 3.1 Konwencji o prawach dziecka: We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, 

podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze 

administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie 

interesów dziecka. 

- Komentarz ogólny nr 14 Komitetu Praw Dziecka zawiera interpretację najlepiej pojętego 

interesu dziecka i jest dostępny (w języku angielskim) na stronie internetowej: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx  

Co to znaczy? 

Aby w pełni zrozumieć znaczenie tego zapisu, warto rozbić go na części składowe  

- We wszystkich działaniach dotyczących dzieci: 

o W szerokim znaczeniu: Oznacza to wszystko, co dotyczy dziecka lub grupy dzieci, i 

obejmuje między innymi: planowanie budżetu, opracowywanie projektów ustaw, 

polityki krajowej i wszystko, co dotyczy dzieci na poziomie ogólnym. 

o Bardziej wprost: Oznacza to także decyzje, które bezpośrednio wpływają na dzieci, 

takich jak decyzje dotyczące polityki edukacyjnej, opieki pediatrycznej i 

stomatologicznej, parków i rekreacji czy finansowania zajęć dla dzieci.  

o Wprost: Wreszcie, odnosi się to do decyzji dotyczących grup lub pojedynczych dzieci, 

między innymi decyzji dotyczących przyjęcia dziecka do szkoły, miejsca zamieszkania, 

opieki nad dzieckiem, wysłuchania dziecka w procesie rozwodowym, umieszczenia w 

placówce opiekuńczej itp.   

- Najlepiej pojęty interes dziecka: 

o Pojęcie to powinno uwzględniać szczególne potrzeby i prawa konkretnego dziecka, 

bądź też opierać się na ocenie potrzeb i praw grupy dzieci.  

o Żeby określić najlepiej pojęty interes dziecka należy przeprowadzić ocenę 

uwzględniającą: poglądy dziecka; tożsamość dziecka; zachowanie środowiska 

rodzinnego oraz istniejących relacji; opiekę nad dzieckiem i jego bezpieczeństwo; 

sytuację szczególnego zagrożenia; oraz prawo dziecka do zdrowia i edukacji (więcej 

informacji znaleźć można w Komentarzu ogólnym nr 14 KPD).   

- Sprawa nadrzędna: 

o Oznacza to, że najlepiej pojęty interes dziecka powinien odgrywać ważną rolę w 

podejmowaniu decyzji.  

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
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Dlaczego to jest ważne? 

Artykuł ten jest niezwykle ważny, zwłaszcza w komunikacji z dziećmi, ponieważ pomaga w ochronie i 

promowaniu wszystkich innych praw przysługujących dzieciom. Pomaga także w skupianiu uwagi 

oraz działań decydentów i profesjonalistów mających wpływ na losy dziecka na tym, co leży w 

najlepiej pojętym interesie tego dziecka (lub grupy dzieci), i przypomina profesjonalistom o wpływie, 

jaki każda decyzja może wywrzeć na dziecko/dzieci. 

Należy również zauważyć, że „najlepiej pojęty interes dziecka” czasami pozostaje w konflikcie z jego 

„życzeniami i uczuciami”. W takiej sytuacji jest niezwykle ważne, aby profesjonaliści wiedzieli, na 

czym polega ich zadanie. Na przykład w Wielkiej Brytanii opiekun dziecka w procedurach prawnych 

(advocate) jest odpowiedzialny wyłącznie za wspieranie dziecka w komunikowaniu jego życzeń i 

uczuć, podczas gdy pracownik socjalny kieruje się najlepiej pojętym interesem dziecka. Jest również 

ważne, aby dziecko rozumiało, na czym polegają obowiązki poszczególnych profesjonalistów, dzięki 

czemu będzie wiedziało, czego się spodziewać po danym procesie decyzyjnym i po konkretnej 

osobie.  

Przykłady 

- Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowej ustawy dotyczącej zatrudnienia. 

Zostaje przeprowadzona ocena wpływu nowego ustawodawstwa na dzieci w ogóle oraz na 

konkretne grupy dzieci. Okazuje się, że niektóre zapisy mogą istotnie utrudnić dzieciom w 

wieku poniżej 16 lat podejmowanie pracy zarobkowej. W ocenie uwzględnia się najlepiej 

pojęty interes dziecka; ponieważ ustalono, że możliwość podjęcia pracy zarobkowej przed 

ukończeniem szesnastego roku życia – w bezpiecznym, uregulowanym prawnie środowisku – 

może leżeć w najlepszym interesie części dzieci, do projektu ustawy wprowadzone zostają 

stosowne zmiany. 

- Rodzice małego chłopca rozstają się we wrogiej atmosferze. Prowadzą ostry spór o to, z 

którym z nich powinien mieszkać ich synek. Opiekun (kurator) procesowy chłopca pyta go o 

zdanie, a pracownik socjalny przeprowadza ocenę sytuacji chłopca, żeby sąd mógł podjąć 

decyzję kierując się jego najlepiej pojętym interesem jako celem nadrzędnym. 

- Personel placówki opiekuńczej ustala jadłospis na najbliższy tydzień. Ostatnio nastąpił duży 

wzrost cen mięsa, dlatego jeden z pracowników proponuje, żeby trzy dni w tygodniu w 

jadłospisie nie było potraw mięsnych. Zostaje przeprowadzona ocena, która ma celu 

wyważenie względów ekonomicznych i potrzeb zdrowotnych/żywieniowych dzieci z 

uwzględnieniem prawa dzieci do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących 

jadłospisu – jako kwestii nadrzędnej.  
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LISTA: Oto lista czynników, które mogą być pomocne w określeniu  

najlepiej pojętego interesu dziecka 

Krok 1: Rozmowa z dzieckiem 

 Czy możesz zapytać dziecko wprost? Co mówi dziecko?  

 

 Jakie są poglądy, życzenia i uczucia dziecka?  

 

 Czy możesz zapytać dziecko, co, jego zdaniem, leży w jego najlepiej pojętym interesie?  

 

Krok 2: Informacje uzyskane od osób, które znają dziecko  

 Jakie są życzenia/uczucia dziecka zdaniem jego rodziców lub opiekunów (zachowaj ostrożność w 

ocenie trafności tej opinii)?  

 

 Co, zdaniem rodziców lub opiekunów dziecka, leży w jego najlepszym interesie? 

 

 Jakie są życzenia/uczucia dziecka według jego opiekuna (kuratora) procesowego lub innego 

przedstawiciela prawnego (zachowaj ostrożność w ocenie trafności tej opinii)?  

 

 Co sądzą inni profesjonaliści? 

 

Krok 3: Jakie jest Twoje zdanie na temat najlepiej pojętego interesu dziecka?  

 

 Weź pod uwagę potrzeby dziecka, uwzględniając jego wiek, płeć i pochodzenie kulturowe, a także 

inne ważne czynniki, takie jak niepełnosprawność lub opóźnienia rozwojowe.  

 

  Weź pod uwagę swoje doświadczenie zawodowe i doświadczenie innych osób, ale także 

indywidualne potrzeby dziecka.  
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  Jakie są znane, potencjalne i możliwe skutki/konsekwencje każdego z rozważanych działań – w 

krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej?  

 

Krok 4: Po podjęciu decyzji nie zapomnij porozmawiać o tym z dzieckiem.  

Uczestnicy mogą dodać notatki na temat powyższej listy – na podstawie szkolenia i dyskusji z 

innymi.  
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1.2C: PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU 

Co mówią dokumenty dotyczące praw?  

Artykuł 6 Konwencji o prawach dziecka: 1. Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne 

prawo do życia. 2. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i 

rozwoju dziecka. 

Co to znaczy? 

Prawo to oznacza, że państwa mają obowiązek chronić prawo dziecko do życia i rozwoju, zarówno 

poprzez wprowadzanie w życie przepisów aktywnie wspierających dziecko w jego życiu i rozwoju, jak 

i przez zapobieganie, zakazywanie i penalizowanie działań zagrażających życiu i rozwojowi dziecka.  

Dlaczego to jest ważne? 

Prawo to jest ważne, ponieważ uznaje, że dzieci mają niezbywalne prawo do życia, co pociąga za 

sobą fundamentalny obowiązek wspierania dzieci przez państwo, żeby mogły się cieszyć pełnią życia 

i rozwoju. Państwo powinno to robić poprzez unikanie działań zagrażających życiu, a także przez 

aktywne wspieranie dzieci, aby mogły się cieszyć pełnią życia i zdrowego rozwoju.    

Przykłady 

- Kodeks karny danego państwa penalizuje zabójstwo – to przykładowy sposób, w jaki 

państwo może chronić dzieci przed działaniami zagrażającymi ich życiu. 

- Przepisy drogowe nakazują kierowcom zwalniać w pobliżu szkół i placów zabaw.  

- Państwo zapewnia wszystkim dzieciom kompleksową, nieodpłatną opiekę zdrowotną.  

- Zakaz wymierzania kar dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego 

zwolnienia. 

- Stosowanie pozbawienia wolności jako środka ostatecznego (ultima ratio) i  ograniczenie go 

do właściwego, możliwie najkrótszego czasu. 

- Realizacja zajęć i programów dla dzieci przebywających w  placówkach opiekuńczych w celu 

ułatwienia ich rehabilitacji. 

Uwaga na temat rozwoju zdolności: Pojęcie „rozwoju zdolności” dziecka (evolving capacities – art. 5 

Konwencji o prawach dziecka) również ma istotne znaczenie: 

Państwa-Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub, w 

odpowiednich przypadkach, członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z 

miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie 

odpowiedzialnych za dziecko, do zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwojowi 

jego zdolności, możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez 

nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji. 
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W komentarzu ogólnym nr 7, którego fragment zamieszczono poniżej, Komitet Praw Dziecka ONZ 

wyjaśnił znaczenie pojęcia „rozwoju zdolności”. Zgodnie z wytycznymi Komitetu respektowanie 

rozwijających się zdolności dziecka obejmuje nieustanne modyfikowanie poziomu wsparcia i 

ukierunkowania oferowanego dziecku, uwzględnianie interesów i życzeń dziecka, a także jego 

zdolności do podejmowania autonomicznych decyzji i rozumienia, co leży w jego najlepszym 

interesie:  

- „Artykuł 5 Konwencji opiera się na pojęciu “rozwoju zdolności”, które odnosi się do 

procesów dojrzewania i uczenia się, poprzez które dzieci nabywają wiedzę i kompetencje, w 

tym również pogłębiają rozumienie swoich praw oraz tego, jak mogą być one realizowane. 

Respektowanie rozwijających się zdolności małych dzieci jest niezbędne dla realizowania ich 

praw. Ma to szczególne znaczenie we wczesnym dzieciństwie ze względu na szybkie zmiany 

w funkcjonowaniu fizycznym, poznawczym, społecznym, i emocjonalnym – od wczesnego 

niemowlęctwa po początki edukacji szkolnej. A artykule 5 zapisano zasadę, że rodzice (i inne 

osoby dorosłe) mają obowiązek ciągłego modyfikowania poziomu wsparcia i 

ukierunkowania, jakie oferują dzieciom. Zmiany te powinny uwzględniać zainteresowania i 

życzenia dziecka, a także jego zdolność do autonomicznego podejmowania decyzji i 

rozumienia, co leży w jego najlepszym interesie. Chociaż małe dziecko na ogół potrzebuje 

więcej wsparcia niż dziecko starsze, należy uwzględnić indywidualne różnice między 

zdolnościami dzieci w tym samym wieku oraz ich sposobami reagowania na rozmaite 

sytuacje. Rozwój zdolności należy spostrzegać jako pozytywny proces zwiększania 

możliwości dziecka, a nie jako usprawiedliwienie autorytarnych praktyk ograniczających 

autonomię i autoekspresję dzieci, które tradycyjnie uzasadniano niedojrzałością dzieci oraz 

potrzebą socjalizacji. Rodziców (oraz inne osoby dorosłe) należy zachęcać do zapewniania 

dziecku „ukierunkowania i wsparcia” w sposób skoncentrowany na dziecku – na przykład 

poprzez dialog – i zwiększający jego zdolność do korzystanie ze swoich praw, między innymi 

z prawa do uczestnictwa (art. 12) oraz prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania (art. 

14)”10. 

W najprostszym ujęciu „rozwój zdolności” pozwala dzieciom korzystać ze swoich praw zgodnie z 

naturalnym przebiegiem ich dzieciństwa. Pojęcie „rozwoju zdolności” wiąże się bezpośrednio z 

ideami rozwoju dziecka, które zostały omówione w module 2 niniejszego szkolenia.  

 

                                                             
10

 Komitet Praw Dziecka ONZ: General Comment No. 7 „Implementing child rights in early childhood” 
CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), par. 17. 
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1.2D PRAWO DO BYCIA WYSŁUCHANYM I DO UCZESTNICTWA 

Co mówią dokumenty dotyczące praw?  

- Artykuł 12 Konwencji o prawach dziecka: 1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest 

zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania 

własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą 

wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. 

2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania 

się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym dziecka, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z 

zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego. 

Co to znaczy? 

Artykuł ten oznacza, że wszystkie dzieci mają prawo do tego, aby ich głos został wysłuchany we 

wszystkich sprawach, które ich dotyczą – zbiorowo lub indywidualnie.  

Prawo do bycia wysłuchamy często bywa rozważane w powiązaniu z prawem do uczestnictwa, które 

nabiera praktycznego znaczenia dzięki środkom wspierającym uczestnictwo dzieci. Na przykład 

zrozumiały język i przyjazne dzieciom środowisko mogą pomagać dziecku w wyrażeniu jego 

poglądów dzięki temu, że zapewniają dziecku poczucie swobody i bezpieczeństwa oraz 

przystosowują to doświadczenie do potrzeb dziecka, zamiast zmuszać je do uczestnictwa w 

nieprzyjaznych, formalnych okolicznościach. Prawo do bycia wysłuchanym implikuje również prawo 

dziecka do uzyskania informacji; realizacja tego ostatniego prawa jest niezbędna do tego, aby 

dziecko było w stanie uczestniczyć oraz dysponowało potrzebnymi narzędziami, wiedzą i 

umiejętnościami. Na przykład dziecko może zostać wezwane do złożenia zeznań w sądzie, jeśli 

jednak nie rozumie procedur sądowych, może się to okazać praktycznie niemożliwe. Dzieci muszą 

otrzymać odpowiednie wsparcie, aby móc w pełni korzystać z prawa do bycia wysłuchanym.  

Sformułowań uściślających: „które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów” oraz „z 

należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka”, nie należy wykorzystywać jako 

podstawy odmówienia dziecku prawa do bycia wysłuchanym. Niewłaściwe jest ograniczanie tego 

prawa poprzez wprowadzenie  ogólnych limitów wiekowych. Zdolność dzieci do wyrażania własnych 

poglądów należy rozpatrywać indywidualnie (zob. uwagi na temat rozwoju zdolności). 

Dlaczego to jest ważne? 

Uczestnictwo i prawo do bycia wysłuchanym uznaje się za jedne z fundamentalnych zasad Konwencji 

o prawach dziecka. Są one ważne z wielu powodów, między innymi dlatego, że:  

- są jednym z fundamentalnych praw 

- umożliwiają realizację pozostałych podstawowych praw dzieci 

- mają istotny wkład w godność i dobrostan dziecka 

- przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa i wpływają na jego przyszłość.  
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Przykłady 

- Dziecko zostało oskarżone o popełnienie przestępstwa. Otrzymuje wsparcie, aby móc 

uczestniczyć – w pełni świadomie – w posiedzeniu sądu dotyczącym możliwości przyjęcia go 

do alternatywnego programu resocjalizacji (diversion programme). Chłopiec może wyrazić 

skruchę, a także wyjaśnić, dlaczego zrobił to, co zrobił. Następnie chłopiec bierze udział w 

środowiskowym programie resocjalizacji, w trakcie którego pracuje nad przyczynami 

swojego postępowania, dzięki czemu po ukończeniu programu nie wraca na drogę 

przestępstwa. 

- Ministerstwo Edukacji pracuje nad zmianą programu nauczania w zakresie edukacji 

seksualnej w szkołach średnich. Uczniów zaprasza się do pełnego uczestnictwa we 

wszystkich spotkaniach i dyskusjach w sposób dostosowany do ich wieku i stopnia 

dojrzałości. Podczas tych spotkań dzieci przekazują liczne uwagi i sugestie, które mają istotny 

wpływ na ostateczny kształt programu nauczania. Dzięki temu program jest bardziej 

dostosowany do wieku uczniów i lepiej spostrzegany zarówno przez nich, jak i przez 

nauczycieli.   

- Dziewczynka pada ofiarą napaści seksualnej. Matka zabiera ją do lekarza, ponieważ ma 

poczucie, że coś jest nie w porządku, ale nie wie, co. Lekarz zapewnia dziecku wsparcie, aby 

mogło wyjaśnić, co się stało, a następnie zgłasza sprawę służbom ochrony dzieci. Pracownik 

socjalny i policjant współpracują ze sobą w przeprowadzeniu przesłuchania policyjnego, 

podczas którego dziewczynka może wyjaśnić, co się wydarzyło, w przyjaznych warunkach i w 

sposób, który jej odpowiada. Kiedy sprawa trafia do sądu, dziewczynka występuje w procesie 

w roli świadka; przy odpowiednim wsparciu zeznaje poprzez łącze wideo. Wszyscy urzędnicy 

sądowi rozmawiają z nią w delikatny, dostosowany do wieku sposób, nie mając na głowach 

peruk (które stanowią element ich oficjalnego stroju). Dziewczynka składa zeznanie i 

sprawca zostaje skazany. Dziewczynka ma 5 lat. 

 

W dalszej części szkolenia uczestnicy otrzymają więcej informacji na temat tego, jak wspomagać 

uczestnictwo dzieci przy użyciu przyjaznych dziecku technik komunikacji (moduł 3) i poprzez 

tworzenie przyjaznych warunków uczestnictwa w procedurach sądowych (moduł 4) wraz z 

przykładami dobrych praktyk w tych obszarach na poziomie międzynarodowym i regionalnym. 
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1.3 PRAWA DZIECI W KONTEKŚCIE KRAJOWYM 

Pusta strona – miejsce na notatki 
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 1.4 PRAWA DZIECKA W KONTEKŚCIE ZAWODOWYM  

Pusta strona – miejsce na notatki 
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Pusta strona – miejsce na notatki 



© Coram Children’s Legal Centre 2016   PROMOWANIE PRAW DZIECI, STRONA 27 

 

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA – MODUŁ 1 
Krótka historia międzynarodowego ruchu na rzecz praw dziecka  

1923 - Eglantyne Jebb, założycielka organizacji Save the Children w Wielkiej Brytanii, formułuje 
zasady dotyczące praw dziecka w reakcji na cierpienie dzieci po i wojnie światowej11.  

1924 – Liga Narodów przyjmuje zasady opracowane przez Jebb w postaci Deklaracji praw dziecka12. 
Deklaracja obowiązuje w stosunku do wszystkich dzieci, bez żadnej dyskryminacji.   

1934 – Sygnatariusze Deklaracji zobowiązują się do włączenia jej zasad do prawa krajowego13.  

1946 – powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych i UNICEF.  

1948 – przyjęcie Powszechnej deklaracji praw człowieka; przyjęcie Drugiej deklaracji o prawach 
dziecka (rozszerzonej o precyzyjne zapisy dotyczące ochrony przed dyskryminacją i prawa do życia w 
rodzinie)14.  

1959 – przyjęcie Trzeciej deklaracji praw dziecka15.  

Lata 60. i 70. XX wieku – przyjęcie kilku traktatów poruszających tematykę praw dziecka, między 
innymi Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych16, Międzynarodowego paktu 
praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1976)17 oraz Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet (1980)18.  

1979 – Międzynarodowy Rok Dziecka. Komisja Praw Człowieka ONZ powołuje grupę roboczą, której 
zadaniem jest opracowanie projektu konwencji dotyczącej praw dziecka19.  

1989 – rozpoczęcie procesu ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, która staje się najszybciej i 
najpowszechniej ratyfikowanym dokumentem międzynarodowym w historii.  

2000 – rozpoczęcie procesu ratyfikacji protokołów fakultatywnych (opcjonalnych) do Konwencji o 
prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, prostytucji dziecięcej i pornografii dziecięcej oraz w 
sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne (protokoły weszły w życie w 2002 roku)  

                                                             
11 Save the Children UK, „History”, http://www.savethechildren.org.uk/about-us/history 
12

 UN Documents, “Geneva Declaration on the Rights of the Child”, http://www.un-
documents.net/gdrc1924.htm ). 
13 Report of the Secretary General, International Child Welfare Review, 1934, 30. W:  Van Buren, Geraldine, 
The International Law on the Rights of the Child, Save the Children, 1995, s. 9. 
14 Child Rights Information Network, „Declaration on the Rights of the Child – 1948”, 
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=1309  
15 G.A. res. 1386(XIV),(1959).  
16

 G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, data 
wejścia w życie: 23 marca 1976. 
17 G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49,  
U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, data wejścia w życie: 3 stycznia 1976. 
18

 G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, data wejścia w życie: 3 września 
1981. 
19

 Audiovisual Library of International Law, “Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November  
1989”, http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/crc/crc.html; wersja polska dostępna pod adresem 
http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka.   

http://www.savethechildren.org.uk/about-us/history
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=1309
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/crc/crc.html
http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka
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2011 – rozpoczęcie procesu ratyfikacji protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w 
sprawie procedury składania zawiadomień (protokół wszedł w życie w 2014 roku).   

Wybrane fragmenty tekstów aktów prawnych (do wykorzystania w ćwiczeniu dodatkowym 1.4) 

KONWENCJA ONZ O PRAWACH DZIECKA (1989) 

 

Artykuł 2 

1. Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały i gwarantowały prawa zawarte 

w niniejszej konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, 

koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, 

cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna 

prawnego. 

2. Państwa-Strony będą podejmowały właściwe kroki dla zapewnienia ochrony dziecka przed 

wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na status prawny, działalność, wyrażane 

poglądy lub przekonania religijne rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub członków rodziny. 

Artykuł 3 

1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne 

instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą 

nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. 

Artykuł 6 

1. Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. 

2. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka. 

Artykuł 9 

1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, 

z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują 

zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest 

konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być konieczna 

szczególnie w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców mieszka 

oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub zamieszkania dziecka. 

Artykuł 12 

1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, 

prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, 

przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałość dziecka. 

2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się w 

każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za 
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pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi 

prawa wewnętrznego. 

Artykuł 19 

1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, 

administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, 

w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), 

opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. 

2. Tego rodzaju środki ochronne powinny obejmować, tam gdzie jest to właściwe, skuteczne 

przedsięwzięcia w celu stworzenia programów socjalnych dla realizacji pomocy dziecku oraz osobom 

sprawującym opiekę nad dzieckiem, jak również innych form działań prewencyjnych dla ustalania, 

informowania, wszczynania i prowadzenia śledztwa, postępowania, notowania wymienionych wyżej 

przypadków niewłaściwego traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe - ingerencję sądu. 

Artykuł 20 

1.  Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na 
swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i 
pomocy ze strony państwa. 

2.  Państwa-Strony zgodnie ze swym prawem wewnętrznym zapewnią takiemu dziecku opiekę 
zastępczą. 

3. Tego rodzaju opieka może obejmować, między innymi, umieszczenie w rodzinie zastępczej, Kafala 
w prawie islamskim, adopcję lub — gdy jest to niezbędne — umieszczenie w odpowiedniej instytucji 
powołanej do opieki nad dziećmi. Przy wyborze odpowiednich rozwiązań należy w sposób właściwy 
uwzględniać wskazania w zachowaniu ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości 
etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej. 

Artykuł 23 

1. Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć 

zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających 

osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. 

2. Państwa-Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski i będą sprzyjały 

oraz zapewniały, stosownie do dostępnych środków, rozszerzanie pomocy udzielanej uprawnionym 

do niej dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za opiekę nad nimi. Pomoc taka będzie udzielana na 

wniosek tych osób i będzie stosowna do warunków dziecka oraz sytuacji rodziców lub innych osób, 

które się nim opiekują. 

3. Uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc, o której mowa w ustępie 2 

niniejszego artykułu, będzie udzielana bezpłatnie tam, gdzie jest to możliwe, z uwzględnieniem 

zasobów finansowych rodziców bądź innych osób opiekujących się dzieckiem, i ma zapewnić, aby 

niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki 
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rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz możliwości rekreacyjnych, realizowany w sposób 

prowadzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem 

oraz osobistego rozwoju, w tym jego rozwoju kulturalnego i duchowego. 

4. Państwa-Strony będą sprzyjać, w duchu współpracy międzynarodowej, wymianie odpowiednich 

informacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia medycznego, psychologicznego i 

funkcjonalnego dzieci niepełnosprawnych, w tym rozpowszechnianiu i umożliwianiu dostępu do 

informacji dotyczących metod rehabilitacji oraz kształcenia i przygotowania zawodowego, w celu 

umożliwienia Państwom-Stronom poprawy ich możliwości i kwalifikacji oraz w celu wzbogacenia ich 

doświadczeń w tych dziedzinach. W związku z tym potrzeby krajów rozwijających się będą 

uwzględniane w sposób szczególny. 

Artykuł 24 

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w 

zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. Państwa-Strony będą dążyły do zapewnienia, 

aby żadne dziecko nie było pozbawione prawa dostępu do tego rodzaju opieki zdrowotnej. 

Artykuł 27 

1. Państwa-Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi 

fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu. 

2. Rodzice (rodzic) lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą główną odpowiedzialność za 

zabezpieczenie, w ramach swych możliwości, także finansowych, warunków życia niezbędnych do 

rozwoju dziecka. 

3. Państwa-Strony, zgodnie z warunkami krajowymi oraz odpowiednio do swych środków, będą 

podejmowały właściwe kroki dla wspomagania rodziców lub innych osób odpowiedzialnych za 

dziecko w realizacji tego prawa oraz będą udzielały, w razie potrzeby, pomocy materialnej oraz 

innych programów pomocy, szczególnie w zakresie żywności, odzieży i mieszkań. 

4. Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia łożenia na utrzymanie dziecka 

ze strony rodziców lub innych osób ponoszących odpowiedzialność finansową za dziecko, zarówno 

na terenie Państwa-Strony, jak i za granicą. W szczególnych wypadkach, gdy osoba ponosząca 

odpowiedzialność finansową za dziecko mieszka w państwie innym niż dziecko, Państwa-Strony będą 

dążyły do przystąpienia do umów międzynarodowych lub do zawarcia takich umów, jak również do 

zawierania odpowiednich porozumień. 

Artykuł 28 

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na 

zasadzie równych szans, w szczególności: 

a. uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla wszystkich; 

b. będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno 

ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostępnymi dla każdego dziecka oraz podejmą 
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odpowiednie kroki, takie jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz udzielanie w razie 

potrzeby pomocy finansowej; 

c. za pomocą wszelkich właściwych środków uczynią szkolnictwo wyższe dostępnym dla 

wszystkich na zasadzie zdolności; 

d. udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe; 

e. podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz zmniejszenia 

wskaźnika porzucania nauki. 

2. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe środki zapewniające, aby dyscyplina szkolna 

była stosowana w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka i z niniejszą konwencją. 

3. Państwa-Strony będą popierały i rozwijały międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, w 

szczególności w celu przyczyniania się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz 

ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej i nowoczesnych metod nauczania. W tym 

zakresie należy w szczególności uwzględnić potrzeby krajów rozwijających się. 

Artykuł 32 

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed 

wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, 

bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, 

moralnego lub społecznego. 

2. Państwa-Strony będą podejmowały kroki ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w 

dziedzinie oświaty dla zapewnienia realizacji postanowień niniejszego artykułu. W tym celu, mając na 

uwadze odnośne postanowienia innych dokumentów międzynarodowych, Państwa-Strony w 

szczególności: 

a. ustanowią minimalny poziom lub poziomy wiekowe dla ubiegania się o podjęcie pracy; 

b. ustanowią właściwe przepisy odnośnie do wymiaru czasowego oraz warunków zatrudnienia; 

c. ustanowią odpowiednie kary lub inne sankcje do zapewnienia skutecznego stosowania 

niniejszego artykułu. 

Artykuł 33 

Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym środki ustawodawcze, 

administracyjne, socjalne oraz środki w dziedzinie oświaty, w celu zapewnienia ochrony dzieci przed 

nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich 

zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych, oraz w celu zapobiegania 

wykorzystywaniu dzieci do nielegalnej produkcji tego typu substancji i handlu nimi. 

Artykuł 34 

Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i 

nadużyć seksualnych, Dla osiągnięcia tych celów Państwa-Strony podejmą w szczególności wszelkie 

właściwe kroki o zasięgu krajowym, dwustronnym oraz wielostronnym dla przeciwdziałania: 

a. nakłanianiu lub zmuszaniu dziecka do jakichkolwiek nielegalnych działań seksualnych; 
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b. wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych; 

c. wykorzystywaniu dzieci w pornograficznych przedstawieniach i materiałach. 

Artykuł 35 

Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie kroki o zasięgu krajowym, dwustronnym oraz 

wielostronnym dla przeciwdziałania uprowadzeniom, sprzedaży bądź handlowi dziećmi, 

dokonywanych dla jakichkolwiek celów i w jakiejkolwiek formie. 

Artykuł 36 

Państwa-Strony będą bronić dziecko przed wszelkimi innymi formami wyzysku, w jakimkolwiek 

aspekcie naruszającymi dobro dziecka, 

Artykuł 37 

Państwa-Strony zapewnią, aby: 

a. żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy poniżającemu 

traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez możliwości 

wcześniejszego zwolnienia nie może zostać orzeczona wobec osoby w wieku poniżej osiemnastu 

lat za popełnione przez nią przestępstwa; 

b. żadne dziecko nie zostało pozbawione wolności w sposób bezprawny lub arbitralny. 

Aresztowanie, zatrzymanie lub uwięzienie dziecka powinno być zgodne z prawem i może być 

zastosowane jedynie jako środek ostateczny i na możliwie najkrótszy czas; 

c. każde dziecko pozbawione wolności było traktowane humanitarnie i z poszanowaniem 

wrodzonej godności jednostki ludzkiej, w sposób uwzględniający potrzeby osoby w danym 

wieku. W szczególności każde dziecko pozbawione wolności zostanie odseparowane od osób 

dorosłych, jeśli tylko rozwiązanie odwrotne nie będzie uznane za zgodne z najwyższym dobrem 

dziecka, oraz będzie miało prawo utrzymywać kontakty ze swoją rodziną poprzez 

korespondencję i wizyty, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych; 

d. każde dziecko pozbawione wolności miało prawo do uzyskania niezwłocznego dostępu do 

prawnej lub innej odpowiedzialnej pomocy, jak również prawo do kwestionowania legalności 

pozbawienia go wolności przed sądem lub inną kompetentną, niezawisłą i bezstronną władzą 

oraz domagania się uzyskania szybkiej decyzji w tej sprawie. 

Artykuł 38 

1. Państwa-Strony zobowiązują się respektować i nakazać respektowanie norm międzynarodowego 

prawa humanitarnego mających zastosowanie do nich w przypadku konfliktu zbrojnego i 

odnoszących się do dzieci. 

2. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe kroki dla zapewnienia, aby osoby, które nie osiągnęły 

wieku piętnastu lat, nie brały bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych. 

3. Państwa-Strony będą powstrzymywały się przed rekrutowaniem do swoich sił zbrojnych 

jakiejkolwiek osoby, która nie osiągnęła wieku piętnastu lat. Przeprowadzając rekrutację spośród 
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osób, które osiągnęły wiek piętnastu lat, lecz nie osiągnęły jeszcze osiemnastu lat, Państwa-Strony 

będą starały się brać pod uwagę w pierwszej kolejności osoby starsze wiekiem. 

4. Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, wynikającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego do 

ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, Państwa-Strony będą stosowały wszelkie możliwe 

do realizacji środki dla zapewnienia ochrony i opieki nad dziećmi dotkniętymi przez konflikt zbrojny. 

Artykuł 39 

Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla ułatwienia przebiegu rehabilitacji 

fizycznej i psychicznej oraz reintegracji społecznej dziecka, które padło ofiarą jakiejkolwiek formy 

zaniedbania, wyzysku lub wykorzystania, torturowania lub jakiejkolwiek innej formy okrutnego, 

nieludzkiego czy poniżającego traktowania albo karania bądź konfliktu zbrojnego. Taka rehabilitacja 

czy reintegracja przebiegać będzie w środowisku, które sprzyja zdrowiu, zapewnieniu własnego 

szacunku i godności dziecka. 

Artykuł 40 

1. Państwa-Strony uznają prawo każdego dziecka podejrzanego, oskarżonego bądź uznanego 

winnym pogwałcenia prawa karnego do traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i 

wartości dziecka, które umacnia w nim poszanowanie podstawowych praw i wolności innych osób 

oraz uwzględnia wiek dziecka i celowość sprzyjania jego reintegracji dla podjęcia przez nie 

konstruktywnej roli w społeczeństwie. 

2. W tym celu, a także uwzględniając odpowiednie postanowienia dokumentów międzynarodowych, 

Państwa-Strony zapewnią w szczególności: 

a. aby żadne dziecko nie było podejrzane, oskarżane bądź uznawane winnym pogwałcenia 

prawa karnego poprzez działanie lub zaniechanie, które nie było zabronione przez prawo 

wewnętrzne bądź międzynarodowe w momencie jego dokonania; 

b. każdemu dziecku, które podejrzewa się, oskarża lub uznaje winnym pogwałcenia prawa 

karnego, przynajmniej następujące gwarancje: 

i. przyznanie domniemania niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z 

prawem; 

ii. niezwłoczne bezpośrednie poinformowanie go o stawianych mu zarzutach lub, w 

odpowiednich przypadkach, za pośrednictwem jego rodziców albo opiekuna prawnego oraz 

zapewnienie prawnej lub innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu jego obrony; 

iii. rozpatrzenie sprawy bez zwłoki i przez niezawisłą i bezstronną władzę bądź organ 

sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie z prawem, zabezpieczeniem 

prawnej lub innej właściwej pomocy oraz w obecności jego rodziców lub opiekunów 

prawnych, jeśli tylko nie będzie to uważane za niezgodne z najwyższym interesem dziecka z 

uwagi na jego wiek lub sytuację; 

iv. niestosowanie przymusu do składania zeznań lub przyznania się do winy; 

przesłuchiwanie świadków ze strony przeciwnej i równoprawne uczestniczenie w 

przesłuchiwaniu świadków w jego imieniu; 
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v. w przypadku uznania winnym pogwałcenia prawa karnego, posiadanie prawa 

odwołania się od tego orzeczenia oraz innych związanych z nim środków do wyższej, 

kompetentnej, niezawisłej i bezstronnej władzy lub organu sądowego, zgodnie z prawem; 

vi. zapewnienie bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli dziecko nie rozumie bądź nie mówi w 

danym języku; 

vii. pełne poszanowanie spraw z zakresu życia osobistego we wszystkich etapach 

procesowych. 

3. Państwa-Strony będą sprzyjały tworzeniu praw, procedur organów oraz instytucji odnoszących się 

specjalnie do dzieci podejrzanych, oskarżonych bądź uznawanych winnymi pogwałcenia prawa 

karnego, a w szczególności: 

a. ustanowieniu minimalnej granicy wieku, poniżej której dzieci będą posiadały domniemanie 

niezdolności do naruszenia prawa karnego; 

b. w przypadku gdy jest to właściwe i celowe, stosowaniu innych środków postępowania z 

takimi dziećmi, bez uciekania się do postępowania sądowego, pod warunkiem pełnego 

poszanowania praw człowieka i gwarancji prawnych. 

4. Różnorodność przedsięwzięć, takich jak opieka, poradnictwo, nadzór, probacja, umieszczenie w 

rodzinie zastępczej, programy edukacyjne i szkolenia zawodowego, oraz inne rozwiązania 

alternatywne do opieki instytucjonalnej będą dostępne dla zapewnienia właściwego postępowania z 

dziećmi, w sposób właściwy dla ich dobra, a także proporcjonalny zarówno w stosunku do 

okoliczności, jak i do popełnionego wykroczenia. 
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KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2006) 

Artykuł 3 

Zasady ogólne 

Niniejsza konwencja opiera się na następujących zasadach: 

(a) poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, 

a także poszanowanie niezależności osoby, 

(b) niedyskryminacja, 

(c) pełny i skuteczny udział w społeczeństwie i integracja społeczna, 

(d)  poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełnosprawnych, będących częścią ludzkiej 

różnorodności oraz ludzkości, 

(e) równość szans, 

(f) dostępność, 

(g) równość mężczyzn i kobiet, 

(h) poszanowanie rozwijających się zdolności niepełnosprawnych dzieci oraz poszanowanie prawa 

dzieci niepełnosprawnych do zachowania tożsamości. 

Artykuł 7 

Niepełnosprawne dzieci 

1. Państwa Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia pełnego korzystania przez 

niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na zasadzie 

równości z innymi dziećmi. 

2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci niepełnosprawnych należy przede wszystkim 

kierować się najlepszym interesem dziecka. 

3. Państwa Strony zapewnią niepełnosprawnym dzieciom prawo swobodnego wyrażania poglądów 

we wszystkich sprawach ich dotyczących, przyjmując je z należytą uwagą, odpowiednio do wieku i 

dojrzałości dzieci, na zasadzie równości z innymi dziećmi oraz zapewnią dzieciom pomoc w 

wykonywaniu tego prawa, odpowiednio do ich niepełnosprawności i wieku. 
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WYTYCZNE ONZ W SPRAWIE ALTERNATYWNYCH FORM OPIEKI NAD DZIEĆMI (2010) 

Piecza zastępcza 

11. Wszystkie decyzje dotyczące pieczy zastępczej powinny uwzględniać zasadę dążenia do tego, by 

dziecko pozostało możliwie najbliżej swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, w celu 

ułatwienia jego kontaktu z rodziną i potencjalnego powrotu do rodziny oraz zminimalizowania 

zakłóceń w jego edukacji oraz życiu kulturalnym i społecznym. 

12. Decyzje w sprawie dzieci objętych pieczą zastępczą, w tym opieką nieformalną, powinny 

uwzględniać wagę zapewnienia dziecku stabilnego domu i zaspokojenia jego potrzeby zbudowania 

bezpiecznej, trwałej więzi z opiekunami, co oznacza,  że jednym z głównych celów jest zapewnienie 

stałości. 

13. Dzieci powinny być traktowane z godnością i szacunkiem we wszystkich sytuacjach. Należy im 

zapewnić skuteczną ochronę przed przemocą, zaniedbaniem i wszelkimi formami wykorzystywania 

ze strony opiekunów, rówieśników lub osób trzecich, niezależnie od tego, w jakim środowisku 

opiekuńczym się znajdują.  

14. Zabranie dziecka spod opieki rodziny powinno być traktowane jako ostateczność i w miarę 

możliwości winno być tymczasowe i trwać jak najkrócej. Decyzje o zabraniu dziecka z rodziny 

powinny być regularnie weryfikowane, a powrót dziecka pod opiekę rodziców – po tym, jak 

pierwotne przyczyny jego odebrania zostały rozwiązane albo ustąpiły – powinien służyć najlepiej 

pojętemu dobru dziecka, zgodnie z oceną przewidzianą w par. 49 niniejszych wytycznych. 

15. Ubóstwo finansowe i materialne albo warunki bezpośrednio powiązane z ubóstwem nigdy nie 

powinny być jedynym uzasadnieniem zabrania dziecka spod opieki rodziców, umieszczenia go w 

pieczy zastępczej albo uniemożliwienia powrotu dziecka do rodziny, powinny natomiast być 

spostrzegane jako sygnał potrzeby zapewnienia rodzinie odpowiedniego wsparcia. 

16. Należy przykładać wagę do promowania i ochrony wszystkich innych praw mających szczególne 

znaczenie dla sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, w tym prawa do dostępu do 

edukacji, opieki zdrowotnej i innych podstawowych usług, prawa do tożsamości, wolności religii lub 

wyzwania, języka i ochrony mienia oraz praw dziedziczenia.  
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WZORCOWE REGUŁY MINIMALNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DOTYCZĄCE WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI WOBEC NIELETNICH (REGUŁY PEKIŃSKIE, 1985)  

8. Ochrona prywatności  

8.1. Prawo nieletnich do prywatności powinno być respektowane we wszystkich stadiach 

postępowania, aby uniknąć szkód, jakie może im wyrządzić zbędny rozgłos lub napiętnowanie.  

8.2. Należy przyjąć jako zasadę, że nie publikuje się żadnych informacji mogących doprowadzić do 

zidentyfikowania nieletniego.  

Komentarz 

 Reguła 8 podkreśla znaczenie ochrony prawa nieletnich do prywatności. Osoby młode są szczególnie 

podatne na naznaczenie społeczne. Badania kryminologiczne dotyczące procesu naznaczania 

pokazały szkodliwe następstwa – rozmaitej natury – płynące z trwałego określania młodego 

człowieka jako „wykolejonego” lub „przestępcę”. Reguła 8 podkreśla znaczenie udzielania ochrony 

nieletnim przed niekorzystnymi następstwami, które mogą wynikać z ogłoszenia w środkach 

masowego przekazu informacji o sprawie (np. nazwisk nieletnich sprawców, podejrzanych lub 

skazanych). Zasadą powinna być ochrona interesu jednostki (ogólna treść reguły 8 jest bliżej 

określona w regule 21). 

10. Pierwsze kontakty z nieletnim  

10.1. W wypadku zatrzymania nieletniego, jego rodzice lub opiekunowie powinni być niezwłocznie 

powiadomieni, a gdy jest to niemożliwe – powiadomienie takie powinno nastą- pić w możliwie 

najkrótszym czasie.  

10.2. Sędzia, inny właściwy urzędnik lub organ powinien bezzwłocznie rozważyć możliwość 

zwolnienia nieletniego.  

10.3. Nawiązanie kontaktu z nieletnim przez organy wymiaru sprawiedliwości powinno się odbyć – z 

uwzględnieniem okoliczności sprawy – w sposób respektujący jego status prawny oraz służyć jego 

dobru i unikać wyrządzenia mu szkody 

Komentarz 

Reguła 10.1. jest w swej osnowie zawarta w regule 92 Wzorcowych Reguł Minimum Postępowania z 

Więźniami.  

Sprawa zwolnienia (reguła 10.2.) powinna być rozpatrzona bezzwłocznie przez sędziego lub 

innego właściwego funkcjonariusza. To ostatnie określenie odnosi się do każdej osoby lub organu (w 

najszerszym znaczeniu tego terminu, w tym do komisji środowiskowej lub władzy policyjnej), 

mogących uwolnić zatrzymaną osobę (por. także art. 9 § 3 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych).  

Reguła 10.3. odnosi się do niektórych podstawowych aspektów postępowania i zachowania 

policji i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa nieletnich. 

„Unikanie wyrządzonej szkody” jest niewątpliwie sformułowaniem elastycznym i obejmuje wiele 
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możliwych sposobów działania (np. użycie ostrych słów, przymusu fizycznego, wystawienia na 

działanie warunków atmosferycznych). Sam udział w postępowaniu może być dla nieletniego 

szkodliwy; określenie „unikanie wyrządzonej szkody” należy więc rozumieć szeroko, przede 

wszystkim jako wyrządzenie nieletniemu możliwie najmniejszej krzywdy, a nadto – także 

dodatkowych, zbędnych szkód. Jest to szczególnie ważne w sytuacji pierwszego zetknięcia się 

nieletniego z organami wymiaru sprawiedliwości, gdyż może ono w sposób zasadniczy wpłynąć na 

jego postawę wobec państwa i społeczeństwa. Co więcej, powodzenie każdej następnej interwencji 

jest w poważnej mierze uzależnione od tego pierwszego kontaktu. Szczególnie ważne w takich 

sytuacjach jest współczucie i uprzejma stanowczość. 

11. Postępowanie alternatywne (diversion) 

11.1. Należy starać się, aby w miarę możliwości unikać, w postępowaniu z nieletnim sprawcą 

przestępstw, procesowej procedury przed właściwą władzą, wymienioną niżej w regule 14.1. 

11.2. Policja, prokuratura lub inne władze zajmujące się postępowaniem w sprawach nieletnich 

powinny mieć prawo załatwiania tych spraw według własnego uznania, bez formalnej rozprawy, 

zgodnie z kryteriami ustalonymi przez prawo oraz z zasadami określonymi w niniejszych Regułach.  

11.3. Podjęcie każdej decyzji o postępowaniu alternatywnym w postaci przekazania sprawy 

odpowiedniej wspólnocie lub właściwym służbom, wymaga zgody nieletniego albo jego rodziców lub 

opiekunów; każda decyzja powinna być pozytywnie rozpatrzona przez właściwą władzę, jeśli wpłynie 

odpowiedni wniosek.  

11.4. W celu ułatwienia dyskrecjonalnego załatwiania spraw nieletnich należy starać się o 

uruchomienie możliwości podejmowania działań środowiskowych, takich jak czasowy dozór lub 

poradnictwo, przywracanie stanu rzeczy sprzed popełnienia przestępstwa oraz wynagradzanie 

szkody ofiarom. 

Komentarz 

Postępowanie alternatywne (diversion) polegające na unikaniu procesu karnego wobec nieletnich, a 

często na skierowaniu go do działających w środowisku służb świadczących pomoc, jest zwykłą, 

formalną lub nieformalną, praktyką w wielu systemach wymiaru sprawiedliwości. Praktyka ta ma na 

celu zapobieganie negatywnym następstwom postępowania prowadzonego w ramach systemu 

wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich (np. naznaczaniu wiążącemu się ze skazaniem i 

orzeczeniem środków). W wielu wypadkach powstrzymanie się od interwencji jest najlepszym 

sposobem reagowania. Tak więc na początku procesu konfliktu nieletniego z prawem postępowanie 

alternatywne bez przekazywania sprawy służbom społecznym może być właśnie środkiem 

optymalnym; szczególnie w sprawach o błahe przestępstwa, kiedy rodzina, szkoła i inne instytucje 

nieformalnej kontroli społecznej podjęły już właściwe i konstruktywne działania albo jest 

prawdopodobne, że to uczynią.  

Jak powiedziano w regule 11.2., postępowanie alternatywne może być podjęte w każdym 

momencie – przez policję, prokuratora albo przez inne organy, jak sądy, komisje lub rady. Może być 

ono inicjowane przez jeden organ, kilka organów lub przez wszystkie, zgodnie z zasadami i polityką 

obowiązującą w danym systemie wymiaru sprawiedliwości i niniejszymi Regułami. Postępowanie 
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alternatywne nie musi być ograniczone do spraw drobnych; czyni je to ważnym instrumentem 

działania wobec nieletnich.  

Reguła 11.3. podkreśla istotny wymóg uzyskania zgody młodego sprawcy (lub jego rodziców 

albo opiekunów) na poddanie go środkom w ramach postępowania alternatywnego. (przekazanie 

sprawy służbom środowiskowym bez uzyskania takiej zgody sprzeciwiałoby się Konwencji o 

Zniesieniu Pracy Przymusowej). Jednakże zgoda powinna być udzielana w warunkach 

umożliwiających odmowę, mogą się bowiem niekiedy zdarzyć wypadki udzielania zgody z czystej 

desperacji. Reguła 11.3. podkreśla, że należy dbać o to, aby na wszystkich szczeblach postępowania 

alternatywnego zmniejszać ryzyko wymuszania i zastraszania. Nieletni nie powinien mieć wrażenia, 

że wywiera się na niego nacisk (np. po to, żeby mógł uniknąć sprawy sądowej) albo że wymusza się 

na nim poddanie się jakiemuś programowi resocjalizacyjnemu. Dlatego też zaleca się wprowadzenie 

przepisów przewidujących dokonanie „na żądanie strony przez właściwą władzę” obiektywnej oceny 

zasadności takiej decyzji w sprawie młodego przestępcy (właściwa władza nie musi być tą, o której 

mowa jest w regule 14). 

Reguła 11.4. zaleca wprowadzenie przepisów pozwalających na sprawdzające się w praktyce 

odchodzenie w sprawach nieletnich od postępowania karnego przez odwoływanie się do istniejących 

w społeczeństwie możliwości postępowania alternatywnego. Szczególnie zaleca się, aby było ono 

połączone z naprawieniem szkody i mogło doprowadzić do uniknięcia przyszłych konfliktów z 

prawem przez ustanowienie czasowego dozoru lub udzielanie porad. Szczególne okoliczności sprawy 

mogą czynić postępowanie alternatywne właściwym rozwiązaniem nawet jeśli sprawca dopuścił się 

poważniejszego przestępstwa (np. gdy jest to pierwsze przestępstwo albo popełnione pod naciskiem 

rówieśników itp.). 
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WSKAZANIA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ODNOŚNIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI 

NIELETNICH (WSKAZANIA RIJADZKIE, 1990) 

 

C. Społeczność lokalna  

32. Należy rozwijać istniejące i tworzyć nowe agendy społeczności lokalnej organizujące usługi i 

programy dostosowane do właściwych młodzieży potrzeb, problemów, zainteresowań i 

uznawanej przez nią hierarchii ważności spraw; agendy powinny zajmować się udzielaniem 

odpowiednich porad i ukierunkowywaniem młodzieży i jej rodzin.  

33. Społeczności lokalne powinny rozwijać istniejące i tworzyć nowe różnorodne miejscowe 

agendy świadczące młodzieży pomoc, m.in. ośrodki rozwijające jej zainteresowania i mające 

charakter rekreacyjny oraz służby ukierunkowane na rozwiązywanie problemów dzieci 

zagrożonych wykolejeniem. Zapewnienie takiej pomocy powinno nastąpić z poszanowaniem 

praw jednostki.  

34. Dla młodych ludzi niemogących pozostać w domu rodzinnym lub bezdomnych należy 

tworzyć odpowiednie schroniska.  

35. W celu udzielania młodzieży pomocy w przezwyciężaniu trudności towarzyszących 

stawaniu się dorosłymi należy tworzyć rozmaite służby i ułatwienia. które powinny mieć 

specjalne programy postępowania z młodymi narkomanami, kładące nacisk na opiekę, 

poradnictwo i pomoc oraz na leczenie.  

36. Administracja państwowa i inne instytucje powinny dostarczać środków pieniężnych i 

zaopatrzenia organizacjom wolontariuszy pracujących z młodymi. 

D. Środki masowego przekazu  

40. Należy zachęcać dysponujących środkami masowego przekazu do zapewnienia młodzieży 

dostępu do informacji i danych pochodzących z rozmaitych źródeł krajowych i zagranicznych. 

41. Należy zachęcać dysponujących środkami masowego przekazu, aby ukazać pozytywne 

aspekty wkładu młodzieży w życie społeczeństwa.  

42. Należy zachęcać dysponujących środkami masowego przekazu do rozpoznania informacji o 

istniejących służbach i instytucjach dla młodzieży oraz możliwościach, które dla niej istnieją w 

społeczeństwie.  

43. Należy zachęcać dysponujących środkami masowego przekazu, zwłaszcza telewizją i filmem, 

aby ograniczali do minimum ukazywanie pornografii, narkotyków i przemocy; aby 

przedstawiali przemoc i wykorzystywanie innych w niekorzystnym świetle; aby unikali scen 

poniżania i upodlania, zwłaszcza takich, w których występują dzieci, kobiety lub w których 

pokazywane są tego rodzaju stosunki między ludźmi oraz aby nadawali wysoką rangę 

egalitarnym zasadom i rolom społecznym.  

44. Dysponujący środkami masowego przekazu powinni być świadomi ich wielkiego znaczenia 

społecznego i odpowiedzialności, a także wpływu, jaki one wywierają ukazując nadużywanie 
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narkotyków i alkoholu przez młodzież. Powinni posługiwać się siłą oddziaływania środków 

przekazu, aby zapobiegać używaniu narkotyków, przez powtarzanie spójnych treści 

charakteryzujących się wywożonym podejściem do sprawy. Należy popierać kampanie, 

prowadzone na wszystkich szczeblach, zmierzające do uświadamiania problemu narkotyków. 
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REGUŁY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DOTYCZĄCE OCHRONY NIELETNICH POZBAWIONYCH 

WOLNOŚCI 

E. Edukacja 

38. Każdy nieletni w wieku szkolnym ma prawo do edukacji odpowiadającej jego potrzebom i 

zdolnościom, mającej przygotować go do powrotu do społeczeństwa. Jeśli to tylko możliwe nieletni 

powinien uczęszczać do szkoły poza zakładem; zawsze powinien pobierać naukę od 

wykwalifikowanych nauczycieli i według programu przyjętego przez ogólny system oświaty istniejący 

w kraju, tak aby mógł bez trudności kontynuować naukę szkolną po zwolnieniu. Administracja 

zakładu powinna zwracać uwagę na kwestię nauki nieletnich obcego pochodzenia albo mających 

szczególne kulturowe lub etniczne potrzeby. Nieletni analfabeci lub mający trudności w pojmowaniu 

lub uczeniu się mają prawo do nauki w szkole specjalnej.  

39. Nieletniemu w wieku wykraczającym poza granice obowiązku szkolnego należy, jeśli sobie tego 

życzy, pozwalać na kontynuowanie nauki, a innych w tym wieku – zachęcać, aby to czynili; należy 

dołożyć starań, aby zapewnić im dostęp do odpowiedniego programu nauczania.  

40. Świadectwa ukończenia szkoły i inne świadectwa szkolne nieletnich nie powinny zawierać 

wzmianek, z których wynikałoby, że otrzymali je w zakładzie.  

41. W każdym zakładzie powinna znajdować się biblioteka odpowiednio zaopatrzona w książki 

dydaktyczne i rozrywkowe oraz czasopisma dla młodzieży; nieletnich należy zachęcać do korzystania 

z niej i im to ułatwiać.  

42. Każdy nieletni powinien mieć prawo do kształcenia zawodowego w dziedzinach, które 

przygotowują go do późniejszego zatrudnienia.  

43. W granicach zgodnych z właściwą selekcją zawodową oraz wymaganiami administracyjnymi 

zakładu nieletni powinien mieć prawo wyboru rodzaju pracy.  

44. Do nieletnich pozbawionych wolności należy stosować wszystkie krajowe i międzynarodowe 

normy odnoszące się do ochrony pracy dzieci i młodzieży.  

45. Nieletniemu należy w miarę możliwości zezwalać na odpłatne wykonywanie – najlepiej na 

terenie społeczności lokalnej – pracy stanowiącej uzupełnienie przeszkolenia zawodowego i 

ułatwiającej mu znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, gdy powróci do swojej społeczności. 

Rodzaj pracy powinien być tak dobrany, aby zapewniał nieletniemu przygotowanie zawodowe, które 

potrzebne mu będzie po opuszczeniu zakładu. Organizacja i metody pracy w zakładzie powinny być 

w jak największym stopniu podobne do istniejących w danym społeczeństwie, tak aby 

przygotowywać nieletniego do warunków normalnego życia zawodowego.  

46. Każdy pracujący nieletni powinien mieć prawo do godziwej zapłaty. Interes nieletniego i dążenie 

do uzyskania przez niego wyszkolenia zawodowego nie powinny być podporządkowywane osiąganiu 

zysku przez zakład lub przez osoby trzecie. Jako zasadę należy przyjąć, że z części zarobków 

nieletniego tworzy się fundusz oszczędnościowy, na którym gromadzi się środki przekazywane mu w 

chwili zwolnienia. Nieletni powinien mieć prawo rozporządzania resztą swoich zarobków i 
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przeznaczania ich na zakup przedmiotów własnej potrzeby, rekompensaty dla ofiar przestępstw, 

które popełnił lub posyłanie ich rodzinie albo innym osobom spoza zakładu. 

J. Kontakty ze światem zewnętrznym  

59. Integralną częścią prawa do sprawiedliwego i humanitarnego postępowania oraz istotnym 

elementem przygotowania nieletniego do powrotu do społeczeństwa jest zapewnienie mu 

odpowiedniego kontaktu ze światem zewnętrznym. Nieletniemu należy pozwalać na utrzymanie 

łączności z rodziną, przyjaciółmi i innymi osobami lub przedstawicielami godnych zaufania 

organizacji, otrzymywanie przepustki w celu odwiedzania domu i rodziny, a nadto dostawać 

specjalne pozwolenie na opuszczenie zakładu w celu pobierania nauki, w sprawach zawodowych i z 

innych ważnych powodów. Jeśli nieletni odbywa karę, czas spędzony poza zakładem należy wliczyć 

do okresu kary.  

60. Każdy nieletni powinien mieć prawo regularnego i częstego przyjmowania odwiedzin, w zasadzie 

raz w tygodniu, nie rzadziej wszakże niż raz w miesiącu; powinny one obejmować rodzinę i obrońcę, i 

odbywać się w warunkach zapewniających poczucie prywatności i zbliżenia oraz możliwość 

swobodnej wymiany myśli.  

61. Każdy nieletni powinien mieć prawo (przy czym, jeśli zachodzi potrzeba, należy mu w jego 

realizowaniu udzielić pomocy) do utrzymywania kontaktu listowego i telefonicznego co najmniej 2 

razy w tygodniu z osobą przez niego wybraną, chyba że zostało mu ono odebrane na drodze 

prawnej. Każdy nieletni powinien mieć prawo otrzymywania korespondencji.  

62. Nieletniemu należy zapewnić możliwość bieżącego dostępu do wiadomości za pośrednictwem 

gazet, czasopism i innych publikacji, radia i programów telewizyjnych oraz filmów, a także przez 

przyjmowanie przedstawicieli działających zgodnie z prawem klubów i organizacji, w których 

działalności jest zainteresowany. 

K. Środki przymusu fizycznego i użycie siły  

63. Uciekanie się w jakimkolwiek celu do środków przymusu lub użycia siły powinno być zakazane, 

chyba że chodzi o sytuacje opisane w zasadzie 64.  

64. Ograniczenie wolności i użycie siły może nastąpić tylko wyjątkowo, gdy wszystkie inne sposoby 

rozwiązania sytuacji zostały wyczerpane i okazały się bezskuteczne, i tylko wówczas, gdy użycie 

takich środków znajduje wyraźną podstawę w przepisach prawa. Środki te nie powinny powodować 

poniżenia lub upokorzenia nieletniego, a ich stosowanie ma trwać możliwie jak najkrócej. Na 

polecenie kierownika zakładu można posłużyć się tymi środkami w celu zapobieżenia 

samouszkodzeniom nieletnich, ranieniu innych oraz dokonaniu poważnych zniszczeń mienia. W 

takich wypadkach kierownik zakładu powinien niezwłocznie porozumieć się z personelem służby 

zdrowia i innymi właściwymi pracownikami oraz powiadomić o zdarzeniu wyższą władzę 

administracyjną.  

65. W zakładzie, w którym przebywają nieletni, personelowi należy bezwzględnie zakazać noszenia i 

używania broni. 

L. Postępowanie dyscyplinarne  
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66. Wszystkie postępowania dyscyplinarne i związane z nimi środki powinny mieć na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa i ładu w życiu społecznym zakładu; nie powinny uwłaczać godności 

nieletnich ani sprzeciwiać się głównym celom postępowania z nieletnimi w zakładzie, tj. pogłębianiu 

ich poczucia sprawiedliwości, szacunku do siebie samych i do podstawowych praw przysługujących 

każdej jednostce. 
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WYTYCZNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DOTYCZĄCE WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI W 

SPRAWACH, W KTÓRYCH OFIARAMI LUB ŚWIADKAMI PRZESTĘPSTW SĄ DZIECI (2005) 

III. Zasady 

8. (…) (a) Godność. Każde dziecko jest unikalną i cenną istotą ludzką i jako takiej, jej godność, 

potrzeby, interesy i prywatność powinny być szanowane i chronione;  

(b) Niedyskryminacja. Każde dziecko ma prawo być traktowane sprawiedliwie i równo, bez 

względu na jego oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów: rasę, kolor skóry, płeć, język, 

wyznanie, polityczne lub inne przekonania, pochodzenie etniczne lub społeczne, status 

majątkowy, upośledzenie, urodzenie lub inne okoliczności;  

(c) Dobro dziecka. Podczas gdy prawa oskarżonych i skazanych powinny być chronione, każde 

dziecko ma prawo do tego, by jego dobro zostało uwzględnione w pierwszej kolejności. 

Obejmuje to prawo do ochrony i prawo do harmonijnego rozwoju (…) 

(d) Prawo do uczestnictwa. Zgodnie z krajowym prawem procesowym każde dziecko ma prawo 

do wyrażenia swoich poglądów, opinii i przekonań w nieskrępowany sposób i własnymi 

słowami oraz do zaangażowania szczególnie w te sprawy, w których zapadają decyzje 

odnoszące się do jego życia, włączając w to decyzje podejmowane w toku postępowania 

sądowego, a także prawo do tego, by jego opinie zostały wzięte pod uwagę stosownie do jego 

możliwości, wieku, stopnia dojrzałości intelektualnej i umiejętności.  

V. Prawo do bycia traktowanym z godnością i współczuciem 

10. Dzieci, które są ofiarami lub świadkami przestępstw, powinny być podczas postępowania 

karnego traktowane w sposób troskliwy i delikatny, z uwzględnieniem ich osobistej sytuacji i 

aktualnych potrzeb, wieku, płci, upośledzenia i stopnia dojrzałości oraz z pełnym 

poszanowaniem ich stanu fizycznego, umysłowego i moralnego.  

11. Każde dziecko powinno być traktowane z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, 

życzeń i uczuć.  

12. Ingerowanie w prywatne życie dziecka powinno ograniczać się do niezbędnego minimum, 

przy jednoczesnej rzetelności gromadzenia materiału dowodowego, w celu zapewnienia 

sprawiedliwego wyniku postępowania karnego.  

13. Aby uniknąć dalszych cierpień dziecka, przesłuchania, badania i inne czynności dochodzenia 

powinny być prowadzone przez przeszkolonych specjalistów, postępujących w sposób 

delikatny, z szacunkiem i dokładnością.  

14. Wszystkie czynności opisane w niniejszych Wytycznych powinny być przeprowadzane w 

sposób delikatny wobec dzieci, w stosownym otoczeniu, odpowiadającym szczególnym 

potrzebom dziecka, zgodnie z jego możliwościami, wiekiem, stopniem intelektualnej dojrzałości 

i zdolności. Czynności te należy ponadto prowadzić w języku, który dziecko rozumie i którym 

się posługuje. 
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PODSTAWOWE ZASADY ONZ DOTYCZĄCE UŻYCIA SIŁY I BRONI PALNEJ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY 

ORGANÓW ŚCIGANIA (1990) 

Przepisy szczególne 

9. Funkcjonariusze organów ścigania nie mogą używać broni palnej wobec osób z wyjątkiem 

działania w obronie własnej lub w obronie innych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia śmiercią lub 

poważnym uszkodzeniem ciała, w celu zapobieżenia popełnieniu poważnego przestępstwa 

związanego z zagrożeniem życia, aresztowania osoby stwarzającej takie zagrożenie i stawiającej 

opór, bądź też zapobieżenia ucieczce takiej osoby, a ponadto mogą jej użyć wyłącznie w sytuacji, gdy 

mniej skrajne środki są niewystarczające do osiągnięcia tych celów. W każdym wypadku użycie broni 

palnej z zamiarem pozbawienia życia jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy takie działanie jest 

nieodzowne do ochrony życia. 

 
WYTYCZNE ONZ DOTYCZĄCE ROLI PROKURATORÓW 
 
Rola w postępowaniu karnym 

10. Urząd prokuratorski powinien być ściśle oddzielony od funkcji sądowych.  

11. Prokuratorzy powinni odgrywać aktywną rolę w postępowaniu karnym, między innymi poprzez 

wszczęcie postępowania oraz – jeśli upoważniają ich do tego przepisy prawa albo lokalna praktyka – 

prowadzenie dochodzenia, nadzorowanie zgodności postępowania dochodzeniowego z prawem, 

nadzorowanie wykonania decyzji sądu oraz sprawowanie innych funkcji związanych z 

reprezentowaniem interesu publicznego.  

12. Prokuratorzy powinni – zgodnie z obowiązującym prawem – wykonywać swoje obowiązki 

uczciwie, sumiennie i sprawnie. Winni także chronić i szanować ludzką godność oraz respektować 

prawa człowieka, w ten sposób przyczyniając się do zapewnienia sprawiedliwego procesu i 

sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

 

PODSTAWOWE ZASADY NIEZAWISŁOŚCI SĄDOWNICTWA (ONZ, 1985) 

Niezawisłość sądownictwa 

1. Niezawisłość sądownictwa powinna być zagwarantowana przez Państwo i zapisana w Konstytucji 

albo w prawie krajowym. Obowiązkiem wszystkich instytucji rządowych oraz innych instytucji jest 

respektowanie i przestrzeganie niezawisłości sądownictwa.  

2. Sądy powinny rozstrzygać sprawy bezstronnie, na podstawie faktów i zgodnie z prawem, bez 

jakichkolwiek nacisków, wywierania wpływu, zachęt, ograniczeń, gróźb lub ingerowania, 

bezpośredniego czy pośredniego, przez kogokolwiek lub z jakiejkolwiek przyczyny. 

3. Sądy są kompetentne do rozstrzygania wszystkich spraw natury sądowej i mają wyłączne prawo 

decydowania, czy sprawa przedłożona im do rozstrzygnięcia leży w zakresie ich kompetencji 

określonych przez obowiązujące prawo.  
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4. Nikt nie może w sposób niewłaściwy lub nieuzasadniony ingerować w proces sądowy, a decyzje 

sądów nie podlegają rewizji. Zasada ta pozostaje bez uszczerbku dla możliwości ponownego 

rozstrzygnięcia sprawy przez sąd wyższej instancji oraz złagodzenia wyroku sądu przez kompetentne 

władze, zgodnie z obowiązującym prawem. 

5. Każdy obywatel ma prawo być sądzony przez sąd lub trybunał stosujący przewidziane ustawą 

procedury postępowania. Nie należy tworzyć trybunałów, które nie stosują ustalonych procedur 

procesu prawnego, ani przekazywać im kompetencji należących do zwyczajnych sądów lub 

trybunałów sądowych. 
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EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI (1950) 

ARTYKUŁ 3 – Zakaz tortur  

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 

karaniu. 

ARTYKUŁ 8 – Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego  

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego 

mieszkania i swojej korespondencji.  

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z 

uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy 

kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub 

ochronę praw i wolności osób. 

ARTYKUŁ 10 – Wolność wyrażania opinii  

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania 

poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz 

publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw 

do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub 

kinematograficznych.  

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może 

podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są 

przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie 

bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze 

względu na konieczność 12 13 zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na 

ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na 

zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności 

władzy sądowej. 

 

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (2000) 

Artykuł 24 – Prawa dziecka 

1.   Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one 

swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, 

stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości. 

2.   We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, 

jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka. 
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3.   Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego 

kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami. 
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