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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A tananyagot Professzor Carolyn Hamilton (Coram International, Coram Gyermekjogi Központ), Dr
Lynn Brady és Jo Woolf (Coram Voice), Geller Judit és Weiss Ádám (Európai Roma Jogok Központja),
Dr Ursula Kilkelly (Gyermekjogi Klinika, Cork Egyetem) és Dr. Herczog Mária (Család Gyermek Ifjúság
Egyesület) dolgozta ki. Külön köszönjük Ruth Barnes, Awaz Raoof és Jen Roest (Coram Gyermekjogi
Központ) és Ido Weijersnak (Ütrechti Egyetem) értékes szakmai támogatását.
További köszönet illeti mindazokat, akik hozzájárultak a képzés megvalósításához, beleértve a
program partnereit: Szlovákia Gyermekei Alapítvány (Szlovákia), Emberi Jogok Észtországi Központja
(Észtország), FICE Bulgária, L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale (Olaszország), Empowering
Children Foundation (Lengyelország), Social Education Action (Görögország), Helsinki Bizottság
(Csehország) továbbá a próbacsoportok előadóinak és résztvevőinek munkáját, akiknek értékes
észrevételei segítették a képzési anyag kidolgozását.
Hálánkat fejezzük ki a fókuszcsoportos beszélgetésen részt vevő gyerekeknek és fiataloknak (Coram
Voice’s Care Experienced Champions), akik észrevételeikkel felbecsülhetetlenül értékes módon
járultak hozzá a képzési anyag kidolgozásához.
Külön köszönet illeti az Európai Unió Alapvető Jogok és Állampolgárság programját – jelen képzés a
program pénzügyi támogatásával valósulhatott meg. A szerzők továbbá hálájukat fejezik ki az Allan és
Nesta Ferguson Közhasznú Alapítványnak a projekthez való hozzájárulásukért.
A kiadvány tartalmáért kizárólag a Coram Gyermekjogi Központ és együttműködő partnerei felelősek,
a benne foglaltak nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság szakpolitikáit és nézeteit.

“Mindennél fontosabb, hogy a szakemberek békében legyenek önmagukkal. Ha ez nincs meg,
akkor nem tudnak segíteni a gyerekeknek”.
Fókuszcsoport résztvevő, Görögország
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HASZNÁLATI FELTÉTELEK
Ez a képzési anyag nem használható a tulajdonosok és szerzők egyértelmű beleegyezése nélkül, és
kizárólag a Coram Gyermekjogi Központ és a kidolgozásban részt vevők más szervezetek
hozzájárulásával módosítható, akik az alábbiak voltak:
“©Coram Gyermekjogi Központ. Készítette a Coram Gyermekjogi Központ és Coram Voice (Nagy
Britannia), Európai Roma Jogok Központja (Magyarország), Gyermekjogi Klinika, Cork Egyetem
(Írország), Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület (Magyarország), FICE (Bulgária), Helsinki Bizottság
(Csehország), Szlovákia Gyermekei Alapítvány (Szlovákia), Emberi Jogok Észtországi Központja,
(Észtország), L’Albero della Vita Cooperative Sociale (Olaszország), Empowering Children Foundation,
(Lengyelország), és a Social Educational Action (Görögország), “A gyermeki jogok érvényesítése Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekében az
Európai Unióban” projekt részeként.
A projekt az Európai Unió, Alapvető Jogok és Állampolgárság Program keretében került
megvalósításra. További támogatást az Allan és Nesta Ferguson Közhasznú Alapítvány nyújtott.”
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1 MODUL: BEVEZETÉS A GYERMEKI JOGOKKAL KAPCSOLATOS ISMERETEKBE
IDŐTARTAM: 3 óra
PROGRAM
 GYERMEKI JOGOK – NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEK
 A GYERMEKEK JOGAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY MEGHATÁROZÓ ALAPELVEI
-

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS MENTES BÁNÁSMÓD

-

A GYERMEK LEGFŐBB ÉRDEKEI

-

ÉLETHEZ VALÓ JOG, ÉLETBEN MARADÁS ÉS FEJLŐDÉS

-

A GYERMEK VÉLEMÉNYÉNEK MEGHALLGATÁSA, TISZTELETBEN TARTÁSA ÉS A RÉSZVÉTEL

 GYERMEKI JOGOK ORSZÁGOS SZINTEN
 GYERMEKI JOGOK SZAKMAI SZINTEN

1.1: GYERMEKI JOGOK – NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEK
Kit tekintünk gyereknek?
Annak érdekében, hogy megértsük a gyermeki jogokat, először tisztáznunk kell mit értünk a
‘gyermek’ illetve ‘gyermekkor’ fogalmakon: ebben a modulban a gyermeki jogok megértéséhez két
megközelítési mód használható, melyek az elmúlt két évszázadban alakultak ki.1
‘Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem
töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már
korábban eléri.’
(A gyermekek jogairól szóló egyezmény, 1. cikk)2
Szerte a világon egyetértés van abban, hogy a gyermekek jogait védeni kell: ezt is bizonyítja, hogy az
1990-es évekre a Gyermekjogi Egyezmény vált a legszélesebb körben ratifikált egyezménnyé.3

1

Bővebben (angol nyelven), Marc Depaepe “The History of Childhood and Youth: From Brutalization to
Pedagogizaation?”, Understanding Children’s Rights, Szerkesztette: Eugeen Verhellen, University of Ghent,
1996.
2
G.A. res. 44/25, melléklet, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), hatályba lépés
ideje: 1990. Szeptember 2.
3
United Nations Treaty Collection, A gyermekek jogairól szóló egyezmény, angol nyelven elérhető:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
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Mit tekintünk gyermeki jogoknak?
A gyermeki jogok lehetnek ‘szabadságjogok’ vagy ‘általános jogok’, amelyek minden gyermeket
megilletnek. Az emberi jogok, minden emberre egyetemesen vonatkoznak. A gyermeki jogok, az
emberi jogokat kiegészítve megilletnek minden gyermeket. Fontos megemlíteni, hogy ezen
egyetemes jogok meghatározott körülmények mellett korlátozhatóak. Szemléletes példa erre a
szabadsághoz való jog – a legtöbb országban, ha egy ember komoly bűncselekményt követ el, a helyi
törvényeknek megfelelően szabadságkorlátozással sújtható. Ez nem tekinthető jogsérelemnek,
ameddig a tisztességes eljárának megfelelően történik.
A gyerek és az állam közötti kapcsolat kétféleképpen mutatható be.
Az első ábra bemutatja, hogy a gyereket, mint jogtulajdonos megilletik a jogok, amelyeket az
államnak, mint jogbiztosítónak kell tiszteletben tartania és biztosítania:

megilletik a jogok

Gyermek:
jogtulajdonos

Állam:
jogbiztosító
tiszteletben tartja és
biztosítja a jogokat

A második ábra bemutatja a kapcsolatot a gyerek és a gyerek szülője/gondozója/gyámja között.

Gyermek:
Jogtulajdonos

Támogatást
nyújt

Szülő/gondozó/
gyám

Támogatást
nyújt

Állam:
jogbiztosító
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Mit tartalmaz a Gyermekjogi Egyezmény, és mindez miért fontos?
A Gyermekjogi Egyezmény összesen 41 - polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális – jogot
tartalmaz. Amennyiben egy ország ratifikálja az Egyezményt, elköteleződik amellett, hogy
megvalósítja és biztosítja az Egyezményben foglaltakat.
A Gyermekjogi Egyezmény a legszélesebb körben ratifikált emberi jogi egyezmény. 2016 Januárjában
egyetlen egy ország, az Amerikai Egyesült Államok nem ratifikálta a szerződést. Az Amerikai Egyesült
Államok azért nem ratifikálta, csak aláírta az Egyezményt, mert aggályok fogalmazódtak meg az
Egyezmény és a helyi, amerikai törvények összeegyeztethetőségét illetően.
A Gyermekjogi Egyezmény szakértői bizottsága az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ)
Gyermekjogi Bizottsága. Feladatai közé tartozik a végrehajtás figyelemmel kísérése, valamint
útmutatást nyújt (pl. átfogó kommentárok segítségével) az Egyezményben foglaltak értelmezésére és
végrehajtására. Az Egyezményhez három további fakultatív jegyzőkönyv tartozik, amelyek egy-egy
témát 4 érintenek.
AZ EGYEZMÉNYBEN FOGLALT JOGOK KÉTFÉLE MEGKÖZELÍTÉSE
ELSŐ MEGKÖZELÍTÉSI MÓD: 3 PILLÉR – Védelem, gondoskodás/ellátás és védelem
Az Egyezményben megjelenő jogok gyakran a következő 3 pillérnek megfelelően kerülnek
bemutatásra:5:
-

Védelem: Jog a védelemre a különféle cselekményektől és viselkedéstől.
 Például, a hátrányos megkülönböztetéstől vagy kiszolgáltatottságtól való védelem joga.

-

Gondoskodás-ellátás: Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz illetve tevékenységekhez való
hozzáférés joga.
 Például, az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz illetve megfelelő életszínvonalhoz való jog.

-

Részvétel: Az őket érintő ügyekben való érdemi részvétel joga.
 Például, a véleményhez és véleménynyilvánításhoz való jog; a gyermeket érintő eljárásban
való részvétel és a véleményének kifejtéséhez való joga; a szabad véleménynyilvánítás joga.

Fontos megjegyezni, hogy az Egyezményben foglalt jogok ‘egymáshoz kapcsolódnak’ és ‘külön-külön
nem értelmezhetőek’, ennek megfelelően a jogokat elszigetelten nem emelhetők ki vagy védhetők, a
többi jog figyelembevétele nélkül.

4

Fegyveres konfliktusban érintett gyerekek; gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció és gyermekpornográfia
Children; és a kommunikációs eljárás.
5
Eugeen Verhellen, “The Convention on the Rights of the Child”, Understanding Children’s Rights,
Szerkesztette. Eugeen Verhellen, University of Ghent, 1996. 37. oldal.
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MÁSODIK MEGKÖZELÍTÉSI MÓD: A gyermekek jogairól szóló egyezmény alapelvei
Az Egyezmény bemutatásának egy másik lehetséges megközelítési módja az alapelvek ismertetése:6
-

Jog a diszkriminációmentes élethez (2 cikk);

-

A gyermek legfőbb érdeke a meghatározó, minden a gyereket érintő kérdésben
(3.1 cikk);
Az élethez, az életben maradáshoz és a fejlődéshez való jog (6 cikk);

-

A gyermek joga ahhoz, hogy meghallgassák, kifejthesse véleményét, és ezt
figyelembe is vegyék, minden őt érintő kérdésben (12 cikk).

További, a gyermekek jogairól szóló egyezményben biztosított jogok:

Alternatív gondozás,
szakellátás

Oktatás
Egészség

Magánélet

Védelem a
bántalmazással
szemben

Megkülönböztetés
tilalma

Gyermekjogok

Vallás

Legfőbb
érdek
Élet, életben
maradás és
fejlődés

Gondolat
Részvétel
Identitás

Anyakönyvezés

Vélemény
nyilvánítás

6

További információ: A Gyermekjogi Bizottság 5. Számú átfogó kommentárja: A Gyermekjogi egyezmény
megvalósításának érdekében tett átfogó intézkedések. CRC/GC/2003/5, (2003).
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1.2 A GYERMEKEK JOGAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY MEGHATÁROZÓ ALAPELVEI
Megkülönböztetésmentes bánásmód (2 cikk): A cikk alapján a gyerekeknek joguk van mind a
közvetlen, mind a közvetett diszkriminációval szembeni védelemre. A jog a diszkriminációmentes
élethez megköveteli az aláíró országoktól, hogy kiküszöböljék az olyan törvények, szakpolitikák és
gyakorlatok megvalósulását, amelyek hátrányosan érintik, akár törvényi, szakpolitikai vagy gyakorlati
szinten (ezáltal közvetlen módon), vagy mindenkire vonatkoznak, de egyes egyéneket vagy csoportot
(ezáltal közvetett módon) különösen hátrányos helyzetbe helyeznek. Például jogsértés lenne, ha az
etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek, etnikai hovatartozásuk miatt nem járhatnának iskolába.
Továbbá egy olyan törvény is (közvetett módon) diszkriminatívnak tekinthető, amely például előírná
egy olyan egyenruha kötelező iskolai viselését, amely az etnikai kisebbséghez tartozók
meggyőződésével összeegyeztethetetlen lenne.
A gyermek legfőbb érdeke7 (3.1 cikk): A cikk alapján a gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy az őket
érintő ügyekben elsődleges szempontként vegyék figyelembe a mindenek felett álló érdeküket.
Például egy gyermekelhelyezési ügyben a bíró - döntése során - elsősorban a gyermek legfőbb,
érdekét veszi figyelembe.
Az élethez, életben maradáshoz és fejlődéshez való jog (6 cikk): Ezen cikk alapján, minden
gyereknek joga van olyan társadalomban, közösségben és környezetben élni amely védi a gyerek
élethez, életben maradáshoz és a fejlődéshez való jogát. Ezen jog ugyan nem ellentmondásos, de az
Egyezményt aláíró országok számára nehezen megfogható, hogy pontosan milyen intézkedések
megtételével biztosítható ez a jog. Ez a megközelítési mód a gyermek holisztikus fejlődésére
vonatkozik. Az aláíró országok a támogató környezet (amely támogatja a gyermeket fejlődésében)
kialakításával biztosíthatják ezen jogok érvényesülését, továbbá megvédi, tiltja és bünteti a jogsértés
eseteit.
A meghallgatás és részvétel joga (12 cikk): Ezen cikk alapján, a gyerekeknek, érettségüknek és
életkoruknak megfelelően joguk van az őket érintő ügyekben véleményük kifejtésére. Ezen jog
érvényesülése gyakran nem történik meg, amikor a szakemberek úgy ítélik, meg, hogy a gyerek túl
fiatal ahhoz, hogy elmondja véleményét. Gyermekjogi Bizottság 2009-ben külön megfogalmazta
aggodalmát ezzel kapcsolatban ‘A gyerekek joga a véleménynyilvánításhoz’ című 12. számú átfogó
kommentárjában.8 A Kommentárban a Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a 12 cikk szorosan
vonatkozik a ‘részvétel’ fogalmára, amely “a folyamatban lévő eljárások amelyek magukban foglalják
az információ csere és a párbeszéd lehetőségét gyerekek és felnőttek között, a kölcsönös tiszteleten
kell, hogy alapuljon, és a gyermekeknek látniuk kell, hogy a véleményüket milyen módon veszik
figyelembe és az hogyan befolyásolja az eljárás kimenetét.”9

7

A Gyermekjogi Egyezmény fordítása tévesen fordította a gyermek legfőbb, vagy legjobb érdekét mindenek
felettinek, és ezért ez így került be a jogszabályba és a szóhasználatba is. (a szerk)
8
Gyermekjogi Bizottság: 12. számú átfogó kommentár: A gyerekek joga a véleménynyilvánításhoz,
CRC/C/GC/12.
9
Gyermekjogi Bizottság: 12. számú átfogó kommentár: A gyerekek joga a véleménynyilvánításhoz
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MEGKÜLÖNBÖZTETÉSMENTES BÁNÁSMÓD
Mit tartalmaznak a nemzetközi és regionális jogi keretek?
-

A Gyermekjogi Egyezmény 2. cikke kulcsfontosságú. A hátrányos megkülönböztetéstől való
mentesség egy átfogó elv, mely minden más a Gyermekjogi Egyezményben fogalmazott cikk
végrehajtása során alkalmazandó. A gyereket továbbá védeni kell a szüleit, törvényes
képviselőjét vagy családtagjait érő hátrányos megkülönböztetéstől is.
“1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a
joghatóságuk alá tartozó gyermekek számára az Egyezményben lefektete jogokat
minden megk lönböztetés, nevezetesen a gyermeknek vagy sz leinek vagy törvényes
képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye,
nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete,
cselekvőképtelensége, sz letési vagy egyéb helyzete szerin k lönbségtétel nélk l.
. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra, hogy
a gyermeket hatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkező
megk lönböztetéstől és megtorlástól, amely sz lei, törvényes képviselői vagy
családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagy meggyőződése
miatt érhetné őt.”

Továbbá:
-

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (2 cikk): A jelen nyilatkozatban megfogalmazo
összes jogok és szabadságok fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, poli kai vagy más
véleményre, nemze vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre vagy más
körülményre vonatkozó mindennemű megkülönböztetés nélkül mindenkit megilletnek.
Ezenkívül semmiféle megkülönböztetést nem lehet tenni annak az országnak vagy területnek
a poli kai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján, amelynek a személy állampolgára, tekintet
nélkül arra, hogy az ado ország vagy terület független, gyámság ala áll, nem rendelkezik
önkormányza al vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozo .

-

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (2.1 cikk): Az Egyezségokmányban
részes, valamennyi állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén
tartózkodó és joghatósága alá tartozó minden személy számára az Egyezségokmányban
elismert jogokat, minden megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy
egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

-

Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya (2.2 cikk): Az Egyezségokmányban
részes államok kötelezik magukat arra, hogy biztosítják az Egyezségokmányban rögzített
jogoknak fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre,
nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyoni helyzetre, születésre, vagy minden egyéb
helyzetre tekintet nélkül való gyakorlását.
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-

Nemzetközi Egyezmény a Faji Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről
(1.1 cikk): Ezen egyezmény szövegében a „faji megkülönböztetés” kifejezés minden olyan
különbségtételt, kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek alapja a
faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy
eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális téren vagy a közélet bármely más terén
az emberi jogok és alapvető szabadságjogok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy
gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása.

-

Emberi Jogok Európai Egyezménye (14 cikk): A jelen Egyezményben meghatározo jogok és
szabadságok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás,
politikai vagy egyéb vélemény, nemze vagy társadalmi származás, nemze kisebbséghez
tartozás, vagyoni helyzet, születés szerin
vagy egyéb helyzet alapján történő
megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.

-

Emberi Jogok Európai Egyezménye, Tizenkettedik Kiegészítő Jegyzőkönyv (1. cikk): 1. A
törvényben meghatározo jogok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín,
nyelv, vallás, poli kai vagy egyéb vélemény, nemze vagy társadalmi származás, nemzeti
kisebbséghez való tartozás, vagyoni helyzet, születés szerin vagy egyéb helyzet alapján
történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. 2. atóság senki ellen nem alkalmazhat
megkülönböztetést semmilyen, például az 1. bekezdésben említe alapon.

-

Az Európai Unió Alapvető Jogok Chartája (21 cikk): 1. Tilos bármiféle megkülönböztetés
nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi eredet, gene kai jellegzetesség, nyelv, vallás vagy
hit, poli kai vagy más meggyőződés, nemze kisebbséghez tartozás, tulajdon, származás,
fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján. 2. Az Európai Közösséget alapító
Szerződés és az Európai Unióról szóló Szerződés alkalmazási körében és az említe
Szerződések különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül, a nemzeti hova- tartozás alapján
történő bármiféle megkülönböztetés los.

-

Az EU faji egyenlőségről szóló irányelve 2000/43/EC

-

Az Európa Tanács miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát
igazságszolgáltatásról című dokumentum alapján a diszkriminációmentesség alapvető
elvként kell, hogy jelen legyen minden útmutató esetén, hasonlóan a gyermek
mindenekfeletti érdekének figyelembevételével, részvételhez való jogával, méltóságával és a
jogállamisággal (az iránymutató a 4 modulban kerül bemutatásra).

Mindez mit jelent?
Az alábbi táblázat a hátrányos megkülönböztetés különféle típusait tartalmazza:
Formái

Meghatározás

Példa

Közvetlen

Amikor egy személy kevésbé kedvező A roma gyerekek
elbírálásban részesül, mint egy másik, vehetnek
részt
valamilyen védett tulajdonsága alapján (pl. úszásoktatáson
a

nem
az
többi
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Indirekt
közvetett

életkor, nemzeti, nemzetiségi, vallási
hovatartozás, szexuális orientáció, stb.).
/ Amennyiben egy rendelkezés, feltétel,
gyakorlat mindenkire vonatkozik, de
bizonyos személyeket, akik a védett
tulajdonságokkal rendelkeznek különösen
hátrányosan érint!

Zaklatás

Viktimizáció /
áldozattá válás

Az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy
egyéb természetű magatartás, melynek
célja vagy hatása valamely személy védett
tulajdonsága alapján (pl. neme) az adott
személy méltóságának megsértését célozza,
vagy eredményezi, illetve megfélemlítő,
ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy
támadó környezet kialakítása.
Elfogadhatatlan
bánásmód
olyan
helyzetekben, amikor valakit újabb hátrány
ér, mert diszkrimináció miatt tesz panaszt,
vagy segít az áldozatnak.

gyerekkel közösen.
Az iskolában mindenkinek
részt kell vennie a testnevelés
órán, azoknak a mozgássérült
gyerekeknek is, akik be sem
tudnak kerekes székkel menni
a tornaterembe, és ezáltal
hátrányt szenvednek.
Rasszista viccek, szexista
megjegyzések,
különböző
tulajdonságok (pl. Kövérség,
szeplők stb.) csúfolás

Néhány diák jelzi az egyik
tanár társukra tett súlyosan
megalázó kijelentéseit, majd
mindannyian megbuknak a
vizsgán.

Diszkriminációra Azon esetekre érvényes, amikor egy Az iskolaigazgató utasításba
utasítás
beosztott utasítást kap a felettesétől, hogy adja a tanároknak, hogy az
hátrányosan különböztessen meg egy állami gondozott gyerekek
egyént, vagy egy csoport tagjait.
nem vehetnek részt az iskola
utáni foglalkozásokban.

Miért fontos?
A diszkrimináció tilalma alapvető elve a nemzetközi és nemzeti jogrendszereknek, és szoros
összefüggést mutat az emberi méltósággal.10. A hátrányos megkülönböztetés megelőzése, elkerülése
különösen fontos a fogyatékossággal élő, eltérő nemzetiségű/etnikai kisebbséghez tartozó vagy
veszélyeztetett csoportokhoz tartozó (pl. menedékkérő, kísérő nélküli, bántalmazott) gyermekek
esetében.
10

A méltóság elve az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló
iránymutatója alapvető elvét képezi: ’1. A gyermekeket minden eljárás vagy gy során gondosan, érzékenyen,
tisztességesen és tisztelettel kell kezelni, k lönös gyelmet fordítva személyes helyzet kre, jólét kre és
k lönleges sz kségleteikre, valamint teljes mértékben tiszteletben tartva fizikai és pszichológiai integritásukat.
ármilyen módon ker ljenek kapcsolatba bírósági vagy bíróságon kív li eljárásokkal vagy más
beavatkozásokkal, biztosítani kell számukra ezt a bánásmódot, tekintet nélk l jogállásukra és minőség kre
bármely eljárásban vagy gyben.’ A 4 modul bővebb információt tartalmaz.
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A gyerekek egyszerre több okból is tapasztalhatnak hátrányos megkülönböztetést (‘többszörös
megkülönböztetés). Például, egy fogyatékkal élő kislány nem járhat sakk órára, mert azon lányok
nem vehetnek részt (nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés), továbbá az iskola nincs
akadálymentesítve (a fogyatékossághoz társuló hátrányos megkülönböztetés). A gyerekek két vagy
több jellemzőjük együttes megléte alapján is tapasztalhatnak hátrányos megkülönböztetést
(‘interszekcionális hátrányos megkülönböztetés’). Például a roma asszonyok sterilizációs eljáráson
esnek át, mert ők roma nők (etnikai és nemi alapú átfedés).
Példák a hátrányos megkülönböztetésre: rasszizmus, idegengyűlölet, homofóbia, antiszemitizmus,
nemi vagy más szempontokon alapuló sztereotípiák, stb.
1. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre a diszkrimináció áldozatai számára?
 Bírósági, közigazgatási és egyeztető eljárások;
 Egyeztetési eljárások (nem helyettesítik a bírósági eljárásokat, de további jogorvoslati
eredménnyel járhatnak);
 A bírósági eljárások lehetnek polgári és büntető eljárások egyaránt
2. A szankciónak milyen szempontoknak kell megfelelnie?
A jogok megsértése esetén a szankciónak az egyenlő bánásmód jegyében, hatékonynak,
arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie, amely anyagi kártérítést is tartalmazhat.
3. Az eltérő bánásmódnak lehet létjogosultsága?
Közvetlen diszkrimináció: Nincs létjogosultsága a faji/etnikai alapon történő
megkülönböztetésnek, kivétel, ha az pozitív módon valósul meg (A faji egyenlőségről szóló
iránymutatás 2000/43).
Közvetlen (kivétel faji/etnikai alapon történő) illetve indirekt/közvetett diszkrimináció: azon
esetekben alkalmazható, ha az eltérő bánásmód egy kitűzött, törvényes cél elérése
érdekében történik és arányos.
4. Pozitív intézkedések
Annak érdekében, hogy a gyakorlatban megvalósuljon az egyenlőség, elfogadható és
fenntartható egy olyan konkrét intézkedés, amely megakadályozza az egyenlőtlenséget, vagy
kiegyenlíti az esélyeit az érintett, hátrányos helyzetben lévő csoport tagjainak.
Például, azon program vagy gyakorlat, amely egy korábbi hátrányos megkülönböztetésből
adódó egyenlőtlenséget kíván kiegyenlíteni az érintett csoport tagjainak (például romák)
esetében a munkavállalás, oktatás vagy lakhatás területein.
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Gyakorlat: esettanulmányok

1. Tény: A bírósági tárgyaló nem közelíthető meg kerekesszékkel.
Kulcs fogalmak:
2. Tény: A szakellátásban élő cigánygyerekek nagyobb arányban kerülnek gyermekotthonba
‘tanulatlanságuk, problémás viselkedésük’ miatt, míg a nem cigány gyerekek nagyobb
arányban kerülnek nevelőszülős családokhoz.
Kulcs fogalmak:
3. Tény: A lányok ki vannak szolgáltatva egy tanár szexista megnyilvánulásainak.
Kulcs fogalmak:
4. Tény: Minden gyerek, köztük a vegetáriánus gyerekek is húst tartalmazó ételt kapnak a
gyermekotthonban.
Kulcs fogalmak:
5. Tény: allókészülékkel rendelkező gyerekek meghallgatása nem lehetséges a helyi bíróságon,
mert nem áll rendelkezésre jelnyelvi tolmács.
Kulcs fogalmak:
6. Tény: A gyermekotthon vezetője utasításba adja az ott dolgozóknak, hogy akadályozzák meg
a roma szülők bejutását az otthonba.
Kulcs fogalmak:
7. Tény: Egy szexuális bántalmazás vélelmezett áldozatát megbilincselik és 6 órán át fogva
tartják a rendőrségi fogdában mielőtt felvennék a vallomását.
Kulcs fogalmak:
8. Tény: Egy bűncselekményt elkövető gyerek nem volt jogosult elterelésre, alternatív
büntetésre, mert a szülők nem tudták volna kifizetni az áldozatnak járó pénzügyi
kompenzációt.
Kulcs fogalmak:
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1.2B A GYERMEK LEGFŐBB ÉRDEKEI
Mit tartalmaz a jogi keret?
-

-

A gyermekek jogairól szóló egyezmény 3. cikk 1 bekezdése:
“A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a
törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntés kben a gyerek legfőbb érdeke az
elsődlegesen figyelembe veendő.”
A Gyermekjogi Bizottság 14. Számú átfogó kommentárja: a gyermek legfőbb érdekének
figyelembe vétele (2013)

Mit értünk ezalatt?
Annak érdekében, hogy megértsük mire is vonatkozik ez a rész, érdemes lényegi elemeit külön
megvizsgálni:
-

-

-

Minden, a gyermeket érintő döntésükben:
o

Széleskörű: Bármi, ami egy gyereket vagy gyerekek csoportját érinti, beleértve
például a következők: jogszabálytervezet, költségvetés, országos szintű szakpolitikák
és bármi, ami a gyermekekre hatással van.

o

Közvetlenebbül: Azon döntések is, amely közvetlenül hatással vannak a gyerekekre,
például oktatáspolitika, gyermek egészségügy, fogorvosi ellátás, szabadidős
tevékenységes, a szabadidős tevékenységek finanszírozása.

o

Közvetlenül: Végezetül az egyes gyermekekre, vagy gyermekek csoportjára vonatozó
döntések: iskoláztatási korhatár, gyermekelhelyezés, a gyermek családjából történő
kiemelése, stb.

A gyerek legfőbb érdeke:
o

Ezt rugalmasan kell kezelni a gyermek egyéni szükségleteinek és jogainak
megfelelően. Egy adott csoporthoz tartozó gyermekek esetében a szükségletek és
jogok előzetes felmérése elengedhetetlen.

o

Annak érdekében, hogy a gyerek legfőbb érdeke meghatározható legyen felmérést
szükséges készíteni, amely során figyelembe kell venni: a gyermek helyzetét; a
gyermek véleményét; a családi és társas kapcsolatok jellegzetességét; gondoskodás,
biztonság és védelem; veszélyeztetettség; az oktatáshoz és egészséghez való jogát.
(Bővebb információ a 14. számú átfogó kommentárban található)

Elsődlegesen figyelembe veendő:
o

A gyerek érdekeit valós megfontolás alá kell vetni: bizonyítani kell, hogy a gyerek
érdekeit megvizsgálták, és elsődleges szempontként gyelembe ve ék.
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Miért fontos?
Ez a cikkely, különösen fontos a gyerekekkel folytatott kommunikáció során, mivel segít a gyerekek
valamennyi jogának védelmében és alkalmazásában. Abban is segít, hogy a döntéshozók és
szakemberek gondolkodásának és tevékenységének fókuszában az a gondolat álljon, miképpen
vehetnék minél teljesebben figyelembe az adott gyerek vagy gyerekek csoportjainak legfőbb
érdekeit, amely meghatározó hatást gyakorolhat az egyes gyerekre, gyerekekre.
Fontos azonban figyelembe venni, hogy a gyerekek „legfőbb érdeke” időnként konfliktusba kerülhet
a gyerek vágyaival, kívánságaival és érzéseivel, és ezekben az esetekben, kiemelkedően fontos, hogy
a szakemberek tudják, hogy nekik mi a dolguk. Például, ha egy gyerek otthon szeretne élni a
családjában, de a szülők életmódja, a helyi körülmények, az iskola támogatásának hiánya, vagy más
ok miatt ez nem lehetséges, akkor nyilvánvalóan ütközés lesz a gyerek vágyai és legfőbb érdekei
között.
Példák
-

Az Igazságügyi Minisztérium, egy a munkavállaláshoz kapcsolódó szabályzatot készít elő. A
szabályzat a gyerekekre, illetve speciális csoportokhoz tartozó gyerekekre gyakorolt –
hatásvizsgálata megtörtént. A vizsgálat kimutatta, hogy a tervezett változtatás megnehezíti a
18 év alattiak munkavégzését. A vizsgálat megállapítja és meghatározza, hogy azon
gyermekek számára, akiknek 18 éves koruk előtt munkát kell vállalniuk, legfőbb érdekük,
hogy azt biztonságos és szabályozott körülmények között tegyék. Ezt követően az ennek
megfelelő változtatások belekerülnek a szabályzatba.

-

Egy gyerek szülei, egy elhúzódó és elmérgesedett váláson mennek keresztül. Vita övezi, hogy
a gyerek melyik szülőnél kerüljön elhelyezésre. A jogi képviselő arra törekszik, hogy a gyerek
véleményét megismerje, míg a szociális munkás elkészíti a szükséges felméréseket, ahhoz,
hogy a Bíróság meghozza a döntést, amely elsődleges szempontként veszi figyelembe a
gyerek legfőbb érdekét.

-

A kollégiumban új heti menüt állítanak össze a következő hétre. Mivel a hús ára az elmúlt
időben magasra emelkedett, az egyik munkatárs felveti a lehetőségét annak, hogy
csökkentsék a húst tartalmazó ételek számát 2 napra egy héten, a következő hónapban. A
kollégium vezetője megvizsgálja, hogy a felmerülő költségcsökkentés milyen
következményekkel járhat a gyerekek egészsége és megfelelő tápláltsága érdekében, majd a
gyerekek legfőbb érdeke alapján dönt. Továbbá bevonja a gyerekeket az étlap végső
kialakításakor.
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ELLENÖRZŐ LISTA: A KÖVETKEZŐ LISTA SEGÍTSÉGÜNKRE LEHET A GYEREKEK LEGFŐBB ÉRDEKÉNEK
MEGHATÁROZÁSAKOR11
Első lépés: Beszéljünk a gyerekhez
 Tudunk a gyerektől közvetlenül kérdezni? Mit mond?
 Milyenek a gyerek nézetei, kívánságai, érzései?
 Meg tudjuk kérdezni, hogy szerinte mi az ő legfőbb érdeke?
Második lépés: Azokkal beszélni, akik ismerik a gyereket
 Mit mondanak a gyerek szülei, gondozói, gyámja a gyerek érzéseiről/vágyairól (vigyázzunk, hogy ez
az információ pontos legyen)
 Mit gondolnak a gyerek szülei, gondozói, gyámja arról, hogy mik a gyerek legfőbb érdekei?
 Mit gondol a gyerekvédelmi gyám, gondnok, vagy más képviselő a gyerek kívánságairól,
érzéseiről? (vigyázzunk, hogy ez az információ pontos legyen)
 Mit gondolnak a többi érintett szakemberek?
Harmadik lépés: Mit gondol, mi a gyerek legfőbb érdeke?
 Vegyük figyelembe a gyerek szükségleteit, ideértve a korát/nemét/kultúráját és minden más
szempontot, így a fogyatékosságot és a fejlődési elmaradásokat is.
 Vegyük számításban a saját szakmai tapasztalatainkat, és mások tapasztalatait is, de ugyanakkor a
gyerek egyéni/egyedi szükségleteit is.
 Mik a rövid, közép és hosszú távú ismert, potenciális és lehetséges kimenetei/következményei
bármely lépésnek.
Negyedik lépés: A döntést követően ne felejtsük mindezt megbeszélni a gyerekkel.
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Jegyzet:








1.2C: AZ ÉLETHEZ, ÉLETBEN MARADÁSHOZ ÉS FEJLŐDÉSHEZ VALÓ JOG
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Mit tartalmaz a jogi keret?
A gyermekjogi egyezmény 6 cikke alapján:
“1. Az Egyezményben részes államok elismerik, hogy minden gyermeknek velesz lete joga
van az életre. 2. Az Egyezményben részes államok a lehetséges legnagyobb mértékben
biztosítják a gyermek életben maradását és fejlődését.”
Mit értünk ez alatt?
Az Egyezmény 6. cikke szerint minden gyereknek joga van ahhoz, hogy olyan környezetben,
közösségben, társadalomban éljen, ahol biztosítják jogát az élethez, életben maradáshoz, és a
fejlődéséhez szükséges minden feltételhez.
Miért fontos?
Ez a jog azért fontos, mert kimondja, hogy a gyerekeknek velük született joguk van az életben
maradáshoz és ennek érdekében az államnak minden segítséget meg kell adnia, a feltételeket
biztosítania, így támogató környezet aktív biztosítását és egyidejűleg a gyerek jogainak megsértését
megelőző és tiltó, büntető intézkedéseket is.
Példák
-

A gyilkosság tilalma a Büntető Törvénykönyvben – példa arra, hogy az adott állam, hogyan
tudja megelőzni, hogy kioltsák egy gyermek életét.

-

A közlekedési szabályok előírják, hogy a jármű vezetőnek csökkentenie kell a gépjármű
sebességét az iskolák és játszóterek közelében.

-

Az állam széleskörű, ingyenes egészségügyi ellátást biztosít minden gyermek számára.

-

Az életfogytiglani börtönbüntetés tilalma, a lehetséges szabadlábra helyezés nélkül.

-

A szabadságvonás legvégső esetben, legrövidebb ideig történő alkalmazása.

-

Szabadidős és fejlesztő tevékenységek megvalósítása a szakellátásban lévő gyerekek
rehabilitációja érdekében.

A ’gyerek fokozatosan kibontakozó képességei’-ről szóló (a gyermekjogi egyezmény 5 cikke) rész
ugyancsak fontos:
“Az Egyezményben részes államok szteletben tartják a sz lőknek vagy,
adott esetben a helyi szokás szerint, a nagycsaládnak vagy a
közösségnek, a gyámoknak vagy más, a gyermekért törvényesen felelős
személyeknek azt a felelősségét, jogát és kötelességét, hogy a
gyermeknek az Egyezményben elismert jogai gyakorlásához, képességei
fejlettségének megfelelően, iránymutatást és tanácsokat adjanak.”
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Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága használja ezt a kifejezést, annak leírására, hogy az érettség, az éretté
válás egy tanulási folyamat, ahol a gyerekek fokozatosan szereznek ismereteket, kompetenciákat, és
egyre jobban megértik a világot, benne saját jogaikat, és azt is, hogy ezeket hogyan lehet
érvényesíteni. A Bizottság útmutatása12 alapján a gyerek fokozatosan kibontakozó képességeinek
elősegítése érdekében folyamatosan biztosítani kell számukra a megfelelő támogatást, útmutatást,
tiszteletben tartva a gyerek érdeklődését, kívánságait, ahogy fejlettségi fázisát is ahhoz, hogy önálló
döntéseket hozzon összhangban a saját legfőbb érdekeivel.
-

“Az 5 cikk alapján a ’gyerek fokozatosan kibontakozó képessége arra utal, hogy hogy az
érettség, az éretté válás egy tanulási folyamat része ahol a gyerekek fokozatosan szereznek
ismereteket, kompetenciákat, és egyre jobban megértik a világot. A gyerekek ’kibontakozó
képességének’ figyelembe vétele elengedhetetlen a további jogok érvényesítése érdekében.
Kifejezetten fontos figyelembe vétele a koragyermekkori korban (sz letéstől a az iskola
kezdésig), amikor gyors, fejlődés jellemzi mind fizikai, kognitív, szociális és érzelmi
szempontból a gyerekeket. Az 5 cikk tartalmazza azt, hogy a sz lőknek (és egyéb gondviselők)
felelősség k, joguk és kötelesség k a gyerekek jogai gyakorlásához, képességeinek
megfelelően iránymutatást és tanácsokat adni. Ez a rész kiemeli, hogy a gyerek legfőbb
érdekét és kívánságait valamint képességét az önálló döntéshozatalra figyelembe kell venni.
A fiatalabb gyerekek általában több támogatást, segítséget igényelnek, mint az idősebbek,
azonban az azonos korú gyermekek esetében is lehetnek egyéni eltérések, érettségbeli,
fejlettségbeli eltérések, amit az adott helyzetben figyelembe kell venni. A ’fokozatosan
kibontakozó képesség’re úgy kell tekinteni, mint egy pozitív és a képessé válás folyamatát
képező tényező, semmiképp sem szabad korlátozni a gyermek önállóságát és önkifejezését,
arra hivatkozva, hogy még éretlen és nem érte el a megfelelő kort az eljárási folyamatban
való részvételre. A sz lőket (és egyéb gondviselőket) bátorítani kell arra, hogy a gyermekközpontú megközelítésnek megfelelően tudjanak ’iránymutatást és tanácsokat’ adni,
párbeszéd és más módszerek segítségével, hogy a gyermek jogait gyakorolni tudja, beleértve
a részvételhez való jogot (12 cikk) és a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság jogát
(14 cikk)”13

Egyszerűen fogalmazva a ’fokozatosan kibontakozó képességek’ fogalma lehetővé teszi a gyermek
jogainak gyakorlását a gyermekkor egészére nézve.
A „fokozatosan kibontakozó képességek” koncepciója közvetlen összef ggést mutat a gyereki fejlődés
koncepciójával, amelyet a 2. Modulban részletesen fogunk megtárgyalni.

12

. ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, 7. Számú Átfogó Kommentár “A koragyermekkori jogok alkalmazása a
gyakorlatban” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), 17. pont.
13
ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, 7. Számú Átfogó Kommentár “A koragyermekkori jogok alkalmazása a
gyakorlatban” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), 17. pont.
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1.2D A GYERMEK VÉLEMÉNYÉNEK MEGHALLGATÁSA, TISZTELETBEN TARTÁSA ÉS A RÉSZVÉTEL

Mit tartalmaz a jogi keret?
-

A gyermekjogi egyezmény 12 cikke:
„1. Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek
számára biztosítják azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon
kinyilváníthassa véleményét, a gyermek véleményét, figyelemmel korára és érettségi
fokára, kellően tekintetbe kell venni.
. Ebből a célból nevezetesen lehetőséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely
olyan bírói vagy közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlen l vagy
képviselője, illetőleg arra alkalmas szerv útján, a hazai jogszabályokban foglalt
eljárási szabályoknak megfelelően meghallgassák.”

Mit értünk ezalatt?
A 12. cikk lényege, hogy a gyerekeknek joga van ahhoz, hogy kifejthessék véleményüket,
meghallgassák őket, és véleményüket minden őket érintő kérdésben figyelembe vegyék.
A gyermek véleményének meghallgatása gyakran kapcsolódik a részvételhez való joghoz. Például a
gyermekbarát tónus és környezet megteremti a gyermek kényelem- és biztonságérzetét, és így
segítségül van abban, hogy a gyermek jogát az őt érintő információkhoz. Csak ezáltal készülhet fel és
fejezheti ki nézeteit. Például egy gyermeket behívhatnak tanúként egy bírósági tárgyalásra, azonban,
ha előzetesen nem kap információt az érintett ügyről és a bírósági eljárás menetéről, a tanúvallomás
szinte lehetetlennek tűnik. A gyerekeket minden esetben tájékoztatni kell, csak ezzel biztosítható
valódi véleményük megfogalmazása.
Az ’ítélőképessége birtokában lévő’ és az ’életkorának és érettségének megfelelően kell figyelembe
venni’ feltételek nem korlátozhatják a gyermek véleményének tiszteletben tartását, ezzel ellentétben
azt figyelembe véve kell őt meghallgatni (lásd feljebb a ’fokozatosan kibontakozó képességek’
koncepcióját.
Miért fontos?
A részvételhez és a véleménynyilvánításhoz való jog a Gyermekjogi Egyezmény alapelvei közé
tartozik. Kiemelkedően fontos a következők miatt:
-

alapvető jogok;

-

általa más alapvető jogok gyakorolhatók;

-

hozzájárul a gyermek méltóságához és jóllétéhez;

-

hozzájárul a társadalom fejlődéséhez és a jövő társadalmához.
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Példák
-

A gyermeket bűncselekmény elkövetésével vádolják. Részt kell vennie egy a kihallgatáshoz
kapcsolódó elterelő programban. Ennek eredményeképpen képes lesz elmondani, hogy
megbánta amit tett, és hogy miért viselkedett úgy, ahogy. A későbbiekben részt vesz egy
közösségi alapú elterelő programban, amely a kiváltó okok kezelésével foglalkozik. Ennek
eredményeképp nem követ el a továbbiakban bűncselekményt.

-

Az Oktatási Minisztérium módosítja a Nemzeti Alaptantervet a középiskolások számára a
szexuális felvilágosítás témájában. Gyerekeket kérnek fel, hogy találkozókon és
megbeszéléseken vegyenek részt. Ezek a megbeszélések az életkoruknak megfelelően
kerülnek megszervezésre. A gyerekek észrevételei és javaslatai jelentős hatással lesznek a
tanterv kialakítására. Ennek eredményeként a tanterv az adott korcsoport számára
megfelelő, és mind a tanárok, mind a diákok pozitívan értékelik a változtatásokat.

-

Egy gyerek szexuális bántalmazás áldozatává válik. Az anyja elviszi a gyereket az orvoshoz,
mert úgy érzi, valami nincs rendben, de nem tudja az okát. Az orvos támogatja a gyereket,
abban, hogy elmondja mi történt és gyermekvédelmi jelzést tesz. A szociális munkás és a
rendőr megbeszélik, hogy milyen feltételek lennének a legalkalmasabbak a gyerek
meghallgatásához, ahol elmondhatja mi történt vele. A bírósági tárgyaláson tanúként részt
vesz, és a vallomását egy előre felvett videófilm segítségével ismertetik. A bírósági
tárgyaláson minden résztvevő barátságos hangnemben és utcai öltözékben beszél hozzá.
Ezzel megtörténik a vallomástétel és a büntetőeljárás kezdetét veszi. A gyermek egy 5 éves
kislány.

A képzés későbbi fázisában sor kerül a gyermekbarát kommunikációs technikák (3 modul) és az
eljárási folyamatokban alkalmazható gyermekbarát módszerek (4 modul) bemutatására, továbbá,
mind nemzetközi, mind regionális jó gyakorlatok bemutatására.
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1.3 GYERMEKI JOGOK ORSZÁGOS SZINTEN
Jegyzet:
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1.4 GYERMEKI JOGOK SZAKMAI SZINTEN
Jegyzet:
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Jegyzet:
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OLVASÓKÖNYV – ELSŐ MODUL
A nemzetközi gyermeki jogok kialakulásának története:
1923 - Eglantyne Jebb, a Save the Children alapítója (Nagy Britannia), felvázolja a gyermeki jogok alapvető
elemeit az I. világháborút elszenvedő gyerekek tapasztalatiból kiindulva.14
1924 – A Népszövetség elfogadja Jebb alapelveit és kidolgozza a „Gyermekek Jogairól Szóló
Nyilatkozatot”.15 A Nyilatkozat, minden gyermekre vonatkozik, bármilyen megkülönböztetés nélkül.
1934 – A Nyilatkozatot aláíró országok vállalják, hogy az alapelveket átültetik a nemzeti jogba.16
1946 – Megalakul az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek
Gyorssegélyalapja (United Nations International Children’s Emergency Fund - UNICEF).
1948 – Az emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásra kerül; A Gyermekek Jogairól Szóló
Nyilatkozat második verziója elkészül (pontosítva a jog megkülönböztetés mentes bánásmód és a
családhoz való jog részeket).17
1959 – Elfogadásra kerül a Gyermekek Jogairól Szóló Nyilatkozat harmadik változata.18
1960-as és 1970-es évek – Számos, a gyermeki jogokhoz kapcsolódó nemzetközi dokumentum kerül
elfogadásra: A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 19; Gazdasági, szociális és kulturális
jogok nemzetközi egyezségokmánya (1976)20 A nőkkel szembeni diszkrimináció valamennyi formájának
felszámolásáról szóló egyezmény (1980)21.
1979 – A ’gyermek’ nemzetközi éve. Az ENSZ Emberjogi Bizottsága felállít egy munkacsoportot a gyermeki
jogi egyezmény előkészítésére.22
1989 – A Gyermekjogi Egyezmény elkészül és aláírhatóvá válik. Rövid idő alatt a legszélesebb körben
ratifikált egyezménnyé lesz a történelemben. Magyarország 1991-ben ratifikálja, 1991.évi LXIV. törvény
2000 – Elkészülnek és aláírhatóvá válnak a Gyermekjogi Egyezmény első és második Fakultatív
Jegyzőkönyvei: a fegyveres konfliktusban érintett gyermekek; a gyermekkereskedelemről, a
gyerekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról (hatályba lépés ideje: 2002). Magyarország 2009-ben
ratifikálja, 2009. évi CLX és 2009.évi CLXI törvény23
2011 – Elkészül és aláírhatóvá válik a Gyermekjogi Egyezmény harmadik fakultatív Jegyzőkönyve: a
panaszjog területe (hatályba lépés ideje: 2014).
14

Save the Children UK, “ istory”, angol nyelven : http://www.savethechildren.org.uk/about-us/history
UN Documents, “Geneva Declaration on the Rights of the Child”, http://www.undocuments.net/gdrc1924.htm ).
16
Report of the Secretary-General, International Child Welfare Review, 1934, 30. Cited in Van Buren, Geraldine,
The International Law on the Rights of the Child, Save the Children, 1995, p 9.
17
Child Rights Information Network, “Declaration on the Rights of the Child – 1948” available at:
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=1309
18
G.A. res. 1386(XIV),(1959).
19
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, entered
into force Mar. 23, 1976.
20
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, entered into force Jan. 3, 1976.
21
G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, entered into force Sept. 3, 1981.
22
Audiovisual Library of International Law, “Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November
1989”, available at: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/crc/crc.html
23
http://unicef.hu/a-gyermekjogi-egyezmenyhez-csatolt-fakultativ-jegyzokonyvek/
15
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Kivonatok vonatkozó nemzetközi dokumentumokból (választható gyakorlat az 1.4-es részhez)
ENSZ GYERMEKEK JOGAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYE (1989)24 - KIVONAT
2. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó
gyermekek számára az Egyezményben lefektetett jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen a
gyermeknek vagy szüleinek vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai
vagy más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete,
cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül.
2. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra, hogy a gyermeket
hatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkező megkülönböztetéstől és megtorlástól,
amely szülei, törvényes képviselői vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége,
véleménynyilvánítása vagy meggyőződése miatt érhetné őt.
3. CIKK
1. A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a
törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló
érdekét veszik figyelembe elsősorban.
6. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok elismerik, hogy minden gyermeknek veleszületett joga van az
életre.
2. Az Egyezményben részes államok a lehetséges legnagyobb mértékben biztosítják a gyermek
életben maradását és fejlődését.
9. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermeket szüleitől, ezek akarata
ellenére, ne válasszák el, kivéve, ha az illetékes hatóságok, bírói felülvizsgálat lehetőségének
fenntartásával és az erre vonatkozó törvényeknek és eljárásoknak megfelelően úgy döntenek, hogy
ez az elválasztás a gyermek mindenek felett álló érdekében szükséges. Ilyen értelmű döntés
szükséges lehet bizonyos különleges esetekben, például akkor, ha a szülők durván kezelik vagy
elhanyagolják gyermeküket, illetőleg ha különválva élnek és dönteni kell a gyermek elhelyezéséről.
12. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják
azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a gyermek
véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni.

24

http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/archiv/vanjogod/kezikonyv_gyermekjogi_egyezmeny.pdf
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2. Ebből a célból nevezetesen lehetőséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely olyan bírói vagy
közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselője, illetőleg arra alkalmas
szerv útján, a hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően meghallgassák.
19. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden arra alkalmas, törvényhozási, közigazgatási,
szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki
durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás - ideértve a
nemi erőszakot is - bármilyen formájától mindaddig, amíg szüleinek vagy valamelyik szülőjének,
illetőleg törvényes képviselőjének vagy képviselőinek, vagy bármely más olyan személynek, akinél
elhelyezték, felügyelete alatt áll.
2. Ezek a védelmi intézkedések szükség szerint olyan hatékony eljárásokat foglalnak magukban,
amelyek a gyermek és gondviselői számára szükségesek szociális programok létrehozását teszik
lehetővé, továbbá
a fentebb leírt rossz bánásmód eseteiben hozzájárulnak a cselekmény
felismeréséhez, bejelentéséhez, a jelentés illetékes helyre juttatásához, vizsgálatához, kezeléséhez és
az esetek figyelemmel kíséréséhez; szükség szerint magukban foglalják a bírói beavatkozással
kapcsolatos eljárást is.
20. CIKK
1. Minden olyan gyermeknek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi
környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam
különleges védelmére és segítségére.
2. Az Egyezményben részes államok hazai jogszabályainak megfelelően intézkednek helyettesítő
védelem iránt az ilyen gyermek számára.
3. Ez a helyettesítő védelem történhet családnál való elhelyezés, az iszlám jog kafalahja szerinti
gondnokság, örökbefogadás, illetőleg szükség esetén megfelelő gyermekintézményekben való
elhelyezés formájában. A megoldás kiválasztásánál kellően figyelembe kell venni a gyermek
nevelésében megkívánt folyamatosság szükségességét, valamint nemzetiségi, vallási, kulturális és
nyelvi származását.
23. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok elismerik, hogy a szellemileg vagy testileg fogyatékos
gyermeknek emberi méltóságát biztosító, önfenntartását előmozdító, a közösségi életben való
tevékeny részvételét lehetővé tevő, teljes és tisztes életet kell élnie.
2. Az Egyezményben részes államok elismerik a fogyatékos gyermeknek a különleges gondozáshoz
való jogát, és a rendelkezésükre álló forrásoktól függő mértékben, az előírt feltételeknek megfelelő
fogyatékos gyermeknek és eltartóinak, kérelemre, a gyermek állapotához és szülei vagy gondviselői
helyzetéhez alkalmazkodó segítséget biztosítanak.
3. Tekintettel a fogyatékos gyermek sajátos szükségleteire, a 2. bekezdés értelmében nyújtott
segítség a gyermek szüleinek vagy gondviselőinek anyagi erőforrásait figyelembe véve, lehetőség
szerint ingyenes, és úgy kell alakítani, hogy a fogyatékos gyermek valóban részesülhessen oktatásban,
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képzésben, egészségügyi ellátásban, gyógyító-nevelésben, munkára való felkészítésben és szabadidőtevékenységben oly módon, hogy ezek biztosítsák személyisége lehető legteljesebb
kibontakoztatását kulturális és szellemi területen egyaránt.
4. Az Egyezményben részes államok a nemzetközi együttműködés szellemében előmozdítják a
fogyatékos gyermekek megelőző egészségügyi ellátásával, orvosi, pszichológiai és funkcionális
kezelésével, a gyógyító-nevelés módszereivel és a szakképzési intézményekkel kapcsolatos
információk cseréjét és terjesztését, valamint az adatok hozzáférhetőségének biztosításával lehetővé
teszik a részes államok számára, hogy ezeken a területeken javíthassák lehetőségeiket és
szakismereteiket, bővíthessék tapasztalataikat. Ebben a tekintetben különösen figyelembe veszik a
fejlődő országok szükségleteit.
24. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz
való jogát, valamint, hogy orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen. Erőfeszítéseket
tesznek annak biztosítására, hogy egyetlen gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a
szolgáltatásoknak az igénybevételére irányuló jogától.
27. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek jogát olyan életszínvonalhoz,
amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését.
2. Elsősorban a szülők, vagy a gyermekért felelős más személyek alapvető feladata, hogy lehetőségeik
és anyagi eszközeik határai között biztosítsák a gyermek fejlődéséhez szükséges életkörülményeket.
3. Az Egyezményben részes államok, az adott ország körülményeit és a rendelkezésre álló eszközöket
figyelembe véve, megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a szülőt, illetőleg a
gyermek más gondviselőit segítsék e jog érvényesítésében, és szükség esetén anyagi segítséget
nyújtanak, valamint segítő programokat hoznak létre különösen az élelmezéssel, a ruházkodással és a
lakásüggyel kapcsolatban.
4. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést arra, hogy a
gyermektartásdíjat behajtsák a szülőktől vagy a gyermekkel szemben pénzügyi felelősséggel tartozó
bármely más személytől, saját területükön és külföldön egyaránt. Különösen azokra az esetekre
figyelemmel, amelyekben a gyermekkel szemben pénzügyi felelősséggel tartozó személy nem
ugyanabban az államban él, mint a gyermek, a részes államok előmozdítják a nemzetközi
megállapodásokhoz való csatlakozást vagy ilyenek megkötését, valamint bármely más, alkalmas
megegyezés elfogadását.
28. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek az oktatáshoz való jogát, és különösen e
jog gyakorlásának fokozatos, az esélyegyenlőség alapján való gyakorlása céljából:
a) az alapfokú oktatást mindenki számára kötelezővé és ingyenessé teszik;
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b) előmozdítják a középfokú oktatás, különböző, mind általános, mind szakirányú formáinak
megszervezését, és ezeket minden gyermek számára megnyitják és hozzáférhetővé teszik, továbbá
intézkedéseket tesznek az oktatás ingyenességének bevezetésére és szükség esetére pénzügyi
segítségnyújtásra;
c) minden arra alkalmas eszközzel biztosítják, hogy bárki képességeitől függően bejuthasson a
felsőoktatásba;
d) minden gyermek számára nyílttá és hozzáférhetővé teszik az iskolai és pályaválasztási tájékoztatást
és tanácsadást;
e) intézkedéseket tesznek az iskolába járás rendszerességének előmozdítására és a lemorzsolódás
csökkentésére.
2. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést annak érdekében,
hogy az iskolai fegyelmet a gyermeknek, mint emberi lénynek a méltóságával összeegyeztethetően és
az Egyezménynek megfelelően alkalmazzák.
3. Az Egyezményben részes államok elősegítik és előmozdítják a nemzetközi együttműködést az
oktatásügy területén, különösen annak érdekében, hogy megszüntessék a tudatlanságot és az
írástudatlanságot az egész világon, és megkönnyítsék a tudományos és technikai ismeretek
megszerzését, valamint a korszerű oktatási módszerek megismerését. Ebben a tekintetben különösen
figyelembe veszik a fejlődő országok szükségleteit.
32. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek azt a jogát, hogy védelemben
részesüljön a gazdasági kizsákmányolás ellen, és ne legyen kényszeríthető semmiféle kockázattal
járó, iskoláztatását veszélyeztető, egészségére, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy társadalmi
fejlődésére, ártalmas munkára.
2. Az Egyezményben részes államok törvényhozási, közigazgatási, szociális és oktatásügyi
intézkedéseket tesznek a jelen cikk végrehajtásának biztosítására. Ebből a célból és figyelembe véve
más, nemzetközi okmányok idevágó rendelkezéseit, a részes államok különösen:
a) meghatározzák az alkalmaztatáshoz szükséges legalacsonyabb életkort vagy életkorokat;
b) megfelelően szabályozzák a munkaidőt és az alkalmaztatási feltételeket;
c) megfelelő büntetésekkel vagy más szankciókkal biztosítják a jelen cikk hatékony végrehajtását.
33. CIKK
Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést, ideértve a
törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelésügyi intézkedéseket, arra, hogy megvédjék a
gyermekeket az erre vonatkozó nemzetközi egyezményekben meghatározott kábító- és pszichotrop
szerek tiltott fogyasztásától, és hogy megakadályozzák a gyermekeknek e szerek tiltott előállításában
és kereskedelmében való felhasználását.
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34. CIKK
Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy megvédik a gyermeket a nemi
kizsákmányolás és a nemi erőszak minden formájától. Ebből a célból az államok hazai, kétoldalú és
többoldalú síkon különösen az alábbiak megakadályozására tesznek intézkedéseket:
a) a gyermek ösztönzése vagy kényszerítése törvénytelen nemi tevékenységre;
b) a gyermekek kizsákmányolása prostitúció vagy más törvénytelen nemi tevékenység céljára;
c) a gyermekek kizsákmányolása pornográf jellegű műsorok vagy anyagok elkészítése céljára.
35. CIKK
Az Egyezményben részes államok hazai, kétoldalú és többoldalú síkon meghoznak minden alkalmas
intézkedést arra, hogy megakadályozzák a gyermekek bármilyen formában történő elrablását,
eladását vagy a velük való kereskedelmet.
36. CIKK
Az Egyezményben részes államok megvédik a gyermeket a jólétére bármilyen szempontból káros
kizsákmányolás bármely más formája ellen is.
37. CIKK
Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy
a) gyermeket ne lehessen sem kínzásnak, sem kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy
bánásmódnak alávetni. Tizennyolc éven aluli személyek által elkövetett bűncselekményekért sem
halálbüntetést, sem szabadlábra helyezés lehetőségét kizáró életfogytiglan tartó szabadságvesztést
ne legyen szabad alkalmazni;
b) gyermeket törvénytelenül vagy önkényesen ne fosszanak meg szabadságától. A gyermek őrizetben
tartása vagy letartóztatása, vagy vele szemben szabadságvesztés-büntetés kiszabása a törvény
értelmében csak végső eszközként legyen alkalmazható a lehető legrövidebb időtartammal;
c) a szabadságától megfosztott gyermekkel emberségesen és az emberi méltóságnak kijáró
tisztelettel, életkorának megfelelő szükségleteinek figyelembevételével bánjanak. Különösképpen el
kell különíteni a szabadságától megfosztott gyermeket a felnőttektől, kivéve, ha a gyermek mindenek
felett álló érdekében ennek ellenkezője tűnik ajánlatosabbnak; a gyermeknek, rendkívüli
körülményektől eltekintve, joga van levelezés és látogatások útján kapcsolatban maradni családjával;
d) a szabadságától megfosztott gyermeknek joga legyen igen rövid idő alatt jogsegély vagy bármely
más alkalmas segítséget igénybe venni, valamint joga legyen arra is, hogy szabadságelvonásának
törvényességével kapcsolatban bírósághoz vagy más illetékes, független és pártatlan hatósághoz
forduljon, és hogy az ügyben sürgősen döntsenek.
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38. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat, hogy tiszteletben tartják és tartatják a
nemzetközi humanitárius jognak fegyveres konfliktus esetén reájuk vonatkozó azokat a szabályait,
amelyek által nyújtott védelem a gyermekekre is kiterjed.
2. Az Egyezményben részes államok minden lehető gyakorlati intézkedés megtételével gondoskodnak
arról, hogy a tizenötödik életévüket be nem töltött személyek ne vegyenek részt közvetlenül az
ellenségeskedésekben.
3. Az Egyezményben részes államok tartózkodnak attól, hogy tizenötödik életévüket be nem töltött
személyeket besorozzanak fegyveres erőikbe. Amennyiben tizenötödik életévüket betöltött, de
tizennyolc éven aluli személyeket besoroznak, az Egyezményben részes államok minden erejükkel
azon lesznek, hogy a legidősebbek besorozásának adjanak elsőbbséget.
4. Az Egyezményben részes államok a fegyveres konfliktus esetén a polgári lakosság védelmét
illetően a nemzetközi humanitárius jog értelmében reájuk háruló kötelezettségüknek megfelelően
megtesznek minden lehető gyakorlati intézkedést a fegyveres konfliktus által érintett gyermekek
védelemben és gondozásban részesítésére.
39. CIKK
Az egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést arra, hogy az
elhanyagolás, a kizsákmányolás és a durva bánásmód, a kínzás vagy a kegyetlen, embertelen vagy
megalázó büntetések vagy bánásmód bármely más formájának, illetőleg a fegyveres konfliktusnak
áldozatává vált bármely gyermek testi és szellemi rehabilitációját és a társadalomba való
beilleszkedését megkönnyítsék. Ennek a rehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a
gyermek egészségét, önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell történnie.
40. CIKK
1. Az Egyezményben részes államok elismerik a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt
vagy abban bűnösnek nyilvánított gyermeknek olyan bánásmódhoz való jogát, amely előmozdítja a
személyiség méltósága és értéke iránti érzékének fejlesztését, erősíti a mások emberi jogai és
alapvető szabadságai iránti tiszteletét, és amely figyelembe veszi korát, valamint a társadalomba való
beilleszkedése és abban építő jellegű részvétele elősegítésének szükségességét.
2. Ebből a célból, valamint figyelemmel a nemzetközi okmányok erre vonatkozó rendelkezéseire, az
Egyezményben részes államok különösen gondoskodnak arról, hogy
a) a gyermeket ne lehessen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítani, vádolni vagy abban bűnösnek
nyilvánítani, olyan cselekmény vagy mulasztás miatt, amely az elkövetés idején sem a hazai, sem a
nemzetközi jog értelmében nem volt bűncselekmény;
b) a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított gyermeknek legalább az alábbi biztosítékokra legyen
joga:
(i) mindaddig ártatlannak tekintsék, ameddig bűnösségét a törvény szerint be nem bizonyították;
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(ii) a legrövidebb határidőn belül közvetlenül vagy szülei, illetőleg adott esetben törvényes képviselői
útján tájékoztassák az ellene emelt vádakról, és védelme előkészítéséhez és benyújtásához
jogsegélyben vagy bármely más alkalmas segítségben részesüljön;
(iii) ügyét késedelem nélkül illetékes, független és pártatlan hatóság vagy bíróság a törvény
értelmében igazságos eljárás során, ügyvédjének vagy egyéb tanácsadójának, valamint - hacsak
különösen koránál vagy helyzeténél fogva ez nem mutatkozik ellentétesnek a gyermek mindenek
felett álló érdekével - szüleinek vagy törvényes képviselőinek jelenlétében bírálja el;
(iv) ne lehessen kényszeríteni arra, hogy maga ellen tanúskodjék vagy beismerje bűnösségét;
kérdéseket intézhessen vagy intéztethessen az ellene valló tanúkhoz, és a mellette valló tanúk
ugyanolyan feltételek mellett jelenhessenek meg és legyenek meghallgathatók, mint az ellene valló
tanúk;
(v) ha bűncselekmény elkövetésében bűnösnek nyilvánítják, e határozat és az ehhez fűződő bármely
intézkedés ellen a törvénynek megfelelően, jogorvoslattal élhessen illetékes, független és pártatlan
felsőbb hatóságoknál vagy bíróságnál;
(vi) díjmentesen vehessen igénybe tolmácsot, amennyiben nem ért vagy nem beszél a tárgyaláson
használt nyelven;
(vii) magánéletét teljes mértékben tartsák tiszteletben az eljárás minden szakaszában.
3. Az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, hogy előmozdítsák különleges
törvények és eljárások elfogadását, hatóságok és intézmények létrehozását a bűncselekmény
elkövetésével gyanúsított, vádolt vagy abban bűnösnek nyilvánított gyermekek számára és különösen
a) olyan legalacsonyabb életkort állapítsanak meg, amelyen alul a gyermekkel szemben
bűncselekmény elkövetésének vélelme kizárt;
b) minden lehetséges és kívánatos esetben tegyenek intézkedéseket e gyermekek ügyének bírói
eljárás mellőzésével való kezelésére, annak fenntartásával, hogy az emberi jogokat és a törvényes
biztosítékokat teljes mértékben be kell tartani.
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A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 25(2006)
3. cikk – Általános alapelvek
A jelen Egyezmény alapelvei a következők:
a) a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés
meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét;
b) a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség;
c) teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás;
d) a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi
sokszínűség, valamint az emberiség részeként;
e) esélyegyenlőség;
f)

hozzáférhetőség;

g) a nők és férfiak közötti egyenlőség;
h) a fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékossággal
élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása.
7 cikk – A fogyatékossággal élő gyermekek
1. A részes államok minden szükséges intézkedést meghoznak, hogy a fogyatékossággal élő
gyermekek számára más gyermekekkel azonos alapon biztosítsák valamennyi emberi jog és alapvető
szabadság teljes körű gyakorlását.
2. Minden, a fogyatékossággal élő gyermekekkel kapcsolatos intézkedés során elsődlegesen a
gyermek legfőbb érdekeit kell figyelembe venni.
3. A részes államok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek minden őket érintő ügyben
rendelkeznek a szabad véleménynyilvánítás jogával, véleményüket, más gyermekekkel azonos
alapon, életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően súlyozzák, valamint biztosítják számukra e jogok
érvényesítéséhez a fogyatékosságuk és életkoruk szerint szükséges segítséget.
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ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL - ÚTMUTATÓ (2010)26
Alternatív gondoskodás
11 Az alterna v gondoskodással kapcsolatos valamennyi döntésnek teljes mértékben gyelembe kell
vennie, hogy – elvileg – az a legkívánatosabb megoldás, ha a gyermek a lehető legközelebb marad a
szokásos lakóhelyéhez annak érdekében, hogy lehetővé váljon a kapcsola artás és a családba történő
visszahelyezés, és hogy minimálisra csökkenjen a gyermek oktatásában, valamint a kulturális és
szociális tevékenységeiben okozo törés.
12 Az alterna v gondoskodásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos döntések - beleértve az
informális gondoskodásban élő 10 gyermekeket is - meghozatala során kellő gyelmet kell szentelni
annak, hogy rendkívül fontos a gyermekek számára a stabil o hon biztosítása, továbbá az, hogy
kielégítésre kerüljön a gyermekek azon alapvető szükséglete, hogy a gondozóikhoz biztonságot és
állandóságot jelentő kötődés alakulhasson ki.
13 A gyermekekkel minden esetben méltósággal és sztele el kell bánni, és hatékony védelmet kell
biztosítani számukra a bántalmazás, az elhanyagolás és a kizsákmányolás minden formája ellen,
függetlenül a ól, hogy azok a gondozók, társaik, vagy harmadik személy részéről valósulnak meg, és
a ól is, hogy milyen gondoskodási formában részesülnek.
14 A gyermekek családból történő kiemelését, mint legvégső megoldást kell alkalmazni, és – ha
lehetőség van rá –, akkor ez az elhelyezés legyen ideiglenes, vagy a lehető legrövidebb ideig tartó. A
családból való kiemeléssel kapcsolatos döntéseket rendszeresen felül kell vizsgálni, és amikor már
megszűnt a családból történő kiemelés erede oka, akkor a gyermeknek, az alábbi 49. számú
bekezdésben foglalt értékelési szempontok szem elő tartása melle , a vér szerin családba történő
visszatérése szolgálja a legfőbb érdekét.
15 A szegénység és rossz szociális helyzet, illetve a szegénységnek közvetlenül és kizárólagosan
betudható körülmények önmagukban soha nem szolgálhatnak okként a gyermeknek a családból való
kiemelésére, alterna v gondoskodásba vételére, illetve a családba való visszahelyezés akadályának,
hanem ezekre az okokra olyan jelzésként kell tekinteni, amelyek azt mutatják, hogy a családnak e
téren támogatásra van szüksége.
16 Figyelmet kell szentelni annak elősegítésére és biztosítására, hogy a családi gondoskodást
nélkülöző gyermekek különleges jogai érvényesüljenek, ideértve a teljesség igénye nélkül, az
oktatáshoz, és az egészségügyi, és egyéb alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát, az
önazonossághoz, iden táshoz való jogot, a vallási és meggyőződési szabadsághoz való jogot, a
nyelvhez, a vagyonvédelemhez, és az örökösödéshez való jogot.
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EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYE (1950)
3 cikk – Kínzás tilalma
Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.
cikk – Magán- és családi élet szteletben tartásához való jog
1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben
tartsák.
2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározo , olyan esetekben avatkozhat be,
amikor az egy demokra kus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország
gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az
erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.
10 cikk – Véleménynyilvánítás szabadsága
1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a
véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének
szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv
beavatkozhasson. Ez a Cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép
vállalatok működését engedélyezéshez kössék.
2. E köteleze ségekkel és felelősséggel együ járó szabadságok gyakorlása a törvényben
meghatározo , olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak
vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokra kus társadalomban a
nemzetbiztonság, a terüle sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a
közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas
értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának
fenntartása céljából.
AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2000)
24 cikk – A gyermekek jogai
1. A gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A gyermekek
véleményüket szabadon kifejezhetik. Az őket érintő ügyekben véleményüket életkoruknak és
érettségüknek megfelelően figyelembe kell venni.
2. A hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyermek
mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie.
3. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen
kapcsolatot
tartson
fenn,
kivéve
ha
ez
az
érdekeivel
ellentétes.
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