
POENOSTAVLJENA OBLIKA KONVENCIJE O

OTROKOVIH PRAVICAH

Cilj Konvencije je dolo~iti merila za za{~ito otrok pred zanemarjanjem in
zlorabo, s ~imer se na razli~nih stopnjah soo~ajo v vseh dr`avah vsak dan.
Konvencija dopu{~a in upo{teva razli~ne kulturne, politi~ne in materialne
okoli{~ine v dr`avah.14

Najpomembnej{e vodilo je otrokova korist. Pravice, razgla{ene v konvenciji,
lahko okvirno razdelimo v tri skupine:
• Skrbstvo: pravica do posedovanja, sprejemanja in dostopa do
dolo~enih stvari in storitev (npr: ime in dr`avljanstvo, zdravstveno varstvo,
izobra`evanje, po~itek in igra in skrb za otroke s posebnimi potrebami in
otroke brez star{ev).
• Varovanje: pravica do za{~ite pred zlonamernim ravnanjem in delo-
vanjem (npr. lo~itev od star{ev, sodelovanje v oboro`enih spopadih, ekonom-
sko ali spolno izkori{~anje in fizi~na ali psihi~na zloraba).
• Udele`ba: pravica otroka, da sodeluje pri odlo~itvah, ki se
povezane z njegovim `ivljenjem. Otrok bi moral v sladu z razvojem imeti
vedno ve~je mo`nosti sodelovati v delovanju dru`be, kar naj bi bila priprava
na odraslo `ivljenje (npr. svoboda govora ter svoboda do mnenja, kulture,
veroizpovedi in jezika).

Preambula
Preambula dolo~i ton, v katerem se naj razlaga vseh 54 ~lenov konvencije. V
njej so omenjeni vsi teksti ZN, ki so bili razgla{eni pred konvencijo in so
neposredno povezani z otroki. Prav tako je omenjena pomembnost dru`ine
za vsestranski razvoj otroka, pomembnost posebne za{~ite in skrbi, vklju~no s
pravno za{~ito pred in po rojstvu, in tudi pomembnost tradicionalnih in kul-
turnih vrednot vseh ljudi za razvoj otroka.

1. ~len: Definicija otroka
Otrok je vsako ~love{ko bitje, mlaj{e od osemnajst let, razen ~e zakon, ki se
uporablja za otroka, dolo~a, da se polnoletnost dose`e `e prej.

2. ~len: Brez razlikovanja
Vsakemu otroku brez izjeme morajo biti jam~ene vse pravice. Dr`ava mora
{~ititi vsakega otroka brez izjeme. Dr`ava mora {~ititi otroka pred vsemi
oblikami razlikovanja.
14 Vir: ibid., str. 170-173



3. ~len: Otrokove koristi
Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki morajo biti otrokove koristi glavno vodilo.

4. ~len: Izvajanje pravic
Dol`nost dr`ave, da zagotovi izvajanje pravic iz Konvencije. 

5. ~len: Pravice in dol`nosti star{ev, dru`ine ali skupnosti
Dr`ava spo{tuje vlogo star{ev in dru`ine pri vzgoji otroka.

6. ~len: @ivljenje, pre`ivetje in razvoj
Pravica otroka do `ivljenja in dol`nost dr`ave, da zagotovi otrokovo
pre`ivetje in razvoj.

7. ~len: Ime in dr`avljanstvo
Pravica do imena in do pridobitve dr`avljanstva od rojstva. Pravica, da
otrok pozna svoje star{e in da ti skrbijo zanj.

8. ~len: Ohranjanje identitete
Dol`nost dr`ave, da zagotovi otroku ustrezno pomo~ pri ponovnem
vzpostavljanju lastne identitete, ~e je bil za to nezakonito prikraj{an.

9. ~len: Nelo~ljivost od star{ev
Pravica otroka, da vzdr`uje osebne stike s star{i v primeru lo~itve. ^e je
lo~itev posledica pripora, zapora ali smrti, mora dr`ava nuditi otroku ali
star{em ustrezne podatke o tem, kje se nahaja odsotni dru`inski ~lan. 

10. ~len: Ponovna zdru`itev dru`ine
Dr`ava mora zahteve za vstop v dr`avo ali za izhod iz nje z namenom
ponovne zdru`itve dru`ine obravnavati na human na~in. Otrok, katerega
star{a prebivata v razli~nih dr`avah, ima pravico vzdr`evati redne osebne
stike z obema.

11. ~len: Nezakonito preme{~anje in nevra~anje otrok
Dr`ava se bo borila proti ugrabitvi otroka s strani partnerja ali kogarkoli
drugega.

12. ~len: Izra`anje mnenja
Pravica otroka, da izrazi lastno mnenje in da se to upo{teva. 



13. ~len: Svoboda izra`anja in informiranja
Pravica do iskanja, do sprejemanja in do {irjenja informacij v vseh oblikah,
vklju~no z pisano, tiskano in umetni{ko.

14. ~len: Svoboda misli, vesti in veroizpovedi
Dr`ave spo{tujejo pravice in dol`nosti star{ev, da usmerjajo otroka pri uvel-
javljanju pravice do svobode misli, vesti in veroizpovedi v skladu z njegovimi
razvojnimi mo`nostmi.

15. ~len: Svoboda zdru`evanja
Otrokovi pravici do svobodnega zdru`evanja in do svobode mirnega zbiranja.

16. ~len: Zasebnost, ~ast in ugled
Noben otrok ne sme biti izpostavljen vme{avanju v njegovo zasebno `ivlje-
nje, dru`ino, dom ali dopisovanje.

17. ~len: Dostop do informacij in ob~il
Otrok mora imeti dostop do informacij iz najrazli~nej{ih virov, zlasti tistih, ki
posve~ajo posebno pozornost manj{inam. Spodbujan mora biti tudi razvoj
smernic, ki zavarujejo otroka pred {kodljivim gradivom. 

18. ~len: Star{evska odgovornost
Oba star{a sta enako odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj. Dr`ava mora
nuditi star{em ustrezno pomo~ pri izvr{evanju njihovih star{evskih odgovornosti.

19. ~len: Zloraba in zanemarjanje (v dru`ini ali oskrbi)
Dr`ave imajo dol`nost varovati otroka pred vsemi oblikami zlorab. Na voljo
morajo biti socialni programi, podpora in druge oblike za{~ite.

20. ~len: Nadomestna skrb za otroke brez star{ev
Otrok ima pravico do nadomestne skrbi, ki je zagotovljena z notranjo zakon-
odajo in pri ~emer je dr`ava dol`na namenjati pozornost nepretrganosti
otrokove vzgoje in njegovemu verskemu, kulturnemu, jezikovnemu in
etni~nemu poreklu.

21. ~len: Posvojitev
Dr`ave morajo zagotoviti, da bodo posvojitev izvajali le pristojni organi.
Mednarodna posvojitev je dopustna v primeru, ko so bile v mati~ni dr`avi
iz~rpane vse mo`nosti.



22. ~len: Otroci begunci
Posebne za{~ite morajo biti dele`ni otroci begunci. Dr`ave bodo sodelovale
z mednarodnimi organizacijami in tako pomagale, da otrok ne bo ve~
begunec in da se bo ponovno zdru`il s svojo dru`ino.

23. ~len: Otroci s posebnimi potrebami
Pravica do kori{~enja posebne skrbi in izobra`evanja za bolj polno `ivljenje
v dru`bi.

24. ~len: Zdravstveno varstvo
Dostop do preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva kot tudi
postopno odpravljanje tradicionalnih navad, ki {kodujejo otroku.

25. ~len: Ob~asna preverba
Otrok, ki so ga zaradi skrbi, varstva ali zdravstvenega stanja vzeli v oskrbo
pristojni organi, ima pravico do redne preverbe postopka.

26. ~len: Socialno varstvo
Otrokova pravica do socialnega varstva.

27. ~len: @ivljenjska raven
Odgovornost star{ev je, da zagotovijo primerne `ivljenjske razmere za
otrokov razvoj, tudi ko eden od star{ev prebiva v drugi dr`avi kot otrok.

28. ~len: Izobra`evanje
Pravica do brezpla~nega osnovnega {olanja, mo`nost razli~nih oblik sre-
dnjega {olanja in potreba po ukrepih za zmanj{anje osipa v {olah. 

29. ~len: Cilji izobra`evanja
Izobra`evanje mora biti usmerjeno k razvoju otrokove osebnosti in nadar-
jenosti, k pripravi otroka na odgovorno `ivljenje in odraslost, k spo{tovanju
~lovekovih pravic kot tudi kulturnih in nacionalnih vrednot dr`ave, v kateri
otrok prebiva, in ostalih dr`av.

30. ~len: Otroci manj{in in staroselskega porekla
Pravica otroka, ki pripada manj{ini ali ki je staroselec, do u`ivanja svoje
lastne kulture in do uporabe svojega lastnega jezika.



31. ~len: Igra in razvedrilo
Pravica otroka do igre in razvedrila ter do udele`evanja v kulturnem in
umetni{kem `ivljenju.

32. ~len: Ekonomsko izkori{~anje
Otrokova pravica do za{~ite pred {kodljivimi oblikami dela in pred
izkori{~anjem.

33. ~len: Mamila in psihotropne snovi
Za{~ita otroka pred nezakonito uporabo, u`ivanjem in proizvodnjo mamil
ter pred trgovino z njimi. 

34. ~len: Spolno izkori{~anje
Za{~ita otroka pred spolnim izkori{~anjem vklju~no s prostitucijo in z izko-
ri{~anjem otrok za pornografska gradiva.

35. ~len: Ugrabitev, prodaja in trgovanje
Dol`nost dr`ave, da prepre~i ugrabitve, prodajo in trgovanje z otroki.

36. ~len: Ostale oblike izkori{~anja

37. ~len: Mu~enje, smrtna kazen, odvzem prostosti
Dol`nost dr`ave do otrok, ki jim je bila odvzeta prostost.

38. ~len: Oboro`eni spopadi
Otroci, mlaj{i od 15 let, ne bodo neposredno sodelovali v sovra`nostih.
Nobena oseba, ki {e ni dopolnila 15 let, ne bo rekrutirana.

39. ~len: Okrevanje in ponovno vklju~evanje v dru`bo
Dol`nosti dr`ave, da pospe{i okrevanje in ponovno vklju~evanje v dru`bo
pri otroku, ki je bil `rtev kakr{negakoli izkori{~anja, mu~enja ali oboro`enih
spopadov. 

40. ~len: Mladostni{ko kazensko pravo
Pravica otroka, ki je obto`en kr{enja kazenskega zakona, da se z njim
ravna na na~in, ki je v skladu z razvijanjem njegovega ob~utka za dosto-
janstvo. 



41. ~len: Pravice otrok v drugih listinah

42 ~len: Seznanjanje s konvencijo
Dol`nost dr`ave, da seznani s konvencijo tako odrasle kot otroke.

43. - 54. ~len: Izvajanje
Ti odstavki zagotovijo Odboru za otrokove pravice nadzor nad izvajanjem
konvencije.


