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Versiunea pentru copii

child rights connect

Acest document este susținut de către Comitetul pentru Drepturile Copilului.

Convenţia
Naţiunilor Unite
cu privire
la Drepturile
Copilului

Convenția cu privire la Drepturile 
Copilului este cel mai important acord 
semnat de statele care au promis
să apere drepturile copiilor.

Acest document definește care
persoane sunt copii, toate drepturile 
acestora și responsabilitățile statelor.
Toate drepturile sunt sau au legătură 
unele cu celelalte, au importanță 
egală și nu le pot fi retrase
copiilor. 



Copilul este orice
persoană cu vârsta
sub 18 ani. 
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Toți copiii au aceste 
drepturi, indiferent de cine 
sunt, unde trăiesc, ce limbă 
vorbesc, ce gândesc, cum 
arată, dacă sunt băieți sau 
fete, dacă suferă de o 

Guvernele trebuie 
să facă tot ce le stă 
în putere pentru ca 
toți copiii din țările lor 
să se bucure de 
drepturile recunoscute 

prin această Convenție. 

Nume și cetățenie - Copiii sunt 
înregistrați la naștere și primesc un 
nume recunoscut de stat. Copiii trebuie 
să aibă o naționalitate (să aparțină unei 
țări). În măsura posibilului, copiii au 
dreptul de a-și cunoaște părinții și de a 

fi îngrijiți de aceștia.

Copiii nu trebuie să fie separați 
de părinții lor, cu excepția cazului 
în care copiii nu sunt îngrijiți 
corespunzător, de exemplu, 
dacă un părinte îi face rău copilului 
sau îl neglijează. Copiii ai căror 

părinți locuiesc separat trebuie să păstreze 
legatura cu ambii părinți, cu excepția cazului 
în care contactul cu părinții ar dăuna copiilor.

Dacă un copil 
locuiește în altă țară 
decât cea în care 
locuiesc părinții săi, 
guvernele trebuie 
să permită copilului 

și părinților să călătorească, astfel 
încât familia să poată menține 
legătura și să fie împreună.

Copiii au dreptul 
de a-și exprima liber 
opinia asupra 
oricărei probleme 
care îi privește. 
Adulții ar trebui 

să îi asculte pe copii și țină cont 
de părerile acestora.

Copiii au dreptul de 
a se asocia sau de 
a înființa grupuri 
sau organizații și 
au dreptul de a se 
întruni cu copii, 

atât timp cât prin aceasta nu 
pun în pericol drepturile 
altora.

Părinții sunt principalele 
persoane responsabile 
pentru creșterea 
copilului. Dacă un copil 
nu are părinți, această 
responsabilitate va fi 

Guvernele trebuie 
să îi protejeze pe copii 
împotriva violenței, 
abuzurilor și a neglijenței 
din partea persoanelor 
care îi îngrijesc.

Când un copil este adoptat, cel mai important lucru este ca acest fapt 
să servească bunăstării sale. Dacă un copil nu poate fi îngrijit corespunzător 
în țara sa (locuind, de exemplu, cu altă familie decât cea naturală), acesta 
poate fi adoptat în altă țară.

Orice copil care nu poate fi 
îngrijit de familia sa are dreptul 
să fie îngrijit corespunzător de 
persoane care respectă religia, 
cultura, limba și alte aspecte 
ale vieții copilului.

preluată de un alt adult, denumit 
„tutore”. Părinții și tutorii trebuie 
întotdeauna să se gândească la ce 
este mai bine pentru copil. Guvernele 
trebuie să îi ajute pe părinți și pe 
tutori. Când un copil îi are pe ambii 
părinți, amândoi sunt responsabili 
pentru creșterea copilului.

Fiecare copil are 
dreptul la viață privată. 
Legea trebuie să 
protejeze viața privată, 
familia, domiciliul, 
corespondența și 

reputația copilului împotriva oricăror 
atacuri. 

Copiii au dreptul la informare prin 
Internet, radio, televiziune, ziare, cărți 
și alte surse. Adulții au datoria de a se 
asigura că informațiile la care au acces 
copiii nu sunt dăunătoare. Statele 
trebuie să încurajeze media să 

difuzeze informații din cât mai multe surse, în limbi 
pe care copiii le pot înțelege.

Copiii au dreptul de a se 
exprima liber și de a primi și 
comunica informații despre ceea 
ce învață, gândesc sau simt, 
în formă orală, scrisă, tipărită 
sau artistică ori prin orice alte 

mijloace, cu excepția cazului în care prin 
aceasta încalcă drepturile altor persoane.

Copiii au dreptul la propriile 
gânduri, opinii și la alegerea unei 
religii, dar prin acesta nu trebuie 
să îngrădească dreptul altora 
de a se bucura de drepturile lor. 
Părinții pot să îndrume copiii 

astfel încât, pe măsură ce cresc, să învețe să 
își exercite acest drept în mod corespunzător.

Guvernele trebuie să 
împiedice scoaterea din țară 
a copiilor în condiții ilegale, 
cum ar fi răpirea de către o 
persoană sau sechestrarea 
în altă țară de către un 

părinte, în condițiile în care celălalt 
părinte nu este de acord.

Protecția identității - Copiii au dreptul la propria identitate – 
o dovadă oficială care arată cine sunt, inclusiv naționali-
tatea, numele și relațiile de rudenie. Nimeni nu ar trebui să 
încalce acest drept al copilulului la identitate, dar dacă 
acest fapt se întâmplă, guvernele trebuie să ajute copiii și 
să asigure asistența necesară pentru ca identitatea 

Guvernele trebuie să lase familiile 
și comunitățile să își îndrume copiii 
astfel încât, pe măsură ce se 
dezvoltă, aceștia să învețe să își 
exercite drepturile cât se poate 
de bine. Cu cât copiii sunt mai mari, 

cu atât vor avea nevoie de mai puțină îndrumare. 

acestora să fie restabilită.

Fiecare copil are 
dreptul la viață și la 
supraviețuire. 
Guvernele trebuie 
să asigure condițiile 
în care copiii să se poată 

dezvolta în cel mai bun mod. 

dizabilitate, dacă sunt bogați sau săraci 
și indiferent de cine sunt sau ce credințe 
au părinții sau familiile lor. 

Când adulții iau decizii, aceștia trebuie 
să se gândească la modul în care acele decizii 
vor afecta copiii. Toți adulții trebuie să facă ce 
este mai bine pentru copii. Guvernele trebuie 
să susțină protecția și îngrijirea copiilor de 
către părinți sau, atunci când este necesar, 

de către alte persoane. Guvernele trebuie să vegheze ca 
oamenii și instituțiile care răspund de protecția și îngrijirea 
copiilor să își îndeplinească îndatoririle așa cum trebuie. 
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Copiii care ajung din țara 
natală în altă țară, ca 
refugiați (pentru că nu sunt 
în siguranță acolo unde 
s-au născut), trebuie să 
primească ajutor, să fie 

protejați și să beneficieze de aceleași 
drepturi pe care le au copiii născuți în țara 
în care au ajuns.

Fiecare copil plasat în afara 
familiei (pentru îngrijire, protecție 
sau însănătoșire) are dreptul 
la verificarea și reevaluarea 
periodică a situației sale pentru 
a se constata dacă totul este în 

regulă și dacă locul unde se află continuă să fie 
cel mai bun pentru el.

Copiii au dreptul de a 
își folosi propria limbă, 
cultură și religie, chiar 
dacă acestea sunt 
minoritare în țara în 
care trăiesc.

Oricare copil are 
dreptul la odihnă 
și la timp liber 
și să participe în 
activități culturale 
și artistice. 

Fiecare copil are dreptul la educație. Învățământul 
primar trebuie să fie gratuit. Studiile gimnaziale, 
liceale, vocaționale și cele universitare trebuie să 
fie accesibile fiecărui copil. Copiii trebuie încurajați 
să urmeze școala până la cel mai înalt nivel posibil. 
Măsurile de disciplină în școli trebuie să respecte 

drepturile copiilor și niciodată să nu fie violente.

Guvernele trebuie 
să protejeze 
copiii împotriva 
consumului, 
producerii, 
transportului 

sau traficului de droguri.

Copiii au dreptul să fie 
protejați pe timp de război. 
Guvernele au datoria de a 
oferi protecție specială 
copiilor afectați de război. 
Niciun copil sub 15 ani nu 

poate să fie înrolat în armată și nici să 
participe în război.

În cazul în care legile 
unei țări protejează 
drepturile copiilor la un 
nivel superior față de 
această Convenție, 
atunci se vor aplica 

acele legi.

Guvernele trebuie să facă 
larg cunoscute copiilor și 
adulților prevederile 
acestei Convenții, astfel 
încât toată lumea să fie 
informată cu privire la 

drepturile copiilor.

Aceste articole explică modul în 
care statele, Organizația Națiunilor 
Unite – inclusiv Comitetul pentru 
drepturile copiilor și UNICEF – 
și alte organizații depun eforturi 
pentru a se asigura că toți copiii 

se bucură de toate drepturile pe care le au.

Copiii victime ale 
abuzului, maltratării, 
neglijării, exploatării 
ori unui conflict armat 
au dreptul să primească 
asistență care să le 

permită recuperarea fizică și 
psihologică.

Copiii acuzați de încălcarea 
legii au dreptul la asistență 
juridică și la a fi tratați 
echitabil. Trebuie să existe 
soluții pentru a-i ajuta pe 
acești copii să devină membri 

buni ai societății. Pedeapsa cu închisoarea 
trebuie să fie ultima soluție.

Copiii au dreptul la 
protecție contra oricăror 
forme de exploatare, 
chiar dacă acestea nu 
sunt explicit menționate 
în această Convenție.

Copiii acuzați de încălcarea legii nu trebuie să fie uciși, supuși torturii, 
tratamentelor sau pedepselor crude și nu trebuie condamnați pe viață 
sau încarcerați împreună cu adulții. Pedeapsa cu închisoarea trebuie 
să fie ultima opțiune și doar pe cea mai scurtă durată posibilă. Copiii privați 
de libertate trebuie să beneficieze de asistență juridică și să poată păstra 
legătura cu familia.

Guvernele trebuie să ia 
toate măsurile posibile 
pentru a preveni 
răpirea, traficul sau 
transportarea copiilor 
în alte țări sau locuri 

în scopul exploatării.

Guvernele trebuie să protejeze copiii 
împotriva exploatării și abuzului sexual 
inclusiv împotriva persoanelor care 
constrâng copii să întrețină relații sexuale 
contra unor sume de bani sau care 
contrâng copiii să se fotografieze sau 

filmeze în ipostaze intime. 

Educația copiilor trebuie să îi ajute să își dezvolte 
pe deplin personalitatea, talentele și abilitățile. 
Trebuie să îi ajute să își înțeleagă propriile 
drepturi și să respecte drepturile, cultura 
și aspectele diferite ale celorlalți oameni. 
Trebuie să îi ajute să trăiască în pace și să 

protejeze mediul înconjurător. 

Fiecare copil are dreptul să fie protejat 
de orice formă de muncă periculoasă 
sau care ar putea dăuna educației, 
sănătății sau dezvoltării sale. În cazul 
în care copiii muncesc, aceștia au 
dreptul la protecție și la plată corectă / 

cinstită / rezonabilă. 

Guvernele trebuie 
să acorde bani 
sau alte forme 
de sprijin pentru 
a ajuta copiii din 
familii vulnerabile.

Copiii au dreptul la alimente, 
îmbrăcăminte și un loc sigur 
în care să locuiască, astfel 
încât să se poată dezvolta în 
cel mai bun mod posibil. 
Statul trebuie să ajute familiile 

și copiii care nu își pot permite aceste 
condiții. 

Fiecare copil cu dizabilități 
trebuie să se bucure de 
cele mai bune condiții de 
viață posibile în societate. 
Statele trebuie să îndepăr-
teze toate obstacolele care 

pot împiedica copiii cu dizabilități să 
devină independenți și să participe activ 
la viața comunității.

Copiii au dreptul la cea mai 
bună îngrijire medicală 
posibilă, la apă potabilă, 
la alimentație sănătoasă 
și la viață într-un mediu 
curat și sigur. Toți adulții 

și copiii trebuie să aibă acces la informații 
despre siguranța și sănătatea lor. 

JUSTIŢIA
PENTRU COPII


