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CRC/GC/2001/1 
2001 m. balandžio 17 d.

IX priedas

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 1 (2001) 
DĖL ŠVIETIMO TIKSLŲ

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS 29 STRAIPSNIO 1 DALIS

„1. Valstybės dalyvės susitaria, kad vaiko lavinimo tikslas turi būti:

(a) kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus;

(b) ugdyti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat principams, 
paskelbtiems Jungtinių Tautų įstatuose;

(c) ugdyti vaiko pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai ir vertybėms; ša-
lies, kurioje vaikas gyvena; civilizacijoms, kurios skiriasi nuo jo paties civilizacijos;

(d) parengti vaiką sąmoningam gyvenimui laisvoje visuomenėje, pagrįstam suprati-
mo, taikos, pakantumo, vyrų ir moterų lygiateisiškumo, visų tautų, etninių, nacio-
nalinių ir religinių grupių, taip pat vietinės kilmės asmenų draugystės principais;

(e) ugdyti pagarbą gamtai.”

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 1 (2001) DĖL ŠVIETIMO TIKSLŲ
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Priedėlis

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 1 (2001) 
DĖL ŠVIETIMO TIKSLŲ

29 STRAIPSNIO 1 DALIES SVARBA

1. Vaiko teisių konvencijos 29 straipsnio 1 dalis turi didžiulę reikšmę. Joje išdėstyti švieti-
mo tikslai, dėl kurių susitarė visos valstybės dalyvės, skatina, remia ir saugo pagrindines 
Konvencijos vertybes – įgimtą kiekvieno vaiko žmogiškąjį orumą ir vienodas ir neati-
mamas teises. Šie penkiuose 29 straipsnio 1 dalies punktuose išdėstyti tikslai tiesiogiai 
siejasi su vaiko žmogiškuoju orumu ir teisių įgyvendinimu, atsižvelgiant specialius vai-
ko vystymosi poreikius ir įvairius didėjančius gebėjimus. Šie tikslai apima visapusišką 
vaiko potencialo ugdymą (29 straipsnio 1 dalies a punktas), pagarbos žmogaus teisėms 
(29 straipsnio 1 dalies b punktas) ir stipresnio identiteto ir priklausomybės jausmo  
(29 straipsnio 1 dalies c punktas) ugdymą ir vaiko socializaciją ir bendravimą su kitais  
(29 straipsnio 1 dalies d punktas) ir aplinka (29 straipsnio 1 dalies b punktas).

2. 29 straipsnio 1 dalis 28 straipsnyje pripažintą teisę mokytis papildo ne tik kiekybi-
niu aspektu, kuris atspindi vaiko teises ir įgimtą orumą, bet taip pat reikalauja, kad 
švietimas būtų orientuotas į vaikus, jiems palankus ir įgalinantis, taip pat pabrėžia, 
kad švietimo procesai turi remtis tais pačiais principais, kuriuos suformuoja.1 Švie-
timas, į kurį kiekvienas vaikas turi teisę, turi būti sukurtas taip, kad vaikas galėtų 
įgyti gyvenimo įgūdžius, stiprintų vaiko gebėjimą naudotis visomis žmogaus teisė-
mis ir skatintų kultūrą, kurią įkvepia atitinkamos žmogaus teisių vertybės. Tikslas –  
suteikti vaikui galimybes, ugdant jo (jos) įgūdžius, žinias ir kitus gebėjimus, žmogiš-
kąjį orumą, savigarbą ir pasitikėjimą savimi. „Švietimas“ šiuo požiūriu apima ne tik 
formalų lavinimą, siekiant aprėpti įvairias gyvenimo patirtis ir mokymosi procesus, 
kurie suteiktų vaikams individualias ar kolektyvines galimybes ugdyti savo asme-
nybes, talentus ir gebėjimus ir gyventi visavertį ir pasitenkinimą teikiantį gyvenimą 
visuomenėje.

3. Vaiko teisė įgyti išsilavinimą yra susijusi ne tik su galimybe (28 str.), bet ir su turiniu. Švie-
timas, kurio turinys yra aiškiai įtvirtintas 29 straipsnio 1 dalyje numatytose vertybėse, 
yra neatskiriamas kiekvieno vaiko įrankis jo (jos) pastangoms savo gyvenime pasiek-
ti subalansuotą, žmogaus teisėms palankų atsaką į iššūkius, susijusius su pagrindinių  
pokyčių, kuriems įtaką daro globalizacija, naujos technologijos ir susiję reiškiniai,  

1 Šiuo atžvilgiu Komitetas atkreipia dėmesį į Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrąjį komentarą  
Nr. 13 (1999) dėl teisės įgyti išsilavinimą, kuriame nurodomi, be viso kito, švietimo tikslai pagal Tarptautinio ekono-
minių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 13 straipsnio 1 dalį. Komitetas taip pat atkreipia dėmesį į bendrąsias gaires 
dėl valstybių dalyvių pagal Konvencijos 44 straipsnio 1 dalies b punktą pateiktų periodinių ataskaitų formos ir turinio 
(CRC/C/58), 112–116 paragrafai.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 1 (2001) DĖL ŠVIETIMO TIKSLŲ
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laikotarpiu. Tokie iššūkiai apima įtampą tarp, be viso kito, pasaulinio ir vietos lygio, indi-
vidualaus ir kolektyvinio lygio, tradicijų ir modernumo, ilgalaikių ir trumpalaikių aplin-
kybių, konkurencijos ir lygių galimybių, žinių tobulinimo ir gebėjimo jas įsisavinti, taip 
pat tarp dvasinio ir materialinio lygio.2 Vis dėlto, dažnai svarbiausiose nacionalinėse ir 
tarptautinėse švietimo programose ir politikose nėra elementų, įtvirtintų 29 straipsnio 
1 dalyje, arba jie yra įtraukti vėliau tik kaip kosmetiniai pakeitimai.

4. Pagal 29 straipsnio 1 dalį valstybės dalyvės sutaria, kad švietimas turi apimti įvairias verty-
bes. Šis susitarimas įveikia religijos, tautų ir kultūros ribas, nustatytas daugelyje pasaulio 
šalių. Iš pirmo žvilgsnio, gali atrodyti, kad kai kurios 29 straipsnio 1 dalyje išreikštos skirtin-
gos vertybės tam tikrose situacijose viena kitai prieštarauja. Todėl pastangos skatinti su-
pratimą, toleranciją ir draugystę tarp visų žmonių, kaip tai nurodyta 1 dalies d punkte, ne 
visada gali būti automatiškai suderintos su politikomis, sukurtomis, vadovaujantis 1 dalies 
c punktu ugdyti vaiko pagarbą savo kultūriniam identitetui, šalies, kurioje vaikas gyvena, 
ir kilmės šalies kalbai ir vertybėms ir civilizacijoms, kurios skiriasi nuo jo (jos) paties civiliza-
cijos. Tačiau šios nuostatos svarba iš dalies priklauso nuo joje išreikšto poreikio vadovautis 
subalansuotu požiūriu į švietimą, kuris sėkmingai suderina skirtingas vertybes per dialogą 
ir gerbia skirtumus, pripažinimo. Be to, vaikai gali atlikti unikalų vaidmenį, sujungdami 
skirtumus, kurie istoriškai atskyrė visuomenės grupes vieną nuo kitos.

29 STRAIPSNIO 1 DALIES FUNKCIJOS

5. 29 straipsnio 1 dalis – tai ne tik skirtingų švietimo tikslų aprašas ar sąrašas. Visame Kon-
vencijos kontekste ši nuostata, be viso kito, pabrėžia toliau išvardytus aspektus.

6. Pirma, ji akcentuoja būtiną tarpusavyje susijusį Konvencijos nuostatų pobūdį. Ji remia-
si, sustiprina, integruoja ir papildo daugybę kitų nuostatų ir nebus tinkamai suprasta, 
jei bus nuo jų atskirta. Reikėtų paminėti ne tik bendruosius Konvencijos principus (ne-
diskriminavimas (2 str.), vaiko interesai (3 str.), teisė gyventi, išgyventi ir vystytis (6 str.), 
teisė reikšti pažiūras ir joms skirti daug dėmesio (12 str.)), bet ir kitas nuostatas, įskaitant, 
tačiau neapsiribojant tėvų teisėmis ir pareigomis (5 ir 18 str.), išraiškos laisve (13 str.), 
minties laisve (14 str.), teise naudotis informacija (17 str.), neįgalių vaikų teisėmis (23 str.),  
teise į sveikatą (24 str.), teise įgyti išsilavinimą (28 str.) ir mažumų grupėms priklausančių 
vaikų teisėmis vartoti kalbą ir naudotis kultūra (30 str.).

7. Vaikų teisės nėra atskirtos ar izoliuotos, konteksto neturinčios vertybės. Jos egzistuoja 
platesnėje etinėje sistemoje, kuri yra iš dalies aprašyta 29 straipsnio 1 dalyje ir Konven-
cijos preambulėje. Ši nuostata konkrečiai atsako į daugelį kritinių pastabų, išreikštų dėl 
Konvencijos. Todėl šis straipsnis pabrėžia pagarbos tėvams svarbą, poreikį vertinti tei-
ses platesnėje etinėje, dorovinėje, dvasinėje, kultūrinėje ar socialinėje sistemoje ir faktą, 

2 Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, Learning: The Treasure Within, Tarptautinės 21-ojo amžiaus švie-
timo komisijos ataskaita, 1996,16 18 psl.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 1 (2001) DĖL ŠVIETIMO TIKSLŲ
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kad dauguma vaikų teisių nėra vien tik nustatytos iš išorės, bet yra integruotos vietos 
bendruomenių vertybėse.

8. Antra, straipsnis suteikia reikšmę teisės įgyti išsilavinimą skatinimo procesui. Todėl ne-
galima kenkti pastangoms skatinti galimybę naudotis kitomis teisėmis. Jas turėtų stip-
rinti švietimo procese perteiktos vertybės. Tai apima ne tik mokymo programos turinį, 
bet ir ugdymo procesus, pedagoginius metodus ir švietimo aplinką (namuose, mokyk-
loje ar kitur). Vaikai nepraranda savo žmogaus teisių, kai peržengia mokyklos slenkstį.  
Todėl, pavyzdžiui, švietimo procesas turi vykti taip, kad būtų gerbiamas prigimtinis vai-
ko orumas, vaikas galėtų laisvai reikšti savo pažiūras pagal 12 straipsnio 1 dalį ir da-
lyvauti mokyklos gyvenime. Be to, švietimo procesas turi būtų organizuojamas taip, 
kad būtų gerbiami griežti drausminimo apribojimai, numatyti 28 straipsnio 2 d dalyje, 
ir skatintų nesmurtinę elgseną mokykloje. Komitetas ne kartą savo baigiamosiose pa-
stabose pabrėžė, kad fizinės bausmės negerbia nei prigimtinio vaiko orumo, nei griežtų 
drausminimo mokykloje apribojimų. Laikydamosi 29 straipsnio 1 dalyje pripažintų tei-
sių, mokyklos turi būti palankios vaikams visiška šio termino prasme ir visais atžvilgiais 
gerbti vaiko orumą. Vaikų dalyvavimas mokyklos gyvenime, mokyklos bendruomenių 
ir mokinių tarybų steigimo, bendraamžių tarpusavio švietimo ir konsultavimo procese, 
taip pat mokyklos drausminimo procedūrose turėtų būti skatinamas kaip mokymosi ir 
teisių įgyvendinimo proceso dalis.

9. Trečia, nors 28 straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama valstybių dalyvių įsipareigoji-
mams, susijusiems su švietimo sistemų kūrimu ir galimybių jomis pasinaudoti užtikri-
nimu, 29 straipsnio 1 dalis pabrėžia individualią ir subjektyvią teisę į konkrečią švieti-
mo kokybę. Atsižvelgdamas į Konvencijoje pabrėžiamą veikimo pagal vaikų interesus 
svarbą, šis straipsnis akcentuoja į vaikus orientuoto švietimo argumentą, kad pagrin-
dinis švietimo tikslas turėtų būti individualios vaiko asmenybės, talentų ir gebėjimų 
vystymas, pripažįstant tai, kad vaikas turi unikalias savybes, pomėgius, gebėjimus ir 
mokymosi poreikius.3 Todėl mokymo programa turi būti tiesiogiai susijusi su vaiko so-
cialiniu, kultūriniu, aplinkos ir ekonominiu kontekstu, taip pat dabartiniais ir būsimais 
poreikiais ir visiškai atsižvelgti į didėjančius vaiko gebėjimus, o mokymo metodai turi 
būti pritaikyti prie skirtingų vaikų poreikių. Švietimas turėtų užtikrinti, kad kiekvienas 
vaikas išmoktų pagrindinius gyvenimo įgūdžius ir nė vienas vaikas nepaliktų mokyk-
los, jeigu nebūtų pasirengęs susidoroti su iššūkiais, su kuriais gali susidurti gyvenime. 
Pagrindiniai įgūdžiai apima ne tik raštingumą ir skaičiavimo įgūdžius, bet ir gebėjimą 
priimti gerai subalansuotus sprendimus, spręsti konfliktus nesmurtiniu būdu, pasi-
rinkti sveiką gyvenimo būdą, formuoti gerus socialinius santykius ir atsakomybę, ug-
dyti kritinį mąstymą, kūrybinius talentus ir kitus gebėjimus, kurie vaikams suteikia 
įrankius, būtinus naudotis gyvenimo galimybėmis.

10. Akivaizdi ar paslėpta diskriminacija dėl 2 straipsnyje nurodytų priežasčių pažeidžia 
vaiko žmogiškąjį orumą ir gali pakenkti arba net sunaikinti vaiko gebėjimą pasinau-
doti edukacinėmis galimybėmis. Nors iš vaiko atimtos galimybės pasinaudoti švietimo  

3 Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, Salamankos pareiškimas ir metmenys dėl veiksmų specialiojo 
ugdymo srityje, 1994.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 1 (2001) DĖL ŠVIETIMO TIKSLŲ
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galimybėmis klausimas pirmiausia yra susijęs su Konvencijos 28 straipsniu, 29 straipsnio 
1 dalyje numatytų principų nesilaikymas daugeliu atvejų gali turėti panašų poveikį. 
Kraštutiniai to pavyzdžiai – diskriminaciją dėl lyties gali sustiprinti tokios praktikos, 
kaip mokymo programa, kuri neatitinka lyčių lygybės principų, sąlygos, ribojančios 
naudą, kurią mergaitės gali gauti, pasinaudojusios siūlomomis švietimo galimybėmis, 
nesaugios ar nepalankios aplinkos, kurios neskatina mergaičių dalyvavimo. Neįgalių 
vaikų diskriminacija taip pat yra paplitusi daugelyje formalaus ugdymo sistemų ir ne-
formalaus ugdymo aplinkų, taip pat ir namuose.4 ŽIV / AIDS sergantys vaikai taip pat 
yra stipriai diskriminuojami abiejose aplinkose.5 Visos tokios diskriminacinės prakti-
kos tiesiogiai prieštarauja 29 straipsnio 1 dalies a punkte numatytiems reikalavimams, 
kad švietimas turi kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentus ir protinius ir 
fizinius gebėjimus.

11. Komitetas taip pat pabrėžia sąsajas tarp 29 straipsnio 1 dalies ir kovos su rasizmu, rasine 
diskriminacija, ksenofobija ir susijusia netolerancija. Rasizmas ir susiję reiškiniai klesti 
ten, kur egzistuoja neišprusimas, nepagrįsta rasinių, etninių, religinių, kultūrinių ir kalbi-
nių ar kitokių skirtumų baimė, prietarų išnaudojimas ar iškraipytų vertybių mokymas ar 
platinimas. Patikimas ir ilgalaikis visų šių trūkumų priešnuodis yra švietimas, kuris skati-
na 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų vertybių supratimą ir pripažinimą, įskaitant pagarbą 
skirtumams, ir meta iššūkį visiems diskriminacijos ir prietarų aspektams. Todėl švieti-
mui turėtų būti suteiktas didžiausias prioritetas visose kampanijose, kurios kovoja su 
rasizmu ir susijusiais reiškiniais. Būtina atkreipti dėmesį į mokymo apie rasizmą svarbą, 
kadangi jis buvo istoriškai praktikuojamas, ir ypač pasireiškia ar pasireiškė tam tikrose 
bendruomenėse. Rasistinį elgesį praktikuoja ne tik  „kiti“. Todėl mokymo apie žmogaus ir 
vaikų teises ir nediskriminavimo principus procese svarbu atkreipti dėmesį į vaiko bend-
ruomenę. Toks mokymas gali veiksmingai prisidėti prie rasizmo, etninės diskriminacijos, 
ksenofobijos ir susijusios netolerancijos prevencijos ir panaikinimo.

12. Ketvirta, 29 straipsnio 1 dalis reikalauja vadovautis holistiniu požiūriu į švietimą, kuris 
užtikrina, kad prieinamos švietimo galimybės atspindėtų tinkamą pusiausvyrą tarp fizi-
nių, psichinių, dvasinių ir emocinių švietimo aspektų, intelektinių, socialinių ir praktinių 
aspektų ir vaikystės ir visą gyvenimą trunkančių aspektų skatinimo. Bendras švietimo 
tikslas – kuo labiau padidinti vaiko gebėjimą ir galimybę atsakingai dalyvauti laisvoje 
visuomenėje. Reikėtų pabrėžti, kad mokymas, kuris daugiausia dėmesio skiria žinių kau-
pimui, konkurencijos skatinimui ir per didelės naštos vaikams suteikimui, gali stip riai 
pakenkti darniam vaiko vystymuisi, kad vaikas pasiektų savo gebėjimų ir talentų poten-
cialą. Švietimas turėtų būti palankus vaikams, įkvepiantis ir motyvuojantis kiekvieną vai-
ką. Mokyklos turėtų puoselėti humanišką atmosferą ir sudaryti sąlygas vaikams vystytis 
pagal jų didėjančius gebėjimus.

13. Penkta, ji pabrėžia, kad švietimo procesas turi būti sukurtas ir vykdomas tokiu būdu, 
kad skatintų ir stiprintų įvairias savitas etines Konvencijoje įtvirtintas vertybes, taip pat 

4 Žr. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrąjį komentarą Nr. 5 (1994) dėl neįgalių asmenų.
5 Žr. po 1998 m. įvykusios bendrųjų diskusijų dėl vaikų, gyvenančių pasaulyje su ŽIV / AIDS, dienos Vaiko teisių komiteto 

priimtas rekomendacijas (A/55/41, 1536 paragrafas).
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integruotai ir holistiškai ugdytų taiką, toleranciją ir pagarbą natūraliai aplinkai. Todėl 
gali reikėti taikyti daugiadisciplinį požiūrį. 29 straipsnio 1 dalyje numatytų vertybių ska-
tinimas ir stiprinimas būtinas ne tik dėl kitur pasireiškiančių problemų, bet taip pat turi 
atkreipti dėmesį į vaiko bendruomenėje patiriamas problemas. Šiuo atžvilgiu švietimo 
procesas turėtų vykti šeimoje, tačiau ir mokyklos, ir bendruomenės atlieka svarbų vaid-
menį. Pavyzdžiui, siekiant ugdyti pagarbą natūraliai aplinkai, ugdymo procesas turėtų 
susieti aplinkos ir darnios plėtros klausimus su socialiniais-ekonominiais, sociokultū-
riniais ir demografiniais aspektais. Be to, vaikai turėtų išmokti apie pagarbą natūraliai 
aplinkai namuose, mokykloje ir bendruomenėje, toks ugdymas turėtų apimti ir nacio-
nalines ir tarptautines problemas ir aktyviai įtraukti vaikus į vietos, regioninius ar pasau-
linius aplinkosaugos projektus.

14. Šešta, ji atspindi labai svarbų tinkamų edukacinių galimybių vaidmenį, skatinant visas 
kitas žmogaus teises ir supratimą apie jų nedalomumą. Vaiko gebėjimui visiškai ir atsa-
kingai dalyvauti laisvoje visuomenėje gali pakenkti ar pažeisti ne tik atviras atsisakymas 
suteikti galimybes įgyti išsilavinimą, bet taip pat nesugebėjimas skatinti ir suprasti šia-
me straipsnyje pripažintų vertybių.

ŠVIETIMAS ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAIS

15. 29 straipsnio 1 dalis taip pat gali būti laikoma kertiniu įvairių programų, skirtų švieti-
mui žmogaus teisių klausimais, kurias ragino kurti 1993 m. Vienoje organizuota Pasau-
linė žmogaus teisių konferencija ir skatino tarptautinės organizacijos, akmeniu. Tačiau 
vaiko teisės ne visada sulaukė būtino dėmesio tokių veiklų kontekste. Švietimas žmo-
gaus teisių klausimais turėtų suteikti informaciją apie žmogaus teisių sutarčių turinį. 
Tačiau vaikai taip pat turėtų išmokti apie žmogaus teises, stebėdami, kaip žmogaus 
teisių standartai yra praktiškai įgyvendinami namuose, mokykloje ar bendruomenėje. 
Švietimas žmogaus teisių klausimais turėtų būti visapusiškas, visą gyvenimą trunkan-
tis procesas ir prasidėti nuo žmogaus teisių vertybių atspindėjimo kasdieniame vaikų 
gyvenime ir patirtyse.6

16. 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos vertybės yra svarbios vaikams, gyvenantiems taikos 
zonose, tačiau jos yra dar svarbesnės konfliktų ar nepaprastosios padėties situacijose 
atsidūrusiems vaikams. Kaip pažymima Dakaro veiksmų plane, konfliktų, stichinių nelai-
mių ir nestabilumo sąlygomis veikiančios švietimo sistemos kontekste labai svarbu, kad 
švietimo programos būtų įgyvendintos taip, kad skatintų abipusį supratimą, taiką ir to-
leranciją ir padėtų išvengti smurto ir konfliktų.7 Švietimas apie tarptautinę humanitarinę 
teisę taip pat sudaro svarbų, tačiau dažnai pamirštą pastangų įgyvendinti 29 straipsnio 
1 dalį aspektą.

6 Žr. 1994 m. gruodžio 23 d. Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, skelbiančią Junginių Tautų švietimo žmogaus teisių klau-
simais dešimtmetį.

7 Švietimas visiems – kolektyvinių įsipareigojimų vykdymas. 2000 m. balandžio 26–28 d. Dakare įvykusio Pasaulinio švie-
timo forume priimta veiksmų programa.
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ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR PERŽIŪRA

17. Šiame straipsnyje numatyti tikslai ir vertybės yra gana bendro pobūdžio, o jų pasekmės 
gali būti labai plataus masto. Panašu, kad dauguma valstybių dalyvių padarė prielaidą, 
kad nebūtina ar netgi nederama užtikrinti, kad atitinkami principai būtų atspindėti tei-
sės aktuose ar administracinėse direktyvose. Tokia prielaida yra nepagrįsta. Jeigu nėra 
bet kokio specialaus oficialaus patvirtinimo nacionaliniuose įstatymuose ar politikoje, 
mažai tikėtina, kad atitinkami principai yra ar bus naudojami iš tikrųjų, siekiant infor-
muoti švietimo politikas. Todėl Komitetas kviečia visas valstybes dalyves imtis visų rei-
kiamų priemonių, siekiant oficialiai įtraukti šiuos principus į švietimo politikas ir teisės 
aktus visais lygiais.

18. Siekiant veiksmingai skatinti 29 straipsnio 1 dalį, būtina iš esmės pertvarkyti mokymo 
programas ir jose įtraukti įvairius švietimo tikslus ir sistemingą vadovėlių, kitų moky-
mo priemonių, technologijų ir mokyklos politikų peržiūrą. Požiūriai, kurie siekia tik 
perteikti straipsnio tikslus ir vertybes egzistuojančioje sistemoje be skatinimo atlikti 
išsamesnius pakeitimus, yra akivaizdžiai nepakankami. Atitinkamos vertybės negali 
būti veiksmingai integruotos į platesnę mokymo programą ir su ja suderintos, jeigu 
asmenys, kurie turėtų perduoti, skatinti, mokyti ir, kiek įmanoma, parodyti vertybes, 
patys nėra įsitikinę jų svarba. Todėl pradinio ir praktinio mokymo schemos, kurios ska-
tina 29 straipsnio 1 dalyje numatytus principus, yra labai svarbios mokytojams, švie-
timo administratoriams ir kitiems vaiko ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims. 
Taip pat labai svarbu, kad mokyklose naudojami mokymo metodai atspindėtų Vaiko 
teisių konvencijos dvasią ir edukacinę filosofiją ir 29 straipsnio 1 dalyje išdėstytus švie-
timo tikslus.

19. Be to, pati mokyklų aplinka turėtų atspindėti laisvę ir supratimo, taikos, tolerancijos, 
lyčių lygybės ir tautų, etninių, nacionalinių ir religinių grupių, taip pat vietinės kil-
mės asmenų draugystės dvasią, kaip tai nurodyta 29 straipsnio 1 dalies b ir d punk-
tuose. Mokykla, kurioje leidžiamos patyčios ar kitos smurtinės ir atskirties praktikos, 
neatitinka 29 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Dažnai terminas „švietimas žmogaus 
teisių klausimais“ yra vartojamas tokiu būdu, kuris stipriai supaprastina jo konota-
cijas. Būtinas ne tik formalus švietimas žmogaus teisių klausimais, bet ir žmogaus 
teisėms palankių vertybių ir politikų skatinimas mokyklose, universitetuose ir pla-
tesnėse bendruomenėje.

20. Apskritai įvairios iniciatyvos, kurias valstybės dalyvės, įgyvendindamos savo įsipareigo-
jimus pagal Konvenciją, privalo vykdyti, bus nepakankamai pagrįstos, jeigu Konvencijos 
tekstas nebus platinamas, vadovaujantis 42 straipsnio nuostatomis. Tai taip pat paleng-
vins vaikų kaip vaikų teisių kasdieniniame gyvenime rėmėjų ir gynėjų vaidmenį. Siek-
damos palengvinti platinimą, valstybės dalyvės turėtų teikti ataskaitas apie priemones, 
kurių ėmėsi šiam tikslui įgyvendinti, o Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras turė-
tų sukurti visapusišką Konvencijos skirtingomis kalbomis duomenų bazę.

21. Plačiąja prasme apibrėžiama žiniasklaida taip pat atlieka svarbų vaidmenį, skatindama 
29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vertybes ir tikslus ir užtikrindama, kad vykdoma veikla 
nepakenktų kitų pastangoms remti tokius tikslus. Pagal Konvenciją ir vadovaudamosi 
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17 straipsnio a punktu, vyriausybės privalo imtis reikiamų priemonių skatinti „masinės 
informacijos priemones platinti informaciją ir medžiagą, naudingą vaikui socialiniu ir 
kultūriniu požiūriu.“8

22. Komitetas kviečia valstybes dalyves skirti daugiau dėmesio švietimui kaip dinamiš-
kam procesui ir kurti priemones, kurios padėtų laikui bėgant įvertinti su 29 straips-
nio 1 dalimi susijusius pokyčius. Kiekvienas vaikas turi teisę įgyti geros kokybės iš-
silavinimą, o tai reikalauja skirti dėmesį mokymosi aplinkos, mokymo ir mokymosi 
procesų ir medžiagos ir mokymosi rezultatų kokybei. Komitetas pažymi, kad svarbu 
atlikti tyrimus, kurie gali suteikti galimybę įvertinti padarytą pažangą, remiantis visų 
procese dalyvaujančių veikėjų (įskaitant mokyklas lankančius ar jų nelankančius vai-
kus, mokyklas ir jaunimo lyderius, tėvus ir švietimo administratorius bei prižiūrėtojus) 
išreikštomis pažiūromis. Todėl Komitetas pažymi nacionaliniu lygiu vykdomos stebė-
senos, kurios tikslas yra užtikrinti, kad vaikai, tėvai ir mokytojai galėtų prisidėti prie su 
švietimu susijusių sprendimų, vaidmenį.

23. Komitetas kviečia valstybes dalyves kurti visapusiškus nacionalinius veiksmų planus, 
siekiant skatinti ir stebėti 29 straipsnio 1 dalyje išvardytų tikslų įgyvendinimą. Jeigu toks 
planas yra parengtas nacionalinio veiksmų plano vaikams, nacionalinio žmogaus teisių 
veiksmų plano arba švietimo žmogaus teisių klausimais strategijos kontekste, vyriausy-
bė privalo užtikrinti, kad jis vis tiek numatytų visus 29 straipsnio 1 dalyje nagrinėjamus 
klausimus ir remtųsi vaiko teisių perspektyva. Komitetas ragina Jungtines Tautas ir kitus 
tarptautinius organus, susijusius su švietimo politika ir švietimu žmogaus teisių klausi-
mais, siekti geresnio koordinavimo, kad būtų pagerintas 29 straipsnio 1 dalies įgyvendi-
nimo veiksmingumas.

24. Šiame straipsnyje įtvirtintų vertybių skatinimo programų kūrimo ir įgyvendinimo pro-
cesas turėtų tapti standartinio vyriausybės atsako į beveik visas situacijas, kuriose įvyko 
žmogaus teisių pažeidimų modeliai, dalimi. Todėl, pavyzdžiui, kai įvyksta rimti rasizmo, 
rasinės diskriminacijos, ksenofobijos ir susijusios netolerancijos incidentai, kuriuose 
dalyvauja 18-os metų nesulaukę asmenys, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad vyriau-
sybė padarė ne viską, kas būtina, siekdama skatinti Konvencijoje, ypač 29 straipsnio  
1 dalyje įtvirtintas vertybes. Todėl būtina priimti tinkamas papildomas priemones pagal  
29 straipsnio 1 dalį, kurios apimtų bet kokių teigiamą poveikį Konvencijoje įtvirtintų 
teisių įgyvendinimui turinčių edukacinių metodų tyrimus ir priėmimą.

25. Valstybės dalyvės taip pat turėtų apsvarstyti galimybę sukurti peržiūros procedūrą, kuri 
reaguotų į skundus, kad egzistuojančios politikos ar praktikos neatitinka 29 straipsnio 
1 dalies. Tokios peržiūros procedūros nebūtinai reiškia naujų teisinių, administracinių 
ar edukacinių organų steigimą. Tokios funkcijos gali būti patikėtos nacionalinėms žmo-
gaus teisių institucijoms arba jau veikiantiems administraciniams organams. Komitetas 
prašo, kad kiekviena valstybė dalyvė, teikdama ataskaitas apie šį straipsnį, nurodytų na-
cionaliniu arba vietos lygiu egzistuojančias realias galimybes atlikti taikomų požiūrių, 

8 Komitetas primena po 1996 m. įvykusių bendrųjų diskusijų dėl vaikų ir žiniasklaidos dienos šiuo klausimu pateiktas 
rekomendacijas (žr. A/53/41 1396 paragrafą).
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kurie laikomi nesuderinamais su Konvencija, peržiūrą. Informacija turėtų būti teikiama 
apie tai, kaip tokios peržiūros galėtų būti pradėtos ir kiek tokių peržiūros procedūrų 
buvo atlikta per ataskaitinį laikotarpį.

26. Siekdamas labiau sutelkti valstybių dalyvių su 29 straipsnio dalimi susijusių ataskaitų 
nagrinėjimo procesą ir atsižvelgdamas į 44 straipsnio reikalavimus ataskaitose nurodyti 
veiksnius ir sunkumus, Komitetas prašo, kad kiekviena valstybė savo periodinėse atas-
kaitose pateiktų nurodymus dėl, jų nuomone, svarbiausių prioritetų savo jurisdikcijo-
je, kuriems reikėtų skirti daugiau suderintų pastangų, siekiant skatinti šioje nuostatoje 
atspindėtas vertybes, ir išdėstyti veiksmų programą, kurią siūlo vykdyti per penkerius 
ateinančius metus identifikuotoms problemoms spręsti.

27. Komitetas kviečia Jungtinių Tautų organus ir agentūras ir kitus kompetentingus orga-
nus, kurių vaidmuo yra pabrėžtas Konvencijos 45 straipsnyje, aktyviai ir sistemingai pri-
sidėti prie Komiteto darbo, susijusio su 29 straipsnio 1 dalimi.

28. Siekiant įgyvendinti visapusiškus nacionalinius veiksmų planus, kad būtų pagerintas 
29 straipsnio 1 dalies laikymasis, reikės žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kurie, vado-
vaujantis 4 straipsniu, turėtų būti kuo labiau prieinami. Todėl, Komiteto nuomone, 
išteklių suvaržymu negali būti pateisinamas valstybės dalyvės nesugebėjimas imtis 
pakankamų priemonių. Šiame kontekste, atsižvelgdamas į valstybių dalyvių įsipa-
reigojimus skatinti ir remti tarptautinį bendradarbiavimą apskritai (Konvencijos 4 ir  
45 straipsniai) ir švietimo srityje (28 straipsnio 3 dalis), Komitetas ragina valstybes da-
lyves, dalyvaujančias vystomojo bendradarbiavimo procese, užtikrinti, kad jų progra-
mos būtų sukurtos taip, kad visiškai atsižvelgtų į 29 straipsnio 1 dalyje numatytus 
principus.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 2 (2002) DĖL NEPRIKLAUSOMŲ NACIONALINIŲ 
ŽMOGAUS TEISIŲ INSTITUCIJŲ VAIDMENS, SKATINANT IR SAUGANT VAIKO TEISES

CRC/GC/2002/2
2002 m. lapkričio 15 d.

VAIKO TEISIŲ KOMITETAS
Trisdešimt antroji sesija
2003 m. sausio 13–31 d.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 2 (2002) 
DĖL NEPRIKLAUSOMŲ NACIONALINIŲ 
ŽMOGAUS TEISIŲ INSTITUCIJŲ VAIDMENS, 
SKATINANT IR SAUGANT VAIKO TEISES

1. Vaiko teisių konvencijos 4 straipsnis įpareigoja valstybes dalyves imtis „visų reikiamų 
teisinių, administracinių ir kitų priemonių šioje Konvencijoje pripažintoms teisėms įgy-
vendinti“. Nepriklausomos nacionalinės žmogaus teisių institucijos (NŽTI) yra svarbus 
mechanizmas, skatinantis ir užtikrinantis Konvencijos įgyvendinimą, todėl Vaiko teisių 
komitetas laikosi nuomonės, kad tokių institucijų steigimas yra susijęs su valstybių da-
lyvių ratifikavimo metu prisiimtu įsipareigojimu užtikrinti Konvencijos įgyvendinimą ir 
skatinti visuotinį vaikų teisių įgyvendinimą. Todėl Komitetas palankiai įvertino tai, kad kai 
kuriose valstybėse dalyvėse buvo įsteigtos NŽTI ir vaikų ombudsmeno / vaikų komisaro ir 
panašios nepriklausomos institucijos, kurios skatina ir stebi Konvencijos įgyvendinimą.

2. Komitetas parengė šį bendrąjį komentarą, siekdamas paraginti valstybes dalyves steig-
ti nepriklausomas Konvencijos įgyvendinimo skatinimo ir stebėsenos institucijas ir jas 
remti, detalizuojant pagrindinius tokių institucijų elementus ir veiklą, kurią jos turėtų 
vykdyti. Jei tokios institucijos jau yra įsteigtos, Komitetas kviečia valstybes peržiūrėti jų 
statusą ir veiksmingumą, skatinant ir saugant vaikų teises, kaip tai numatyta Vaiko teisių 
konvencijoje ir kituose susijusiuose tarptautiniuose dokumentuose.

3. 1993 m. organizuotoje Pasaulinėje žmogaus teisių konferencijoje priimta Vienos dekla-
racija ir veiksmų programa dar kartą patvirtino „…svarbų ir konstruktyvų vaidmenį, kurį 
atlieka nacionalinės institucijos, skatindamos ir saugodamos žmogaus teises“ ir paragi-
no „steigti ir stiprinti nacionalines institucijas“. Generalinė Asamblėja ir Žmogaus teisių 
komisija ne kartą kvietė steigti nacionalines žmogaus teisių institucijas ir pabrėžė svarbų 
NŽTI vaidmenį, skatinant ir saugant žmogaus teises ir didinant visuomenės informuo-
tumą apie tokias teises. Savo bendrosiose gairėse dėl periodinių ataskaitų Komitetas 
nurodo, kad valstybės dalyvės privalo teikti informaciją apie „bet kokią nepriklausomą 
instituciją, įsteigtą skatinti ir saugoti vaiko teises...“,1 todėl nuolatos sprendžia šį klausimą 
dialogo su valstybėmis dalyvėmis metu.

1 Bendrųjų gairių dėl valstybių dalyvių pagal Vaiko teisių konvencijos 44 straipsnio 1 dalies b punktą pateiktų periodinių 
ataskaitų formos ir turinio (CRC/C/58) 18 paragrafas.
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4. NŽTI turėtų būti steigiamos, vadovaujantis 1993 m. Generalinės Asamblėjos priimtais 
Principais, susijusiais su nacionalinių žmogaus teisių institucijų statusu („Paryžiaus prin-
cipai“),2 kuriuos 1992 m. perdavė Žmogaus teisių komisija.3 Šie minimalūs standartai pa-
teikia gaires dėl tokių nacionalinių institucijų steigimo, kompetencijos, atsakomybių, su-
dėties, įskaitant pliuralizmą, savarankiškumą, veiklos metodus ir pusiau teisminę veiklą.

5. Nors NŽTI yra reikalingos ir suaugusiesiems, ir vaikams, kad apsaugotų jų žmogaus tei-
ses, egzistuoja papildomas pateisinimas, siekiant užtikrinti, kad vaikų žmogaus teisėms 
būtų suteiktas ypatingas dėmesys. Tai apima faktus, kad dėl vaikų vystymosi būklės jie 
yra labai pažeidžiami dėl žmogaus teisių pažeidimų, į jų nuomones vis dar retai atsižvel-
giama, dauguma vaikų negali balsuoti ir negali atlikti prasmingo vaidmens politiniame 
procese, kuris nustato vyriausybių atsaką į žmogaus teises, vaikai susiduria su didelėmis 
problemomis, naudodamiesi tesimų sistema, kai nori apsaugoti savo teises ar pasinau-
doti teisių gynimo priemonėmis dėl jų teisių pažeidimų, be to, vaikų galimybės kreiptis 
į organizacijas, kurios gali apsaugoti jų teises, yra iš esmės ribotos.

6. Vis daugiau valstybių dalyvių steigia specializuotas nepriklausomas žmogaus teisių ins-
titucijas vaikams, ombudsmeno ar vaikų teisių komisaro tarnybas. Kai ištekliai yra riboti, 
būtina apsvarstyti galimybę įsitikinti, kad turimi ištekliai būtų veiksmingai panaudoti, 
siekiant skatinti ir apsaugoti visų (taip pat vaikų) žmogaus teises, o šiame kontekste 
plataus masto NŽTI, kurios skiria specialų dėmesį vaikams, steigimas turėtų būti geriau-
sias būdas. Plataus masto NŽTI struktūroje turėtų būti numatyta atpažįstama specialiai 
už vaikų teises atsakingo komisaro pareigybė arba specialus už vaikų teises atsakingas 
skyrius ar padalinys.

7. Komitetas laikosi nuomonės, kad kiekvienoje valstybėje būtų nepriklausoma žmogaus 
teisių institucija, kurios atsakomybė apimtų vaikų teisių skatinimą ir apsaugą. Komitetas 
yra susirūpinęs, kad institucija, nepriklausomai nuo jos formos, turėtų sugebėti nepri-
klausomai ir veiksmingai stebėti, skatinti ir saugoti vaikų teises. Labai svarbu, kad vaiko 
teisių skatinimas ir apsauga būtų „integruoti“, o visos šalyje veikiančios žmogaus teisių 
institucijos glaudžiai bendradarbiautų šiuo tikslu.

ĮGALIOJIMAI IR GALIOS

8. Jei įmanoma, NŽTI turėtų būti įtvirtintos konstitucijose, be to, joms turi būti įstatymiškai 
suteikti įgaliojimai. Komitetas laikosi nuomonės, kad jų įgaliojimai, siekiant skatinti ir 
saugoti žmogaus teises, turėtų apimti kuo platesnes sritis ir įtraukti Vaiko teisių konven-
ciją, jos fakultatyvinius protokolus ir kitus susijusius tarptautinius žmogaus teisių do-
kumentus, todėl veiksmingai apimtų vaikų žmogaus teises, ypač jų pilietines, politines, 

2 Principai, susiję su nacionalinių institucijų, veikiančių žmogaus teisių apsaugos ir skatinimo srityje, statusu (Paryžiaus 
principai), 1993 m. gruodžio 20 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucijos 48/134 priedas.

3 1992 m. kovo 3 d. Žmogaus teisių komisijos rezoliucijos 1992/54 priedas.
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ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Teisės aktai turėtų apimti nuostatas, kurios 
numatytų specialias su vaikais susijusias funkcijas, galias ir pareigas, susijusias su Vaiko 
teisių konvencija ir jos fakultatyviniais protokolais. Jei NŽTI buvo įsteigtos prieš Kon-
vencijos priėmimą arba aiškiai jos neįtraukė, turėtų būti numatytos būtinos priemonės, 
įskaitant teisės aktų priėmimą ir pakeitimą, siekiant užtikrinti, kad institucijos įgaliojimai 
atitinka Konvencijos principus ir nuostatas.

9. NŽTI turėtų būti suteiktos tokios galios, kokios yra būtinos, siekiant veiksmingai vykdyti 
savo įgaliojimus, įskaitant teisę išklausyti bet kokį asmenį ir gauti informaciją ir dokumen-
tus, reikalingus jų kompetencijai priskiriamoms situacijoms įvertinti. Šios galios turėtų 
apimti visų valstybės dalyvės jurisdikcijai priklausančių vaikų teisių skatinimą ir apsaugą, 
susijusią ne tik su valstybe, bet ir visais atitinkamais viešaisiais ir privačiais subjektais.

STEIGIMO PROCESAS

10. NŽTI steigimo procesas turėtų būti konsultacinis, įtraukiantis ir skaidrus, jį turėtų inici-
juoti ir remti aukščiausio lygio vyriausybės, teisėkūros institucijos ir pilietinė visuomenė. 
Siekiant užtikrinti NŽTI savarankiškumą ir veiksmingą veikimą, jos privalo turėti tinkamą 
infrastruktūrą, finansavimą (taip pat ir skirtą vaikų teisėms plataus masto institucijose), 
darbuotojus, patalpas ir nepriklausyti nuo finansinės kontrolės formų, kurios gali daryti 
įtaką jų savarankiškumui.

IŠTEKLIAI

11. Nors Komitetas pripažįsta, kad tai yra labai jautrus klausimas ir valstybės dalyvės turi 
skirtingus ekonominius išteklius, Komitetas laikosi nuomonės, kad valstybės dalyvės 
privalo numatyti pagrįstus finansinius išteklius nacionalinių žmogaus teisių institucijų 
veiklai, atsižvelgdamos į Konvencijos 4 straipsnį. Nacionalinių institucijų įgaliojimai ir 
galios gali būti bereikšmės, o galimybės pasinaudoti savo galiomis ribotos, jeigu nacio-
nalinės institucijos neturi priemonių veiksmingai vykdyti savo galias.

PLIURALISTINIS ATSTOVAVIMAS

12. NŽTI turėtų užtikrinti, kad į jų sudėtį būtų įtraukti įvairūs pilietinės visuomenės elemen-
tai, kurie dalyvauja žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos procese, pvz., be viso kito, 
nevyriausybinės žmogaus teisių, kovos su diskriminacija ir vaikų teisių organizacijos 
(NVO), taip pat vaikų ir jaunimo vadovaujamos organizacijos, profesinės sąjungos, so-
cialinės ir profesinės organizacijos (gydytojų, advokatų, žurnalistų, mokslininkų ir kt.), 
universitetai ir ekspertai (taip pat ir vaikų teisių ekspertai). Vyriausybiniai departamentai 
turėtų dalyvauti tik su patariamojo balso teise. NŽTI turėtų turėti tinkamas ir skaidrias 
paskyrimo procedūras, įskaitant atvirą ir konkurencingą atrankos procesą.
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TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS DĖL VAIKŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ

13. NŽTI turi turėti įgaliojimus nagrinėti individualius skundus ir peticijas, įskaitant tuos, 
kuriuos pateikė patys vaikai arba buvo pateikti jų vardu, atlikti tyrimus. Kad galėtų 
veiksmingai atlikti tokius tyrimus, jos turi turėti galias liudininkus priversti liudy-
ti ir juos apklausti, gauti susijusius dokumentinius įrodymus ir patekti į sulaikymo 
vietas. Jos taip pat privalo užtikrinti, kad vaikai galėtų pasinaudoti veiksmingomis 
teisių gynimo priemonėmis (nepriklausomomis konsultacijų, atstovavimo paslau-
gomis ir skundų procedūromis). Tam tikrais atvejais, NŽTI turėtų vykdyti tarpininka-
vimo ir taikinimo veiklą.

14. NŽTI turėtų turėti įgaliojimus remti vaikus, kurie bylinėjasi teismuose, įskaitant galias (a) 
NŽTI vardu kreiptis į teismą dėl su vaikais susijusių bylų nagrinėjimo ir (b) kištis į į by-
los nagrinėjimo procesą, kad informuotų teismą apie su byla susijusius žmogaus teisių 
klausimus.

PRIEINAMUMAS IR DALYVAVIMAS

15. NŽTI turėtų būti geografiškai ir fiziškai prieinama visiems vaikams. Vadovaudamosi 
Konvencijos 2 straipsniu, jos turėtų pasiekti visas vaikų grupes, ypač labiausiai pažei-
džiamus ir nepalankioje padėtyje atsidūrusius vaikus, įskaitant, tačiau neapsiribojant 
globojamais vaikais, sulaikytais vaikais, mažumoms ir vietinių gyventojų grupėms pri-
klausančiais vaikais, neįgaliais vaikais, skurde gyvenančiais vaikais, vaikais pabėgėliais 
ir migrantais, gatvės vaikais ir vaikais, kurie turi specialiųjų poreikių kultūros, kalbos, 
sveikatos ir švietimo srityse. Su NŽTI susiję teisės aktai turėtų apimti institucijos teisę 
bendrauti su visais vaikais alternatyvios globos aplinkoje, užtikrinant privatumą, taip 
pat visomis institucijomis, kurios yra susijusios su vaikais.

16. NŽTI privalo atlikti pagrindinį vaidmenį, skatindamos valdžios institucijų ir visuomenės 
pagarbą vaikų pažiūroms visais su jais susijusiais klausimais, kaip tai nurodyta Konven-
cijos 12 straipsnyje. Šis bendrasis principas turėtų būti taikomas nacionalinių žmogaus 
teisių steigimo, organizavimo ir veiklos procesuose. Institucijos privalo užtikrinti, kad jos 
turėtų tiesioginį ryšį su vaikais, o vaikai būtų atitinkamai įtraukti ir konsultuojami. Pavyz-
džiui, galima įsteigti vaikų tarybas kaip patariamuosius NŽTI organus, siekiant paleng-
vinti vaikų dalyvavimą su jais susijusiuose klausimuose.

17. NŽTI turėtų sukurti specialiai pritaikytas konsultavimo programas ir kūrybingas bendra-
vimo strategijas, siekdamos užtikrinti visišką Konvencijos 12 straipsnio laikymąsi. Būtina 
nustatyti skirtingus vaikų bendravimo su institucija būdus.

18. NŽTI privalo turėti teisę visuomenei ir parlamentiniams organams teikti tiesiogines, 
nepriklausomas ir atskiras ataskaitas apie vaikų teisių padėtį. Šiuo atžvilgiu valsty-
bės dalyvės privalo užtikrinti, kad parlamente būtų organizuojamos metinės disku-
sijos, skirtos aptarti NŽTI su vaikų teisėmis susijusį darbą ir tai, kaip valstybė laikosi  
Konvencijos.
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REKOMENDUOJAMA VEIKLA

19. Toliau pateikiamas orientacinis, tačiau neišsamus veiklų, kurias NŽTI turėtų atlikti vaikų 
teisių įgyvendinimo srityje, atsižvelgdamos į bendruosius Konvencijos principus, sąra-
šas. Jos turėtų:

(a) atlikti tyrimus dėl bet kokių vaikų teisių pažeidimų pagal savo įgaliojimus, kai gau-
na skundą arba savo iniciatyva;

(b) teikti užklausas dėl su vaikų teisėmis susijusių klausimų;

(c) rengti ir skelbti nuomones, rekomendacijas ir ataskaitas nacionalinių valdžios insti-
tucijų prašymu arba savo iniciatyva dėl klausimų, susijusių su vaikų teisių skatinimu 
ir apsauga;

(d) peržiūrėti su vaikų teisių apsauga susijusių įstatymų ir praktikų veiksmingumą;

(e) skatinti nacionalinių teisės aktų, reglamentų ir praktikų suderinimą su Vaiko teisių 
konvencija, jos fakultatyviniais protokolais ir kitais su vaikų teisėmis susijusiais tarp-
tautiniais žmogaus teisių dokumentais, taip pat skatinti veiksmingą jų įgyvendini-
mą, įskaitant viešųjų ir privačių organų konsultavimą dėl Konvencijos aiškinimo ir 
taikymo;

(f ) užtikrinti, kad nacionaliniai ekonominės politikos formuotojai atsižvelgtų į vaikų 
teises, rengdami ir vertindami nacionalinius ekonominius ir plėtros planus;

(g) peržiūrėti ir teikti ataskaitas apie vyriausybės vykdomą vaikų teisių padėties įgy-
vendinimą ir stebėseną, siekiant užtikrinti, kad statistiniai duomenys būtų tinkamai 
išskaidyti, o kita informacija būtų reguliariai renkama, kad būtų galima nustatyti, ką 
reikėtų padaryti, siekiant įgyvendinti vaikų teises;

(h) skatinti bet kurių susijusių tarptautinių žmogaus teisių dokumentų ratifikavimą 
arba prisijungimą prie jų;

(i) vadovaudamosi Konvencijos 3 straipsniu, pagal kurį, imantis bet kokių su vaiku susi-
jusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai, užtikrinti, kad įstatymų ir politikų poveikis 
vaikams būtų kruopščiai apsvarstytas kūrimo, įgyvendinimo ir kituose procesuose;

(j) atsižvelgdamos į 12 straipsnį, užtikrinti, kad vaikai galėtų išreikšti savo pažiūras ir 
būtų išklausyti su žmogaus teisėmis susijusiais klausimais ir nustatant su jų teisė-
mis susijusias problemas;

(k) palaikyti ir sudaryti sąlygas prasmingam vaikų teisių NVO, taip pat vaikų organiza-
cijų dalyvavimui nacionalinių teisės aktų ir tarptautinių dokumentų, susijusių su 
vaikais, kūrimo procese;

(l) skatinti visuomenės supratimą ir stiprinti informuotumą apie vaikų teisių svarbą, 
šiuo tikslu glaudžiai bendradarbiauti su žiniasklaida ir vykdyti arba remti moksli-
nius tyrimus ir edukacines veiklas šioje srityje;
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(m) vadovaujantis Konvencijos 42 straipsniu, pagal kurį valstybės dalyvės privalo „tin-
kamais ir veiksmingais būdais plačiai informuoti apie Konvencijos principus ir 
nuostatas tiek suaugusiuosius, tiek vaikus“, sensibilizuoti vyriausybę, valstybines 
agentūras ir visuomenę dėl Konvencijos nuostatų ir stebėti, kaip valstybė vykdo 
savo įsipareigojimus šiuo atžvilgiu;

(n) padėti kurti programas, susijusias su mokymu apie vaikų teises, mokslinius tyrimus 
šioje srityje ir vaikų teisių integraciją į mokyklų ir universitetų mokymo programas, 
taip pat profesiniuose sluoksniuose;

(o) vykdyti švietimą žmogaus teisių klausimais, kuris skiria ypatingą dėmesį vaikams 
(taip pat skatinti visuomenės supratimą apie vaikų teisių svarbą);

(p) pradėti teisminius procesus, siekdamos apginti vaiko teises valstybėje, teikti teisinę 
pagalbą vaikams;

(q) prieš kreipdamosi į teismą, tam tikrais atvejais, vykdyti tarpininkavimo arba taikini-
mo procesus;

(r) tinkamais atvejais, perteikti patirtį apie vaiko teises teismams kaip amicus curiae 
arba į bylą įstojusi šalis;

(s) vadovaujantis Konvencijos 3 straipsniu, pagal kurį valstybės dalyvės „rūpinasi, kad tiek 
už vaikų globą ar apsaugą atsakingos įstaigos, tarnybos ir organai, ypač saugumo, svei-
katos apsaugos sritys, jų darbuotojų skaičius bei tinkamumas, tiek kompetentinga jų 
priežiūra atitiktų kompetentingų organų nustatytas normas“, lankytis nepilnamečių na-
muose (ir visose vaikų sulaikymo vietose, skirtose reformuoti arba nubausti) ir globos 
institucijose, siekiant teikti ataskaitas apie padėtį ir rekomendacijas dėl tobulinimo;

(t) vykdyti kitas veiklas, susijusias su aukščiau išvardytomis veiklomis.

ATASKAITŲ TEIKIMAS VAIKO TEISIŲ KOMITETUI IR 
BENDRADARBIAVIMAS TARP NŽTI IR JUNGTINIŲ TAUTŲ 
AGENTŪRŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ MECHANIZMŲ

20. NŽTI turėtų savarankiškai prisidėti prie ataskaitų teikimo proceso pagal Konvenciją ir kitus 
susijusius tarptautinius dokumentus ir stebėti vyriausybės su vaikų teisėmis susijusių atas-
kaitų tarptautiniams sutarčių organams vientisumą, įskaitant per dialogą su Vaiko teisių ko-
mitetu prieš sesijas susirenkančiose darbo grupėse ir su kitais susijusiais sutarčių organais.

21. Komitetas prašo valstybių dalyvių savo ataskaitose Komitetui įtraukti išsamią infor-
maciją apie NŽTI teisinį pagrindą ir įgaliojimus, taip pat pagrindines susijusias veiklas. 
Valstybės dalyvės gali konsultuotis su nepriklausomomis žmogaus teisių institucijoms 
ataskaitų Komitetui rengimo proceso metu. Tačiau valstybės dalyvės privalo gerbti to-
kių organų savarankiškumą ir nepriklausomą vaidmenį informacijos teikimo Komitetui 
procese. Valstybės dalyvės negali deleguoti ataskaitų rengimo NŽTI ar jas įtraukti į vy-
riausybės delegacijos sudėtį, kai Komitetas nagrinėja ataskaitas.
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22. NŽTI taip pat turėtų bendradarbiauti su specialiomis Žmogaus teisių komisijos proce-
dūromis, įskaitant šalies ir teminius mechanizmus, ypač su specialiu patarėju dėl vaikų 
pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ir su generalinio sekretoriaus spe-
cialiuoju atstovu vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais.

23. Jungtinės Tautos vykdo ilgametę pagalbos nacionalinėms žmogaus teisių organizaci-
joms steigti ir stiprinti skirtą programą. Ši vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 
(angl. OCHCR) valdoma programa teikia techninę pagalbą ir sudaro sąlygas regioniniam 
ir tarptautiniam bendradarbiavimui, taip pat suteikia galimybes nacionalinėms žmo-
gaus teisių institucijoms keistis informacija. Valstybės dalyvės, jei reikia, turėtų pasinau-
doti šia pagalba. Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF) taip pat siūlo patirtį ir techninio 
bendradarbiavimo galimybę šioje srityje.

24. Kaip nurodyta Konvencijos 45 straipsnyje, Komitetas savo nuožiūra taip pat gali per-
duoti bet kuriai specializuotai Jungtinių Tautų agentūrai, OHCHR ar kitam kompeten-
tingam organui bet kokias valstybių dalyvių ataskaitas, kuriose pateikiamas prašymas 
arba nurodomas poreikis dėl techninio konsultavimo ar pagalbos, steigiant NŽTI.

NŽTI IR VALSTYBĖS DALYVĖS

25. Valstybė ratifikuoja Vaiko teisių konvenciją ir prisiima įsipareigojimą ją visiškai įgyven-
dinti. NŽTI vaidmuo – savarankiškai stebėti, kaip valstybė laikosi Konvencijos ir kokią 
pažangą daro jos įgyvendinimo srityje, taip pat imtis visų veiksmų, siekiant užtikrinti 
visišką pagarbą vaikų teisėms. Nors projektų rengimas, siekiant stiprinti vaikų teisių 
skatinimą ir apsaugą, gali būti viena iš veiklų, kuria užsiima institucija, vyriausybės ne-
turėtų deleguoti savo stebėsenos įsipareigojimų nacionalinei institucijai. Labai svar-
bu, kad institucijos būtų visiškai nepriklausomos ir galėtų nustatyti savo darbotvarkę 
ir veiklas.

NŽTI IR NVO

26. Nevyriausybinės organizacijos atlieka labai svarbų vaidmenį, skatindamos žmogaus tei-
ses ir vaikų teises. NŽTI vaidmuo, atsižvelgiant į jų teisinę bazę ir specialias galias, yra 
papildantis. Labai svarbu, kad institucijos glaudžiai bendradarbiautų su NVO, o vyriau-
sybės gerbtų ir NŽTI, ir NVO nepriklausomybę.

REGIONINIS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

27. Regioniniai ir tarptautiniai procesai ir mechanizmai gali stiprinti ir konsoliduoti NŽTI, 
joms dalijantis patirtimi ir įgūdžiais, nes NŽTI susiduria su tomis pačiomis problemomis, 
skatindamos ir saugodamos žmogaus teises atitinkamose šalyse.
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28. Šiuo atžvilgiu NŽTI turėtų konsultuotis ir bendradarbiauti su atitinkamais nacionali-
niais, regioniniais ir tarptautiniais organais ir institucijomis vaikų teisių klausimais.

29. Vaikų žmogaus teisių klausimai neapsiriboja nacionalinių sienų ribomis, todėl atitinka-
mų regioninių ir tarptautinių atsakų į įvairias vaiko teisių problemas (įskaitant, tačiau 
neapsiribojant prekyba moterimis ir vaikais, vaikų pornografija, vaikais kareiviais, vaikų 
darbu, prievarta prieš vaikus, vaikais pabėgėliais ir migrantais ir kt.) sukūrimas tampa vis 
svarbesnis. Tarptautiniai ir regioniniai mechanizmai ir keitimasis informacija yra skatina-
mi, nes suteikia NŽTI galimybę mokytis iš kitų institucijų patirties, kolektyviai stiprinti 
savo padėtį ir prisidėti, sprendžiant žmogaus teisių problemas, su kuriomis susiduria ir 
šalys, ir regionai.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 3 (2003) 
DĖL ŽIV / AIDS IR VAIKO TEISIŲ

I. ĮVADAS1

1. ŽIV / AIDS epidemija stipriai pakeitė pasaulį, kuriame gyvena vaikai. Milijonai vaikų 
užsikrėtė, mirė arba stipriai nukentėjo dėl ŽIV paplitimo jų šeimose ir bendruomenė-
se. Epidemija turi poveikį kasdieniniam jaunesnių vaikų gyvenimui, padidina vaikų 
viktimizaciją ir marginalizaciją, ypač tų vaikų, kurie gyvena itin sudėtingomis aplin-
kybėmis. ŽIV / AIDS yra ne tik kai kurių šalių, bet ir viso pasaulio problema. Siekiant 
kontroliuoti ŽIV / AIDS poveikį vaikams, būtinos suderintos ir kryptingos visų šalių, 
neatsižvelgiant į jų išsivystymo lygį, pastangos.

2. Iš pradžių buvo laikomasi nuomonės, kad vaikai buvo nestipriai paveikti epidemijos. 
Tačiau tarptautinė bendruomenė nustatė, kad vaikai atsidūrė pačiame problemos cent-
re. Pagal Junginių Tautų bendros kovos su ŽIV / AIDS programą (UNAIDS) naujausios 
tendencijos kelia susirūpinimą, nes daugumoje pasaulio šalių dauguma naujai užsikrė-
tusių žmonių yra 15–24 metų jaunuoliai, kartais ir jaunesni asmenys. Moterys, įskaitant 
mergaites, taip pat vis dažniau užsikrečia. Daugumoje pasaulio regionų didžioji užsi-
krėtusių moterų dalis nežino, kad jos užsikrėtė, todėl nežinodamos, gali užkrėsti savo 
vaikus. Dauguma valstybių neseniai užregistravo padidėjusį kūdikių ir vaikų mirtingu-
mą. Paaugliai taip pat yra pažeidžiami dėl ŽIV / AIDS, nes jų pirmoji seksualinė patirtis 

1 Septynioliktosios sesijos metu (1998) Vaiko teisių komitetas organizavimo bendrųjų diskusijų dieną, kurios tema buvo 
ŽIV / AIDS ir vaikų teisės. Komitetas parengė rekomendacijas dėl veiksmų, kurių būtina imtis, taip pat siekiant palengvin-
ti valstybių dalyvių dalyvavimą su ŽIV / AIDS ir vaikų teisėmis susijusiuose klausimuose. Žmogaus teisės ŽIV / AIDS atžvil-
giu taip pat buvo aptartos 1997 m. įvykusio aštuntojo Žmogaus teisių sutarčių organų pirmininkų susitikimo metu, taip 
pat Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitete ir Moterų diskriminacijos panaikinimo komitete. Be to, Žmogaus 
teisių komisija jau daugiau nei dešimtmetį kiekvienais metais aptaria ŽIV / AIDS klausimą. UNAIDS ir Jungtinių Tautų 
Vaikų fondas (UNICEF) visuose savo darbo aspektuose pabrėžė vaiko teises ŽIV / AIDS atžvilgiu, 1997 m. Pasaulinė AIDS 
kampanija dėmesį skyrė „Pasaulyje su AIDS gyvenantiems vaikams“, 1998 m. – „Varomoji jėga – pasaulinė AIDS kampani-
ja su jaunuoliais“. UNAIDS ir Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras parengė Tarptautines gaires dėl 
ŽIV / AIDS ir žmogaus teisių (1998) ir Peržiūrėtas gaires 6 (2002), siekdami skatinti ir saugoti žmogaus teises ŽIV / AIDS 
kontekste. Tarptautiniu politiniu lygiu su ŽIV / AIDS susijusias teises pripažino Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
specialiosios sesijos metu priimta Įsipareigojimų deklaracija dėl ŽIV / AIDS, taip pat Jungtinių Tautų Generalinės Asamb-
lėjos specialiosios sesijos, skirtos vaikams, metu priimtas dokumentas „Vaikams tinkamas pasaulis“ ir kiti tarptautiniai ir 
regioniniai dokumentai.



24

gali vykti aplinkoje, kurioje jie neturi galimybės gauti tinkamos informacijos ir patarimų. 
Narkotikus vartojantys vaikai taip pat susiduria su dideliu pavojumi.

3. Tačiau visi vaikai gali tapti pažeidžiami dėl tam tikrų gyvenimo aplinkybių, ypač (a) vai-
kai, kurie yra užsikrėtę ŽIV, (b) vaikai, kurie nukentėjo dėl epidemijos, nes jie prarado 
tėvus ar mokytoją ir (arba) jų šeimos ar bendruomenės susiduria su sunkumais dėl pa-
sekmių, ir (c) vaikai, kurie yra labiausiai linkę užsikrėsti ar nukentėti.

II. ŠIO BENDROJO KOMENTARO TIKSLAI

4. Šio bendrojo komentaro tikslai yra tokie:

(a) identifikuoti ir stiprinti visas vaikų žmogaus teises ŽIV / AIDS kontekste;

(b) skatinti vaikų žmogaus teisių įgyvendinimą ŽIV / AIDS kontekste, kaip tai numatyta 
Vaiko teisių konvencijoje (toliau – „Konvencija“);

(c) identifikuoti priemones ir geras praktikas, siekiant padidinti valstybių vykdomo su 
ŽIV / AIDS prevencija susijusių priemonių įgyvendinimo, taip pat užsikrėtusiems ar 
nukentėjusiems vaikams skirtos paramos, jų globos ir apsaugos lygį;

(d) prisidėti prie į vaikus orientuoto veiksmų plano, strategijų, įstatymų, politikų ir 
prog ramų, skirtų kovoti su ŽIV / AIDS paplitimu ir mažinti poveikį, formavimo pro-
cesų nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

III. KONVENCIJOS PERSPEKTYVA DĖL ŽIV / AIDS – 
HOLISTINIS VAIKO TEISĖMIS PAGRĮSTAS POŽIŪRIS

5. Vaikų ir ŽIV / AIDS klausimas pirmiausia yra suvokiamas kaip medicininė ar sveikatos 
problema, tačiau iš tikrųjų, jis apima daugiau aspektų. Šiuo atžvilgiu teisė į sveikatą 
(Konvencijos 24 straipsnis) yra pagrindinė. Tačiau ŽIV / AIDS turi labai didelį poveikį visų 
vaikų gyvenimui ir veikia visas jų teises – pilietines, politines, ekonomines, socialines 
ir kultūrines. Todėl Konvencijos bendruosiuose principuose įtvirtintos teisės (nediskri-
minavimo teisė (2 str.), vaiko teisė pirmiausia atsižvelgti į jo (jos) interesus (3 str.), teisė 
gyventi, išgyventi ir vystytis (6 str.) ir teisė atsižvelgti į vaiko pažiūras (12 str.)) turėtų būti 
pagrindinės temos, nagrinėjant ŽIV / AIDS klausimą visuose prevencijos, gydymo, glo-
bos ir paramos lygiuose.

6. Atitinkamos priemonės ŽIV / AIDS problemai spręsti gali būti taikomos tik jei vaikų ir 
paauglių teisės yra visiškai gerbiamos. Šiuo atveju, svarbiausios teisės (be 5 paragrafe 
išvardytų teisių) yra teisė naudotis informacija ir medžiaga, kuri skatina vaikų sociali-
nę, dvasinę ir dorovinę gerovę ir fizinę ir psichinę sveikatą (17 str.), teisė į prevencinės 
sveikatos priežiūros paslaugas, seksualinio ir šeimos planavimo švietimą ir paslau-
gas (24 straipsnio f punktas); teisė į tinkamą gyvenimo lygį (27 str.), teisė į privatumą  
(16 str.), teisė nebūti atskirtiems nuo tėvų (9 str.), teisė būti apsaugotam nuo smurto 
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(19 str.), teisė į specialią valstybės apsaugą ir pagalbą (20 str.), neįgalių vaikų teisės 
(23 str.), teisė į sveikatą (24 str.), teisė į socialinę apsaugą, įskaitant socialinį draudimą 
(26 str.), teisė įgyti išsilavinimą ir teisė į poilsį (28 ir 31 str.), teisė būti apsaugotam nuo 
ekonominio ir seksualinio išnaudojimo ir prievartos, nelegalaus narkotinių medžiagų 
vartojimo (32, 33, 34 ir 36 str.), teisė būti apsaugotam nuo pagrobimo, pardavimo ir 
prekybos žmonėmis, taip pat kankinimo ar kito žiauraus, nežmoniško ar žeminančio 
elgesio ar baudimo (35 ir 37 str.) ir teisė fiziškai ir psichologiškai atsistatyti ir socialiai 
reintegruotis (39 str.). Dėl epidemijos vaikai susiduria su dideliais sunkumais, susiju-
siais su aukščiau minėtomis teisėmis. Konvencija ir keturi pagrindiniai principai, kurie 
remiasi visapusišku požiūriu, užtikrina galingą sistemą pastangoms sumažinti neigia-
mą pandemijos poveikį vaikų gyvenimui. Konvencijai įgyvendinti būtinas holistinis 
teisėmis pagrįstas požiūris yra optimalus įrankis, sprendžiant įvairesnes problemas, 
susijusias su prevencinėmis, gydymo ir globos pastangomis.

A.  NEDISKRIMINAVIMO TEISĖ (2 STR.)

7. Diskriminacija padidina vaikų pažeidžiamumą dėl ŽIV ir AIDS, taip pat turi didelį poveikį 
nuo ŽIV / AIDS nukentėjusių arba ŽIV užsikrėtusių vaikų gyvenimui. ŽIV / AIDS sergančių 
tėvų vaikai (mergaitės ir berniukai) dažnai tampa stigmos ir diskriminacijos aukomis, 
nes dažnai laikoma, kad ir jie yra užsikrėtę. Dėl diskriminacijos vaikai netenka galimybės 
naudotis informacija, įgyti išsilavinimą (žr. Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 1 dėl švieti-
mo tikslų), pasinaudoti sveikatos priežiūros ar socialinės paramos paslaugomis ar daly-
vauti bendruomenės gyvenime. Kraštutiniais atvejais, dėl ŽIV užsikrėtusių vaikų diskri-
minacijos šeima, bendruomenė ir (arba) visuomenė gali atsisakyti vaikų. Diskriminacija 
taip pat skatina epidemiją, nes vaikai, ypač priklausantys tam tikroms grupėms (pvz., 
atokiose ar kaimo vietovėse gyvenantys vaikai, kur jie turi mažiau galimybių pasinau-
doti paslaugomis) yra labiau pažeidžiami dėl užsikrėtimo. Todėl tokie vaikai susiduria su 
dviguba viktimizacija.

8. Didelį susirūpinimą kelia diskriminacija dėl lyties, kuri taip pat yra susijusi su tabu ar 
neigiamais smerkiančiais požiūriais į mergaičių seksualinį aktyvumą ir dažnai ribo-
ja jų galimybes pasinaudoti prevencinėmis priemonėmis ar kitomis paslaugomis. Be 
to, nerimą kelia diskriminacija dėl seksualinės orientacijos. Kurdamos su ŽIV / AIDS 
susijusias strategijas ir vykdydamos savo įsipareigojimus pagal Konvenciją, valstybės 
dalyvės privalo kruopščiai apsvarstyti visuomenėje nustatytas lyčių normas ir siekti 
panaikinti diskriminaciją dėl lyties, nes šios normos turi poveikį ir mergaičių, ir ber-
niukų pažeidžiamumui dėl ŽIV / AIDS. Visų pirma valstybės dalyvės turėtų pripažinti, 
kad diskriminacija ŽIV / AIDS kontekste dažnai mergaitėms turi didesnį poveikį nei 
berniukams.

9. Visos aukščiau paminėtos diskriminacinės praktikos pažeidžia vaikų teises pagal Kon-
venciją. Pagal Konvencijos 2 straipsnį valstybės dalyvės privalo užtikrinti visas Konvenci-
joje numatytas teises be jokios diskriminacijos, „nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų arba 
teisėtų globėjų rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, 
tautybės, etninės ar socialinės kilmės, turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplin-
kybių“. Komitetas aiškina, kad sąvoka „kitos aplinkybės“ pagal Konvencijos 2 straipsnį 
apima vaiko arba jo (jos) tėvo (-ų) ŽIV / AIDS statusą. Įstatymai, politikos, strategijos ir 
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praktikos turėtų spręsti visų diskriminacijos formų, kurios padidina epidemijos povei-
kį, klausimą. Strategijos taip pat turėtų skatinti švietimo ir mokymo programas, kurios 
buvo specialiai sukurtos, kad keistų diskriminuojančius ir stigmatizuojančius su ŽIV / 
AIDS susijusius požiūrius.

B. VAIKO INTERESAI (3 STR.)

10. ŽIV / AIDS prevencijos, priežiūros ir gydymo politikos ir programos buvo sukurtos suau-
gusiesiems ir beveik neskyrė dėmesio principui pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus. 
Konvencijos 3 straipsnio 1 dalis nurodo, kad „imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, 
nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpi-
nimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai“. 
Valstybės dalyvės savo veiksmuose dėl ŽIV / AIDS turėtų vadovautis su šia teise susiju-
siais įsipareigojimais. Atsako į pandemiją procese vaikui turi būti skiriamas didžiausias 
dėmesys, o strategijos turi būti pritaikytos prie vaikų teisių ir poreikių.

C. TEISĖ GYVENTI, IŠGYVENTI IR VYSTYTIS (6 STR.)

11. Vaikai turi teisę, kad jų gyvybės nebūtų atimtos savavališkai, taip pat pasinaudoti eko-
nominėmis ir socialinėmis politikomis, kurios sudarytų sąlygas išgyventi, sulaukti pil-
nametystės ir vystytis pačia plačiausia prasme. Valstybės įsipareigojimas įgyvendinti 
teisę gyventi, išgyventi ir vystytis taip pat pabrėžia, kad būtina skirti didelį dėmesį 
seksualumui, taip pat vaikų elgesiui ir gyvenimo būdui, net jei toks elgesys ar gyve-
nimo būdas laikomas netinkamu pagal vyraujančias, tam tikrai amžiaus grupei visuo-
menės nustatytas kultūrines normas. Šiuo atžvilgiu moteriškosios lyties vaikai dažnai 
susiduria su žalingomis tradicinėmis praktikomis, tokiomis kaip ankstyva ir (arba) pri-
verstinė santuoka, kurios pažeidžia jų teises ir padidina pažeidžiamumą dėl ŽIV, taip 
pat dažnai sukliudo pasinaudoti galimybėmis įgyti išsilavinimą ir naudotis informa-
cija. Prevencinės programos yra veiksmingos tik tada, jei pripažįsta paauglių gyve-
nimo realijas ir sprendžia seksualumo klausimą, užtikrindamos vienodas galimybes 
naudotis tinkama informacija, įgyti gyvenimo įgūdžius ir pasinaudoti prevencinėmis 
priemonėmis.

D. TEISĖ REIKŠTI PAŽIŪRAS IR Į JAS ATSIŽVELGTI (12 STR.)

12. Vaikai yra teisių turėtojai ir pagal savo didėjančius gebėjimus turi teisę dalyvauti in-
formavimo kampanijose ir kalbėti apie ŽIV / AIDS poveikį jų gyvenimui, taip pat ŽIV /  
AIDS politikų ir programų kūrimo procese. Intervencijos būna naudingiausios vai-
kams, kai jie gali dalyvauti poreikių vertinimo, sprendimų paieškos, strategijų forma-
vimo ir jų įgyvendinimo procesuose ir nėra suvokiami tik kaip objektai, už kuriuos 
sprendimus priima kiti. Todėl vaikų kaip bendraamžių ugdytojų dalyvavimas mokyk-
loje ir už jos ribų turėtų būti aktyviai skatinamas. Valstybės, tarptautinės agentūros 
ir nevyriausybinės organizacijos turi vaikams sukurti palaikančią ir palankią aplinką, 
kurioje jie galėtų įgyvendinti savo pačių iniciatyvas ir visiškai dalyvauti ŽIV politikos 
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ir programos konceptualizavimo, kūrimo, įgyvendinimo, koordinavimo, stebėsenos ir 
peržiūros procesuose bendruomenės ir nacionaliniu lygiu. Siekiant užtikrinti vaikų iš 
visų visuomenės sektorių dalyvavimą, greičiausiai bus būtina remtis įvairiais požiūriais 
ir naudoti skirtingus mechanizmus, kurie skatintų vaikus pagal jų didėjančius gebėji-
mus reikšti savo pažiūras, būti išklausytiems, ir tokioms pažiūroms skirti daug dėme-
sio, atsižvelgiant į vaikų amžių ir brandumą (12 straipsnio 1 dalis). Jei įmanoma, ŽIV / 
AIDS sergančių vaikų dalyvavimas informavimo veikloje ir dalijimasis savo patirtimi su 
savo bendraamžiais ir kitais yra labai svarbus, siekiant užtikrinti veiksmingą preven-
ciją ir sumažinti stigmatizaciją ir diskriminaciją. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, 
kad sąmoningumo didinimo pastangose dalyvaujantys vaikai tai darytų savanoriškai, 
būtų pasinaudoję konsultavimo paslaugomis, taip pat sulauktų socialinės paramos ir 
teisinės apsaugos, kad nebūtų pažeistas jų įprastinis gyvenimas dalyvavimo proceso 
metu ir po jo.

E. KLIŪTYS

13. Kaip rodo patirtis, daug kliūčių trukdo užtikrinti veiksmingą prevenciją, priežiūros pas-
laugų teikimą ir paramą bendruomeninėms iniciatyvoms dėl ŽIV / AIDS. Dažniausiai tai 
yra kultūrinės, struktūrinės ir finansinės kliūtys. Bandymas paneigti problemos egzista-
vimą, kultūrinės praktikos ir požiūriai, įskaitant tabu ir stigmatizaciją, skurdas ir patro-
nuojantis požiūris į  vaikus yra tik kelios kliūtys, kurios gali sustabdyti politinį ir asmeninį 
įsipareigojimą, būtiną veiksmingoms programoms.

14. Komitetas žino, kad gali nepavykti gauti finansinių, techninių ir žmogiškųjų išteklių iš kar-
to. Tačiau, atsižvelgdamas į šias kliūtis, Komitetas primena valstybėms dalyvėms apie jų 
įsipareigojimus pagal 4 straipsnį. Be to, Komitetas pažymi, kad valstybės dalyvės neturėtų 
pasinaudoti išteklių suvaržymais, siekdamos pateisinti savo nesugebėjimą imtis bet kokių 
ar pakankamų reikiamų techninių ar finansinių priemonių. Galiausiai Komitetas norėtų 
pabrėžti, kad šiuo atveju tarptautinio bendradarbiavimo vaidmuo yra labai svarbus.

IV. PREVENCIJA, PRIEŽIŪRA, GYDYMAS IR PARAMA

15. Komitetas pabrėžia, kad prevencija, priežiūra, gydymas ir parama yra vienas kitą stipri-
nantys elementai, kurie užtikrina veiksmingo atsako į ŽIV / AIDS kontinuumą.

A. INFORMACIJA APIE ŽIV PREVENCIJĄ IR SĄMONINGUMO DIDINIMAS

16. Pagal valstybių dalyvių įsipareigojimus dėl teisių į sveikatą ir informaciją (24, 13 ir 17 str.),  
vaikai turėtų turėti teisę naudotis tinkama su ŽIV / AIDS prevencija ir priežiūra susiju-
sia informacija per oficialius kanalus (pvz., edukacinės galimybės ir vaikams skirta ži-
niasklaida) ir neformalius kanalus (pvz., skirti gatvės vaikams, institucionalizuotiems 
vaikams ar sunkiomis aplinkybėmis gyvenantiems vaikams). Valstybėms dalyvėms 
primenama, kad vaikams reikalinga aktuali, tinkama ir laiku pateikta informacija, kuri  
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pripažįsta skirtingus supratimo lygius, yra pritaikyta pagal amžių ir gebėjimus ir įgalina 
juos teigiamai ir atsakingai susidoroti su savo seksualumu, kad galėtų save apsaugoti 
nuo ŽIV infekcijos. Komitetas norėtų pabrėžti, kad valstybės dalyvės, siekdamos užtik-
rinti veiksmingą ŽIV / AIDS prevenciją, privalo susilaikyti nuo su sveikata susijusios in-
formacijos, įskaitant lytinį švietimą ir informaciją, cenzūros, jos slėpimo ar sąmoningo iš-
kraipymo. Be to, laikydamosi savo įsipareigojimų užtikrinti vaiko teisę gyventi, išgyventi 
ir vystytis (6 str.), valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad vaikai, pradėdami reikšti savo 
seksualumą, galėtų įgyti žinias ir įgūdžius, būtinus apsaugoti save ir kitus.

17. Buvo nustatyta, kad dialogas su bendruomene, šeima ir bendraamžiais patarėjais, taip 
pat „gyvenimo įgūdžių“ ugdymas mokyklose, įskaitant įgūdžius bendrauti apie sek-
sualumą ir sveiką gyvenseną, yra naudingi metodai pateikti informaciją apie ŽIV pre-
venciją ir mergaitėms, ir berniukams, tačiau gali reikėti skirtingų metodų skirtingoms 
vaikų grupėms pasiekti. Valstybės dalyvės turi dėti pastangas, siekdamos spręsti lyčių 
skirtumų klausimą, kurie gali turėti poveikį vaikų galimybėms naudotis informacija 
apie prevenciją, ir užtikrinti, kad vaikus pasiektų tinkama informacija apie prevenciją, 
jeigu jie susiduria su apribojimais dėl kalbos, religijos, negalios ar kitų diskriminacinių 
veiksnių. Būtina skirti ypatingą dėmesį sunkiai pasiekiamų gyventojų sąmoningumo 
didinimui. Šiuo atžvilgiu žiniasklaidos ir (arba) žodinės tradicijos vaidmuo, užtikrinant, 
kad vaikai turėtų galimybę naudotis informacija ir medžiaga, kaip numatyta Konven-
cijos 17 straipsnyje, yra labai svarbus, siekiant pateikti tinkamą informaciją ir sumažin-
ti stigmatizaciją ir diskriminaciją. Valstybės dalyvės turėtų remti reguliarios ŽIV / AIDS 
informuotumo kampanijų stebėsenos ir vertinimo procesus, siekdamos nustatyti jų 
veiksmingumą, teikiant informaciją, mažinant neišmanymą, stigmatizaciją ir diskrimi-
naciją, taip pat sprendžiant su ŽIV ir jo perdavimo tarp vaikų ir paauglių baimės ir 
klaidingos informacijos klausimą.

B.  ŠVIETIMO VAIDMUO

18. Švietimas atlieka labai svarbų vaidmenį aktualios ir tinkamos informacijos apie ŽIV / 
AIDS teikimo vaikams procese. Tokia informacija galėtų padidinti sąmoningumą ir ge-
riau suprasti šią pandemiją, taip pat užkirsti kelią neigiamiems požiūriams į ŽIV / AIDS 
aukas (taip pat žr. Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 1 dėl švietimo tikslų). Be to, švie-
timas gali ir turėtų suteikti vaikams teises apsisaugoti nuo ŽIV infekcijos rizikos. Šiuo 
atžvilgiu Komitetas valstybėms dalyvėms primena apie jų įsipareigojimą užtikrinti, 
kad pradinis ugdymas būtų prieinamas visiems vaikams (užsikrėtusiems, tapusiems 
našlaičiais a kitaip nukentėjusiems dėl ŽIV / AIDS). Daugelyje bendruomenių, kuriose 
ŽIV yra plačiai paplitęs, paveiktų šeimų vaikų, ypač mergaitės, susiduria su rimtais sun-
kumais, bandydami pasilikti mokykloje, o dėl AIDS prarastų mokytojų ir kitų mokyklos 
darbuotojų skaičius riboja ir kelia pavojų vaikų galimybei įgyti išsilavinimą. Valstybės 
dalyvės privalo imtis reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad nuo ŽIV / AIDS nu-
kentėję vaikai galėtų mokytis, kvalifikuoti darbuotojai pakeistų susirgusius mokytojus 
ir vaikai galėtų reguliariai lankyti mokyklą, o visų tokiose bendruomenėse gyvenančių 
vaikų teisė įgyti išsilavinimą (28 str.) būtų visiškai apsaugota.

19. Valstybės dalyvės privalo dėti visas pastangas, siekdamos užtikrinti, kad mokyklos būtų 
saugios vietos vaikams, kuriuose vaikai būtų apsaugoti ir netaptų pažeidžiami dėl ŽIV 
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infekcijos. Vadovaudamosi Konvencijos 34 straipsniu, valstybės dalyvės privalo imtis 
visų reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią, be viso kito, vaiko skatinimui ar vertimui 
užsiimti neteisėta seksualine veikla.

C.  VAIKAMS IR PAAUGLIAMS PALANKIOS SVEIKATOS SISTEMOS PASLAUGOS

20. Komitetas yra susirūpinęs, kad sveikatos sistemos paslaugos dažniausiai nepakan-
kamai reaguoja į jaunesnių nei 18-os metų amžiaus vaikų, ypač paauglių, poreikius. 
Komitetas ne kartą pažymėjo, kad vaikai yra labiau linkę naudotis palankiomis ir pa-
laikančiomis paslaugomis, kurios užtikrina įvairias galimybes ir teikia informaciją, at-
sižvelgia į jų poreikius, suteikia galimybę dalyvauti su jų sveikata susijusių sprendimų 
priėmimo procese, yra prieinamos, įperkamos, konfidencialios, nesmerkia, nereika-
lauja tėvų sutikimo ir nediskriminuoja. ŽIV / AIDS kontekste ir atsižvelgiant į didėjan-
čius vaiko gebėjimus, valstybės dalyvės raginamos užtikrinti, kad sveikatos priežiūros 
sistemoje dirbtų kvalifikuoti darbuotojai, kurie visiškai gerbtų vaikų teises į privatumą 
(16 str.) ir nediskriminavimą, suteikdami vaikams galimybę naudotis su ŽIV / AIDS su-
sijusia informacija, savanoriškomis konsultavimo ir tyrimų paslaugomis, sužinoti apie 
savo ŽIV statusą, pasinaudoti konfidencialiomis seksualinės ir reprodukcinės sveika-
tos paslaugomis, nemokama arba pigia kontracepcija, metodais ir paslaugomis, taip 
pat su ŽIV susijusios priežiūros ir gydymo paslaugomis, jei reikia ir tada, kai reikia, 
įskaitant su ŽIV / AIDS susijusių sveikatos problemų, pvz., tuberkuliozės ir oportunisti-
nių infekcijų, prevenciją ir gydymą.

21. Kai kuriose šalyse, net jei jose yra prieinamos vaikams ir paaugliams palankios su ŽIV 
susijusios paslaugos, jos yra nepakankamai prieinamos neįgaliems vaikams, vietiniams 
vaikams, mažumoms priklausantiems vaikams, kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams, 
dideliame skurde gyvenantiems vaikams, arba kitaip visuomenėje marginalizuotiems 
vaikams. Kitose šalyse, kur bendras sveikatos sistemos pajėgumas yra ribotas, ŽIV užsi-
krėtę vaikai reguliariai negauna galimybės pasinaudoti pagrindinėmis sveikatos prie-
žiūros paslaugomis. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos, 
kiek tai įmanoma, visiems jų teritorijoje gyvenantiems vaikams be jokios diskrimina-
cijos, taip pat tinkamai atsižvelgti į lytį, amžių, socialinius, ekonominius, kultūrinius ir 
politinius vaikų gyvenimo aspektus.

D.  KONSULTAVIMAS DĖL ŽIV IR TYRIMAI

22. Savanoriškų, konfidencialių konsultavimo dėl ŽIV ir tyrimų paslaugų prieinamumas, at-
sižvelgiant į didėjančius vaiko gebėjimus, yra pagrindinis vaikų teisių ir sveikatos aspek-
tas. Tokios paslaugos yra labai svarbios vaikų gebėjimui sumažinti pavojų užsikrėsti ar 
perduoti ŽIV, pasinaudoti su ŽIV susijusiomis priežiūros paslaugomis, gydymu ir para-
ma, kad galėtų geriau planuoti savo ateitį. Laikydamosi savo įsipareigojimo pagal Kon-
vencijos 24 straipsnį užtikrinti, kad nė vienam vaikui nebūtų atimta teisė pasinaudoti 
būtinomis sveikatos priežiūros paslaugomis, valstybės dalyvės turėtų visiems vaikams 
užtikrinti galimybes pasinaudoti savanoriškomis, konfidencialiomis ŽIV konsultavimo ir 
tyrimų paslaugomis.
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23. Kadangi valstybių dalyvių pareiga yra pirmiausia užtikrinti vaiko teisių apsaugą, Komite-
tas nori akcentuoti, kad valstybės dalyvės privalo bet kokiomis aplinkybėmis susilaikyti 
ir nenustatyti privalomo visų vaikų tyrimo dėl ŽIV / AIDS ir užtikrinti jų apsaugą nuo to. 
Nors, atsižvelgiant į vaiko didėjančius gebėjimus, nustatoma, ar vaiko ar jo (jos) tėvų ar 
globėjų sutikimas yra būtinas, visais atvejais, laikydamosi vaiko teisės gauti informaciją 
pagal Konvencijos 13 ir 17 straipsnius, valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad prieš ŽIV 
testą, kurį atlieka sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai vaikams, kurie naudojasi sveika-
tos sistemos paslaugomis dėl kitų sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių, būtų pateikta 
pakankama informacija apie tokių tyrimų riziką ir naudą, kad būtų gali priimti informuo-
tą sprendimą.

24. Valstybės dalyvės, laikydavosi įsipareigojimo apsaugoti vaikų teisę į privatumą (16 str.), 
įskaitant sveikatos ir socialinės gerovės aplinkose, privalo apsaugoti ŽIV testo rezultatų 
konfidencialumą, o informaciją apie vaikų ŽIV statusą negali būti atskleista tretiesiems 
asmenims, įskaitant tėvus, be vaiko sutikimo.

E.  ŽIV PERDAVIMAS IŠ MOTINOS VAIKUI

25. Dauguma kūdikių ir mažų vaikų užsikrėtimo atvejų yra susiję su ŽIV perdavimu iš mo-
tinos vaikui. Kūdikiai ir maži vaikai gali užsikrėsti ŽIV nėštumo, gimdymo ir maitinimo 
krūtimi metu. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti Jungtinių Tautų agentūrų rekomen-
duotų kūdikių ir mažų vaikų užsikrėtimo ŽIV prevencijos strategijų įgyvendinimą. Tokios 
strategijos apima (a) pirminę ŽIV infekcijos būsimų tėvų tarpe prevenciją, (b) neplanuo-
to ŽIV užsikrėtusių moterų nėštumo prevenciją, (c) ŽIV perdavimo iš ŽIV užsikrėtusių 
moterų kūdikiams prevenciją ir (d) ŽIV užsikrėtusių moterų, jų kūdikių ir šeimų priežiūrą, 
gydymą ir paramą.

26. Siekdamos užkirsti kelią ŽIV perdavimui iš motinos vaikui, valstybės dalyvės privalo 
imtis priemonių, įskaitant būtiniausių vaistų teikimą (pvz., antiretrovirusinius vaistus), 
tinkamą priežiūrą prieš gimdymą, gimdymo metu ir po gimdymo, savanoriškas ŽIV 
konsultavimo ir tyrimo paslaugas nėščioms moterims ir jų partneriams. Komitetas pri-
pažįsta, kad antiretrovirusiniai vaistai, kurios moteris vartoja nėštumo ir (arba) gimdy-
mo metu, ir taikant tam tikrus vaistų vartojimo režimus, yra suduodami jos kūdikiui, 
stipriai sumažina ŽIV perdavimo iš motinos vaikui riziką. Tačiau valstybės dalyvės taip 
pat turėtų teikti paramą motinoms ir vaikams, įskaitant konsultavimo dėl kūdikio mai-
tinimo galimybių paslaugas. Valstybėms dalyvėms primenama, kad ŽIV užsikrėtusių 
motinų konsultavimas turėtų apimti informaciją apie įvairių kūdikio maitinimo gali-
mybių rizikas ir naudas, taip pat rekomendacijas, kaip pasirinkti situacijai labiausiai 
tinkantį variantą. Tolesnė parama taip pat būtina, kad moterys galėtų kuo saugiau 
įgyvendinti pasirinktas galimybes.

27. Net populiacijose, kurios ŽIV yra labai paplitęs, dauguma kūdikių gimsta ŽIV neuž-
sikrėtusioms moterims. Komitetas nori pabrėžti, kad vadovaujantis Konvencijos 6 ir  
24 straipsniais, ŽIV neužsikrėtusių moterų ar moterų, kurios nežino savo ŽIV statuso, 
kūdikių maitinimas krūtimi išlieka geriausias maitinimo būdas. Turimi duomenys rodo, 
kad ŽIV užsikrėtusių motinų kūdikių maitinimas krūtimi gali padidinti ŽIV perdavimo ri-
ziką 10–20 procentų, tačiau krūtimi nemaitinami kūdikiai susiduria su didesne prastos  
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mitybos ar kitų infekcinių ligų rizika. Jungtinių Tautų agentūros rekomendavo vengti 
maitinimo krūtimi, kai motina serga ŽIV, jeigu pakaitinis maitinimas yra prieinamas, 
įmanomas, priimtinas, tvarus ir saugus. Kitais atvejais, per pirmuosius gyvenimo mė-
nesius rekomenduojamas maitinimas krūtimi, kuris turėtų būti nutrauktas, kai tik tai 
yra įmanoma.

F.  GYDYMAS IR PRIEŽIŪRA

28. Valstybių dalyvių įsipareigojimai pagal Konvenciją taip pat įpareigoja jas užtikrinti, 
kad vaikai turėtų tvarias ir vienodas galimybes pasinaudoti visapusiško gydymo ir 
priežiūros paslaugomis, įskaitant būtinus su ŽIV susijusius vaistus, prekes ir paslaugas 
be jokios diskriminacijos. Plačiai pripažįstama, kad visapusiškas gydymas ir priežiūra 
apima antiretrovirusinius ir kitus vaistus, diagnostikos ir kitas susijusias technologi-
jas, skirtas ŽIV / AIDS, oportunistinių infekcijų ir kitų būklių priežiūrai, gerą mitybą, 
socialinę, dvasinę ir psichologinę paramą, taip pat šeimos, bendruomenės priežiūrą 
ar priežiūrą namuose. Todėl valstybės dalyvės turėtų derėtis su farmacijos pramone, 
siekdamos, kad būtini vaistai būtų prieinami vietos rinkoje už mažiausią galimą kainą. 
Be to, valstybės dalyvės turėtų patvirtinti, remti ir supaprastinti bendruomenių daly-
vavimą visapusiško ŽIV / AIDS gydymo, priežiūros ir paramos procesuose, tuo pačiu 
metu laikydamosi savo įsipareigojimų pagal Konvenciją. Valstybės dalyvės kviečiamos 
atkreipti ypatingą dėmesį į tuos veiksnus visuomenėse, kurie kliudo suteikti vienodas 
galimybes visiems vaikams dėl gydymo, priežiūros ir paramos.

G.  VAIKŲ DALYVAVIMAS MOKSLINIUOSE TYRIMUOSE

29. Vadovaudamosi Konvencijos 24 straipsniu, valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad  
ŽIV / AIDS mokslinių tyrimų programos apimtų konkrečius tyrimus, kurie prisideda 
prie veiksmingos prevencijos, priežiūros, gydymo ir poveikio vaikams mažinimo. To-
dėl valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad vaikai netaptų mokslinių tyrimų subjek-
tais, jeigu intervencija dar nebuvo visiškai išbandyta su suaugusiaisiais. Teisės ir etikos 
problemos iškilo ŽIV / AIDS biomedicininių tyrimų, operacijų ir socialinių, kultūrinių 
ir elgsenos tyrimų srityse. Vaikai buvo verčiami dalyvauti nebūtinuose arba netinka-
mai sukurtuose moksliniuose tyrimuose ir turėjo mažai arba jokių galimybių atsisakyti 
arba duoti sutikimą dėl dalyvavimo. Atsižvelgiant į vaiko didėjančius gebėjimus, būti-
na gauti vaiko sutikimą arba tėvų ar globėjų sutikimą, jei reikia, tačiau visais atvejais, 
sutikimas turi būti pagrįstas išsamia informacija apie tyrimo rizikas ir naudas vaikui. 
Įgyvendindamos savo įsipareigojimus pagal Konvencijos 16 straipsnį, valstybės daly-
vės privalo užtikrinti, kad vaikų teisės į privatumą nebūtų netyčia pažeistos mokslinių 
tyrimų procese, o asmeninė informacija apie vaikus, vertinama tyrimo metu, jokiomis 
aplinkybėmis negali būti naudojama kitais sutikime nenurodytais tikslais. Valstybės 
dalyvės privalo dėti visas pastangas užtikrinti, kad vaikai ir, atsižvelgiant į didėjan-
čius jų gebėjimus, tėvai ir (arba) globėjai dalyvautų sprendimų dėl tyrimo prioritetų 
pri ėmimo procese, ir būtų sukurta palaikanti aplinka tokiuose tyrimuose dalyvaujan-
tiems vaikams.
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V. PAŽEIDŽIAMUMAS IR VAIKAI, KURIEMS BŪTINA SPECIALI APSAUGA

30. Tikėtina, kad dėl vaikų pažeidžiamumo, susijusio su ŽIV / AIDS, kuriam įtakos turi po-
litiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai ir kiti veiksniai, vaikai neturės pakankamos 
paramos susidoroti su ŽIV / AIDS poveikiu jų šeimoms ir bendruomenėms, susidurs su 
užsikrėtimo pavojumi, bus priversti dalyvauti netinkamuose tyrimuose arba neturės 
galimybių pasinaudoti gydymo, priežiūros ir paramos paslaugomis, jei (ir kai) užsikrės 
ŽIV. Vaikai, gyvenantys pabėgėlių ar viduje perkeltų asmenų stovyklose, sulaikymo įstai-
gose, institucionalizuoti vaikai, dideliame skurde gyvenantys vaikai, vaikai, gyvenantys 
ginkluotų konfliktų situacijose, vaikai kareiviai, ekonomiškai ir seksualiai išnaudojami 
vaikai, neįgalūs vaikai, vaikai imigrantai, mažumos ir vietinių gyventojų grupėms pri-
klausantys vaikai ir gatvės vaikai yra labiausiai pažeidžiami dėl ŽIV / AIDS. Tačiau visi 
vaikai gali tapti pažeidžiami dėl tam tikrų jų gyvenimo aplinkybių. Komitetas nori pa-
žymėti, kad net stiprių išteklių apribojimo sąlygomis pažeidžiamų visuomenės narių 
teisės turi būti apsaugotos, be to, galima imtis įvairių priemonių, panaudojant minima-
lius ištek lius. Siekiant sumažinti pažeidžiamumą dėl ŽIV / AIDS, pirmiausia būtina, kad 
vaikai, jų šeimos ir bendruomenės būtų įgalintos atlikti informuotus pasirinkimus dėl 
sprendimų, praktikų ar politikų, kurios turi su ŽIV / AIDS susijusį poveikį.

A.  DĖL ŽIV / AIDS NUKENTĖJĘ ARBA NAŠLAIČIAIS LIKĘ VAIKAI

31. Būtina skirti ypatingą dėmesį vaikams, kurie tapo našlaičiais dėl AIDS, taip pat vai-
kams iš nukentėjusių šeimų, taip pat vaikų vadovaujamų namų ūkių, nes tai turi po-
veikį pažeidžiamumui dėl ŽIV infekcijos. Vaikų nepriežiūra ir teisių pažeidimai ir ypač 
diskriminacija, dėl kurios sumažėja arba prarandamos galimybės įgyti išsilavinimą, 
pasinaudoti sveikatos sistemos ir socialinėmis paslaugomis, gali sustiprinti stigma-
tizaciją ir socialinę atskirtį, kurią patiria vaikai iš dėl ŽIV / AIDS nukentėjusių šeimų. 
Komitetas pabrėžia būtinybę teikti teisinę, ekonominę ir socialinę apsaugą nukentė-
jusiems vaikams, siekiant užtikrinti jų galimybes įgyti išsilavinimą, gauti paveldėjimą, 
prieglobstį ir pasinaudoti socialinėmis paslaugomis, taip pat jaustis saugiai ir atskleis-
ti savo ar šeimos narių ŽIV statusą, kai vaikai mano, kad tai yra tinkama. Šiuo atžvilgiu 
valstybėms dalyvės primenama, kad šios priemonės yra labai svarbios, įgyvendinant 
vaikų teises ir suteikiant jiems įgūdžius ir paramą, būtinus pažeidžiamumui ir pavojui 
užsikrėsti sumažinti.

32. Komitetas pabrėžia labai svarbias tapatybės įrodymo pasekmes dėl ŽIV / AIDS nukentė-
jusiems vaikams, nes tai yra susiję su asmens pripažinimu prieš įstatymą, teisių apsaugos 
užtikrinimu, ypač teisių, susijusių su paveldėjimu, švietimu, sveikata ir kitomis socialinė-
mis paslaugomis, ir mažesniu vaikų pažeidžiamumu dėl prievartos ir išnaudojimo, ypač 
atskyrimo nuo šeimos dėl ligos ar mirties atvejais. Šiuo atžvilgiu gimimo registravimas 
yra labai svarbus, siekiant užtikrinti vaiko teises, ir yra būtinas, siekiant sumažinti ŽIV /  
AIDS poveikį nukentėjusių vaikų gyvenimui. Todėl valstybėms dalyvėms primenama 
apie jų įsipareigojimą pagal Konvencijos 7 straipsnį užtikrinti, kad būtų sukurtos kiek-
vieno vaiko registravimo gimimo metu arba iš karto po gimimo sistemos.
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33. Dėl ŽIV /AIDS našlaičių patirta trauma dažnai prasideda dėl vieno iš tėvų ligos ar mir-
ties. Tokią traumą dažnai sustiprina stigmatizacijos ir diskriminacijos poveikis. Todėl 
valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad ir įstatymai, ir praktika palaikytų našlaičių pa-
veldėjimo ir nuosavybės teises, ir skirti ypatingą dėmesį pagrindinei diskriminacijai 
dėl lyties, kuri gali trukdyti įgyvendinti šias teises. Laikydamosi savo įsipareigojimų 
pagal Konvencijos 27 straipsnį, valstybės dalyvės taip pat privalo remti ir stiprinti dėl 
AIDS našlaičiais tapusių vaikų šeimų ir bendruomenių gebėjimą užtikrinti tokias gyve-
nimo sąlygas, kokių reikia vaikų fiziniam, psichiniam, dvasiniam, doroviniam, ekono-
miniam ir socialiniam vystymuisi, įskaitant galimybes, jei reikia, pasinaudoti psichoso-
cialinės globos paslaugomis.

34. Našlaičiai gali būti geriausiai apsaugoti ir jais pasirūpinta, jei yra dedamos pastangos 
neišskirti brolių ir seserų, jų globą patikėti giminaičiams ar šeimos nariams. Išplėstinės 
šeimos globa, užtikrinant aplinkinės bendruomenės paramą, gali turėti mažiausią trau-
minį poveikį, todėl gali būti geriausias būdas pasirūpinti našlaičiais, kai nėra kitų galimų 
alternatyvų. Būtina teikti pagalbą, kad vaikai, kiek tai įmanoma, galėtų likti esamose 
šeimos struktūrose. Ši galimybė gali būti neprieinama dėl ŽIV / AIDS poveikio išplėstinei 
šeimai. Tokiu atveju, valstybės dalyvės turėtų, kiek įmanoma, užtikrinti šeimos tipo alter-
natyvios globos galimybes (pvz., globa šeimos aplinkoje). Valstybės dalyvės raginamos, 
kai būtina, teikti finansinę ar kitą paramą vaikų vadovaujamiems namų ūkiams. Jos pri-
valo užtikrinti, kad jų strategijos pripažintų pagrindinį bendruomenių vaidmenį atsako į 
ŽIV / AIDS procese, o tokios strategijos būtų sukurtos, siekiant padėti bendruomenėms 
nustatyti geriausius paramos tokiose bendruomenėse gyvenantiems našlaičiams teiki-
mo būdus.

35. Nors institucinė globa gali turėti neigiamą poveikį vaiko vystymuisi, valstybės dalyvės 
gali nustatyti, kad ji turi atlikti tarpinį vaidmenį dėl ŽIV / AIDS našlaičiais tapusių vaikų 
globos procese, kai globa šeimoje jų pačių bendruomenėse nėra galima. Komitetas 
laikosi nuomonės, kad bet kokia institucinės vaikų globos forma turėtų būti taikoma 
tik kaip kraštutinė priemonė. Be to, turi būti numatytos vaiko teisių apsaugos priemo-
nės, kurios apsaugotų nuo visų prievartos ir išnaudojimo formų. Vadovaujantis vaikų 
teise į specialią apsaugą ir pagalbą tokiose aplinkose ir laikantis Konvencijos 3, 20 
ir 25 straipsnių, būtinos griežtos priemonės užtikrinti, kad tokios institucijos atitik-
tų specialius globos standartus ir taikytų teisinės apsaugos priemones. Valstybėms 
dalyvėms primenama, kad turi būti nustatytos laiko, kurį vaikai praleidžia tokiose  
institucijoje, ribos, be to, būtina sukurti programas, kurios padėtų tokiose institucijose 
gyvenantiems vaikams, užsikrėtusiems ar nukentėjusiems dėl ŽIV / AIDS, sėkmingai 
reintegruotis savo bendruomenėse.

B.  SEKSUALINIO IR EKONOMINIO IŠNAUDOJIMO AUKOS

36. Mergaitės ir berniukai, kurie neteko išgyventi ir vystytis būtinų priemonių, ypač dėl 
ŽIV / AIDS našlaičiais tapę vaikai, gali būti įvairias būdais seksualiai ir ekonomiškai 
išnaudojami, įkaitant seksualinių paslaugų teikimą ar pavojingą darbą už pinigus, kad 
galėtų išgyventi, išlaikyti sergančius ar mirštančius tėvus, jaunesnius brolius ir sese-
ris arba sumokėti mokyklos mokesčius. ŽIV / AIDS užsikrėtę arba tiesiogiai nukentėję 
vaikai gali atsidurti dvigubai nepalankesnėje padėtyje, nes patiria diskriminaciją dėl 
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jų socialinės ir ekonominės marginalizacijos, susijusios su jų arba jų tėvų ŽIV statusu. 
Laikydamosi vaikų teisių pagal Konvencijos 32, 34, 35 ir 36 straipsnius ir siekdamos 
sumažinti vaikų pažeidžiamumą dėl ŽIV / AIDS, valstybės dalyvės privalo apsaugoti 
vaikus nuo visų ekonominio ir seksualinio išnaudojimo formų, taip pat užtikrinti, kad 
jie nebūtų įtraukti į prostitucijos tinklus ir būtų apsaugoti nuo bet kokio darbo, ku-
ris gali būti žalingas arba kliudyti jų išsilavinimui, sveikatai arba fiziniam, psichiniam, 
dvasiniam, doroviniam ar socialiniam vystymuisi. Valstybės dalyvės privalo imtis ryž-
tingų veiksmų, siekdamos apsaugoti vaikus nuo seksualinio ir ekonominio išnaudoji-
mo, prekybos žmonėmis ir pardavimo, taip pat, laikydamosi teisių pagal 39 straipsnį, 
sukurti galimybes tiems, kurie patyrė tokį elgesį, pasinaudoti šioje srityje veikiančių 
valstybinių ir nevyriausybinių institucijų teikiamomis paramos ir globos paslaugomis.

C.  SMURTO IR PRIEVARTOS AUKOS

37. Vaikai gali susidurti su įvairiomis smurto ir prievartos formomis, kurios gali padidinti 
užsikrėtimo ŽIV riziką, be to, gali patirti smurtą dėl to, kad yra užsikrėtę ar nukentėję 
dėl ŽIV / AIDS. Smurtas, įskaitant išžaginimą ir kitas seksualinės prievartos formas, gali 
vykti šeimoje ar globos aplinkoje, ir gali būti naudojamas asmenų, kurie turi specialias 
pareigas vaiko atžvilgiu, įskaitant mokytojus, su vaikais dirbančių institucijų (kalėjimų, 
psichinės sveikatos ar negalios institucijų) darbuotojus. Atsižvelgdamos į Konvenci-
jos 19 straipsnyje numatytas vaiko teises, valstybės dalyvės privalo apsaugoti vaikus 
nuo visų smurto ir prievartos formų namuose, mokykloje ir kitose institucijose ar  
bendruomenėse.

38. Programos turi būti specialiai pritaikytos aplinkai, kurioje vaikai gyvena, jų gebėjimui 
atpažinti ir pranešti apie smurtą ir asmeniniams gebėjimams ir savarankiškumui. Ko-
mitetas laikosi nuomonės, kad būtina skirti ypatingą dėmesį santykiui tarp ŽIV / AIDS 
ir smurto ar prievartos, kurią patiria vaikai karo ir ginkluotų konfliktų metu. Smurto 
ir prievartos prevencijos priemonės šiose situacijose yra labai svarbios, o valstybės 
dalyvės privalo užtikrinti, kad ŽIV / AIDS ir vaiko teisių klausimai būtų įtraukti į prob-
lemos sprendimo ir paramos teikimo vaikams (mergaitėms ir berniukams), kuriuos 
išnaudojo karinis ar kitas uniformuotas personalas namų ūkio ruošos ar seksualinėms 
paslaugoms teikti, ir vaikams, kurie buvo perkelti šalies viduje arba gyvena pabėgė-
lių stovyklose, procesą. Valstybės dalyvės, laikydamosi savo įsipareigojimų (taip pat 
pagal Konvencijos 38 ir 39 straipsnius), privalo numatyti aktyvias informavimo kam-
panijas kartu su vaikų konsultavimo paslaugomis ir smurto ir prievartos prevencijos ir 
ankstyvo nustatymo mechanizmais nuo konfliktų ar stichinių nelaimių kenčiančiuose 
regionuose, kurie turi sudaryti nacionalinio ir bendruomeninio atsako į ŽIV / AIDS dalį.

D. PIKTNAUDŽIAVIMAS MEDŽIAGOMIS

39. Tam tikrų medžiagų, įskaitant alkoholį ir narkotikus, vartojimas gali sumažinti vaikų 
gebėjimą kontroliuoti savo seksualinį elgesį, todėl, gali padidinti jų pažeidžiamumą 
dėl užsikrėtimo ŽIV. Narkotikų švirkštimosi praktika, naudojant nesterilius instrumen-
tus, dar labiau padidina ŽIV perdavimo riziką. Komitetas pažymi, kad būtina geriau 
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suprasti tam tikras medžiagas vartojančių vaikų elgesį, įskaitant nepriežiūros ir vaiko 
teisių pažeidimo poveikį tokiam elgesiui. Daugelyje šalių vaikai negali pasinaudoti 
pragmatinėmis ŽIV prevencijos programomis, susijusiomis su tam tikrų medžiagų var-
tojimu, nes tokios programos (kai egzistuoja) yra dažniausiai skirtos suaugusiesiems. 
Komitetas pabrėžia, kad politikos ir programos, kurių tikslas yra sumažinti medžiagų 
vartojimą ir ŽIV perdavimą, privalo pripažinti ypatingą vaikų ir paauglių jautrumą ir 
gyvenimo būdą ŽIV / AIDS prevencijos kontekste. Atsižvelgdamos į Konvencijos 33 ir 
24 straipsniuose įtvirtintas vaikų teises, valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad būtų 
įgyvendintos veiksnių, dėl kurių vaikai susiduria su medžiagų vartojimu, mažinimo 
programos, taip pat programos, kurios užtikrina medžiagomis piktnaudžiaujančių 
vaikų gydymą ir paramą jiems.

VI. REKOMENDACIJOS

40. Komitetas šiame bendrajame komentare patvirtina rekomendacijas, parengtas bendrų-
jų diskusijų dėl vaikų, gyvenančių pasaulyje su ŽIV / AIDS, dienos metu (CRC/C/80) ir 
kviečia valstybes dalyves:

(a) priimti ir įgyvendinti su ŽIV / AIDS susijusias nacionalines ir vietos politikas, įskai-
tant veiksmingus veiksmų planus, strategijas ir programas, kurios būtų orientuotos 
į vaikus, pagrįstos teisėmis ir įtrauktų vaiko teises pagal Konvenciją, taip pat atsi-
žvelgtų į ankstesniuose šio bendrojo komentaro paragrafuose pateiktas ir Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos specialiosios sesijos dėl vaikų (2002) metu priimtas  
rekomendacijas;

(b) skirti kiek įmanoma daugiau finansinių, techninių ir žmogiškųjų išteklių naciona-
liniams ir bendruomeniniams veiksmams (4 str.) ir, jei reikia, pasitelkti tarptautinį 
bendradarbiavimą (žr. 41 paragrafą);

(c) peržiūrėti galiojančius įstatymus ir priimti naujus teisės aktus, siekiant visiškai įgy-
vendinti Konvencijos 2 straipsnį, ir aiškiai uždrausti diskriminaciją dėl realaus ar 
suvokiamo ŽIV / AIDS statuso, siekiant garantuoti vienodas galimybes visiems vai-
kams pasinaudoti visomis susijusiomis paslaugomis, ypatingą dėmesį skiriant vai-
ko teisei į privatumą ir konfidencialumą ir kitoms Komiteto ankstesniuose parag-
rafuose pareiktoms rekomendacijoms, susijusioms su teisės aktais;

(d) įtraukti veiksmų planus, politikas ir programas dėl ŽIV / AIDS į nacionalinių me-
chanizmų, atsakingų už vaikų teisių stebėsenos ir koordinavimo procesus, darbą 
ir apsvarstyti galimybę sukurti peržiūros procedūrą, kuri reaguotų į skundus dėl su 
ŽIV / AIDS susijusios vaiko nepriežiūros ar teisių pažeidimo, nesvarbu, ar reikėtų su-
kurti naujus teisėkūros ar administracinius organus ar tokias atsakomybes patikėti 
veikiančioms nacionalinėms institucijoms;

(e) iš naujo įvertinti su ŽIV susijusį duomenų rinkimą ir vertinimą, siekiant užtikrinti, 
kad jie tinkamai aprėptų vaikus pagal Konvencijos apibrėžimą, yra išskaidyti pagal 
amžių ir lytį, pageidautina pagal penkias amžiaus grupes, ir įtrauktų, kiek įmanoma, 

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 3 (2003) DĖL ŽIV / AIDS IR VAIKO TEISIŲ



36

pažeidžiamoms grupėms priklausančius vaikus ir vaikus, kuriems būtina speciali 
apsauga;

(f ) savo ataskaitų teikimo procese pagal Konvencijos 44 straipsnį įtraukti informaci-
ją apie nacionalines ŽIV / AIDS politikas ir programas ir, kiek įmanoma, biudžeto 
sudarymą ir išteklių paskirstymą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, taip pat 
informaciją, kokia tokių išteklių dalis buvo paskirta prevencijai, priežiūrai, moksli-
niams tyrimams ir poveikio mažinimui. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tam, 
kokiu mastu šios programos ir politikos aiškiai pripažįsta vaikus (atsižvelgiant į di-
dėjančius jų gebėjimus) ir jų teises ir kokiu mastu su ŽIV susijusios vaikų teisės yra 
nagrinėjamos įstatymuose, politikose ir praktikose, atkreipiant dėmesį į vaikų dis-
kriminaciją dėl jų ŽIV statuso, dėl to, kad jie tapo našlaičiais dėl ŽIV / AIDS ar gyvena 
su ŽIV / AIDS sergančiais tėvais. Komitetas prašo, kad valstybės dalyvės savo atas-
kaitose pateiktų išsamią informaciją apie tai, ką jos laiko svarbiausiais prioritetais 
savo jurisdikcijoje vaikų ir ŽIV / AIDS atžvilgiu, taip pat išdėstytų veiklos programas, 
kurių ketina imtis per ateinančius penkerius metus, siekdamos spręsti identifikuo-
tas prob lemas. Tai leistų ilgainiui progresyviai vertinti veiklą.

41. Siekdamas skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Komitetas kviečia UNICEF, pasaulio 
sveikatos organizaciją, Jungtinių Tautų Gyventojų fondą, UNAIDS ir kitus susijusius tarp-
tautinius organus, organizacijas ir agentūras sistemingai nacionaliniu lygiu prisidėti prie 
pastangų, siekiant užtikrinti vaikų teises ŽIV / AIDS kontekste, taip pat tęsti darbą su 
Komitetu, siekiant pagerinti vaiko teises ŽIV / AIDS kontekste. Be to, Komitetas ragina 
valstybes, teikiančias vystomojo bendradarbiavimo paramą, užtikrinti, kad ŽIV / AIDS 
strategijos būtų sukurtos taip, kad visiškai atsižvelgtų į vaiko teises.

42. Nevyriausybinės organizacijos, taip pat bendruomeninės grupės ir kiti pilietinės visuo-
menės veikėjai, tokie kaip jaunimo grupės, religinės organizacijos, moterų organizacijos 
ir tradiciniai, religiniai ir kultūriniai lyderiai, atlieka labai svarbų vaidmenį atsako į ŽIV / 
AIDS pandemijos procese. Valstybės dalyvės kviečiamos užtikrinti palaikančią dalyva-
vimo aplinką pilietinės visuomenės grupėms, taip pat sudaryti sąlygas įvairių veikėjų 
bendradarbiavimui ir koordinavimui, taip pat užtikrinti, kad tokios grupės gautų būtiną 
paramą ir galėtų veiksmingai veikti be kliūčių (šiuo atžvilgiu valstybės dalyvės yra ragi-
namos remti visišką ŽIV / AIDS sergančių asmenų dalyvavimą ir skirti ypatingą dėmesį 
vaikų įtraukimui į ŽIV / AIDS prevencijos, priežiūros, gydymo ir paramos paslaugų teiki-
mo procesą).
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 4 (2003) 
DĖL PAAUGLIŲ SVEIKATOS IR VYSTYMOSI 
VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS KONTEKSTE

ĮVADAS

1. Vaiko teisių konvencijoje vaiku laikomas „kiekvienas žmogus, neturintis 18-os metų, jei 
pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau“ (1 str.). Todėl paaugliai 
iki 18-os metų amžiaus yra visų Konstitucijoje įtvirtintų teisių turėtojai ir turi teisę į spe-
cialias apsaugos priemones ir, atsižvelgiant į didėjančius jų gebėjimus, palaipsniui nau-
dotis savo teisėmis (5 str.).

2. Paauglystė yra laikotarpis, kurį apibūdina staigūs fiziniai, pažintiniai ir socialiniai po-
kyčiai, seksualinis ir reprodukcinis brendimas, laipsniškai didėjantis gebėjimas perimti 
suaugusiųjų elgesį ir vaidmenis, susijusius su naujomis atsakomybėmis, kurioms reikia 
naujų žinių ir įgūdžių. Nors paaugliai yra sveika gyventojų grupė, dėl santykinio pažei-
džiamumo ir visuomenės ir bendraamžių spaudimo imtis sveikatai pavojingų veiksmų 
jie susiduria su naujais iššūkiais, susijusiais su sveikata ir vystymusi. Tokie iššūkiai apima 
individualaus tapatumo formavimą ir savo seksualumo klausimą. Dinamiškas pereina-
masis laikotarpis į pilnametystę taip pat yra teigiamų pokyčių laikotarpis. Tokius poky-
čius lemia didelis paauglių gebėjimas greitai mokytis, patirti naujas ir įvairias situacijas, 
ugdyti ir naudoti kritišką mąstymą, susipažinti su laisve, kurti ir socializuotis.

3. Vaiko teisių komitetas su susirūpinimu pažymi, kad valstybės dalyvės, įgyvendinda-
mos savo įsipareigojimus pagal Konvenciją, skyrė nepakankamai dėmesio specialiems 
paauglių kaip teisių turėtojų klausimams ir jų sveikatos ir vystymosi skatinimui. Todėl 
Komitetas, siekdamas padidinti informuotumą ir valstybėms dalyvėms pateikti gaires 
bei suteikti paramą dėl jų pastangų užtikrinti pagarbą paauglių teisėms, jų apsaugą ir 
įgyvendinimą (taip pat ir rengiant specialias strategijas ir politikas), nusprendė parengti 
šį bendrąjį komentarą.

4. Komitetas supranta sąvokas „sveikata ir vystymasis“ platesne prasme ir neapsiriboja 
Konvencijos 6 straipsnyje (teisė gyventi, išgyventi ir vystytis) ir 24 straipsnyje (teisė į 
sveikatą) pateiktais apibrėžimais. Vienas iš bendrojo komentarų tikslų – identifikuoti 
pagrindines žmogaus teises, kurias būtina skatinti ir saugoti, siekiant užtikrinti, kad pa-
augliai galėtų naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis, subalansuotai 
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vystytis ir pasirengtų pereiti į pilnametystę ir atlikti konstruktyvų vaidmenį savo bend-
ruomenėse ir visuomenėje. Šis bendrasis komentaras turėtų būti skaitomas kartu su 
Konvencija ir dviem jos fakultatyviniais protokolais dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitu-
cijos ir vaikų pornografijos ir dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose, taip pat 
su kitomis susijusiomis tarptautinėmis žmogaus teisių normomis ir standartais.1

I. PAGRINDINIAI PRINCIPAI IR KITI VALSTYBIŲ DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Kaip pripažino Pasaulinė žmogaus teisių konferencija (1993) ir nuolatos teigia Komite-
tas, vaiko teisės taip pat yra nedalomos ir tarpusavyje susijusios. Siekiant garantuoti, 
kad paaugliai visiškai naudotųsi savo teise į sveikatą ir vystymąsi, svarbūs ne tik 6 ir  
24 straipsniai, bet ir kitos Konvencijos nuostatos ir principais.

NEDISKRIMINAVIMO TEISĖ

6. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad visi 18-os metų amžiaus nesulaukę asmenys 
galėtų naudotis visomis Konvencijoje numatytomis teisėmis be jokios diskriminacijos 
dėl „rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, 
etninės ar socialinės kilmės, turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių“ (2 str.), 
taip pat dėl paauglių seksualinės orientacijos ir sveikatos būklės (įskaitant ŽIV / AIDS 
ir psichinę sveikatą). Diskriminuojami paaugliai yra labiau pažeidžiami dėl prievartos 
ir kitų smurto ir išnaudojimo formų, be to, jų sveikatai ir vystymuisi iškyla didesnis pa-
vojus. Todėl paaugliams turėtų būti skiriamas didelis dėmesys, juos turėtų saugoti visi 
visuomenės segmentai.

TINKAMAS PAKREIPIMAS, NAUDOJANTIS TEISĖMIS

7. Konvencija pripažįsta tėvų (arba kitų teisiškai už vaiką atsakančių asmenų) atsakomybes, 
teises ir pareigas „tinkamai, pagal didėjančius sugebėjimus, vaiką pakreipti ir, jam nau-
dojantis šia Konvencija pripažintomis teisėmis, vadovauti“ (5 str.). Komiteto nuomone, 
tėvai ar kiti teisiškai už vaiką atsakingi asmenys turi rūpestingai įgyvendinti savo teises 
ir atsakomybes savo paauglius vaikus, jiems naudojantis savo teisėmis, pakreipti ir jiems 
vadovauti. Jie privalo įvertinti paauglių pažiūras, atsižvelgdami į jų amžių ir brandumą, 
ir sukurti saugią ir palaikančią aplinką, kurioje paaugliai galėtų vystytis. Šeimos aplinkos 
nariai turi pripažinti paauglius aktyviais teisių turėtojais, kurie gali tapti visateisiais ir 
atsakingais piliečiais, jeigu užtikrinamas tinkamas pakreipimas ir vadovavimas.

1 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, Konvencija 
prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasi-
nės diskriminacijos panaikinimo, Tarptautinė konvencija dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos 
ir Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims.
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PAGARBA VAIKO PAŽIŪROMS

8. Teisė laisvai reikšti pažiūras ir joms skirti daug dėmesio (12 str.) taip pat labai svarbi, 
siekiant įgyvendinti paauglių teisę į sveikatą ir vystymąsi. Valstybės dalyvės privalo už-
tikrinti, kad paaugliai gautų tikrą galimybę laisvai išreikšti savo pažiūras visais su jais 
susijusiais klausimais, ypač šeimoje, mokykloje ir savo bendruomenėse. Kad paaugliai 
galėtų saugiai ir tinkamai naudotis šia teise, valdžios institucijos, tėvai ir kiti suaugę su 
vaikais dirbantys asmenys privalo sukurti pasitikėjimu, dalijimusi informacija, gebėjimu 
išklausyti ir tvirtu pakreipimu paremtą aplinką, kurioje paaugliai galėtų dalyvauti lygio-
mis teisėmis, taip pat ir sprendimų priėmimo procesuose.

TEISINĖS IR TEISMINĖS PRIEMONĖS IR PROCESAI

9. Pagal Konvencijos 4 straipsnį „valstybės dalyvės imasi visų reikiamų teisinių, administraci-
nių ir kitų priemonių šioje Konvencijoje pripažintoms teisėms įgyvendinti“. Paauglių teisių 
į sveikatą ir vystymąsi kontekste valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad pagal naciona-
linius įstatymus būtų garantuotos specialios teisinės nuostatos (taip pat dėl lytinės pil-
nametystės amžiaus, santuokinio amžiaus ir galimybės dėl medicininio gydymo be tėvų 
sutikimo). Tokie minimalaus amžiaus reikalavimai turėtų būti vienodi ir berniukams, ir 
mergaitės (Konvencijos 2 straipsnis) ir tiksliai atspindėti 18-os metų amžiaus nesulaukusio 
asmens kaip teisių turėtojo statuso pripažinimą, atsižvelgiant į jo (jos) didėjančius gebė-
jimus, amžių ir brandumą (15 straipsnis, 12–17 straipsniai). Be to, paaugliai turi turėti ga-
limybes lengvai pasinaudoti individualių skundų teikimo sistemomis, taip pat teisminiais 
ir atitinkamais neteisminiais žalos atlyginimo mechanizmais, kurie garantuoja teisingą ir 
tinkamą procesą ir skiria ypatingą dėmesį teisei į privatumą (16 str.).

PILIETINĖS TEISĖS IR LAISVĖS

10. Konvencijos 13–17 straipsniuose pateiktas vaikų ir paauglių pilietinių teisių ir laisvių api-
brėžimai. Šie straipsniai yra pagrindiniai, siekiant užtikrinti paauglių teisę į sveikatą ir vys-
tymąsi. 17 straipsnis nurodo, kad vaikas turi teisę „naudotis įvairių nacionalinių ir tarptau-
tinių šaltinių informacija ir medžiaga, ypač tokia informacija ir medžiaga, kuri prisideda 
prie vaiko socialinės, dvasinės ir dorovinės gerovės ir skatina jo fizinį bei psichinį vystymą-
si“. Paauglių teisė naudotis tinkama informacija yra labai svarbi, jeigu valstybės dalyvės 
siekia skatinti ekonomiškas priemones, pasitelkdamos įstatymus, politikas ir programas, 
susijusias su įvairiomis su sveikatos situacijomis, įskaitant 24 ir 33 straipsniuose aptartas 
situacijas, tokias kaip šeimos planavimas, nelaimingų atsitikimų prevencija, apsauga nuo 
žalingų tradicinių praktikų, pvz., ankstyvų santuokų ir moterų lytinių organų žalojimo, taip 
pat piktnaudžiavimo alkoholiu, tabaku ir kitomis žalingomis medžiagomis.

11. Siekdamos skatinti paauglių sveikatą ir vystymąsi, valstybės dalyvės raginamos griež-
tai gerbti jų teisę į privatumą ir konfidencialumą, taip pat ir situacijose, susijusiose su 
patarimais ir konsultavimu sveikatos klausimais (16 str.). Sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjai privalo saugoti su paaugliais susijusią konfidencialią medicininę informaciją,  
atsižvelgdami į pagrindinius Konvencijos principus. Tokia informacija gali būti atskleista 

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 4 (2003) DĖL PAAUGLIŲ SVEIKATOS
IR VYSTYMOSI VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS KONTEKSTE



40

tik gavus paauglio sutikimą arba tais pačiais atvejais, taikomais suaugusiųjų konfidencia-
lumo pažeidimui. Paaugliai, kurie laikomi pakankamai subrendę pasinaudoti konsulta-
vimo paslaugomis, nedalyvaujant tėvams ar kitiems asmenims, turi teisę į privatumą ir 
gali reikalauti konfidencialių paslaugų ir gydymo.

APSAUGA NUO VISŲ PRIEVARTOS, NEPRIEŽIŪROS, SMURTO IR IŠNAUDOJIMO FORMŲ2

12. Valstybės dalyvės privalo imtis veiksmingų priemonių, siekdamos užtikrinti paauglių 
apsaugą nuo visų smurto, prievartos, nepriežiūros ir išnaudojimo formų (19, 32–36 ir 
38 straipsniai) ir skirti ypatingą dėmesį konkrečioms prievartos, nepriežiūros, smurto ir 
išnaudojimo formoms, su kuriomis susiduria ši amžiaus grupė. Visų pirma jos turėtų nu-
matyti specialias priemones, siekdamos užtikrinti fizinį, seksualinį ir psichinį neįgalių pa-
auglių, kurie yra ypač pažeidžiami dėl prievartos ir nepriežiūros, vientisumą. Valstybės 
dalyvės turėtų užtikrinti, kad skurdo paveikti ir socialiai marginalizuoti paaugliai nebū-
tų kriminalizuojami. Šiuo atžvilgiu būtina paskirti finansinius ir žmogiškuosius išteklius 
moksliniams tyrimams, kurie informuotų veiksmingų vietos ir nacionalinių įstatymų, 
politikų ir programų priėmimo procesus. Politikos ir strategijos turėtų būti reguliariai 
peržiūrimos ir atitinkamai keičiamos. Valstybės dalyvės, imdamosi šių priemonių, pri-
valo atsižvelgti į didėjančius paauglių gebėjimus ir tinkamai juos įtraukti į jų apsaugai 
skirtų priemonių ir programų kūrimo procesą. Šiame kontekste Komitetas pabrėžia tei-
giamą bendraamžių švietimo poveikį ir tinkamo pavyzdinio modelio (ypač menininkų, 
pramogų pasaulio atstovų ir sportininkų) įtaką.

DUOMENŲ RINKIMAS

13. Valstybės dalyvės turėtų sistemingai rinkti duomenis, kad galėtų stebėti paauglių svei-
katą ir vystymąsi. Valstybės dalyvės turėtų sukurti duomenų rinkimo mechanizmus, ku-
rie sudarytų sąlygas išskaidyti duomenis pagal lytį, amžių, kilmę ir socialinį-ekonominį 
statusą ir stebėti skirtingų grupių padėtį. Be to, duomenys turėtų būti renkami, siekiant 
nagrinėti konkrečių grupių, tokių kaip etninės ir (arba) vietinės mažumos, paaugliai 
mig rantai ar pabėgėliai, neįgalūs paaugliai, dirbantys paaugliai ir kitų grupių, padėtį. 
Jei reikia, paaugliai turėtų dalyvauti analizės procese, siekiant užtikrinti, kad informacija 
būtų suprasta ir panaudota, atsižvelgiant į paauglius.

II. SAUGIOS IR PALAIKANČIOS APLINKOS KŪRIMAS

14. Paauglių sveikata ir vystymasis stipriai priklauso nuo jų gyvenamosios aplinkos. Siekiant 
sukurti saugią ir palaikančią aplinką, būtina spręsti paauglio artimiausioje aplinkoje 

2 Taip pat žr. Komiteto bendrųjų diskusijų dėl smurto prieš vaikus dienų, vykusių 2000 m. ir 2001 m., ataskaitą ir parengtas 
rekomendacijas (žr. CRC/C/100, V skyrių ir CRC/C/111 V skyrių).
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esančiųjų (šeimos, bendraamžių, mokyklų ir tarnybų), taip pat platesnės aplinkos, kurią 
sukūrė, be viso kito, bendruomenės ir religiniai lyderiai, žiniasklaida, nacionalinės ir vie-
tos politikos ir teisės aktai, požiūrių ir veiksmų klausimą. Konvencijos nuostatų ir princi-
pų, ypač 2–6, 12–17, 24, 28, 29 ir 31 straipsnių skatinimas ir vykdymas yra labai svarbus, 
siekiant garantuoti paauglių teisę į sveikatą ir vystymąsi. Valstybės dalyvės turėtų imtis 
priemonių didinti informuotumą ir stimuliuoti ir (arba) reguliuoti veiksmus, vykdyda-
mos politikos formavimo arba teisės aktų priėmimo procesus, taip pat įgyvendindamos 
specialiai paaugliams sukurtas programas.

15. Komitetas pabrėžia šeimos aplinkos, taip pat išplėstinės šeimos ir bendruomenės narių 
ar kitų už vaiką ar paauglį teisiškai atsakingų asmenų (5 ir 18 str.) svarbą. Nors dauguma 
paauglių užauga gerai veikiančiose šeimos aplinkose, kai kurios šeimos neužtikrina sau-
gios ir palankios aplinkos.

16. Komitetas kviečia valstybes dalyves, atsižvelgiant į didėjančius paauglių gebėjimus, pa-
rengti ir įgyvendinti paauglių sveikatą ir vystymąsi skatinančius teisės aktus, politikas 
ir programas. Tai galima padaryti šiais būdais: (a) teikti tėvams (arba teisėtiems globė-
jams) tinkamą pagalbą, steigiant institucijas, įstaigas ir tarnybas, kurios tinkamai remtų 
paauglių gerovę, jei reikia, teikti materialinę pagalbą ir paramą dėl mitybos, aprangos 
ir būsto (27 straipsnio 3 dalis), (b) teikti tinkamą informaciją ir paramą tėvams, siekiant 
sudaryti sąlygas plėtoti pasitikėjimu paremtus santykius, kai galima atvirai aptarti klau-
simus, tokius kaip seksualumas, seksualinis elgesys ir rizikingas gyvenimo būdas, ir ras-
ti priimtinus sprendimus, kurie gerbia paauglio teises (27 straipsnio 3 dalis), (c) teikti 
paramą paauglėms motinoms ir paaugliams tėvams, taip pat juos pakreipti, siekiant 
užtikrinti jų ir jų vaikų gerovę (24 f punktas, 27 straipsnio 2–3 dalys), (d) gerbiant etninių 
ar kitų mažumų vertybes ir normas, skirti ypatingą dėmesį paaugliams ir tėvams, kurių 
tradicijos ir normos skiriasi nuo visuomenės, kurioje jie gyvena, tradicijų ir normų, juos 
pakreipti ir paremti ir (e) užtikrinti, kad intervencijos šeimoje, siekiant apsaugoti paauglį 
ir, jei reikia, atskirti jį (ją) nuo šeimos, pvz., prievartos ar nepriežiūros atvejais, būtų vyk-
domos, vadovaujantis įstatymais ir procedūromis. Tokie įstatymai ir procedūros turėtų 
būti peržiūrimos, siekiant užtikrinti, kad jie atitinka Konvencijos principus.

17. Mokykla atlieka svarbų vaidmenį daugumos paauglių gyvenime kaip mokymosi, vys-
tymosi ir socializacijos vieta. 29 straipsnio 1 dalis nurodo, kad švietimas turi „kuo visa-
pusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus“. Be to, 
bendrasis komentaras Nr. 1 dėl švietimo tikslų nurodo, kad „švietimo tikslas turi būti 
užtikrinti, kad ... nė vienas vaikas nepaliktų mokyklos, jeigu nėra pasirengęs susidoroti 
su iššūkiais, su kuriais gali susidurti gyvenime. Pagrindiniai įgūdžiai turėtų apimti ... ge-
bėjimą priimti puikiai suderintus sprendimus, spręsti konfliktus nesmurtiniu būdu, for-
muoti sveiką gyvenimo būdą [ir] gerus socialinius ryšius...“. Komitetas, atsižvelgdamas į 
tinkamo švietimo svarbą dabartinei ir būsimai paauglių ir jų vaikų sveikatai ir vystymui-
si, ragina valstybes dalyves, vadovaujantis Konvencijos 28 ir 29 straipsniu, (a) užtikrin-
ti, kad pradinis ugdymas būtų privalomas, prieinamas ir nemokamas visiems, taip pat, 
kad vidurinis ugdymas ir aukštasis išsilavinimas būtų prieinamas visiems paaugliams, 
(b) aprūpinti gerai veikiančiomis mokyklomis ir rekreacinės veiklos įstaigomis, kurios 
nekelia pavojaus mokinių sveikatai, įskaitant vandenį ir sanitarijos įrenginius ir saugią 
kelionę į mokyklą, (c) imtis visų veiksmų, siekiant užkirsti kelią ir uždrausti visas smurto 
ir prievartos formas, įskaitant seksualinę prievartą, fizines bausmes ir kitą nežmonišką 
ar žeminantį elgesį ar baudimą mokykloje, kurį taiko mokyklos darbuotojai ar mokiniai, 
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(d) inicijuoti ir paremti priemones, požiūrius ir veiklas, kurios skatina sveiką elgesį, pa-
vyzdžiui, įtraukiant atitinkamas temas į mokyklų mokymo programas.

18. Paauglystėje vis didesnis jaunuolių skaičius palieka mokyklą ir pradeda dirbti, kad ga-
lėtų paremti savo šeimas arba užsidirbti oficialiame arba neoficialiame sektoriuje. Daly-
vavimas darbinėje veikloje pagal tarptautinius standartus gali būti naudingas paauglių 
vystymuisi, jei netrukdo paauglių galimybėms naudotis savo kitomis teisėmis, įskaitant 
teise į sveikatą ir švietimą. Komitetas ragina valstybes dalyves imtis reikiamų priemonių 
uždrausti visas vaikų darbo formas, pradedant blogiausiomis formomis, nuolatos per-
žiūrėti nacionalinius reglamentus dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus, kad jie atitiktų 
tarptautinius standartus, ir reguliuoti dirbančių paauglių darbo aplinką ir sąlygas (va-
dovaujantis Konvencijos 32 straipsniu ir TDO konvencijomis Nr. 138 ir Nr. 182), siekiant 
užtikrinti, kad jie būtų visiškai apsaugoti ir turėtų galimybę pasinaudoti teisiniais žalos 
atlyginimo mechanizmais.

19. Komitetas taip pat pažymi, kad vadovaujantis Konvencijos 23 straipsnio 3 dalimi, būtina 
atsižvelgti į specialias neįgalių paauglių teises ir teikti pagalbą, kad neįgalūs vaikai / pa-
augliai galėtų veiksmingai pasinaudoti švietimo paslaugomis ir įgyti gerą išsilavinimą. 
Valstybės turėtų pripažinti lygių pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo išsilavinimo ga-
limybių neįgaliems vaikams / paaugliams principą, jei įmanoma įprastinėse mokyklose.

20. Komitetas yra susirūpinęs, kad ankstyvos santuokos ir nėštumas yra reikšmingi veiks-
niai, prisidedantys prie sveikatos problemų, susijusių su seksualine ir reprodukcine svei-
kata, įskaitant ŽIV / AIDS. Kai kuriose valstybėse dalyvėse minimalus teisinis ir faktinis 
santuokinis amžius, ypač mergaičių, vis dar yra labai mažas. Egzistuoja ir su sveikata 
nesusiję nerimą keliantys klausimai, pvz., susituokę vaikai, ypač mergaitės, dažnai būna 
priverstos palikti švietimo sistemą ir negali dalyvauti socialinėje veikloje. Be to, kai ku-
riuose valstybėse dalyvėse net 18-os metų nesulaukę susituokę vaikai yra teisiškai lai-
komi suaugusiais, todėl netenka galimybės pasinaudoti specialiomis apsaugos priemo-
nėmis, kurios jiems priklauso pagal Konvenciją. Komitetas primygtinai rekomenduoja 
valstybėms dalyvėms peržiūrėti ir, jei reikia, pakeisti teisės aktus ir praktikas, siekiant 
padidinti minimalų santuokinį amžių (su ar be tėvų sutikimo) iki 18-os metų amžiaus 
ir mergaitėms, ir berniukams. Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas parengė 
panašią rekomendaciją (bendrasis komentaras Nr. 21 (1994)).

21. Daugelyje šalių netyčiniai sužalojimai arba sužalojimai dėl smurto yra pagrindinė 
paaug lių mirties ar nuolatinės negalios priežastis. Todėl Komitetas reiškia susirūpinimą 
dėl sužalojimų ir mirčių kelių eismo įvykių metu, kuriuose paauglių skaičius yra nepro-
porcingai didelis. Valstybės dalyvės turėtų priimti ir vykdyti teisės aktus ir programas 
kelių eismo saugumui gerinti, įskaitant paauglių vairavimo mokymą ir egzaminavimą, 
taip pat priimti arba stiprinti teisės aktus, kurie yra labai veiksmingi, pavyzdžiui, prievo-
lės turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, užsisegti saugos diržus ir dėvėti šalmus, taip 
pat numatyti pėsčiųjų zonas.

22. Komitetas taip pat yra labai susirūpinęs dėl didelio savižudybių skaičiaus šioje amžiaus 
grupėje. Psichiniai sutrikimai ir psichosocialinės ligos yra gana dažnos paauglių tarpe. 
Daugelyje šalių vis dažniau pasireiškia simptomai, tokie kaip depresija, valgymo sutrikimai 
ir savidestrukcinis elgesys, kurie kartais gali tapti susižalojimo ir savižudybių priežastimi. 
Jie gali būti susiję, be viso kito, su smurtu, blogu elgesiu, prievarta ir nepriežiūra, įskaitant 
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seksualinę prievartą, labai didelius lūkesčius ir (arba) patyčias ar žeminimą mokykloje ir už 
jos ribų. Valstybės dalyvės turėtų tokiems paaugliams teikti visas būtinas paslaugas.

23. Smurtas kyla dėl sudėtingos asmeninių, šeimos, bendruomenės ir visuomenės veiksnių 
sąveikos. Pažeidžiami paaugliai, pvz., benamiai ar gyvenantys institucijose, gaujų nariai 
ar vaikai kareiviai, susiduria su ypač dideliu institucinio ir asmenų tarpusavio smurto 
pavojumi. Pagal Konvencijos 19 straipsnį valstybės dalyvės privalo imtis visų reikiamų 
priemonių3 užkirsti kelią ir panaikinti (a) institucinį smurtą prieš vaikus, priimdamos 
teisės aktus ir numatydamos administracines priemones, susijusias su valstybinėmis ir 
privačiomis institucijomis paaugliams (mokyklose, institucijose neįgaliems paaugliams, 
nepilnamečių perauklėjimo įstaigose ir kt.), taip pat organizuodamos mokymus ir ste-
bėdamos už institucionalizuotus vaikus atsakingus darbuotojus arba kitus asmenis, ku-
rie savo darbe bendrauja su vaikais, įskaitant policiją, ir (b) asmenų tarpusavio smurtą 
paauglių tarpe, remdamos tinkamą auklėjimą ir socialinio ir edukacinio vystymosi gali-
mybes ankstyvojoje vaikystėje, puoselėdamos nesmurtinės kultūros normas ir vertybes 
(kaip numatyta Konvencijos 29 straipsnyje), griežtai kontroliuodamos ginklus ir riboda-
mos galimybes įsigyti alkoholinius gėrimus ir narkotikus.

24. Atsižvelgdamos į Konvencijos 3, 6, 12, 19 straipsnius ir 24 straipsnio 3 dalį, valstybės 
dalyvės turėti imtis veiksmingų priemonių, siekdamos panaikinti visus veiksmus ir veik-
las, kurios kelia grėsmę paauglių teisei gyventi, įskaitant žudymą dėl garbės. Komitetas 
primygtinai ragina valstybes dalyves organizuoti ir įgyvendinti informuotumo kampa-
nijas, edukacines programas ir teisės aktus, kurių tikslas yra keisti vyraujančius požiūrius 
ir spręsti lyčių vaidmenų ir stereotipų, kurie prisideda prie žalingų tradicinių praktikų, 
klausimą. Be to, valstybės dalyvės turėtų sudaryti sąlygas kurti daugiadisciplinius in-
formavimo ir konsultavimo centrus, susijusius su žalingais tam tikrų tradicinių praktikų 
aspektais, įskaitant ankstyvas santuokas ir moterų lytinių organų žalojimą.

25. Komitetas yra susirūpinęs dėl nesveikų produktų prekybos ir nesveiko gyvenimo būdo 
reklamos daromos įtakos paauglių sveikai gyvensenai. Atsižvelgdamos į Konvencijos 
17 straipsnį, valstybės dalyvės yra raginamos saugoti paauglius nuo jų sveikatai ir vys-
tymuisi žalingos informacijos ir tuo pačiu metu pabrėžti jų teisę gauti informaciją ir me-
džiagą iš įvairių nacionalinių ir tarptautinių šaltinių. Todėl valstybės dalyvės raginamos 
reguliuoti arba uždrausti informaciją apie medžiagas, tokias kaip alkoholis ir tabakas, 
ypač, kai ji yra skirta vaikams ir paaugliams, ir jų prekybą.4

III. INFORMACIJA, ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, KONSULTAVIMAS IR SVEIKATOS 
PASLAUGOS

26. Paaugliai turi teisę naudotis tinkama informacija apie savo sveikatą ir vystymąsi, taip 
pat susijusią su gebėjimu prasmingai dalyvauti visuomenėje. Valstybės dalyvės privalo  

3 Ten pat.
4 Kaip pasiūlyta Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijoje (2003).
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užtikrinti, kad visi paaugliai ir paauglės mokyklose ir už jos ribų turėtų galimybę gauti 
tikslią ir tinkamą informaciją, kaip apsaugoti savo sveikatą ir vystymąsi ir pasirinkti sveiką 
gyvenseną. Tai turėtų apimti informaciją apie tabako, alkoholio ir kitų medžiagų vartojimą 
ir piktnaudžiavimą jomis, saugų ir pagarbų socialinį ir seksualinį elgesį, mitybą ir fizinę 
veiklą.

27. Kad galėtų tinkamai naudotis informacija, paaugliai privalo įgyti būtinus įgūdžius, įskai-
tant asmeninės priežiūros įgūdžius, pavyzdžiui, kaip planuoti ir paruošti subalansuotą 
maistą, tinkamus asmeninės higienos įpročius, įgūdžius susidoroti su tam tikromis so-
cialinėmis situacijomis (tarpasmeninis bendravimas, sprendimų priėmimas, susidoroji-
mas su stresu ir konfliktų sprendimas). Valstybės dalyvės privalo skatinti ir remti galimy-
bes ugdyti tokius įgūdžius, be viso kito, kurdamos formalaus ir neformalaus ugdymo ir 
mokymo programas, bendradarbiaudamos su jaunimo organizacijomis ir žiniasklaida.

28. Atsižvelgdamos į Konvencijos 3, 17 ir 24 straipsnius, valstybės dalyvės privalo suteik-
ti paaugliams galimybę naudotis informacija apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, 
taip pat šeimos planavimą ir kontracepciją, ankstyvo nėštumo pavojus, ŽIV / AIDS pre-
venciją, lytiniu keliu plintančių ligų (LPI) prevenciją ir gydymą. Be to, valstybės dalyvės 
turėtų užtikrinti, kad jie turėtų galimybę naudotis informacija, nepriklausomai nuo šei-
minės padėties, tėvų ar globėjų sutikimo. Labai svarbu numatyti tinkamas informacijos 
teikimo priemones ir būdus, kurie atsižvelgtų į paauglių (mergaičių ir berniukų) ypa-
tumus ir specialias teises. Todėl valstybės dalyvės raginamos užtikrinti, kad paaugliai 
aktyviai dalyvautų informacijos rengimo ir platinimo per įvairius kanalus procesuose ne 
tik mokykloje, bet ir už jos ribų, taip pat jaunimo organizacijose, religinėse, bendruome-
ninėse ir kitose grupėse ir žiniasklaidoje.

29. Pagal Konvencijos 24 straipsnį valstybės dalyvės raginamos užtikrinti tinkamas gydymo 
ir reabilitacijos paslaugas paaugliams su psichiniais sutrikimais, informuoti visuomenę 
apie ankstyvus požymius ir simptomus, taip pat būklės sunkumą, apsaugoti paauglius 
nuo nepagrįsto spaudimo, įskaitant psichosocialinį stresą. Valstybės dalyvės, vadovau-
damosi savo įsipareigojimais pagal 2 straipsnį, taip pat raginamos kovoti su diskrimina-
cija ir stigma, susijusiomis su psichiniais sutrikimais. Kiekvienas paauglys su psichiniu 
sutrikimu turi teisę, kad jis (jis), kiek įmanoma, būtų gydomas ir globojamas bendruo-
menėje, kurioje gyvena. Jeigu hospitalizacija ar įkurdinimas psichiatrinėje institucijoje 
yra būtinas, toks sprendimas turi būti priimtas, vadovaujantis vaiko interesų principu. 
Hospitalizacijos ar institucionalizacijos atveju, pacientas turi gauti didžiausią galimybę 
naudotis visomis savo Konvencijoje pripažintomis teisėmis, įskaitant teisę įgyti išsilavi-
nimą ir dalyvauti rekreacinėje veikloje.5 Jei reikia, paaugliai turėtų būti atskirti nuo su-
augusiųjų. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad paaugliai, jei reikia ir tinkama, turėtų 
asmeninį atstovą, kuris nėra šeimos narys, ir atstovautų jų interesams.6 Vadovaudamosi 
Konvencijos 25 straipsniu, valstybės dalyvės turėtų atlikti periodines paauglių hospitali-
zacijos ir įkurdinimo psichiatrinėse institucijose peržiūras.

5 Dėl išsamesnės informacijos šia tema peržiūrėkite Psichikos ligonių apsaugos bei psichikos sveikatos priežiūros gerini-
mo principus (1991 m. gruodžio 17 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucijos 46/119 priedas).

6 Ten pat, ypač 2, 3 ir 7 principai.
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30. Paaugliai (ir mergaitės, ir berniukai) susiduria su pavojumi užsikrėsti ar nukentėti dėl LPI, 
ŽIV / AIDS.7 Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad tinkamos prekės, paslaugos ir infor-
macija apie LPI, ŽIV / AIDS prevenciją ir gydymą būtų prieinamos ir pasiekiamos. Todėl 
valstybės dalyvės raginamos (a) sukurti veiksmingas prevencines programas, įskaitant 
priemones, kurios keistų kultūrinius požiūrius į paauglių poreikį naudoti kontracepciją 
ir LPI prevenciją, taip pat spręsti kultūrinių ir kitų tabu, susijusių su paauglių seksualu-
mu, klausimą, (b) priimti teisės aktus kovai su praktikomis, kurios didina paauglių riziką 
užsikrėsti arba prisideda prie LPI ar ŽIV užsikrėtusių paauglių marginalizacijos, (c) imtis 
priemonių panaikinti visas kliūtis, kurios kliudo paaugliams naudotis informacija, pre-
vencinėmis priemonėmis, pvz., prezervatyvais, ir priežiūros paslaugomis.

31. Paauglės turėtų gauti galimybę naudotis informacija apie ankstyvos santuokos ir nėštumo 
pavojų, nėščios paauglės turėtų turėti galimybę pasinaudoti sveikatos sistemos paslaugo-
mis, kurios atsižvelgia į jų teises ir specialius poreikius. Valstybės dalyvės turėtų imtis prie-
monių, siekdamos sumažinti paauglių gimdyvių sergamumą ir mirtingumą, ypač susijusį 
su ankstyvu nėštumu ir nesaugiomis abortų praktikomis, taip pat remti paauglius tėvus. 
Jaunos motinos, ypač nesulaukiančios pakankamos paramos, gali būti linkusios į depresiją 
ir nerimą, todėl gali nukentėti jų gebėjimas pasirūpinti vaiku. Komitetas ragina valstybes da-
lyves (a) sukurti ir įgyvendinti programas, kurios suteiktų galimybę pasinaudoti seksualinės 
ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis, įskaitant šeimos planavimo, kontracepcijos ir sau-
gaus aborto paslaugas, kai abortai nėra uždrausti įstatymais, tinkamą ir visapusišką akušeri-
nę priežiūrą ir konsultavimą, (b) puoselėti teigiamus ir palaikančius motinų ir tėvų požiūrius 
į paauglius tėvus ir (c) sukurti politikas, kurios leistų paauglėms motinoms tęsti mokslus.

32. Prieš tėvų sutikimą, paaugliai turi gauti galimybę laisvai išreikšti savo pažiūras ir toms 
pažiūroms skirti daug dėmesio, vadovaujantis Konvencijos 12 straipsniu. Tačiau, jei pa-
auglys yra pakankamai subrendęs, turi būti gautas paties paauglio informuotas sutiki-
mas, o tėvai turi būti informuoti, jeigu tai atitinka „vaiko interesus“ (3 str.).

33. Kalbant apie privatumą ir konfidencialumą, taip pat susijusį informuoto sutikimo dėl 
gydymo klausimą, valstybės dalyvės privalo (a) priimti įstatymus arba reglamentus, 
siekdamos užtikrinti, kad paaugliai galėtų pasinaudoti konfidencialių konsultacijų dėl 
gydymo paslaugomis ir galėtų duoti informuotą sutikimą. Tokie įstatymai ir reglamentai 
turėtų numatyti amžiaus ribas, susijusias su šiuo procesu, arba atsižvelgti į didėjančius 
vaiko gebėjimus ir (b) organizuoti mokymus sveikatos sistemos specialistams apie pa-
auglių teisę į privatumą ir konfidencialumą, taip pat gauti informaciją apie planuojamą 
gydymą ir duoti informuotą sutikimą dėl gydymo.

IV. PAŽEIDŽIAMUMAS IR RIZIKA

34. Siekiant užtikrinti pagarbą paauglių teisei į sveikatą ir vystymąsi, būtina atsižvelgti į indi-
vidualų elgesį ir aplinkos veiksnius, kurie padidina jų pažeidžiamumą ir riziką. Aplinkos  

7 Išsamesnę informaciją šiuo klausimu rasite bendrajame komentare Nr. 3 dėl ŽIV / AIDS ir vaikų teisių.
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veiksniai, tokie kaip ginkluoti konfliktai arba socialinė atskirtis, padidina paauglių pa-
žeidžiamumą dėl prievartos, kitų smurto ir išnaudojimo formų, todėl stipriai riboja pa-
auglių gebėjimą priimti individualius sprendimus dėl sveikos gyvensenos. Pavyzdžiui, 
sprendimas užsiimti nesaugiu seksu padidina susirgimo pavojų.

35. Pagal Konvencijos 23 straipsnį paaugliai su psichiniais ir (arba) fiziniais sutrikimais 
turi vienodą teisę pasinaudoti tobuliausiomis fizinės ir psichinės sveikatos priežiūros 
paslaugomis. Valstybės dalyvės privalo neįgaliems paaugliams suteikti jų teisėms 
įgyvendinti būtinas priemones.8 Valstybės dalyvės turėtų (a) užtikrinti, kad sveika-
tos sistemos įstaigos, prekės ir paslaugos būtų prieinamos ir pasiekiamos visiems 
neįgaliems paaugliams, o šios įtaigos ir paslaugos skatintų jų pasitikėjimą savimi ir 
aktyvų dalyvavimą bendruomenėje, (b) užtikrinti aprūpinimą būtina įranga ir dar-
buotojų paramą, leidžiančią neįgaliems paaugliams judėti, dalyvauti ir bendrauti, 
(c) atkreipti ypatingą dėmesį į specialius poreikius, susijusius su neįgalių paauglių 
seksualumu, ir (d) pašalinti kliūtis, kurios neleidžia neįgaliems paaugliams įgyven-
dinti savo teisių.

36. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti specialią apsaugą benamiams paaugliams ir neoficia-
liame sektoriuje dirbantiems paaugliams. Benamiai paaugliai yra ypač pažeidžiami dėl 
smurto, prievartos ir išnaudojimo, savidestrukcinio elgesio, piktnaudžiavimo priklauso-
mybę sukeliančiomis medžiagomis ir psichinių sutrikimų. Todėl valstybės dalyvės pri-
valo (a) sukurti politikas ir įgyvendinti teisės aktus, kurie saugo tokius paauglius nuo 
smurto, pvz., kurį naudoja teisėsaugos pareigūnai, (b) sukurti strategijas dėl aprūpinimo 
tinkamomis švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat galimybėmis ugdyti 
išgyvenimo įgūdžius.

37. Seksualiai išnaudojami paaugliai, įskaitant išnaudojimą prostitucijai ir pornografijai, 
susiduria su dideliais pavojais sveikatai, pvz., LPI, ŽIV / AIDS, nepageidaujamas nėštu-
mas, nesaugūs abortai, smurtas ir psichologinės kančios. Jie turi teisę pasinaudoti ga-
limybe fiziškai ir psichologiškai atsigauti ir socialiai reintegruotis aplinkoje, kuri puo-
selėja sveikatą, savigarbą ir orumą (39 str.). Valstybės dalyvės privalo priimti ir vykdyti 
įstatymus, kurie draudžia visas seksualinio išnaudojimo formas ir susijusią prekybą 
žmonėmis, taip pat bendradarbiauti su kitomis valstybėmis dalyvėmis, siekdamos pa-
naikinti tarpvalstybinę prekybą žmonėmis, teikti tinkamas sveikatos ir konsultavimo 
paslaugas seksualiai išnaudotiems paaugliams ir užtikrinti, kad jie būtų laikomi auko-
mis, o ne nusikaltėliais.

38. Be to, su skurdu, ginkluotais konfliktais, visomis neteisybės formomis, šeimos iširimu, 
politiniu, socialiniu ir ekonominiu nestabilumu ir visomis migracijos formomis susidu-
riantys paaugliai gali būti ypač pažeidžiami. Šios situacijos gali stipriai pakenkti jų svei-
katai ir vystymuisi. Valstybės dalyvės, investuodamos į prevencines politikas ir priemo-
nes, gali stipriai sumažinti pažeidžiamumo ir rizikos veiksnių lygius, o tokios politikos ir 
priemonės gali užtikrinti ekonomiškus būdus visuomenei padėti paaugliams harmo-
ningai vystytis laisvoje visuomenėje.

8 Jungtinių Tautų Standartinės minimalios elgesio su kaliniais taisyklės.
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V. VALSTYBIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POBŪDIS

39. Vykdydamos savo su paauglių sveikata ir vystymusi susijusius įsipareigojimus, valstybės 
dalyvės privalo visada atsižvelgti į keturis pagrindinius Konvencijos principus. Komiteto 
nuomone, valstybės dalyvės privalo imtis visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų 
priemonių, siekdamos įgyvendinti ir stebėti paauglių teises į sveikatą ir vystymąsi kaip 
tai numatyta Konvencijoje. Todėl valstybės dalyvės privalo visų pirmiausia įgyventi to-
liau išvardytus įsipareigojimus:

(a) sukurti saugią ir palaikančią aplinką paaugliams jų šeimose, mokyklose ir visose 
institucijose, kuriose paaugliai gali gyventi, darbovietėse ir (arba) visuomenėje;

(b) užtikrinti, kad paaugliai turėtų galimybę naudotis informacija, kuri yra svarbi jų 
sveikatai ir vystymuisi, taip pat dalyvauti su jų sveikata susijusių sprendimų priėmi-
mo procese (ypač galimybę duoti informuotą sutikimą ir teisę į konfidencialumą), 
įgyti gyvenimo įgūdžius, gauti tinkamą ir amžių atitinkančią informaciją, taip pat 
priimti tinkamus sprendimus dėl sveikos gyvensenos;

(c) užtikrinti, kad sveikatos sistemos įstaigos, prekės ir paslaugos, įskaitant konsultavi-
mo ir sveikatos priežiūros paslaugas, susijusias su psichine, seksualine ir reproduk-
cine sveikata, būtų tinkamos kokybės ir atsižvelgtų į paaugliams nerimą keliančius 
klausimus, taip pat būtų prieinamos visiems paaugliams;

(d) užtikrinti, kad paaugliai (mergaitės ir berniukai) turėtų galimybę aktyviai dalyvauti 
su jų sveikata ir vystymusi susijusiuose planavimo ir programavimo procesuose;

(e) apsaugoti paauglius nuo visų darbo formų, kurios galėtų pakenkti jų galimybei 
naudotis savo teisėmis, visų pirma, uždraudžiant visas vaikų darbo formas ir regu-
liuojant darbo aplinką ir sąlygas pagal tarptautinius standartus;

(f ) apsaugoti paauglius nuo visų tyčinių ar netyčinių sužalojimų formų, įskaitant suža-
lojimus dėl smurto ir kelių eismo įvykių;

(g) apsaugoti paauglius nuo visų žalingų tradicinių praktikų, tokių kaip ankstyva san-
tuoka, žudymas dėl garbės ir moterų lytinių organų žalojimas;

(h) užtikrinti, kad, vykdant aukščiau paminėtus įsipareigojimus, būtų atsižvelgta į visus 
ypač pažeidžiamoms grupėms priklausančius paauglius;

(i) įgyvendinti paauglių psichinių sutrikimų prevencijos ir psichinės sveikatos skatini-
mo priemones.

40. Komitetas atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
komiteto bendrąjį komentarą Nr. 14 dėl galimybės naudotis tobuliausiomis sveikatos 
sistemos paslaugomis, kuriame nurodoma, kad „valstybės dalyvės turėtų paaugliams 
sukurti saugią ir palaikančią aplinką, kuri užtikrina galimybę dalyvauti su jų sveikata su-
sijusių sprendimų priėmimo procese, ugdyti gyvenimo įgūdžius, gauti tinkamą infor-
maciją ir naudotis konsultavimo paslaugomis, taip pat derėtis dėl priimtų sprendimų su 
sveikata susijusio elgesio atžvilgiu. Paauglių teisės į sveikatą įgyvendinimas priklauso 
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nuo jaunimui palankios sveikatos priežiūros sistemos, kuri gerbia konfidencialumą ir pri-
vatumą ir apima tinkamas seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas, sukūrimo.“

41. Vadovaudamosi Konvencijos 24 ir 39 straipsniais ir kitomis susijusiomis nuostato-
mis, valstybės dalyvės turėtų teikti sveikatos priežiūros paslaugas, kurios atsižvelg-
tų į konkrečius paauglių poreikius ir žmogaus teises, taip pat atkreipti dėmesį į šias 
charakteristikas:

(a) pakankamumą. Pirminė sveikatos priežiūra turėtų apimti į paauglių požiūrius atsi-
žvelgiančias paslaugas ir skirti ypatingą dėmesį seksualinei ir reprodukcinei sveika-
tai ir psichinei sveikatai;

(b) prieinamumą. Sveikatos sistemos įstaigos, prekės ir paslaugos turėtų būti žinomos 
ir lengvai prieinamos (ekonomiškai, fiziškai ir socialiai) visiems paaugliams be jo-
kios diskriminacijos. Jei reikia, būtina garantuoti konfidencialumą;

(c) priimtinumą. Visos sveikatos sistemos įstaigos, prekės ir paslaugos privalo ne tik 
gerbti Konvencijos nuostatas ir principus, bet ir kultūrines vertybes, atsižvelgti į lytį, 
gerbti medicinos etiką ir priimtinos ir paaugliams, ir bendruomenėms, kuriose jie 
gyvena;

(d) kokybę. Sveikatos sistemos paslaugos ir prekės turėtų būti moksliniu ir medicininiu 
požiūriu tinkamos, todėl darbuotojai turi būti išmokyti rūpintis paaugliais, būtina 
steigti tinkamas įstaigas ir remtis moksliškai pagrįstais metodais.

42. Valstybės dalyvės turėtų, jei įmanoma, remtis daugiasektoriniu požiūriu į paauglių svei-
katos ir vystymosi skatinimą ir apsaugą, sudarydamos sąlygas veiksmingiems ir tva-
riems ryšiams ir partnerystėms tarp visų susijusių veikėjų. Nacionaliniu lygiu toks požiū-
ris reiškia glaudų ir sistemingą bendradarbiavimą ir koordinavimą vyriausybėje, siekiant 
užtikrinti būtiną visų susijusių vyriausybinių subjektų dalyvavimą. Būtina skatinti valsty-
bines sveikatos ir kitas paslaugas, kuriomis naudojasi paaugliai, ir bendradarbiauti, be 
viso kito, su privačiais ir (arba) tradiciniais specialistais, profesinėmis asociacijomis, vais-
tinėmis ir organizacijomis, kurios teikia paslaugas pažeidžiamoms paauglių grupėms.

43. Daugiasektorinis požiūris į paauglių sveikatos ir vystymosi skatinimą ir apsaugą nebus 
veiksmingas be tarptautinio bendradarbiavimo. Todėl valstybės dalyvės turėtų, jei rei-
kia, bendradarbiauti su specializuotomis Jungtinių Tautų agentūromis, programomis ir 
organais, tarptautinėmis NVO, dvišalėmis pagalbos agentūromis, tarptautinėmis profe-
sinėmis asociacijomis ir kitais nevalstybiniais veikėjais.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 4 (2003) DĖL PAAUGLIŲ SVEIKATOS
IR VYSTYMOSI VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS KONTEKSTE
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 5 (2003) 
DĖL BENDRŲJŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS 
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ (4 IR 42 STRAIPSNIAI,
44 STRAIPSNIO 6 DALIS)

ĮŽANGA

Vaiko teisių komitetas parengė šį bendrąjį komentarą, siekdamas įvardyti valstybių dalyvių 
įsipareigojimus sukurti „bendrąsias įgyvendinimo priemones“. Įvairūs šios sąvokos elemen-
tai yra sudėtingi, todėl Komitetas pabrėžia, kad greičiausiai ateityje parengs išsamesnius 
bendruosius komentarus apie atskirus elementus, siekdamas išplėsti šiuos pagrindus. Savo 
bendrajame komentare Nr. 2 dėl nepriklausomų nacionalinių žmogaus teisių institucijų  
vaidmens, skatinant ir saugant vaiko teises, Komitetas plačiau komentavo šią sąvoką.

4 STRAIPSNIS

„Valstybės dalyvės imasi visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių šioje Kon-
vencijoje pripažintoms teisėms įgyvendinti. Ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms tei-
sėms įgyvendinti valstybės dalyvės panaudoja kiek įmanoma daugiau savo turimų išteklių, 
o prireikus pasitelkia ir tarptautinį bendradarbiavimą.“

I. ĮVADAS

1. Kai valstybė ratifikuoja Vaiko teisių konvenciją, ji prisiima įsipareigojimą ją įgyvendinti 
pagal tarptautinę teisę. Įgyvendinimas – tai procesas, kurio metu valstybės dalyvės 
imasi veiksmų, siekdamos įgyvendinti visas Konvencijoje numatytas teises visiems jų 
jurisdikcijai priklausantiems vaikams.1 Pagal 4 straipsnį, valstybės dalyvės „imasi visų 

1 Komitetas primena valstybės dalyvėms, kad vadovaujantis Konvencija, vaiku laikomas „kiekvienas žmogus, neturintis 
18-os metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau“ (1 str.).
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reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių“, siekdamos įgyvendinti Konvencijoje 
įtvirtintas teises. Nors įsipareigojimus pagal Konvenciją prisiima valstybė, įgyvendinimo 
užduotis, kad vaikų žmogaus teisės taptų realybe, turėtų įtraukti visus visuomenės sekto-
rius ir, žinoma, vaikus. Labai svarbu užtikrinti, kad visi nacionaliniai teisės aktai visiškai ati-
tiktų Konvenciją, o Konvencijos principai ir nuostatos būtų tiesiogiai taikomos ir tinkamai 
vykdomos. Be to, Vaiko teisių komitetas identifikavo daugybę priemonių, būtinų užtikrinti 
sėkmingą įgyvendinimo procesą, įskaitant specialių struktūrų sukūrimą, stebėseną, mo-
kymus ir kitą vyriausybės, parlamento ir teismų sistemos visuose lygiuose veiklą.2

2. Komitetas, nagrinėdamas periodines valstybių dalyvių ataskaitas pagal Konvenciją, at-
kreipia ypatingą dėmesį į sąvoką „bendrosios įgyvendinimo priemonės“. Po peržiūros 
parengtose baigiamosiose pastabose Komitetas pateikia konkrečias rekomendacijas 
dėl bendrųjų priemonių ir tikisi, kad valstybė dalyvė kitose periodinėse ataskaitose 
aprašys veiksmus, kurių ėmėsi pagal  šias rekomendacijas. Pagal Komiteto su ataskaitų 
teikimu susijusias gaires Konvencijos straipsniai yra suskirstyti į grupes.3 Pirmoji grupė 
apima „bendrąsias įgyvendinimo priemones“ ir sujungia 4 ir 42 straipsnius (įsipareigo-
jimas supažindinti vaikus ir suaugusiuosius su Konvencijos turiniu, žr. 66 paragrafą) ir  
44 straipsnio 6 dalį (įsipareigojimas viešinti ataskaitas valstybėje, žr. 71 paragrafą).

3. Bendrieji įsipareigojimai dėl įgyvendinimo yra pateikti ne tik šiose nuostatose, bet ir 
2 straipsnyje, kuris teigia, kad „valstybės dalyvės gerbia ir garantuoja visas šioje Kon-
vencijoje numatytas teises kiekvienam vaikui, priklausančiam jos jurisdikcijai, be jokios 
diskriminacijos…“.

4. Be to, pagal 3 straipsnio 2 dalį „valstybės dalyvės įsipareigoja teikti vaikui tokią apsaugą 
ir globą, kokios reikia jo gerovei, atsižvelgdamos į jo tėvų, globėjų ar kitų asmenų, at-
sakančių už jį pagal įstatymą, teises ir pareigas, ir tam tikslui imasi atitinkamų teisinių ir 
administracinių priemonių.“

5. Tarptautinė teisė žmogaus teisių srityje numato panašius straipsnius kaip ir Konvencijos  
4 straipsnis, kuriuose nurodyti bendrieji įsipareigojimai dėl įgyvendinimo, pvz., Tarptau-
tinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnis ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto 2 straipsnis. Žmogaus teisių komitetas ir Ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių komitetas parengė bendruosius komentarus, susijusius su šiomis nuosta-
tomis, kurie turėtų būti suvokiami kaip papildantys šį bendrąjį komentarą, ir yra minimi 
toliau.4

2 1999 m. Vaiko teisių komitetas organizavo dviejų dienų trukmės seminarą paminėti dešimtąsias Vaiko teisių konvencijos 
priėmimo Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje metines. Seminaro metu buvo atkreiptas dėmesys į įgyvendinimo 
priemones. Po seminaro Komitetas pateikė išsamias išvadas ir rekomendacijas (žr. CRC/C/90 291 paragrafą).

3 Bendrosios gairės dėl valstybių dalyvių pagal Vaiko teisių konvencijos 44 straipsnio 1 dalies a punktą pateiktų pradinių 
ataskaitų formos ir turinio (1991 m. spalio 15 d. CRC/C/5), bendrosios gairės dėl valstybių dalyvių pagal Vaiko teisių kon-
vencijos 44 straipsnio 1 dalies b punktą pateiktų periodinių ataskaitų formos ir turinio (1996 m. lapkričio 20 d. CRC/C/58).

4 Žmogaus teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 3 (1981 m., tryliktoji sesija) 2 straipsnis dėl įgyvendinimo nacionali-
niu lygiu; Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 3 (1990 m., penktoji sesija) dėl 
valstybių dalyvių įsipareigojimų pobūdžio (Pakto 2 straipsnio 1 dalis) ir bendrasis komentaras Nr. 9 (1998 m. devyniolik-
toji sesija) dėl Pakto taikymo šalies viduje, kuriame plačiau nagrinėjami tam tikri bendrojo komentaro Nr. 3 elementai. 
Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras reguliariai skelbia sutarties organų bendrųjų komentarų ir rekomendacijų 
rinkinius (HRI/GEN/1/Rev.6).
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6. Nors 4 straipsnyje nurodomi bendrieji valstybių dalyvių įsipareigojimai dėl įgyvendi-
nimo, antrajame sakinyje taip pat minimas skirtumas tarp pilietinių ir politinių teisių ir 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių – „ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms 
teisėms įgyvendinti valstybės dalyvės panaudoja kiek įmanoma daugiau savo turimų 
išteklių, o prireikus pasitelkia ir tarptautinį bendradarbiavimą.“ Nėra paprasto ar auto-
ritetingo žmogaus teisių ar Konvencijos teisių padalijimo į dvi kategorijas. Komiteto 
gairėse dėl ataskaitų teikimo 7, 8, 13–17 straipsniai ir 37 straipsnio a punktas yra su-
grupuoti kaip „Pilietinės teisės ir laisvės“, tačiau pagal kontekstą tai nėra vien tik pilie-
tinės ir politinės teisės Konvencijoje. Akivaizdu, kad dauguma kitų straipsnių, įskaitant 
Konvencijos 2, 3, 6 ir 12 straipsnius, turi elementus, kurie sudaro pilietines / politines 
teises ir atspindi visų žmogaus teisių tarpusavio priklausomybę ir nedalomumą. Ga-
limybė naudotis ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis yra neatsieja-
mai susijusi su galimybe naudotis pilietinėmis ir politinėmis teisėmis. Kaip pažymėta  
28 paragrafe, Komitetas laikosi nuomonės, kad ekonominės, socialinės ir kultūrinės 
teisės, taip pat pilietinės ir politinės teisės turėtų būti laikomos sukuriančiomis gali-
mybę kreiptis į teismą.

7. 4 straipsnio antrasis sakinys atspindi realų pripažinimą, kad finansinių ir kitų išteklių trū-
kumas kai kuriose valstybėse gali kliudyti visiškai įgyvendinti ekonomines, socialines ir 
kultūrines teises. Todėl pristatoma sąvoka „laipsniškas įgyvendinimas“. Valstybės privalo 
pademonstruoti, kad jos, siekdamos įgyvendinti teises, „panaudoja kiek įmanoma dau-
giau savo turimų išteklių“, ir, jei reikia, siekia tarptautinio bendradarbiavimo. Kai vals-
tybės ratifikuoja Konvenciją, jos prisiima įsipareigojimus įgyvendinti teises ne tik savo 
jurisdikcijoje, bet taip pat prisidėti prie teisių įgyvendinimo visame pasaulyje, bendra-
darbiaudamos pasauliniu mastu (žr. 60 paragrafą).

8. Sakinys yra panašus į Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pak-
te naudojamą tekstą, todėl Komitetas visiškai sutinka su Ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių komiteto teiginiu, kad „net jei turimi ištekliai yra akivaizdžiai nepa-
kankami, valstybė dalyvė privalo siekti užtikrinti didžiausią įmanomą galimybę nau-
dotis atitinkamomis teisėmis pagal vyraujančias aplinkybes...“.5 Neatsižvelgdamos 
į ekonomines aplinkybes, valstybės privalo imtis visų įmanomų priemonių, siekda-
mos įgyvendinti vaiko teises, ir atkreipti ypatingą dėmesį į nepalankiausioje padė-
tyje atsidūrusias grupes.

9. Komiteto identifikuotos ir šiame bendrajame komentare aprašytos bendrosios įgyven-
dinimo priemonės turi skatinti vaikų galimybę visiškai naudotis Konvencijoje numaty-
tomis teisėmis, priimant teisės aktus, įsteigiant valstybines ir nepriklausomas koordina-
vimo ir stebėsenos įstaigas, renkant visapusiškus duomenis, didinant sąmoningumą ir 
organizuojat mokymus, taip pat kuriant ir įgyvendinant atitinkamas politikas, paslaugas 
ir programas. Vienas iš patenkinamų Konvencijos priėmimo ir beveik visuotinio ratifi-
kavimo rezultatų buvo įvairių į vaikus orientuotų ir į juos atsižvelgiančių organų, struk-
tūrų ir veiklų sukūrimas nacionaliniu lygiu, pavyzdžiui, vaiko teisių apsaugos padaliniai 
vyriausybėje, vaikų ministrai, tarpministeriniai komitetai vaikų klausimais, parlamento 

5 Bendrasis komentaras Nr. 3, HRI/GEN/1/Rev.6, 11 paragrafas, 16 psl.
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komitetai, poveikio vaikams analizė, vaikų biudžetai, ataskaitos apie vaikų teisių padėtį, 
NVO koalicijos vaikų teisių apsaugos klausimais, vaikų ombudsmenai, vaikų teisių komi-
sarai ir kt.

10. Nors kai kurie pokyčiai yra daugiau kosmetiniai, jų atsiradimas rodo, kad keičiasi vaiko 
vietos visuomenėje supratimas, vaikams suteikiamas didesnis politinis prioritetas, taip 
pat atsižvelgiama į valdymo poveikį vaikams ir jų žmogaus teisėms.

11. Komitetas pabrėžia, kad pagal Konvenciją valstybės turi suvokti, kad jos privalo vykdyti 
aiškius teisinius įsipareigojimus kiekvienam vaikui. Vaikų žmogaus teisių įgyvendinimas 
negali būti suvokiamas kaip labdaringas, vaikams malonę suteikiantis procesas.

12. Būtina plėtoti vaiko teisių perspektyvą vyriausybėje, parlamente ir teisminėje sistemoje, 
siekiant veiksmingai įgyvendinti visą Konvenciją, visų pirmą atsižvelgiant į toliau apra-
šytus Konvencijos straipsnius, kuriuos Komitetas laiko bendraisiais principais:

 2 straipsnis – valstybių dalyvių įsipareigojimas gerbti ir užtikrinti Konvencijo-
je numatytas teises kiekvienam jų jurisdikcijai priklausančiam vaikui be jokios 
diskriminacijos. Pagal šį nediskriminavimo įsipareigojimą valstybės privalo aktyviai 
identifikuoti atskirus vaikus ir vaikų grupes, kurių teisėms pripažinti ir įgyvendinti gali 
reikėti specialių priemonių. Pavyzdžiui, Komitetas ypač pabrėžia poreikį rinkti duo-
menis, kurie būtų išskaidyti ir leistų nustatyti diskriminaciją ar galimą diskriminaci-
ją. Siekiant spręsti diskriminacijos klausimą ir keisti požiūrį, gali reikėti keisti teisės 
aktus, išteklių valdymo ir paskirstymo sistemas, taip pat edukacines priemones. Bū-
tina pabrėžti, kad nediskriminavimo principo, susijusio su vienodomis galimybėmis 
pasinaudoti teisėmis, taikymas nereiškia vienodo požiūrio. Žmogaus teisių komitetas 
bendrajame komentare pabrėžė, kad svarbu imtis specialių priemonių, siekiant suma-
žinti arba panaikinti diskriminaciją sukuriančias sąlygas.6

 3 straipsnio 1 dalis – pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus visuose su juo susiju-
siuose veiksmuose. Straipsnyje nurodomi veiksmai, kurių imasi „valstybinės ar priva-
čios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų 
leidimo organai“. Vadovaujantis šiuo principu, būtina imtis aktyvių priemonių vyriausy-
bėje, parlamente ir teisminėje sistemoje. Kiekviena įstatymų leidžiamoji, administracinė 
ar teisminė institucija privalo taikyti interesų principą, sistemingai apsvarstydama, kaip 
jų sprendimai ir veiksmai, pavyzdžiui, pasiūlyti ar galiojantys įstatymai, politika, admi-
nistraciniai veiksmai ar teismo sprendimai, įskaitant tuos, kurie nėra tiesiogiai susiję su 
vaikais, bet turi netiesioginės įtakos, veikia arba paveiks vaikų teises ir interesus.

 6 straipsnis – prigimtinė vaiko teisė gyventi ir valstybių dalyvių įsipareigojimas 
užtikrinti didžiausią galimybę vaikui išgyventi ir vystytis. Komitetas tikisi, kad vals-
tybės aiškins sąvoką „vystymasis“ plačiausia prasme kaip holistinę sąvoką, apimančią 
vaiko fizinį, psichinį, dvasinį, dorovinį, psichologinį ir socialinį vystymąsi. Įgyvendinimo 
priemonės turėtų būti nukreiptos į optimalų vaikų vystymąsi.

6 Žmogaus teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 18 (1989), HRI/GEN/1/Rev.6, 147 ir kiti psl.
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 12 straipsnis – vaiko teisė laisvai išreikšti savo pažiūras „visais jį liečiančiais klausi-
mais“ ir toms pažiūroms skirti daug dėmesio. Šis principas, kuris pabrėžia vaiko kaip 
aktyvaus dalyvio savo teisių skatinimo, apsaugos ir stebėsenos procesuose, yra vienodai 
taikomas visoms priemonėms, kurių imasi valstybės, siekdamos įgyvendinti Konvenciją.

 Komitetas pastebi, kad valstybės vis dažniau priima teigiamą iššūkį ir atveria vyriausybės 
sprendimų priėmimo procesą vaikams. Atsižvelgiant į tai, kad kelios valstybės suteikė bal-
savimo teisę jaunesniems nei 18-os metų asmenims, egzistuoja dar daugiau priežasčių 
vyriausybėje ir parlamente užtikrinti pagarbą vaikų, kurie negali pasinaudoti politinėmis 
teisėmis, pažiūroms. Kad konsultacijos būtų prasmingos, dokumentai ir procesai turi būti 
prieinami. Tačiau pavaizduoti, kad vaikai yra „išklausomi“, nėra sudėtinga. Siekiant tinka-
mai atsižvelgti į vaikų pažiūras, būtini tikri pokyčiai. Vaikų išklausymas turėtų būti laikomas 
ne tikslu, bet priemone, kurią valstybės galėtų panaudoti, siekdamos, kad jų bendravimas 
su vaikais ir veiksmai būtų dar labiau orientuoti į vaikų teisių įgyvendinimą.

 Vienkartiniai arba reguliarūs įvykiai, tokie kaip vaikų parlamentai, gali stimuliuoti ir 
didinti informuotumą. Tačiau pagal 12 straipsnį būtinos nuoseklios ir pastovios prie-
monės. Vaikų dalyvavimo ir konsultacijų su jais procesai turi vengti tokenizmo ir siekti 
išsiaiškinti reprezentatyvią nuomonę. 12 straipsnio 1 dalyje akcentuotas išsireiškimas 
„visais jį liečiančiai klausimais“ reiškia tam tikrų vaikų grupių pažiūrų tam tikrais klausi-
mais nustatymą, pavyzdžiui, reikėtų išsiaiškinti vaikų, kurie turi patirties nepilnamečių 
justicijos sistemoje, nuomonę apie pasiūlymus dėl įstatymų reformos toje srityje, arba 
įvaikintų vaikų arba vaikų įvaikinančiose šeimose nuomonę apie įvaikinimo įstatymus 
ir politiką. Labai svarbu, kad vyriausybės suformuotų tiesioginius santykius su vaikais, 
kurie būtų palaikomi ne tik per nevyriausybines organizacijas (NVO) ar žmogaus teisių 
institucijas. Pirmaisiais metais po Konvencijos priėmimo NVO atliko reikšmingą vaidme-
nį ir inicijavo dalyvaujamąjį požiūrį vaikų atžvilgiu, tačiau ir vyriausybės, ir vaikai turėtų 
būti suinteresuoti užmegzti tiesioginius ryšius.

II. IŠLYGŲ PERŽIŪRA

13. Savo gairėse dėl ataskaitų apie įgyvendinimo priemones Komitetas kviečia valstybes da-
lyves nurodyti, ar jų priimtos išlygos (jei tokios yra) yra reikalingos ir ar ketina jas atšauk-
ti.7 Konvencijos valstybės dalyvės turi teisę priimti išlygas Konvencijos ratifikavimo arba 
prisijungimo metu (51 str.). Komiteto tikslas užtikrinti visišką ir besąlygišką pagarbą vaikų 
žmogaus teisėms gali būti pasiektas tik jei valstybės atšauks savo išlygas. Peržiūrėdamas 
ataskaitas, Komitetas nuolat rekomenduoja peržiūrėti ir atšaukti išlygas. Jeigu valstybė po 
peržiūros nusprendžia išlaikyti išlygą, Komitetas reikalauja kitoje periodinėje ataskaitoje 
pateikti išsamų paaiškinimą. Komitetas atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į Pasaulinėje 
žmogaus teisių konferencijoje pateiktą paskatinimą peržiūrėti ir atšaukti išlygas.8

7 Bendrosios gairės dėl valstybių dalyvių pagal Vaiko teisių konvencijos 44 straipsnio 1 dalies b punktą pateiktų periodinių 
ataskaitų formos ir turinio, CRC/C/58, 1996 m. lapkričio 20 d., 11 paragrafas.

8 1993 m. birželio 14–25 d. vykusioje Pasaulinėje žmogaus teisių konferencijoje priima Vienos deklaracija ir veiksmų  
programa, A/CONF.157/23.
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14. Pagal Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 2 straipsnyje pateiktą apibrėžimą 
„išlyga“ – „tai vienašališkas valstybės pareiškimas, nesvarbu, kaip suformuluotas ar pava-
dintas, padarytas pasirašant, ratifikuojant, priimant, tvirtinant sutartį ar prisijungiant prie 
jos, kuriuo valstybė siekia netaikyti tam tikrų sutarties nuostatų tai valstybei arba pakeisti 
jų teisinę galią tai valstybei“. Vienos konvencija pažymi, kad valstybės turi teisę padaryti 
išlygą, išskyrus atvejus, kai „išlyga nesuderinama su sutarties objektu ir tikslu“ (19 str.).

15. Vaiko teisių konvencijos 51 straipsnio 2 dalis tai patvirtina, teigdama, kad „negalima da-
ryti išlygos, nesuderinamos su šios Konvencijos tikslais ir uždaviniais“. Komitetas reiš-
kia didelį susirūpinimą, kad kai kurios valstybės priėmė išlygas, kurios aiškiai pažeidžia  
51 straipsnio 2 dalį, pavyzdžiui, teigdamos, kad pagarbą Konvencijai riboja galiojanti 
valstybės konstitucija ar teisės aktai, įskaitant kai kuriuos religinius įstatymus. Vienos 
konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 27 straipsnis nurodo, kad „šalis negali pasi-
telkti savo vidaus teisės nuostatų, kad pasiteisintų dėl sutarties nesilaikymo.“

16. Komitetas pažymi, kad kai kuriais atvejais, valstybės dalyvės pateikė oficialius prieštara-
vimus dėl tokių plataus masto išlygų, kurias priėmė kitos valstybės dalyvės, ir palankiai 
vertina bet kokius veiksmus, kurie padeda visose valstybėse dalyvėse užtikrinti visišką 
pagarbą Konvencijai.

III. KITŲ PAGRINDINIŲ TARPTAUTINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ DOKUMENTŲ 
RATIFIKAVIMAS

17. Atsižvelgdamas į bendrąsias įgyvendinimo priemones ir žmogaus teisių nedalomumo 
ir tarpusavio priklausomybės principus, Komitetas nuolatos ragina valstybes dalyves, 
kurios to dar nepadarė, ratifikuoti du Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinius protokolus 
(dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ir vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos 
ir vaikų pornografijos) ir šešis kitus pagrindinius tarptautinius žmogaus teisių dokumen-
tus. Komitetas, bendraudamas su valstybėmis dalyvėmis, dažnai jas ragina ratifikuoti 
kitus susijusius tarptautinius dokumentus. Nebaigtinis tokių dokumentų sąrašas yra pa-
teiktas šio bendrojo komentaro priede, kurį Komitetas atnaujins laikas nuo laiko.

IV. TEISINĖS PRIEMONĖS

18. Komitetas laikosi nuomonės, kad visų nacionalinių teisės aktų ir susijusių administraci-
nių gairių peržiūra, siekiant užtikrinti visišką Konvencijos laikymąsi, yra įsipareigojimas. 
Remdamasis savo patirtimi, įgyta peržiūrint ne tik pradines, bet ir antrąsias ir trečiąsias 
periodines ataskaitas pagal Konvenciją, Komitetas išreiškė nuomonę, kad daugeliu atvejų 
peržiūros procesas nacionaliniu lygiu buvo pradėtas, tačiau turi būti griežtesnis. Atliekant 
peržiūrą, būtina apsvarstyti Konvenciją ne tik pagal straipsnius, bet ir remiantis holistiniu 
požiūriu, ir pripažinti žmogaus teisių tarpusavio priklausomybę ir nedalomumą. Peržiūros 
procesas turi būti tęstinis, o ne vienkartinis, ir peržiūrėti pasiūlytus ir galiojančius teisės ak-
tus. Ir nors svarbu, kad šis peržiūros procesas būtų įtrauktas į visų susijusių vyriausybės de-
partamentų veiklos mechanizmą, taip pat būtų naudinga, kad nepriklausomas peržiūras  
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atliktų, pavyzdžiui, parlamento komitetai ir klausymai, nacionalinės žmogaus teisių insti-
tucijos, NVO, akademinės institucijos, susiję vaikai ir jaunuoliai bei kiti asmenys.

19. Valstybės dalyvės privalo imtis visų reikiamų priemonių ir užtikrinti, kad Konvencijos 
nuostatoms būtų suteikiama teisinė galia vidaus teisinėse sistemose. Daugelyje valstybių 
dalyvių tai vis dar yra iššūkis. Itin svarbu paaiškinti Konvencijos taikymo mastą tose valsty-
bėse, kuriose galioja „tiesiogiai vykdomas“ principas, taip pat valstybėse, kurios teigia, kad 
Konvencija „turi konstitucinį statusą“ arba buvo įtraukta į nacionalinius įstatymus.

20. Komitetas palankiai vertina Konvencijos įtraukimą į nacionalinius įstatymus. Tai – tradici-
nis požiūris į tarptautinių žmogaus teisių dokumentų įgyvendinimą kai kuriose valstybėse. 
Įtraukimas turėtų reikšti, kad Konvencijos nuostatomis galima tiesiogiai remtis teisme, jas 
gali taikyti nacionalinės valdžios institucijos, o Konvencija turi viršenybę, kai ji prieštarauja 
nacionaliniams teisės aktams ar bendrai praktikai. Įtraukimas savaime neleidžia išvengti bū-
tinybės užtikrinti, kad visi susiję nacionaliniai įstatymai, įskaitant vietos įstatymus ar paproti-
nės teisės nuostatas, atitiktų Konvenciją. Atsižvelgiant į Vienos konvencijos dėl tarptautinių 
sutarčių teisės 27 straipsnį, bet kokio prieštaravimo teisės aktams atveju, pirmenybė turi būti 
visada suteikta Konvencijai. Kai valstybės įgalioja federacines regionines arba teritorines vy-
riausybes priimti teisės aktus, tokios pavaldžios vyriausybės privalo priimti teisės aktus pagal 
Konvenciją ir užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą (taip pat žr. 40 ir kitus paragrafus).

21. Kai kurios valstybės Komitetui pasiūlė, kad siekiant užtikrinti šias teises vaikams, pakanka 
savo konstitucijose įtraukti garantijas dėl teisių „visiems“. Būtina patikrinti, ar taikytinos tei-
sės yra iš tikrųjų įgyvendinamos vaikų atžvilgiu ir jomis galima tiesiogiai remtis teismuose. 
Komitetas palankiai vertina su vaiko teisėmis susijusių skirsnių, atspindinčių pagrindinius 
Konvencijos principus, įtraukimą į nacionalines konstitucijas. Tai padeda akcentuoti pa-
grindinę Konvencijos žinią, kad vaikai kartu su suaugusiaisiais yra žmogaus teisių turėto-
jai. Tačiau toks įtraukimas automatiškai neužtikrina pagarbos vaikų teisėms. Siekiant ska-
tinti visišką tokių teisių įgyvendinimą, įskaitant, tam tikrais atvejais, pačių vaikų galimybę 
pasinaudoti teisėmis, gali prireikti papildomų teisinių ir kitų priemonių.

22. Komitetas visų pirma pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, kad vidaus teisė atspindėtų nu-
statytus bendruosius Konvencijos principus (2, 3, 6 ir 12 straipsniai (žr. 12 paragrafą)). 
Komitetas palankiai vertina konsoliduotų vaikų teisių statutus, kurie gali pabrėžti ir ak-
centuoti Konvencijos principus. Tačiau Komitetas taip pat akcentuoja, kad labai svarbu, 
kad visuose susijusiuose „sektorių“ (švietimo, sveikatos, teisingumo ir kt.) įstatymuose 
nuosekliai atspindėtų Konvencijos principai ir standartai.

23. Komitetas ragina visas valstybes dalyves savo jurisdikcijoje priimti ir įgyvendinti teisines 
nuostatas, kurios yra palankesnės vaikų teisių įgyvendinimo atžvilgiu nei Konvencijoje nu-
matytos nuostatos, atsižvelgiant į 41 straipsnį. Komitetas akcentuoja, kad kiti tarptautiniai 
žmogaus teisių dokumentai yra taikomi visiems jaunesniems nei 18-os metų asmenims.

V. TEISIŲ GYNIMAS

24. Kad teisės turėtų prasmę, turi būti numatytos veiksmingos teisių gynimo priemonės, su-
sijusios su žalos atlyginimu už pažeidimus. Šis reikalavimas yra numanomas Konvencijoje  
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ir nuosekliai minimas kitose šešiose pagrindinėse tarptautinėse žmogaus teisių sutartyse. 
Vaikų specialus ir priklausomybės nuo kitų statusas sukuria realius sunkumus pasinaudoti 
teisių gynimo priemonėmis dėl jų teisių pažeidimo. Todėl valstybės privalo skirti ypatingą 
dėmesį ir užtikrinti, kad vaikai ir jų atstovai galėtų pasinaudoti veiksmingomis, į vaikus 
atsižvelgiančiomis procedūromis. Tokios procedūros turėtų apimti vaikams palankios in-
formacijos teikimą, patarimus ir atstovavimą, taip pat paramą savigynai ir galimybę pasi-
naudoti būtina teisine ir kita pagalba. Jeigu nustatoma, kad teisės buvo pažeistos, būtina 
tinkamai atlyginti žalą, taip pat numatyti kompensaciją ir, jei reikia, priemones skatinti fizi-
nį ir psichologinį atsistatymą, reabilitaciją ir reintegraciją, kaip tai numatyta 39 straipsnyje.

25. Kaip pažymėta 6 paragrafe, Komitetas pabrėžia, kad ekonominės, socialinės ir kultūri-
nės teisės, taip pat pilietinės ir politinės teisės turi būti laikomos sukuriančiomis galimy-
bę kreiptis į teismą. Labai svarbu, kad nacionaliniai įstatymai numatytų išsamias teises, 
kad teisių gynimo priemonės, susijusios su nesilaikymu, būtų veiksmingos.

VI. ADMINISTRACINĖS IR KITOS PRIEMONĖS

26. Komitetas negali nurodyti išsamių priemonių, kurias kiekviena valstybė dalyvė laikys 
tinkamomis užtikrinti veiksmingą Konvencijos įgyvendinimą. Tačiau, remdamasis per 
pirmąjį dešimtmetį atliktomis valstybių dalyvių ataskaitų peržiūromis ir įgyta patirtimi, 
taip pat besitęsiančiomis diskusijomis su vyriausybėmis ir Jungtinių Tautų bei su Jung-
tinėmis Tautomis susijusiomis agentūromis, NVO ir kitais kompetentingais organais, Ko-
mitetas išskyrė kelis pagrindinius patarimus valstybėms.

27. Komitetas laikosi nuomonės, kad veiksmingam Konvencijos įgyvendinimui būtinas aiškus 
tarpsektorinis koordinavimas, padėsiantis pripažinti ir įgyvendinti vaikų teises vyriausybėje, 
tarp skirtingų jos lygių ir tarp vyriausybės ir pilietinės visuomenės, įskaitant pačius vaikus 
ir jaunimą. Dauguma skirtingų vyriausybės departamentų ir kiti vyriausybiniai ar kvazivy-
riausybiniai organai neišvengiamai daro įtaką vaikų gyvenimui ir galimybei naudotis savo 
teisėmis. Nedaug vyriausybės departamentų (jei iš viso tokių yra) neturi nei tiesioginio, nei 
netiesioginio poveikio vaikų gyvenimui. Būtina griežta įgyvendinimo stebėsena, kuri turėtų 
būti įtraukta į vyriausybės veiklos procesus visuose lygiuose. Be to, nacionalinės žmogaus 
teisių institucijos, NVO ir kiti organai turėtų vykdyti nepriklausomą stebėseną.

A.  VISAPUSIŠKOS NACIONALINĖS STRATEGIJOS,
 ĮTVIRTINTOS KONVENCIJOJE, SUKŪRIMAS

28. Jei vyriausybė kaip visuma ir visuose lygiuose siekia skatinti ir gerbti vaiko teises, ji pri-
valo dirbti, remdamasi vieninga, visapusiška ir teisėmis pagrįsta nacionaline strategija, 
įtvirtinta Konvencijoje.

29. Komitetas palankiai vertina visapusiškos nacionalinės strategijos arba visapusiško 
veiksmų plano vaikams sukūrimą, remiantis Konvencija. Komitetas tikisi, kad valstybės 
dalyvės atsižvelgs į baigiamosiose pastabose apie jų periodines ataskaitas pateiktomis 
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rekomendacijomis nacionalinių strategijų kūrimo ir (arba) peržiūros procesuose. Kad 
tokia strategija būtų veiksminga, ji turi būti susijusi su visų vaikų padėtimi ir visomis 
Konvencijoje numatytomis teisėmis. Be to, tokia strategija turi būti sukurta, organizuo-
jant konsultacijas, kuriose taip pat turi dalyvauti vaikai, jaunuoliai ir su jais gyvenantys 
ir dirbantys asmenys. Kaip nurodyta aukščiau (12 paragrafe), prasmingos konsultacijos 
su vaikais reikalauja specialios vaikams tinkamos medžiagos ir procesų. Tai nėra vien tik 
galimybių dalyvauti suaugusiųjų procesuose suteikimas vaikams.

30. Būtina skirti ypatingą dėmesį, siekiant identifikuoti ir suteikti prioritetą marginalizuo-
toms ir nepalankioje padėtyje atsidūrusių vaikų grupėms. Pagal Konvencijoje įtvirtin-
tą nediskriminavimo principą visos Konvencijoje garantuotos teisės turėtų būti pripa-
žintos visiems valstybių jurisdikcijai priklausantiems vaikams. Kaip nurodyta aukščiau  
(12 paragrafe), nediskriminavimo principas nekliudo imtis specialių priemonių, siekiant 
sumažinti diskriminaciją.

31. Kad strategija turėtų galių, ją turi patvirtinti aukščiausio lygio vyriausybė. Be to, tokia 
strategija turi būti susieta su nacionalinės plėtros planavimo procesu ir įtraukta į nacio-
nalinį biudžeto sudarymo procesą. Kitu atveju, strategija gali likti už pagrindinių spren-
dimų priėmimo procesų ribų.

32. Strategija neturėtų būti vien tik gerų ketinimų sąrašas. Joje turi būti pateiktas tvaraus vai-
kų teisių įgyvendinimo proceso visoje valstybėje aprašymas. Be to, strategija turi apimti ne 
tik politikos ir principo pareiškimus, kad būtų galima nustatyti realius ir įvykdomus tikslus, 
susijusius su visomis ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis, taip pat pilietinėmis ir po-
litinėmis teisėmis visiems vaikams. Visapusiška nacionalinė strategija gali būti detaliai išdės-
tyta sektorių nacionaliniuose veiksmų planuose, pavyzdžiui, skirtuose švietimui ir sveikatai, 
ir nustatyti konkrečius tikslus, tikslines įgyvendinimo priemones ir finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių paskirstymą. Strategija privalo neišvengiamai nustatyti prioritetus, tačiau jokiu būdu 
negali nepaisyti ar susilpninti išsamių valstybių dalyvių pagal Konvenciją prisiimtų įsiparei-
gojimų. Tokiai strategijai turi būti paskirti atitinkami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

33. Nacionalinės strategijos sukūrimas nėra vienkartinė užduotis. Parengta strategija turi 
būti platinama vyriausybėje ir visuomenėje, taip pat vaikams (parengtos vaikams pa-
lankios versijos ir formos, išversta į atitinkamas kalbas). Strategijoje turi būti įtrauktos 
stebėsenos ir tęstinės peržiūros priemonės, taip pat turi būti numatytas reguliarus at-
naujinimas ir periodinės ataskaitos parlamentui ir visuomenei.

34. „Nacionaliniai veiksmų planai“, kuriuos valstybės buvo raginamos parengti po pirmojo 
1990 m. įvykusio Pasaulio viršūnių susitikimo dėl vaikų, buvo susiję su konkrečiais su-
sitikime dalyvavusių tautų įsipareigojimais.9 1993 m. Pasaulinėje žmogaus teisių konfe-
rencijoje priimta Vienos deklaracija ir veiksmų programa kvietė valstybes įtraukti Vaiko 
teisių konvenciją į savo nacionalinius veiksmų planus dėl žmogaus teisių.10

9 Pasaulio viršūnių susitikimas dėl vaikų, „Pasaulinė deklaracija dėl vaikų išgyvenimo, apsaugos ir vystymosi ir veiksmų 
planas dėl Pasaulinės deklaracijos dėl vaikų išgyvenimo, apsaugos ir vystymosi įgyvendinimo dešimtajame dešimtme-
tyje“, CF/WSC/1990/WS-001, Jungtinės Tautos, Niujorkas, 1990 m. rugsėjo 30 d.

10 Pasaulinė žmogaus teisių konferencija, Viena, 1993 m. birželio 14–25 d., „Vienos deklaracija ir veiksmų programa“, A/
CONF.157/23.
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35. Pagal 2002 m. vykusios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiosios sesijos dėl vai-
kų priimtą išvadų dokumentą valstybės privalo įsipareigoti „skubos tvarka, jei įmanoma iki 
2003 m. pabaigos, parengti arba stiprinti nacionalinius ir, atitinkamais atvejais, regioninius 
veiksmų planus ir nustatyti konkrečias laiko ribas ir įvertinamus tikslus ir uždavinius, remda-
mosi šiuo veiksmų planu...“.11 Komitetas palankiai vertina valstybių pasižadėjimą įgyvendinti 
tikslus ir uždavinius, nustatytus specialiosios sesijos dėl vaikų metu ir identifikuotus išvadų 
dokumente „Pasaulis tinkamas vaikams“. Tačiau Komitetas pabrėžia, kad konkretūs pasiža-
dėjimai duoti pasauliniuose susitikimuose jokiu būdu nesumažina valstybių dalyvių teisinių 
įsipareigojimų pagal Konvenciją. Be to, specialių veiksmų planų rengimas kaip atsakas į spe-
cialiąją sesiją nesumažina būtinybės sukurti visapusišką įgyvendinimo strategiją pagal Kon-
venciją. Valstybės turėtų įtraukti savo atsaką į 2002 m. specialiąją sesiją ir kitas atitinkamas 
pasaulines konferencijas į bendrą Konvencijos įgyvendinimo strategiją kaip visumą.

36. Išvadų dokumentas taip pat ragina valstybes dalyves „apsvarstyti galimybę įtraukti in-
formaciją apie priemones, kurių ėmėsi, ir pasiektus rezultatus, įgyvendinant veiksmų 
planą, savo ataskaitose Vaiko teisių komitetui“.12 Komitetas pritaria šiam pasiūlymui ir 
yra įsipareigojęs stebėti specialiosios sesijos metu prisiimtų įsipareigojimų vykdymo 
pažangą ir teikti rekomendacijas patikslintose gairėse dėl periodinių ataskaitų teikimo 
pagal Konvenciją.

B.  VAIKŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS

37. Nagrinėdamas valstybių dalyvių ataskaitas, Komitetas beveik visais atvejais nustatė, kad bū-
tina skatinti tolesnį vyriausybės koordinavimą, siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą. 
Būtina vykdyti centrinės vyriausybės departamentų, skirtingų provincijų ir regionų, centri-
nio ir kitų vyriausybės lygių, taip pat vyriausybės ir pilietinės visuomenės koordinavimą. Ko-
ordinavimo tikslas – užtikrinti pagarbą Konvencijos principams ir standartams visų valsty-
bės jurisdikcijai priklausančių vaikų atžvilgiu, taip pat užtikrinti, kad Konvencijos ratifikavimo 
ar prisijungimo metu prisiimtus įsipareigojimus pripažintų ne tik dideli departamentai, kurie 
turi reikšmingą poveikį vaikams (švietimo, sveikatos ar gerovės ir kt.), bet ir visa vyriausybė, 
įskaitant finansų, planavimo, darbo ir gynybos departamentus visuose lygiuose.

38. Komitetas, kaip sutarties organas, laikosi nuomonės, kad nėra tikslinga bandyti nusta-
tyti išsamias priemones, kurios būtų taikomos labai skirtingoms valdymo sistemoms 
valstybėse dalyvėse. Yra daug formalių ir neformalių būdų, padėsiančių pasiekti veiks-
mingą koordinavimą, įskaitant, pavyzdžiui, tarpministerinius ir tarpžinybinius komite-
tus vaikams. Komitetas siūlo valstybėms dalyvėms, kurios to dar nepadarė, peržiūrėti 
vyriausybės mechanizmus, atsižvelgiant į Konvencijos įgyvendinimo perspektyvą, ir 
ypač atkreipti dėmesį keturis straipsnius, kurie yra nustatyti kaip pagrindiniai bendrieji 
principai. (žr. 12 paragrafą).

11 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiosios sesijos dėl vaikų metu priimtas išvadų dokumentas „Vaikams tin-
kamas pasaulis“, 2002, 59 paragrafas.

12 Ten pat, 61 paragrafo a punktas.
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39. Dauguma valstybių dalyvių įsteigė specialius departamentus ar padalinius vyriausybėje, kai 
kuriais atvejais prezidento ar ministro pirmininko ar ministrų kabineto kanceliarijoje. Tokių 
departamentų ar padalinių tikslas – įgyvendinimo ir su vaikais susijusios politikos koordi-
navimas. Kaip pažymėta aukščiau, beveik visų vyriausybės departamentų veikla turi povei-
kį vaikų gyvenimui. Praktiškai neįmanoma vienam departamentui paskirti atsakomybę už 
visas paslaugas vaikams. Be to, tokie veiksmai gali sukelti tolesnės vaikų marginalizacijos 
vyriausybėje pavojų. Tačiau specialus padalinys, turintis aukšto lygio įgaliojimus ir tiesiogiai 
pavaldus ministrui primininkui, prezidentui ar ministrų kabineto komitetui vaikų klausi-
mams, gali prisidėti prie bendro tikslo padaryti vaikus labiau matomus vyriausybėje ir prie 
koordinavimo proceso, siekiant užtikrinti pagarbą vaikų teisėms vyriausybėje ir visuose jos 
lygiuose. Tokiam padaliniui gali būti suteikta atsakomybė sukurti visapusišką vaikų strategiją 
ir stebėti jos įgyvendinimą, taip pat koordinuoti ataskaitų teikimą pagal Konvenciją.

C.  DECENTRALIZAVIMAS, FEDERALIZACIJA IR DELEGAVIMAS

40. Komiteto nuomone, būtina atkreipti daugelio valstybių dalyvių dėmesį į tai, kad val-
džios decentralizavimas, pasitelkiant devoliuciją ir delegavimą, jokiu būdu nesumažina 
tiesioginės valstybės dalyvės vyriausybės atsakomybės įgyvendinti įsipareigojimus vi-
siems vaikams savo jurisdikcijoje, neatsižvelgiant į valstybės struktūrą.

41. Komitetas pakartoja, kad Konvenciją ratifikavusi ar prie jos prisijungusi valstybė bet ko-
kiomis sąlygomis atsako už tai, kad būtų užtikrintas visiškas Konvencijos įgyvendinimas 
visose jos jurisdikcijai priklausančiose teritorijose. Vykdydamos devoliucijos procesą, 
valstybės dalyvės privalo įsitikinti, kad decentralizuotos valdžios institucijos turi reikia-
mus finansinius, žmogiškuosius ir kitus ištekliu, būtinus veiksmingai vykdyti Konvenci-
jos įgyvendinimo atsakomybes. Valstybių dalyvių vyriausybės turi išlaikyti įgaliojimus, 
kad galėtų iš decentralizuotų administracijų arba vietos valdžios institucijų reikalauti 
visiškai įgyvendinti Konvenciją, taip pat turi sukurti nuolatinės stebėsenos mechaniz-
mus, kad užtikrintų pagarbą Konvencijai ir jos taikymą visiems valstybių jurisdikcijai pri-
klausantiems vaikams be jokios diskriminacijos. Be to, būtina numatyti apsaugos prie-
mones, siekiant užtikrinti, kad decentralizavimas ar devoliucija netaptų diskriminacijos 
priežastimi, o vaikai skirtinguose regionuose negalėtų pasinaudoti savo teisėmis.

D.  PRIVATIZAVIMAS

42. Paslaugų privatizavimo procesas gali turėti didelį poveikį vaikų teisių pripažinimui ir 
įgyvendinimui. Komitetas 2002 m. organizuotą bendrųjų diskusijų dieną paskyrė temai 
„Privatus sektorius kaip paslaugų teikėjas ir jo vaidmuo, įgyvendinant vaikų teises“ ir 
apibrėžė privatų sektorių kaip sektorių, apimantį įmones, NVO ir kitas privačias pelno ir 
ne pelno asociacijas. Po šios bendrųjų diskusijų dienos Komitetas valstybėms dalyvėms 
parengė išsamias rekomendacijas.13

13 Vaiko teisių komiteto trisdešimt pirmosios sesijos ataskaita, 2002 m. rugsėjo–spalio mėn. Bendrųjų diskusijų dėl priva-
taus sektoriaus kaip paslaugų teikėjo ir jo vaidmens, įgyvendinant vaiko teises, diena, 630–653 paragrafai.
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43. Komitetas pabrėžia, kad Konvencijos valstybės dalyvės turi teisinį įsipareigojimą gerbti 
ir užtikrinti vaikų teises kaip tai nurodyta Konvencijoje. Tai taip pat apima įsipareigoji-
mą užtikrinti, kad nevalstybiniai paslaugų teikėjai veiktų, vadovaudamiesi Konvencijos 
nuostatomis. Tokiu būdu sukuriami netiesioginiai tokių veikėjų įsipareigojimai.

44. Komitetas pabrėžia, kad leidimas privačiam sektoriui teikti paslaugas, valdyti institucijas 
ir atlikti kitus veiksmus jokiu būdu nesumažina valstybės įsipareigojimo užtikrinti visišką 
Konvencijoje numatytų vaikų teisių pripažinimą ir įgyvendinimą visų valstybės jurisdik-
cijai priklausančių vaikų atžvilgiu (2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 2 dalis). 3 straipsnio 
1 dalis nurodo, kad visuose su vaiku susijusiuose veiksmuose, kuriuos atlieka viešosios 
ar privačios įstaigos, pirmiausia būtina atsižvelgti į vaiko interesus. Pagal 3 straipsnio  
3 dalį kompetentingi organai (turintys atitinkamą teisinę kompetenciją) privalo numa-
tyti tinkamus standartus, ypač sveikatos priežiūros srityje, taip pat susijusius su perso-
nalo skaičiumi ir tinkamumu. Todėl, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Konvencijos, 
būtina vykdyti griežtą patikrinimą. Komitetas siūlo numatyti nuolatinius stebėsenos 
mechanizmus arba procesus, kurių tikslas yra užtikrinti, kad visi valstybiniai ir nevalsty-
biniai paslaugų teikėjai gerbtų Konvenciją.

E. ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA – POVEIKIO VAIKAMS
 VERTINIMO IR NUSTATYMO BŪTINYBĖ

45. Siekiant užtikrinti, kad visuose su vaikais susijusiuose veiksmuose pirmiausia būtų atsi-
žvelgta į vaiko interesus (3 straipsnio 1 dalis) ir visuose teisės aktų ir politikos rengimo ir 
pateikimo procesuose visuose vyriausybės lygiuose būtų gerbiamos visos Konvencijos 
nuostatos, būtina vykdyti nuolatinį poveikio vaikams vertinimo (numatyti bet kurio siū-
lomo įstatymo, politikos ar biudžeto asignavimų, kurie yra susiję su vaikais ir jų galimy-
be naudotis teisėmis, poveikį) ir poveikio vaikams nustatymo (įvertinti faktinį įgyvendi-
nimo poveikį) procesą. Šis procesas turi būti integruotas visuose vyriausybės lygiuose ir 
kuo anksčiau įtrauktas į politikos kūrimo procesą.

46. Vyriausybės privalo atlikti vidinę stebėseną ir vertinimą. Tačiau Komitetas laikosi nuo-
monės, kad, pavyzdžiui, parlamentiniai komitetai, NVO, akademinės institucijos, profe-
sinės asociacijos, jaunimo grupės ir nepriklausomos žmogaus teisių institucijos turėtų 
atlikti nepriklausomą stebėseną dėl įgyvendinimo pažangos (žr. 65 paragrafą).

47. Komitetas palankiai vertina kai kurias valstybes, kurios priėmė teisės aktus, pagal ku-
riuos privaloma parengti ir pristatyti parlamentui ir (arba) visuomenei oficialius povei-
kio analizės pranešimus. Kiekviena valstybė turėtų apsvarstyti, kaip galėtų užtikrinti, 
kad būtų laikomasi 3 straipsnio 1 dalies, ir tai atlikti tokiu būdu, kuris dar labiau skatintų 
matomą vaikų integraciją į politikos formavimo procesą ir jautrumą jų teisėms.

F.  DUOMENŲ RINKIMAS IR ANALIZĖ BEI RODIKLIŲ KŪRIMAS

48. Pakankamų ir patikimų duomenų apie vaikus, kurie būtų išskaidyti ir leistų identifikuoti 
diskriminaciją ir (arba) teisių įgyvendinimo skirtumus, rinkimas yra svarbi įgyvendini-
mo proceso dalis. Komitetas primena valstybėms dalyvėms, kad duomenų rinkimas turi 
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trukti visą vaikystės laikotarpį iki 18-os metų amžiaus. Duomenų rinkimą taip pat bū-
tina koordinuoti visoje jurisdikcijoje ir užtikrinti nacionaliniu lygiu taikomus rodiklius. 
Valstybės turėtų bendradarbiauti su atitinkamais mokslinių tyrimų institutais ir siekti 
sukurti išsamų įgyvendinimo pažangos vaizdą, atlikdamos kokybinius ir kiekybinius ty-
rimus. Periodinių ataskaitų teikimo gairės reikalauja išsamiai išskaidyti statistinę ir kitą 
informaciją, apimančią visas Konvencijos sritis. Labai svarbu ne tik sukurti veiksmingas 
duomenų rinkimo sistemas, bet ir užtikrinti, kad surinkti duomenys būtų įvertinti ir nau-
dojami nustatyti įgyvendinimo pažangą, identifikuoti problemas ir informuoti visus 
politikos vaikams formavimo procesus. Atliekant vertinimą, būtina sukurti su visomis 
Konvencijoje įtvirtintomis teisėmis susijusius rodiklius.

49. Komitetas palankiai vertina valstybes dalyves, kurios pradėjo kiekvienais metais skelbti 
išsamias ataskaitas apie vaikų teisių padėtį savo jurisdikcijoje. Tokių ataskaitų publika-
vimas ir platinimas, taip pat susijusios diskusijos (taip pat ir parlamente) gali atkreipti 
dėmesį į aktyvesnį visuomenės dalyvavimą įgyvendinimo procese. Siekiant į procesą 
įtraukti vaikus ir mažumų grupes, būtina tokias ataskaitas išversti į atitinkamas kalbas ir 
parengti vaikams palankias versijas.

50. Komitetas pabrėžia, kad daugeliu atvejų patys vaikai gali nurodyti, ar jų teisės yra visiš-
kai pripažintos ir įgyvendintos. Vaikų apklausos ir vaikų kaip tyrėjų įtraukimas (taikant 
atitinkamas apsaugos priemones) gali būti svarbus būdas išsiaiškinti, pavyzdžiui, kokiu 
mastu jų pilietinės teisės, įskaitant esminę 12 straipsnyje numatytą teisę būti išklausy-
tam ir tinkamai atsižvelgti į pažiūras, yra gerbiamos šeimoje, mokykloje ir kt.

G.  VAIKŲ MATOMUMAS BIUDŽETUOSE

51. Savo ataskaitų teikimo gairėse ir apsvarstęs valstybių dalyvių ataskaitas, Komitetas daug 
dėmesio skyrė išteklių vaikams nacionaliniuose ir kituose biudžetuose identifikavimui 
ir analizei.14 Nė viena valstybė negali pasakyti, ar įgyvendina vaikų ekonomines, socia-
lines ir kultūrines teises ir tam „panaudoja kiek įmanoma daugiau savo turimų išteklių“, 
kaip to reikalauja 4 straipsnis, jeigu ji negali identifikuoti socialiniam sektoriui, taip pat ir 
tiesiogiai ir netiesiogiai vaikams paskirtos nacionalinių ir kitų biudžetų dalies. Kai kurios 
valstybės teigė, kad negali atlikti tokios nacionalinių biudžetų analizės. Tačiau kitos tai 
padarė ir paskelbė metinius „vaikų biudžetus“. Komitetas privalo žinoti, kokie veiksmai 
atliekami visuose vyriausybės lygiuose, siekiant užtikrinti, kad ekonominio ir socialinio 
planavimo, sprendimų priėmimo ir biudžeto sudarymo procesai būtų vykdomi, pir-
miausia atsižvelgiant į vaikų interesus, o vaikai, ypač marginalizuotoms ir nepalankioje 
padėtyje atsidūrusioms grupėms priklausantys vaikai, būtų apsaugoti nuo neigiamo 
ekonomikos politikų ar finansinių nuosmukių poveikio.

52. Komitetas pabrėžė, kad ekonominės politikos poveikis niekada nebūna neutralus vaikų tei-
sių atžvilgiu, ir reiškia didelį susirūpinimą dėl dažnai neigiamo struktūrinio persitvarkymo 

14 Bendrosios gairės dėl valstybių dalyvių pagal Vaiko teisių konvencijos 44 straipsnio 1 dalies b punktą pateiktų periodinių 
ataskaitų formos ir turinio, CRC/C/58, 1996 m. lapkričio 20 d., 20 paragrafas.
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programų ir perėjimo prie rinkos ekonomikos poveikio vaikams. Siekiant įgyvendinti 
pareigas pagal 4 straipsnį ir kitas Konvencijos nuostatas, būtina vykdyti griežtą tokių 
pokyčių poveikio stebėseną ir koreguoti politikas, kad būtų apsaugotos vaikų ekonomi-
nės, socialinės ir kultūrinės teisės.

H.  MOKYMAS IR GEBĖJIMŲ UGDYMAS

53. Komitetas akcentuoja valstybių dalyvių įsipareigojimą organizuoti mokymus ir gebėji-
mų ugdymą visiems įgyvendinimo procese dalyvaujantiems (vyriausybės pareigūnams, 
parlamentarams ir teisminės sistemos nariams) ir su vaikais dirbantiems asmenims, pa-
vyzdžiui, bendruomenės ir religiniams lyderiams, mokytojams, socialiniams darbuo-
tojams ir kitiems specialistams, įskaitant asmenis, dirbančius su vaikais institucijose ir 
sulaikymo įstaigose, policijos ir ginkluotojų pajėgų, taikos palaikymo pajėgų atstovus, 
taip pat žiniasklaidos atstovus ir kitus asmenis. Mokymas turi būti sisteminis ir tęstinis ir 
apimti pradinį mokymą ir perkvalifikavimą. Mokymo tikslas – pabrėžti vaikų kaip žmo-
gaus teisių turėtojų statusą, padidinti žinias ir supratimą apie Konvenciją ir skatinti ak-
tyviai gerbti visas jos nuostatas. Komitetas tikisi, kad Konvencija atsispindės profesinio 
mokymo programose, elgesio kodeksuose ir mokymo programose visuose lygiuose. Be 
to, būtina skatinti supratimą apie žmogaus teises ir jų išmanymą vaikų tarpe, panaudo-
jant mokyklų mokymo programas ir kitais būdais (taip pat žr. 69 paragrafą ir Komiteto 
bendrąjį komentarą Nr. 1 (2001) dėl švietimo tikslų).

54. Komitetas periodinių ataskaitų teikimo gairėse pamini daug mokymo, taip pat ir specialis-
tų mokymo aspektų, kurie yra labai svarbūs, kad visi vaikai galėtų naudotis savo teisėmis. 
Konvencija pabrėžia šeimos svarbą preambulėje ir daugelyje straipsnių. Ypač svarbu, kad 
vaikų teisių skatinimas būtų įtrauktas į pasirengimo tėvystei ir tėvų švietimo programas.

55. Būtina vykdyti periodinį mokymo veiksmingumo vertinimą ir įvertinti ne tik žinias apie 
Konvenciją ir jos nuostatas, bet ir tai, kiek ji prisidėjo prie požiūrių ir praktikų, kurios ak-
tyviai skatina vaikų galimybes pasinaudoti savo teisėmis, ugdymo.

I.  BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE

56. Įgyvendinimas yra valstybių dalyvių įsipareigojimas, tačiau šiame procese turi daly-
vauti visi visuomenės sektoriai ir vaikai. Komitetas pripažįsta, kad atsakomybė gerbti 
ir užtikrinti, kad vaikų teisės būtų praktiškai įgyvendintos, apima ne tik valstybines ar 
valstybių kontroliuojamas paslaugas ir institucijas, tačiau taip pat turi įtraukti vaikus, tė-
vus, šeimas, kitus suaugusiuosius ir nevalstybines paslaugas ir organizacijas. Komitetas 
pritaria Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 14 
(2000) dėl teisės naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis 42 paragrafe 
išreikštai nuomonei, kad „nors tik valstybės yra pakto dalyvės ir galiausiai atsako už jo 
laikymąsi, tačiau visi visuomenės nariai – asmenys, įskaitant sveikatos sistemos specia-
listus, šeimas, vietos bendruomenes, tarpvyriausybines ir nevyriausybines organizaci-
jas, pilietinės visuomenės organizacijas, taip pat privataus verslo sektorius – taip pat 
yra atsakingi už teisės į sveikatą įgyvendinimą. Todėl, valstybės dalyvės privalo sukurti 
aplinką, kuri sudarytų sąlygas šioms atsakomybėms įgyvendinti.“
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57. Kaip jau minėta (žr. 12 paragrafą), Konvencijos 12 straipsnis reikalauja, kad būtų tinka-
mai atsižvelgta į vaikų pažiūras visais jį (ją) liečiančiais klausimais, o tai aiškiai apima „jų“ 
Konvencijos įgyvendinimą.

58. Valstybė privalo glaudžiai bendradarbiauti su NVO plačiausia prasme ir gerbti jų savaran-
kiškumą. Tokios nevyriausybinės organizacijos apima žmogaus teisių NVO, vaikų ir jauni-
mo vadovaujamas organizacijas, jaunimo grupes, tėvų ir šeimų grupes, religines grupes, 
akademines institucijas ir profesines asociacijas. NVO atliko svarbų vaidmenį Konvencijos 
rengimo procese, o jų dalyvavimas įgyvendinimo procese yra labai svarbus.

59. Komitetas palankiai vertina NVO koalicijų ir sąjungų, kurios yra įsipareigojusios skatin-
ti, saugoti ir stebėti vaikų žmogaus teises, steigimą ir ragina vyriausybes joms suteikti 
netiesioginę paramą ir su jomis plėtoti formalius ir neformalius santykius. NVO įsitrau-
kimas į ataskaitų teikimo procesą pagal Konvenciją, patenkantis į „kompetentingų or-
ganų“ apibrėžimą pagal 45 straipsnio a punktą, daugeliu atvejų suteikė realų postūmį 
įgyvendinimo, taip pat ataskaitų teikimo procesui. Vaiko teisių konvencijos NVO grupė 
turi labai palankų, stiprų ir palaikantį poveikį ataskaitų teikimo procesui ir kitiems Ko-
miteto darbo aspektams. Savo ataskaitų teikimo gairėse Komitetas pabrėžia, kad atas-
kaitos rengimo procesas „turėtų skatinti ir sudaryti sąlygas visuomenės dalyvavimui ir 
visuomenės kontrolei vyriausybės politikų atžvilgiu“.15 Žiniasklaida gali būti vertingas 
partneris įgyvendinimo procese (taip pat žr. 70 paragrafą).

J.  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

60. 4 straipsnis akcentuoja, kad Konvencijos įgyvendinimas yra pasaulio valstybių koope-
ratinė veikla. Šis ir kiti Konvencijos straipsniai pabrėžia tarptautinio bendradarbiavimo 
būtinybę.16 Jungtinių Tautų Chartija (55 ir 56 straipsniai) identifikuoja bendrą tarptau-
tinio ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo tikslą, o narės, „bendradarbiaudamos 
su Organizacija, įsipareigoja imtis bendrų ir individualių veiksmų“, siekdamos šių tikslų. 
Jungtinių Tautų tūkstantmečio deklaracijoje ir kitų pasaulinių susitikimų metu, taip pat 
Generalinės Asamblėjos specialiojoje sesijoje dėl vaikų valstybės ypač įsipareigojo dėl 
tarptautinio bendradarbiavimo, siekiant panaikinti skurdą.

61. Komitetas informuoja valstybes dalyves, kad Konvencija turėtų sudaryti tarptautinės 
vystymosi paramos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su vaikais, pagrindą, o valstybių 
donorių programos turi remtis teisėmis. Komitetas ragina valstybes įgyvendinti tikslus, 
dėl kurių buvo susitarta tarptautiniu lygiu, įskaitant Jungtinių Tautų tikslą dėl tarptau-
tinės vystymosi paramos, kuri turėtų sudaryti 0,7 procento bendrojo vidaus produkto. 
2002 m. įvykusioje Tarptautinėje vystymosi finansavimo konferencijoje Monterėjaus 

15 Ten pat, 3 paragrafas.
16 Konvencijos 7 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio b punktas, 21 straipsnio e punktas, 22 straipsnio  

2 dalis, 23 straipsnio 4 dalis; 24 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 4 dalis, 28 straipsnio 3 dalis ir 34 ir 35 straipsniai yra aiškiai 
susiję su tarptautiniu bendradarbiavimu.
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konsensusas dar kartą pakartojo šį ir kitus tikslus.17 Komitetas ragina valstybes dalyves, 
kurios gauna tarptautinę pagalbą ir paramą, didelę tos paramos dalį skirti vaikams. Ko-
mitetas tikisi, kad valstybės dalyvės kiekvienais metais identifikuos vaikų teisėms įgy-
vendinti skirtos tarptautinės paramos sumą ir dalį.

62. Komitetas pritaria 20/20 iniciatyvos tikslams siekti tvarios visuotinės galimybės pasinau-
doti pagrindinėmis kokybiškomis socialinėmis paslaugomis kaip bendrai besivystančių 
šalių ir valstybių donorių atsakomybei. Komitetas pažymi, kad tarptautinių susitikimų 
pažangai įvertinti metu buvo padaryta išvada, kad dauguma valstybių, siekdamos įgy-
vendinti pagrindines ekonomines ir socialines teises, susidurs su sunkumais, nebent būtų 
skirti papildomi ištekliai ir padidintas išteklių paskirstymo efektyvumas. Komitetas atkrei-
pia dėmesį ir ragina dėti pastangas, siekiant sumažinti skurdą labiausiai įsiskolinusiose ša-
lyse, remiantis Skurdo mažinimo strategijos dokumentais (SMSD). SMSD, kaip pagrindinė, 
šalies vadovaujama tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo strategija, turėtų skirti 
didelį dėmesį vaikų teisėms. Komitetas ragina vyriausybes, donorus ir pilietinę visuomenę 
užtikrinti, kad vaikams būtų suteikiamas svarbus prioritetas SMSD ir visus sektorius api-
mančių principų (VSAP) rengimo procese. Ir SMSD, ir VSAP turėtų atspindėti vaikų teisių 
principus ir remtis holistiniu į vaikus orientuotu požiūriu, pagal kurį vaikai pripažįstami 
teisių turėtojais, taip pat įtraukti vaikams skirtus vystymosi tikslus ir uždavinius.

63. Komitetas ragina valstybes teikti ir, jei reikia, naudoti techninę pagalbą Konvencijos įgy-
vendinimo procese. Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF), Vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biuras (angl. OHCHR) ir kitos Jungtinių Tautų ar su šia organizacija susijusios 
agentūros gali teikti techninę pagalbą dėl daugelio įgyvendinimo aspektų. Valstybės 
dalyvės yra raginamos savo ataskaitose pagal Konvenciją nurodyti savo interesus dėl 
techninės pagalbos.

64. Visos Jungtinių Tautų ir su šia organizacija susijusios agentūros, skatindamos tarptautinį 
bendradarbiavimą ir techninę pagalbą, turėtų vadovautis Konvencija ir visoje savo vei-
kloje integruoti vaikų teises. Pasinaudodamos savo įtaka, jos turėtų siekti užtikrinti, kad 
tarptautinio bendradarbiavimo tikslas būtų parama valstybėms ir pagalba joms įgyven-
dinti savo įsipareigojimus pagal Konvenciją. Be to, Pasaulio banko grupė, Tarptautinis 
valiutos fondas ir Pasaulio prekybos organizacija turėtų užtikrinti, kad jų su tarptautiniu 
bendradarbiavimu ir ekonomine plėtra susijusi veikla pirmiausia atsižvelgtų į vaiko in-
teresus ir skatintų visišką Konvencijos įgyvendinimą.

K.  NEPRIKLAUSOMOS ŽMOGAUS TEISIŲ INSTITUCIJOS

65. Savo bendrajame komentare Nr. 2 (2002) dėl nepriklausomų nacionalinių žmogaus tei-
sių institucijų vaidmens, skatinant ir saugant vaiko teises, Komitetas pažymi, kad „tokių 
institucijų steigimas atitinka ratifikavimo metu valstybių dalyvių prisiimtą įsipareigo-
jimą užtikrinti Konvencijos įgyvendinimą ir daryti pažangą vaikų teisių įgyvendinimo  

17 2002 m. kovo 18–22 d. Monterėjuje (Meksika) vykusios Tarptautinės vystymosi finansavimo konferencijos ataskaita  
(A/Conf.198/11).
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srityje“. Nepriklausomos žmogaus teisių institucijos papildo vyriausybines vaikams skir-
tas struktūras, o pagrindinis elementas yra tokių institucijų nepriklausomybė. „Naciona-
linių žmogaus teisių institucijų vaidmuo – atlikti nepriklausomą valstybės laikymosi ir 
įgyvendinimo pažangos stebėseną, taip pat imtis visų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką 
pagarbą vaikų teisėms. Todėl institucijai gali reikėti parengti projektus, siekiant skatinti 
ir apsaugoti vaikų teises, tačiau tai nereiškia, kad vyriausybė turėtų deleguoti savo su 
stebėsena susijusius įsipareigojimus nacionalinei institucijai. Laibai svarbu, kad institu-
cijos išliktų visiškai nepriklausomos ir nustatytų savo darbotvarkę ir veiklą.“18 Bendra-
jame komentare Nr. 2 pateikiamos išsamios gairės dėl nepriklausomų žmogaus teisių 
institucijų vaikams steigimo ir veiklos.

42 STRAIPSNIS. SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ INFORMAVIMAS APIE KONVENCIJĄ

„Valstybės dalyvės įsipareigoja tinkamais ir veiksmingais būdais plačiai informuoti apie Kon-
vencijos principus ir nuostatas tiek suaugusiuosius, tiek vaikus.“

66. Asmenys turi žinoti apie savo teises. Tradiciškai daugumoje, jei ne visose, visuomenėse 
vaikai nebuvo laikomi teisių turėtojais, todėl 42 straipsnis įgyja didelę reikšmę. Jeigu 
su vaikais susiduriantys suaugusieji, jų tėvai ir kiti šeimos nariai, mokytojai ir globėjai 
nesupranta Konvencijos reikšmės ir svarbiausia joje įtvirtinto vienodo vaikų kaip teisių 
subjektų statuso, tikėtina, kad Konvencijoje numatytos teisės nebus įgyvendintos dau-
gelio vaikų atžvilgiu.

67. Komitetas siūlo valstybėms sukurti visapusišką visuomenės informavimo apie Kon-
venciją strategiją. Tai turėtų apimti informaciją apie tuos organus (vyriausybinius ir 
nepriklausomus), kurie dalyvauja įgyvendinimo ir stebėsenos procesuose, taip pat jų 
kontaktinę informaciją. Pirmiausia Konvencija turi būti prieinama įvairiomis kalbomis 
(Komitetas palankiai vertina OHCHR parengtą oficialių ir neoficialių Konvencijos ver-
timų rinkinį). Būtina parengti strategiją dėl Konvencijos platinimo neraštingų žmonių 
tarpe. Daugumoje valstybių UNICEF ir NVO sukūrė vaikams palankias Konvencijos ver-
sijas, skirtas įvairaus amžiaus vaikams. Komitetas palankiai vertina ir skatina šį procesą. 
Be to, tokiose versijose turėtų būti pateikta informacija apie pagalbos ir konsultavimo 
šaltinius vaikams.

68. Vaikai privalo sužinoti apie savo teises, todėl Komitetas daugiausia dėmesio skiria mo-
kymo apie Konvenciją ir visas žmogaus teises įtraukimui į mokyklų mokymo programas 
visuose lygiuose. Kartu su šiuo dokumentu būtina skaityti ir Komiteto bendrąjį komen-
tarą Nr. 1 (2001) dėl švietimo tikslų (29 straipsnio 1 dalis). Pagal 29 straipsnio 1 dalį vaiko 
švietimas turėtų „ugdyti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms“. Bendrasis 
komentaras pabrėžia, kad „švietimas žmogaus teisių klausimais turėtų pateikti informa-
ciją apie žmogaus teisių sutarčių turinį. Tačiau vaikai taip pat turėtų sužinoti apie žmo-
gaus teises, stebėdami žmogaus teisių standartų įgyvendinimą praktikoje, nesvarbu, ar 

18 HRI/GEN/1/Rev. 6, 25 paragrafas, 295 psl.
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tai vyktų namuose, mokykloje ar bendruomenėje. Švietimas žmogaus teisių klausimais 
yra visapusiškas, visą gyvenimą trunkantis procesas, kuris prasideda nuo žmogaus teisių 
vertybių atspindėjimo kasdieniniame vaikų gyvenime ir patirtyse.“19

69. Be to, mokymas apie Konvenciją turi būti įtrauktas į pradinį ir praktinį visų su vaikais dir-
bančių asmenų mokymą (žr. 53 paragrafą). Komitetas primena valstybėms dalyvėms apie 
rekomendacijas, pateiktas po susitikimo dėl bendrųjų įgyvendinimo priemonių, kuris 
buvo organizuotas paminėti dešimtąsias Konvencijos priėmimo metines. Jose Komite-
tas teigia, kad „platinimo ir informavimo apie vaiko teises veikla yra veiksmingiausia, kai 
ji suvokiama kaip socialinio pokyčio, bendravimo ir dialogo procesas, o ne tik paskaitų 
skaitymas. Sąmoningumo didinimo procesas turėtų įtraukti visus visuomenės sektorius, 
įskaitant vaikus ir jaunuolius. Vaikai, taip pat ir paaugliai turi teisę dalyvauti informavimo 
apie savo teises procese, kiek tai įmanoma, atsižvelgiant į jų didėjančius gebėjimus.“20

 „Komitetas rekomenduoja, kad visos pastangos organizuoti mokymą apie vaikų teises 
būtų praktiškos, sistemingos ir įtrauktos į nuolatinį profesinį mokymą, siekiant padidinti 
jo poveikį ir tvarumą. Mokymas apie žmogaus teises turėtų remtis dalyvaujamaisiais 
metodais ir ugdyti specialistų įgūdžius ir požiūrius, kurie jiems leidžia bendrauti su vai-
kais ir jaunuoliais taip, kad būtų gerbiamos jų teisės, orumas ir savigarba.“21

70. Žiniasklaida gali atlikti labai svarbų vaidmenį, platindama Konvenciją ir stiprindama ži-
nias ir supratimą apie ją, todėl Komitetas skatina savanorišką žiniasklaidos įsitraukimą į 
procesą, kurį gali skatinti vyriausybės ir NVO.22

44 STRAIPSNIO 6 DALIS. ATASKAITŲ PAGAL KONVENCIJĄ VIEŠINIMAS

„Valstybės dalyvės garantuoja savo ataskaitų viešumą savo šalyse.“

71. Kad ataskaitų teikimas pagal Konvenciją atliktų svarbų vaidmenį įgyvendinimo procese 
nacionaliniu lygiu, apie jį turi žinoti suaugusieji ir vaikai visoje valstybėje. Ataskaitų teiki-
mo procesas suteikia unikalią tarptautinės atskaitomybės dėl valstybės elgesio su vaikais 
ir jų teisėmis formą. Tačiau, jei ataskaitos nėra platinamos ir konstruktyviai aptariamos na-
cionaliniu lygiu, mažai tikėtina, kad procesas turės reikšmingą poveikį vaikų gyvenimui.

72. Konvencija aiškiai reikalauja, kad valstybės savo ataskaitas viešintų visuomenei. Tai gali-
ma daryti jų pateikimo Komitetui metu. Ataskaitos turėtų būti iš tiesų prieinamos, todėl 
jas būtina išversti į visas kalbas, parengti vaikams ir neįgaliesiems tinkamas formas ir 
kt. Internetas gali stipriai padėti platinti ataskaitas, o vyriausybės ir parlamentai yra pri-
mygtinai raginami tokias ataskaitas patalpinti savo interneto svetainėse.

19 Ten pat, 15 paragrafas, 286 psl.
20 Žr. CRC/C/90, 291 paragrafo k punktas.
21 Ten pat, 291 paragrafo l puntas.
22 1996 m. Komitetas organizavo bendrųjų diskusijų dieną tema „Vaikas ir žiniasklaida“ ir parengė išsamias rekomendacijas 

(žr. CRC/C/57, 242 ir kitus paragrafus).

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 5 (2003) DĖL BENDRŲJŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS 
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ (4 IR 42 STRAIPSNIAI, 44 STRAIPSNIO 6 DALIS)



67

73. Komitetas ragina valstybes viešinti ir kitus dokumentus, susijusius su jų ataskaitų pa-
gal Konvenciją nagrinėjimu, siekiant skatinti konstruktyvias diskusijas ir informuoti apie 
įgyvendinimo procesą visuose lygiuose. Pirmiausia būtina platinti Komiteto baigiamą-
sias pastabas visuomenei ir supažindinti vaikus, jas turėtų išsamiai aptarti parlamentas. 
Nepriklausomos žmogaus teisių institucijos ir NVO gali atlikti labai svarbų vaidmenį, pa-
dėdamos užtikrinti plačias diskusijas. Komiteto parengtos suvestinės ataskaitos apie vy-
riausybės atstovų atliktą patikrinimą padeda suprasti procesą ir Komiteto reikalavimus, 
todėl turėtų būti viešai prieinamos ir aptariamos.

I priedas

KITŲ PAGRINDINIŲ TARPTAUTINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ 
DOKUMENTŲ RATIFIKAVIMAS

Kaip pažymėta šio bendrojo komentaro 17 paragrafe, Vaiko teisių komitetas, svarstydamas 
bendrųjų priemonių įgyvendinimo procesą ir atsižvelgdamas į žmogaus teisių nedalomumo 
ir tarpusavio priklausomybės principus, nuolatos ragina valstybes dalyves, kurios to dar ne-
padarė, ratifikuoti du Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinius protokolus (dėl vaikų dalyvavi-
mo ginkluotuose konfliktuose ir vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos) 
ir šešis kitus pagrindinius tarptautinius žmogaus teisių dokumentus. Komitetas, bendrauda-
mas su valstybėmis dalyvėmis, dažnai jas ragina ratifikuoti kitus susijusius tarptautinius do-
kumentus. Nebaigtinis tokių dokumentų sąrašas yra pateiktas šiame priede, kurį Komitetas 
atnaujins laikas nuo laiko.

– Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvinis protokolas;

– Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrasis fakultatyvinis protokolas mirties 
bausmei panaikinti;

– Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims fakultatyvinis protokolas;

– Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą 
fakultatyvinis protokolas;

– Konvencija dėl diskriminacijos panaikinimo švietimo srityje;

– 1930 m. TDO konvencija dėl priverstinio darbo (Nr. 29);

– 1957 m. TDO konvencija dėl priverstinio darbo panaikinimo (Nr. 105);

– 1973 m. TDO konvencija dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus (Nr. 138);
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– 1999 m. TDO konvencija dėl blogiausių vaikų darbo formų (Nr. 182);

– 2000 m. TDO konvencija dėl motinystės apsaugos (Nr. 183);

– 1951 m. Konvencija dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. protokolu 
dėl pabėgėlių statuso;

– 1949 n. Konvencija dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų išnaudojimu prosti-
tucijos tikslams;

– 1926 m. Konvencija dėl vergijos;

– 1953 m. Protokolas iš dalies keičiantis Konvenciją dėl vergijos;

– 1956 m. Papildoma konvencija dėl vergovės, vergų prekybos ir į vergovę panašių insti-
tutų bei papročių panaikinimo;

– 2000 m. Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą pa-
pildantis Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, su-
stabdymo bei baudimo už vertimąsi ja;

– Ženevos konvencija dėl civilių apsaugos karo metu;

– 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų papildomas protokolas dėl tarptautinių 
ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (I protokolas);

– 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų papildomas protokolas dėl netarptautinių 
ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (II protokolas);

– Konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždrau-
dimo ir dėl jų sunaikinimo;

– Tarptautinio baudžiamojo teismo statutas;

– Hagos konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje;

– Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;

– 1996 m. Hagos konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir 
bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 6 (2005) DĖL NELYDIMŲ IR ATSKIRTŲ VAIKŲ, ESANČIŲ NE SAVO KILMĖS ŠALYJE

CRC/GC/2005/6
2005 m. rugsėjo 1 d.

VAIKO TEISIŲ KOMITETAS
trisdešimt devintoji sesija
2005 m. gegužės 3 d. – birželio 17 d.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 6 (2005) 
DĖL NELYDIMŲ IR ATSKIRTŲ VAIKŲ, 
ESANČIŲ NE SAVO KILMĖS ŠALYJE

I. BENDROJO KOMENTARO TIKSLAI

1. Šio bendrojo komentaro tikslas – atkreipti dėmesį į ypač pažeidžiamą nelydimų ir at-
skirtų vaikų padėtį, aprašyti daugialypius iššūkius, su kuriais susiduria valstybės ir vei-
kėjai, siekdamos užtikrinti, kad tokie vaikai galėtų naudotis savo teisėmis, ir pateikti 
rekomendacijas dėl nelydimų ir atskirtų vaikų apsaugos, globos ir tinkamo elgesio su 
jais, remiantis visa Vaiko teisių konvencijoje („Konvencija“) pateikta teisine sistema, 
ypatingai atsižvelgiant į nediskriminavimo, vaiko interesų ir teisės laisvai reikšti savo 
pažiūras principus.

2. Šis bendrasis komentaras buvo parengtas, remiantis Komiteto pastebėjimais, kad vis 
daugiau vaikų atsiduria tokiose situacijose. Vaikai gali būti nelydimi arba atskirti dėl 
daugybės įvairių priežasčių, pvz., dėl vaiko tėvų baudžiamojo persekiojimo, tarptauti-
nių konfliktų ir pilietinių karų, įvairių prekybos žmonėmis kontekstų ir formų, įskaitant 
situacijas, kai vaikus parduoda tėvai, taip pat ieškant geresnių ekonominių galimybių.

3. Be to, šis bendrasis komentaras buvo parengtas, remiantis daugybe Komiteto nustatytų 
tokių vaikų apsaugos spragų, pvz., nelydimi ir atskirti vaikai susiduria su didesniu pavo-
jumi, susijusiu su, be viso kito, seksualiniu išnaudojimu ir prievarta, verbavimu į kariuo-
menę, vaikų darbu (ir globojančiose šeimose) ir sulaikymu. Jie dažnai diskriminuojami ir 
negali gauti maisto, prieglobsčio, būsto, pasinaudoti sveikatos ir švietimo paslaugomis. 
Nelydimos ir atskirtos mergaitės susiduria su ypač dideliu smurto dėl lyties pavojumi, 
įskaitant smurtą namuose. Kai kuriais atvejais, tokie vaikai negali pateikti tinkamų ta-
patybę patvirtinančių dokumentų, pasinaudoti registracijos, amžiaus nustatymo, do-
kumentų išdavimo, šeimos paieškos, globos sistemų ar teisinės pagalbos paslaugomis. 
Daugelyje šalių nelydimi ir atskirti vaikai dažnai negauna leidimo patekti į šalį arba juos 
sulaiko pasienio arba imigracijos pareigūnai. Kai kuriais atvejais, jie yra įleidžiami į šalį, 
tačiau negali pasinaudoti prieglobsčio procedūromis arba jų prašymai dėl prieglobsčio 
nėra nagrinėjami, atsižvelgiant į amžių ir lytį. Kai kurios šalys draudžia atskirtiems vai-
kams, kurie pripažįstami pabėgėliais, kreiptis dėl šeimos suvienijimo. Kitos šalys suteikia 
šeimos suvienijimo galimybę, tačiau nustato sąlygas, kurios yra labai ribojančios ir prak-
tiškai beveik neįvykdomos. Daugumai tokių vaikų suteikiamas laikinas statusas, kuris 
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nustoja galioti, kai vaikai sulaukia 18-os metų amžiaus, o veiksmingų grįžimo programų 
yra nedaug.

4. Dėl tokių susirūpinimą keliančių klausimų Komitetas savo baigiamosiose pastabose 
dažnai atkreipė dėmesį į nelydimus ir atskirtus vaikus. Šiame bendrajame komentare 
pateikti ir įtvirtinti standartai, kurie buvo suformuoti remiantis Komiteto atliktos stebė-
senos rezultatais, todėl jame valstybėms bus pateiktos aiškios gairės dėl iš Konvenci-
jos kylančių įsipareigojimų, susijusių su šia ypač pažeidžiamų vaikų grupe. Taikydamos 
šiuos standartus, valstybės dalyvės privalo atsižvelgti į kintantį jų pobūdį, todėl turi pri-
pažinti, kad įsipareigojimai gali keistis ir viršyti šiame dokumente išdėstytus standartus. 
Šie standartai negali pakenkti kitoms nelydimų ir atskirtų vaikų teisėms ir suteikiamai 
naudai pagal regioninius žmogaus teisių dokumentus, nacionalines sistemas, tarptauti-
nę pabėgėlių teisę ar tarptautinę humanitarinės pagalbos teisę.

II. BENDROJO KOMENTARO STRUKTŪRA IR TAIKYMO SRITIS

5. Šis bendrasis komentaras taikomas nelydimiems ir atskirtiems vaikams, esantiems ne 
savo pilietybės šalyje (pagal 7 straipsnį), arba vaikams, esantiems ne savo nuolatinės 
gyvenamosios vietos šalyje, jeigu vaikai neturi pilietybės. Bendrasis komentaras taiko-
mas visiems tokiems vaikams, neatsižvelgiant į jų gyventojo statusą ir buvimo užsienio 
šalyje priežastis, taip pat į tai, ar jie yra nelydimi ar atskirti. Tačiau šis dokumentas netai-
komas vaikams, kurie nekirto valstybės sienos, nors Komitetas pripažįsta daugybę pa-
našių iššūkių, susijusių su šalies viduje perkeltais nelydimais ir atskirtais vaikais, taip pat 
patvirtina, kad čia pateiktos gairės gali būti vertingos tokių vaikų atžvilgiu ir primygtinai 
ragina valstybes pritaikyti atitinkamus šio bendrojo komentaro aspektus nelydimų ir at-
skirtų vaikų, perkeltų savo šalies viduje, apsaugos, globos ir elgesio su jais nuostatoms.

6. Nors Komiteto įgaliojimai apsiriboja su Konvencijos priežiūra susijusiomis funkcijomis, 
jo aiškinimo pastangos turi būti vykdomos, atsižvelgiant į visas taikomas tarptautines 
žmogaus teisių normas, todėl bendrasis komentaras naudoja holistinį požiūrį į tinka-
mo elgesio su nelydimais ir atskirtais vaikais klausimą. Tai patvirtina, kad visos žmogaus 
teisės, įskaitant Konvencijoje numatytas teises, yra nedalomos ir tarpusavyje susijusios. 
Kitų tarptautinių žmogaus teisių dokumentų svarba vaikų apsaugos atžvilgiu taip pat 
yra pripažinta Konvencijos preambulėje.

III. APIBRĖŽIMAI

7. „Nelydimi vaikai“ (taip pat vadinami nelydimais nepilnamečiais) yra vaikai pagal Konven-
cijos 1 straipsnyje pateiktą apibrėžimą, kurie buvo atskirti nuo abiejų tėvų arba kitų gimi-
naičių ir kuriais nesirūpina pagal įstatymus ar papročius atsakingu laikomas suaugusysis.

8. „Atskirti vaikai“ yra vaikai pagal Konvencijos 1 straipsnyje pateiktą apibrėžimą, kurie 
buvo atskirti nuo abiejų tėvų arba teisėto ar pagrindinio globėjo, tačiau nebūtinai nuo 
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kitų giminaičių. Todėl, atskirti vaikai taip pat apima vaikus, kuriuos gali lydėti kiti suaugę 
šeimos nariai.

9. „Vaiku pagal Konvencijos 1 straipsnyje pateiktą apibrėžimą“ laikomas „kiekvienas žmo-
gus, neturintis 18-os metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta 
anksčiau“. Tai reiškia, kad bet koks vaikus valstybės teritorijoje reglamentuojantis doku-
mentas negali pateikti kito vaiko apibrėžimo, kuris nukryptų nuo normų, toje valstybėje 
taikomų pilnametystei nustatyti.

10. Jei nenurodyta kitaip, pateiktos gairės yra vienodai taikomos ir nelydimiems, ir atskir-
tiems vaikams.

11. „Kilmės šalis“ – tai pilietybės šalis arba nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, jeigu vai-
kas neturi pilietybės.

IV. TAIKOMI PRINCIPAI

(A)  VALSTYBIŲ DALYVIŲ TEISINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI VISIEMS NELYDIMIEMS 
 AR ATSKIRTIEMS VAIKAMS, ESANTIEMS JŲ TERITORIJOJE, 
 IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

12. Valstybių dalyvių įsipareigojimai pagal Konvenciją taikomi kiekvienam vaikui valstybės 
teritorijoje ir visiems jos jurisdikcijoje esantiems vaikams (2 str.). Šie valstybių įsiparei-
gojimai negali būti savavališkai ir vienašališkai apriboti, pašalinant zonas arba sritis iš 
valstybės teritorijos arba apibrėžiant tam tikras zonas ar sritis kaip nepriklausančias 
ar iš dalies priklausančias valstybės jurisdikcijai. Be to, valstybių įsipareigojimai pagal 
Konvenciją taikomi valstybės teritorijoje, taip pat ir vaikams, kurie patenka į valstybės 
jurisdikciją, bandydami patekti į šalies teritoriją. Todėl Konvencijoje numatyta galimybė 
pasinaudoti teisėmis nėra taikoma tik valstybės dalyvės vaikams piliečiams ir, jei Kon-
vencijoje aiškiai nenurodyta kitaip, turi būti prieinama visiems vaikams, įskaitant prie-
globsčio prašančius vaikus, vaikus pabėgėlius ir migrantus, neatsižvelgiant į jų pilietybę, 
imigracijos statusą ar pilietybės neturėjimą.

13. Konvencijoje numatyti įsipareigojimai dėl nelydimų ir atskirtų vaikų taikomi visiems 
vyriausybės (vykdomosios, įstatymų leidžiamosios ir teisminės valdžios) padaliniams. 
Jie apima įsipareigojimą priimti teisės aktus, sukurti administracines struktūras, atlikti 
būtinus tyrimus, vykdyti informavimo, duomenų rinkimo ir visapusiško mokymo veik-
las, siekiant paremti tokias priemones. Tokie teisiniai įsipareigojimai yra ir neigiami, 
ir teigiami, todėl valstybės privalo ne tik susilaikyti nuo priemonių, kuriuos pažeidžia 
tokių vaikų teises, bet taip pat imtis priemonių užtikrinti galimybę naudotis tokio-
mis teisėmis be jokios diskriminacijos. Tokios atsakomybės neapsiriboja nelydimų ar 
atskirtų vaikų apsauga ir pagalba jiems, bet taip pat apima prevencines priemones, 
siekiant išvengti atskyrimo (įskaitant apsaugos priemonių įgyvendinimą evakuacijos 
atveju). Teigiamas tokių apsaugos įsipareigojimų aspektas taip pat apima reikalavimą, 
kad valstybės imtųsi visų reikiamų priemonių, siekdamos kuo anksčiau identifikuoti 
nelydimus ar atskirtus vaikus, taip pat ir pasienyje, organizuoti paiešką ir, jei įmanoma,  
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ir atitinka vaiko interesus, kuo greičiau suvienyti atkirtus ir nelydimus vaikus su jų šei-
momis.

14. Kaip patvirtinta Komiteto bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) 18–23 paragrafuose, Kon-
vencijos valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad sutarties nuostatos ir principai visiškai 
atsispindėtų ir būtų įtvirtinti atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose. Jeigu Kon-
vencijos nuostatos prieštarauja teisės aktams, vadovaujantis Vienos konvencijos dėl 
tarptautinių sutarčių teisės 27 straipsniu, pirmenybė teikiama Konvencijai.

15. Siekiant užtikrinti palankią teisinę aplinką ir atsižvelgiant į Konvencijos 41 straipsnio  
b punktą, valstybės dalyvės taip pat raginamos ratifikuoti kitus tarptautinius dokumen-
tus, kurie sprendžia nelydimų ir atskirtų vaikų klausimą, įskaitant Vaiko teisių konven-
cijos fakultatyvinius protokolus (dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ir dėl 
vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos), Konvenciją prieš kankinimą 
ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Konvenciją dėl visų moterų 
diskriminacijos formų panaikinimo, Konvenciją dėl pabėgėlių statuso (1951 m. Pabėgė-
lių konvencija) ir Protokolą dėl pabėgėlių statuso, Konvenciją dėl pilietybės neturinčių 
asmenų skaičiaus mažinimo ir Konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso, Hagos kon-
venciją dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje, Hagos 
konvenciją dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavi-
mo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje, keturias 1949 m. rugpjūčio 12 d., 
Ženevos konvencijas, 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų papildomą protokolą 
ir 1977 m. birželio 8 d. I protokolą dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos  
(I protokolas), 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų papildomą protokolą ir  
1977 m. birželio 8 d. II protokolą dėl netarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos 
(II protokolas). Komitetas taip pat ragina Konvencijos valstybes dalyves ir kitas suinte-
resuotąsias šalis atsižvelgti į Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro tar-
nybos (angl. UNHCR) gaires dėl apsaugos ir globos (1994) ir Tarpvalstybinius pagrindi-
nius principus dėl nelydimų ir atskirtų vaikų.1

16. Atsižvelgiant į absoliučią įsipareigojimų pagal Konvenciją prigimtį ir lex specialis pobūdį, 
Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis netu-
rėtų būti taikoma nelydimiems ir atskirtiems vaikams. Taikant Konvencijos 4 straipsnį, 
būtina atsižvelgti į Konvencijos 20 straipsnyje aiškiai pripažintą ypatingą nelydimų ir 
atskirtų vaikų pažeidžiamumą, todėl pirmiausia turimi ištekliai turi būti paskirti tokiems 
vaikams. Tikimasi, kad valstybės priims ir sudarys sąlygas pagal atitinkamus įgaliojimus 
Jungtinių Tautų Vaikų fondo (UNICEF), UNHCR ir kitų agentūrų siūlomai pagalbai (Kon-
vencijos 22 straipsnio 2 dalis), siekdamos patenkinti nelydimų ir atskirtų vaikų poreikius.

17. Komiteto nuomone, valstybių dalyvių priimtos Konvencijos išlygos negali riboti nelydimų 
ir atskirtų vaikų teisių. Komitetas sistemingai teikia rekomendacijas valstybėms dalyvėms 
ataskaitų teikimo procese, todėl ir šiuo atveju rekomenduoja, atsižvelgiant į 1993 m. Vienoje 

1 Šiuos pagrindinius principus remia Raudonojo Kryžiaus tarptautinis komitetas, Tarptautinis gelbėjimo komitetas, „Gel-
bėkit vaikus“ (angl. Save the Children/UK) organizacija Jungtinėje Karalystėje, UNICEF, UNHCR ir „World Vision Internatio-
nal“. Šiais principais turėtų naudotis visi Agentūrų nuolatinio komiteto nariai su nelydimais ir atskirtais vaikais susijusiuo-
se klausimuose.
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vykusioje Pasaulinėje žmogaus teisių konferencijoje priimtą Vienos deklaraciją ir veiksmų 
programą,2 peržiūrėti nelydimų ir atskirtų vaikų teises ribojančias išlygas ir jas panaikinti.

(B) NEDISKRIMINAVIMAS (2 STR.)

18. Visi nediskriminavimo principo aspektai taikomi visuose santykiuose su atskirtais ir ne-
lydimais vaikais. Jis ypač draudžia bet kokią diskriminaciją dėl vaiko statuso, pvz., nely-
dimų ar atskirtų vaikų, vaikų pabėgėlių, prieglobsčio parašančių vaikų ar vaikų migrantų 
diskriminaciją. Šis teisingai suprastas principas neužkerta kelio, bet reikalauja diferenci-
juoti, atsižvelgiant į skirtingus apsaugos poreikius, priklausančius nuo amžiaus ir (arba) 
lyties. Taip pat būtina imtis priemonių, siekiant spręsti galimo klaidingo supratimo apie 
nelydimus ar atskirtus vaikus ar jų stigmatizacijos klausimą visuomenėje. Policijos vyk-
doma kontrolė ar kitos priemonės dėl nelydimų ar atskirtų vaikų, susijusios su viešąja 
tvarka, leidžiamos tik kai tokios priemonės remiasi įstatymu, apima individualų, o ne 
kolektyvinį vertinimą, laikosi proporcingumo principo ir yra mažiausiai trikdantis pasi-
rinkimas. Todėl, siekiant nepažeisti draudimo dėl nediskriminavimo, tokios priemonės 
niekada negali būti taikomos grupei ar kolektyviniu pagrindu.

(C) REIKALAVIMAS PIRMIAUSIA ATSIŽVELGTI Į VAIKO INTERESUS, 
 IEŠKANT TRUMPALAIKIŲ IR ILGALAIKIŲ SPRENDIMŲ (3 STR.)

19. 3 straipsnio 1 dalis nurodo, kad „imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, 
ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teis-
mai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai“. Perkelto 
vaiko atveju, principas turi būti gerbiamas visuose perkėlimo ciklo etapuose. Bet kurio 
etapo metu būtina dokumentuoti interesų nustatymo procesą, rengiantis priimti bet 
kokį sprendimą, kuris turės esminį poveikį nelydimo ar atskirto vaiko gyvenime.

20. Siekiant nustatyti vaiko interesus, būtina aiškiai ir visapusiškai įvertinti vaiko tapatybę, 
įskaitant jo (jos) pilietybę, auklėjimo, etninę, kultūrinę ir kalbinę kilmę, pažeidžiamumą 
ir apsaugos poreikius. Todėl leidimas vaikui patekti į teritoriją yra būtinoji tokio pirminio 
vertinimo proceso sąlyga. Vertinimo procesą palankioje ir saugioje aplinkoje turėtų at-
likti kvalifikuotas specialistas, išmanantis amžių ir lytį atitinkančius apklausos metodus.

21. Tolesni veiksmai, tokie kaip kompetentingo globėjo paskyrimas kuo greičiau, veikia 
kaip pagrindinė procedūrinė apsaugos priemonė, siekiant užtikrinti nelydimo ar at-
skirto vaiko interesus. Todėl toks vaikas turėtų kreiptis dėl prieglobsčio ar kitų proce-
dūrų tik, kai bus paskirtas globėjas. Jeigu atskirti arba nelydimi vaikai privalo kreiptis 
dėl prieglobsčio ar dalyvauti kituose administraciniuose ar teisminiuose nagrinėji-
muose, kartu su globėju turėtų būti paskirtas ir teisinis atstovas.

2 1993 m. birželio 14–25 d. vykusioje Pasaulinėje žmogaus teisių konferencijoje priimta Vienos deklaracija ir veiksmų 
prog rama (A/CONF.157/23).
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22. Siekiant užtikrinti pagarbą vaiko interesams, taip pat būtina, kai kompetentingos insti-
tucijos nelydimą ar atskirtą vaiką atidavė „globoti ir rūpintis juo, ginti jį arba fiziškai ar 
psichiškai gydyti“, kad valstybės dalyvės pripažintų vaiko teisę „nuolat vertinti jo gydy-
mą ir kitas su jo globa susijusias sąlygas“ (Konvencijos 25 straipsnis).

(D) TEISĖ GYVENTI, IŠGYVENTI IR VYSTYTIS (6 STR.)

23. Valstybės dalyvės įsipareigojimas pagal 6 straipsnį apima didžiausią galimą apsaugą 
nuo smurto ir išnaudojimo, kuris galėtų pakenkti vaiko teisei gyventi, išgyventi ir vys-
tytis. Atskirti ir nelydimi vaikai susiduria su įvairiomis grėsmėmis, kurios kelia pavojų jų 
galimybei gyventi, išgyventi ir vystytis, pvz., prekyba žmonėmis dėl seksualinio ar kito 
išnaudojimo arba dalyvavimo nusikalstamoje veikloje, dėl kurios vaikas gali patirti žalą, 
o ypatingais atvejais – žūti. Todėl pagal 6 straipsnį valstybės dalyvės privalo būti bud-
rios, ypač kai tai gali būti susiję su organizuotu nusikalstamumu. Nors prekybos vaikais 
klausimas nėra įtrauktas į šio bendrojo komentaro taikymo sritį, Komitetas pažymi, kad 
dažnai egzistuoja ryšys tarp prekybos žmonėmis ir atskirtų ir nelydimų vaikų padėties.

24. Komitetas laikosi nuomonės, kad būtina imtis praktinių priemonių visuose lygiuose, sie-
kiant apsaugoti vaikus nuo aukščiau minėtų pavojų. Tokios priemonės galėtų apimti pri-
oritetines procedūras vaikams prekybos žmonėmis aukoms, greitą globėjų paskyrimą, 
vaikų informavimą apie pavojus, su kuriais gali susidurti, taip pat tolesnių veiksmų prie-
mones vaikams, kurie patiria ypač didelį pavojų. Šios priemonės turėtų būti reguliariai 
vertinamos, siekiant užtikrinti jų veiksmingumą.

(E) VAIKO TEISĖ LAISVAI REIKŠTI SAVO PAŽIŪRAS (12 STR.)

25. Vadovaujantis Konvencijos 12 straipsniu, būtina išsiaiškinti ir atsižvelgti į vaiko pažiū-
ras, nustatant priemones, kurių valstybės dalyvės imsis dėl nelydimų ar atskirtų vaikų  
(12 straipsnio 1 dalis). Kad vaikai galėtų išreikšti informuotas pažiūras ir norus, labai 
svarbu, kad tokie vaikai gautų visą susijusią informaciją apie, pavyzdžiui, jų teises, pri-
einamas paslaugas ir bendravimo priemones, prieglobsčio suteikimo procesą, šeimos 
paiešką ir situaciją jų kilmės šalyje (13 ir 17 straipsniai, 22 straipsnio 2 dalis). Būtina atsi-
žvelgti į vaikų pažiūras, sprendžiant globos, priežiūros ir apgyvendinimo, taip pat teisi-
nio atstovavimo klausimus. Tokia informacija turi būti pateikta tokiu būdu, kuris atitiktų 
kiekvieno vaiko brandumą ir supratimo lygį. Kadangi dalyvavimas priklauso nuo patiki-
mo bendravimo, jei reikia, visuose procedūros etapuose turi dalyvauti vertėjai.

(F) NEGRĄŽINIMO PRINCIPAS

26. Siekdamos tinkamai elgtis su nelydimais ar atskirtais vaikais, valstybės privalo visiškai 
gerbti negrąžinimo įsipareigojimą, kylantį iš tarptautinės žmogaus teisių, humanitarinės 
pagalbos ir pabėgėlių teisės, ir ypač gerbti 1951 m. Pabėgėlių konvencijos 33 straipsny-
je ir Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir bau-
dimą 3 straipsnyje įtvirtintus įsipareigojimus.
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27. Be to, vykdydamos įsipareigojimus pagal Konvenciją, valstybės negali grąžinti vaiko į 
šalį, kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad vaikui gali būti padaryta reali nepataisoma 
žala, pavyzdžiui (tačiau neapsiribojant), Konvencijos 6 ir 37 straipsniuose nurodyti pavo-
jai šalyje, į kurią vaikas turi būti išvežtas, arba šalyje, į kurią vaikas gali būti vėliau išvež-
tas. Toks negrąžinimo įsipareigojimas taikomas, neatsižvelgiant į tai, ar tokius sunkius 
pagal Konvenciją garantuojamų teisių pažeidimus įvykdo valstybiniai veikėjai, taip pat 
į tai, ar tokie pažeidimai yra tyčiniai veiksmai ar netiesioginės veiksmų ar neveikimo pa-
sekmės. Tokių sunkių pažeidimų pavojaus vertinimas turėtų būti atliktas, atsižvelgiant į 
amžių ir lytį, taip pat į ypatingai sunkias nepakankamo aprūpinimo maistu ar sveikatos 
sistemos paslaugų teikimo pasekmes vaikams.

28. Kadangi nepilnamečių verbavimas ir jų dalyvavimas karo veiksmuose kelia didelį ne-
pataisomos žalos pavojų, susijusį su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, įskaitant teisę 
gyventi, valstybių įsipareigojimai pagal Konvencijos 38 straipsnį kartu su Vaiko teisių 
konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose  
3 ir 4 straipsniais turi eksteritorialinį poveikį, todėl valstybės jokiu būdu neturėtų grą-
žinti vaiko į valstybės teritoriją, kurioje egzistuoja didelis pavojus dėl nepilnamečių 
verbavimo, įskaitant verbavimą ne tik kovoti, bet taip pat teikti seksualines paslaugas 
kariuomenei, arba egzistuoja realus tiesioginio arba netiesioginio dalyvavimo karo 
veiksmuose pavojus (kaip kovotojui ar atliekant kitas karines pareigas).

(G) KONFIDENCIALUMAS

29. Valstybės dalyvės privalo saugoti gautos su nelydimu ar atskirtu vaiku susijusios infor-
macijos konfidencialumą, laikydamosi įsipareigojimo saugoti vaiko teises, įskaitant tei-
sę į asmeninį gyvenimą (16 str.). Šis įsipareigojimas taikomas visose aplinkose, įskaitant 
sveikatos ir socialinės gerovės sistemas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vienam tikslui 
gauta ir teisėtai pasidalinta informacija nebūtų netinkamai naudojama kitam tikslui.

30. Klausimai dėl konfidencialumo taip pat apima pagarbos kitų asmenų teisėms klausimą. 
Pavyzdžiui, renkant, dalijantis ir saugant informaciją, surinktą apie nelydimus ir atskirtus 
vaikus, reikėtų ypatingai atsižvelgti, kad nebūtų sukeliamas pavojus vaiko kilmės šalyje 
vis dar esantiems asmenims, ypač vaiko šeimos nariams. Be to, su vaiko buvimo vieta 
susijusi informacija gali būti nuslėpta tėvų atžvilgiu, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti 
vaiko saugumą arba kitaip atitinka vaiko interesus.

V. ATSAKAS Į BENDRUOSIUS IR SPECIALIUOSIUS APSAUGOS POREIKIUS

(A) PRADINIS VERTINIMAS IR PRIEMONĖS

31. Vaiko interesai visada turi būti pagrindinis principas, taikomas nustatyti apsaugos po-
reikių prioritetus ir nelydimų ir atskirtų vaikų atžvilgiu taikomų priemonių chronologiją. 
Toks būtinas pradinis vertinimo procesas apima šiuos aspektus:

(i) prioritetinį vaiko padėties (atskirtas ar nelydimas) nustatymą atvykimo į valstybės 
teritoriją metu arba iš karto po to, kai valdžios institucijos sužino apie vaiko buvimą 

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 6 (2005) DĖL NELYDIMŲ IR ATSKIRTŲ VAIKŲ, ESANČIŲ NE SAVO KILMĖS ŠALYJE



76

šalyje (8 str.). Tokios identifikavimo priemonės apima amžiaus įvertinimą ir turėtų 
atsižvelgti ne tik į fizinę asmens išvaizdą, bet taip pat į psichologinį brandumą. Be 
to, vertinimas turi būti moksliškas, saugus, palankus vaikams, atsižvelgti į lytį ir są-
žiningas, taip pat vengti pažeisti vaiko fizinį vientisumą, gerbti žmogiškąjį orumą, o 
neaiškumo atveju, kai egzistuoja galimybė, kad asmuo yra vaikas, laikyti abejones 
naudingas vaikui ir su juo (ja) elgtis kaip su vaiku;

(ii) greitą registraciją pradinės apklausos metu. Tokia apklausa turi atsižvelgti į amžių ir 
lytį, vykti ta kalba, kurią vaikas supranta. Ją turi atlikti kvalifikuoti specialistai, kurie 
gali rinkti biografinius duomenis ir informaciją apie socialinę istoriją, siekdami nu-
statyti vaiko tapatybę, įskaitant, kai įmanoma, abiejų tėvų, brolių ir seserų tapatybę, 
vaiko, brolių ir seserų bei tėvų pilietybę; 

(iii) kitos informacijos registravimą kaip registracijos proceso tęstinumą, siekiant pa-
tenkinti specialius vaiko poreikius. Tokia informacija turėtų apimti:

– priežastis, dėl kurių vaikas yra atskirtas ar nelydimas;

– konkretaus pažeidžiamumo, įskaitant susijusio su sveikatos, fizinės, psichoso-
cialinės, materialinės ar kitokios apsaugos poreikiais, taip pat ir tuos, kurie atsi-
randa dėl smurto šeimoje, prekybos žmonėmis ar traumos, vertinimą;

– visą turimą informaciją, leidžiančią nustatyti galimus tarptautinės apsaugos 
poreikius, įskaitant tuos, kylančius „dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekio-
jamam dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei 
ar politinių įsitikinimų“ vaiko kilmės šalyje (1951 m. Pabėgėlių konvencijos  
1 straipsnio A dalies 2 punktas), išorinės agresijos, okupacijos, užsienio šalies 
dominavimo arba įvykių, kurie stipriai pažeidžia viešąją tvarką (Konvencija dėl 
pabėgėlių problemų Afrikoje konkrečių aspektų 1 straipsnio 2 dalis) ar susiju-
sius su nediskriminaciniu bet kokio smurto poveikiu;

(iv) nelydimi ir atskirti vaikai turėtų kuo greičiau gauti asmens tapatybės dokumentą;

(v) kuo anksčiau pradėtą šeimos narių paiešką (22 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 3 dalis 
ir 10 straipsnio 2 dalis).

32. Bet kokie tolesni veiksmai, susiję su vaiko, esančio valstybės teritorijoje, gyvenamąja 
vieta ar kitu statusu, turi remtis pagal aukščiau nurodytas procedūras atlikto pradinio 
apsaugos vertinimo išvadomis. Valstybės turėtų vengti pradėti prieglobsčio procedūras 
nelydimų ir atskirtų vaikų atžvilgiu, jeigu jų buvimas teritorijoje nekelia tarptautinės pa-
bėgėlių apsaugos poreikio klausimo. Tai nepažeidžia valstybių įsipareigojimo nelydimų 
ar atskirtų vaikų atžvilgiu pradėti atitinkamų procedūrų dėl vaiko apsaugos, pavyzdžiui, 
pagal vaiko gerovės teisės aktus.

(B) GLOBĖJO, PATARĖJO AR TEISINIO ATSTOVO PASKYRIMAS 
 (18 STRAIPSNIO 2 DALIS IR 20 STRAIPSNIO 1 DALIS)

33. Valstybės privalo sukurti pagrindinę teisinę sistemą ir imtis reikiamų priemonių, siekda-
mos užtikrinti tinkamą nelydimų ar atskirtų vaikų interesų atstovavimą. Todėl valstybės, 
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vadovaudamosi Konvencija ir kitais tarptautiniais įsipareigojimais, turėtų paskirti globė-
ją ar patarėją iš karto, kai identifikuoja nelydimą ar atskirtą vaiką, ir išlaikyti tokios glo-
bos sąlygas iki vaikas sulauks pilnametystės arba visam laikui išvyks iš valstybės teritori-
jos ir (arba) jurisdikcijos. Būtina konsultuotis su globėju ir jį (ją) informuoti apie visus su 
vaiku susijusius veiksmus. Globėjas turi turėti įgaliojimus dalyvauti visuose planavimo ir 
sprendimų priėmimo procesuose, taip pat imigracijos ir apeliaciniuose nagrinėjimuose, 
svarstymuose dėl globos ar kituose procesuose, siekiant rasti ilgalaikį sprendimą. Glo-
bėjas ar patarėjas turi turėti būtiną patirtį vaikų priežiūros srityje, kad galėtų užtikrinti 
vaiko interesų apsaugą. Be to, globėjas, veikiantis kaip sąsaja tarp vaiko ir veikiančių 
specialių agentūrų / asmenų, užtikrinančių vaikui būtinos priežiūros tęstinumą, turėtų, 
be viso kito, atsižvelgti ir į teisinius, socialinius, sveikatos, psichologinius, materialinius 
ir edukacinius poreikius. Agentūros ar asmenys, kurių interesai gali prieštarauti vaiko 
interesams, negali atsakyti už vaiko globą. Pavyzdžiui, nesusiję suaugusieji, kurių pa-
grindiniai santykiai su vaiku yra susiję su darbu, negali būti atsakingi už vaiko globą.

34. Atskirto vaiko atveju, globos teisės turėtų būti reguliariai suteikiamos lydinčiam suau-
gusiam šeimos nariui arba nepagrindiniam šeimos prižiūrėtojui, išskyrus atvejus, jei yra 
požymių, kad tokie veiksmai neatitiks vaiko interesų, pavyzdžiui, jeigu lydintis asmuo 
smurtauja prieš vaiką. Kai vaiką lydi ne suaugęs šeimos narys ar prižiūrėtojas, tokio ly-
dinčio asmens tinkamumas dėl globos turi būti atidžiau išnagrinėtas. Jeigu toks globė-
jas gali ir pageidauja atsakyti už kasdienę priežiūrą, bet negali tinkamai atstovauti vaiko 
interesams visose vaiko gyvenimo srityse ir lygiuose, turi būti užtikrintos papildomos 
priemonės (pavyzdžiui, būtina paskirti patarėją ar teisinį atstovą).

35. Būtina numatyti ir įgyvendinti peržiūros mechanizmus, siekiant stebėti globos kokybę 
ir užtikrinti, kad vaiko interesams būtų atstovaujama viso sprendimų priėmimo proceso 
metu, ypač siekiant išvengti smurto.

36. Kai vaikai dalyvauja prieglobsčio procedūrose arba administraciniame ar teisminiame 
nagrinėjime, jiems turėtų būti paskirtas ne tik globėjas, bet ir teisinis atstovas.

37. Visais atvejais, vaikai turėtų būti informuoti apie susitarimus dėl globos ar teisinio atsto-
vavimo, o į jų nuomonę atsižvelgta.

38. Didelio masto ekstremalių situacijų atveju, kai sunku nustatyti globos sąlygas kiekvienu 
individualiu atveju, valstybės ir tokių vaikų labui dirbančios organizacijos turi apsaugoti 
ir skatinti atskirtų vaikų teises ir interesus.

(C) GLOBA IR APGYVENDINIMO SĄLYGOS (20 IR 22 STRAIPSNIAI)

39. Nelydimi ar atskirti vaikai – tai vaikai, kurie yra laikinai ar visam laikui netekę savo šeimos 
aplinkos, todėl yra valstybių įsipareigojimų pagal Konvencijos 20 straipsnį naudos gavė-
jai ir turi teisę į atitinkamos valstybės teikiamą specialią apsaugą ir pagalbą.

40. Pagal nacionalinę teisę sukurti mechanizmai, kurie turėtų užtikrinti alternatyvią to-
kių vaikų globą pagal Konvencijos 22 straipsnį, taip pat bus taikomi nelydimiems ar 
atskirtiems vaikams, esantiems už jų kilmės šalies ribų. Egzistuoja įvairios globos ir 
apgyvendinimo galimybės, kurios yra aiškiai pripažintos 20 straipsnio 3 dalyje ir „gali 
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reikšti perdavimą perauklėti, „kafalą“ pagal islamo teisę, įvaikinimą arba, esant reikalui, 
atidavimą į atitinkamas vaikų priežiūros įstaigas“. Svarstant tokių galimybių pasirinki-
mą, būtina atsižvelgti į tokio vaiko, kuris ne tik prarado ryšius su savo šeimos aplinka, 
bet ir atsidūrė už savo kilmės šalies ribų, pažeidžiamumą, taip pat į vaiko amžių ir lytį. 
Pirmiausia būtina tinkamai atsižvelgti į identifikavimo, registracijos ir dokumentacijos 
proceso metu įvertintą vaiko auklėjimo tęstinumą, etninę, religinę, kultūrinę ir kalbinę 
kilmę. Tokia globa ir apgyvendinimo sąlygos turi atitikti toliau išvardytus parametrus:

– paprastai vaikams neturėtų būti atimta laisvė;

– siekiant užtikrinti globos tęstinumą ir atsižvelgti į vaiko interesus, nelydimų ir at-
skirtų vaikų gyvenamosios vietos pakeitimai turėtų būti ribojami ir leidžiami tik tais 
atvejais, kai tokie pokyčiai būtini vaiko interesams;

– vadovaujantis šeimos vientisumo principu, broliai ir seserys turėtų būti kartu;

– vaikui, kuris turi suaugusius giminaičius, kartu atvykstančius su vaiku ar gyvenančius 
prieglobsčio šalyje, turėtų būti leidžiama gyventi su jais, išskyrus atvejus, kai tokie 
veiksmai prieštarauja vaiko interesams. Atsižvelgiant į specifinį vaiko pažeidžiamu-
mą, socialinės gerovės srityje dirbantys asmenys turėtų atlikti reguliarius vertinimus;

– nepriklausomai nuo nelydimų ar atskirtų vaikų globos sąlygų, kvalifikuoti asmenys 
turi atlikti reguliarią priežiūrą ir vertinimą, siekdami užtikrinti vaiko fizinę ir psicho-
socialinę sveikatą, apsaugą nuo smurto šeimoje arba išnaudojimo, taip pat teisę 
įgyti išsilavinimą ir profesinius įgūdžius ir pasinaudoti galimybėmis;

– valstybės ir kitos organizacijos privalo imtis priemonių, siekdamos užtikrinti veiks-
mingą vaikų vadovaujamuose namų ūkiuose gyvenančių atskirtų ar nelydimų vai-
kų teisių apsaugą;

– didelio masto nepaprastosios padėties atvejais, būtina užtikrinti laikiną nelydimų 
vaikų globą kuo trumpesniam laikui. Laikina globa užtikrina saugumą, fizinę ir 
emocinę priežiūrą aplinkoje, kuri skatina bendrąjį vystymąsi;

– vaikai turi būti informuoti apie jų globos sąlygas, o į jų nuomonę atsižvelgta.

(D) GALIMYBĖS ĮGYTI IŠSILAVINIMĄ (28 STRAIPSNIS, 29 STRAIPSNIO 
 1 DALIES C PUNKTAS, 30 IR 32 STRAIPSNIAI)

41. Valstybės turėtų užtikrinti, kad galimybės įgyti išsilavinimą būtų išlaikytos visuose perkė-
limo ciklo etapuose. Kiekvienas nelydimas ir atskirtas vaikais, neatsižvelgiant į jų padėtį, 
turėtų gauti visas galimybes įgyti išsilavinimą šalyje, į kurią įvažiavo, pagal Konvencijos 
28 straipsnį, 29 straipsnio 1 dalies c punktą, 30 ir 32 straipsnius ir Komiteto parengtus 
bendruosius principus. Tokios galimybės turėtų būti suteiktos be jokios diskriminacijos. 
Atskirtos ar nelydimos mergaitės turi gauti vienodas galimybes dalyvauti formalaus ir 
neformalaus ugdymo procese, įskaitant profesinį mokymą visuose lygiuose. Galimybė 
įgyti kokybišką išsilavinimą turi būti užtikrinta ir vaikams su specialiais poreikiais, ypač 
neįgaliems vaikams.
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42. Nelydimas ar atskirtas vaikas turi būti kuo greičiau užregistruotas atitinkamoje moky-
mo įstaigoje ir gauti pagalbą, kad būtų padidintos mokymosi galimybės. Visi nelydimi 
ir atskirti vaikai turi teisę išlaikyti savo kultūrinę tapatybę ir vertybes, taip pat vartoti ir 
tobulinti gimtąją kalbą. Visiems paaugliams turi būti leista dalyvauti profesinio mokymo 
arba ugdymo procese, o ankstyvojo ugdymo programos turi būti prieinamos mažiems 
vaikams. Valstybės turėtų užtikrinti, kad nelydimi ar atskirti vaikai gautų mokyklos bai-
gimo pažymėjimus ar kitus jų išsilavinimo lygį patvirtinančius dokumentus, ypač kai jie 
ruošiasi persikelti ar grįžti į savo kilmės šalį.

43. Valstybės, ypač tais atvejais, kai vyriausybės pajėgumas yra ribotas, privalo priimti ir suda-
ryti sąlygas UNICEF, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO), 
UNHCR ir kitų Jungtinių Tautų agentūrų pagal atitinkamus jų įgaliojimus, ir, jei reikia, kitų 
kompetentingų tarpvyriausybinių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų pagalbai 
(22 straipsnio 2 dalis), siekdamos patenkinti nelydimų ir atskirtų vaikų švietimo poreikius.

(E) TEISĖ Į TINKAMĄ GYVENIMO LYGĮ (27 STR.)

44. Valstybės turėtų užtikrinti, kad atskirti ir nelydimi vaikai turėtų tokiais gyvenimo sąly-
gas, kokių reikia jo (jos) fiziniam, protiniam, dvasiniam ir moraliniam vystymuisi. Pagal 
Konvencijos 27 straipsnio 2 dalį valstybės privalo organizuoti materialinės pagalbos ir 
paramos programas, ypač susijusias su maistu, apranga ir būstu.

45. Valstybės, ypač tais atvejais, kai vyriausybės pajėgumas yra ribotas, privalo priimti ir su-
daryti sąlygas UNICEF, UNESCO, UNHCR ir kitų Jungtinių Tautų agentūrų pagal atitinka-
mus jų įgaliojimus, ir, jei reikia, kitų kompetentingų tarpvyriausybinių organizacijų ir ne-
vyriausybinių organizacijų pagalbai (22 straipsnio 2 dalis), siekdamos užtikrinti tinkamą 
nelydimų ir atskirtų vaikų gyvenimo lygį.

(F) TEISĖ PASINAUDOTI TOBULIAUSIOMIS SVEIKATOS SISTEMOS PASLAUGOMIS 
 IR LIGŲ GYDYMO BEI SVEIKATOS ATSTATYMO PRIEMONĖMIS 
 (23, 24 IR 39 STRAIPSNIAI)

46. Įgyvendindamos teisę pasinaudoti tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis ir 
ligų gydymo bei sveikatos atstatymo priemonėmis pagal Konvencijos 24 straipsnį, vals-
tybės privalo užtikrinti, kad nelydimi ir atskirti vaikai turėtų vienodas galimybes pasi-
naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis kaip ir vaikai piliečiai.

47. Siekdamos užtikrinti galimybes, valstybės privalo įvertinti ir spręsti tokių vaikų padėties 
ir pažeidžiamumo klausimą. Visų pirma jos turėtų atsižvelgti į tai, kad nelydimi vaikai 
buvo atskirti nuo šeimos narių, todėl patyrė įvairaus pobūdžio netektį, traumą, sutrik-
dymą ir smurtą. Dauguma tokių vaikų, ypač vaikai pabėgėliai, taip pat išgyveno smurtą 
ir patyrė stresą, susijusį su šalimi, kurioje vyksta karas. Tai galėjo sukurti giliai įsišaknijusį 
bejėgiškumo ir nepasitikėjimo kitais jausmą. Be to, mergaitės yra ypač pažeidžiamos dėl 
marginalizacijos, skurdo ir kančių, o dauguma galėjo patirti ir smurtą dėl lyties ginkluo-
tų konfliktų metu. Dauguma nukentėjusių vaikų patyrė sunkias traumas, todėl būtina 
jautriai reaguoti ir skirti ypatingą dėmesį jų globai ir reabilitacijai.
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48. Pagal Konvencijos 39 straipsnį valstybės dalyvės privalo teikti reabilitacijos paslaugas 
vaikams, kurie tapo bet kokios prievartos, nepriežiūros, išnaudojimo, kankinimo, žiau-
raus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar ginkluotų konfliktų aukomis. Siekiant pa-
lengvinti tokį atsigavimą ir reintegraciją, būtina sukurti psichinės sveikatos priežiūros 
paslaugas, kurios atsižvelgtų į kultūrą ir lytį, taip pat teikti tinkamas psichosocialines 
konsultacijas.

49. Valstybės, ypač tais atvejais, kai vyriausybės pajėgumas yra ribotas, privalo priimti ir su-
daryti sąlygas UNICEF, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Jungtinių Tautų bendros 
ŽIV / AIDS programos (UNAIDS), UNHCR ir kitų Jungtinių Tautų agentūrų pagal atitin-
kamus jų įgaliojimus, ir, jei reikia, kitų kompetentingų tarpvyriausybinių organizacijų 
ir nevyriausybinių organizacijų pagalbai (22 straipsnio 2 dalis), siekdamos patenkinti 
nelydimų ir atskirtų vaikų sveikatos ir sveikatos priežiūros poreikius.

(G) PREKYBOS ŽMONĖMIS IR SEKSUALINIO BEI KITŲ IŠNAUDOJIMO, PRIEVARTOS IR 
 SMURTO FORMŲ PREVENCIJA (34, 35 IR 36 STRAIPSNIAI)

50. Nelydimi ar atskirti vaikai, esantys ne savo kilmės šalyje, yra ypač pažeidžiami dėl iš-
naudojimo ir prievartos. Mergaitės susiduria su ypač dideliu prekybos žmonėmis, ypač 
susijusios su seksualiniu išnaudojimu, pavojumi.

51. Konvencijos 34 ir 36 straipsniai turi būti skaitomi kartu su specialios apsaugos ir pagal-
bos įsipareigojimais pagal Konvencijos 20 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad nelydimi ir 
atskirti vaikai būtų apsaugoti nuo prekybos žmonėmis, seksualinio ir kito išnaudojimo, 
prievartos ir smurto.

52. Prekyba vaikais arba pakartotinė prekyba vaikais, kai vaikas jau buvo prekybos žmonėmis 
auka, yra vienas iš daugybės pavojų, su kuriais susiduria nelydimi ir atskirti vaikai. Prekyba 
vaikais kelia grėsmę teisės gyventi, išgyventi ir vystytis įgyvendinimui (6 str.). Pagal Kon-
vencijos 35 straipsnį valstybės dalyvės turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdamos už-
kirsti kelią tokiai prekybai žmonėmis. Būtinos priemonės apima nelydimų ir atskirtų vaikų 
identifikavimą, reguliarias užklausas dėl jų buvimo vietos, pagal amžių ir lytį tinkamas in-
formavimo kampanijas, vykdomas vaikams supranta kalba ir naudojant vaikams supran-
tamas priemones. Taip pat būtina priimti atitinkamus teisės aktus ir sukurti veiksmingus 
vykdymo mechanizmus, susijusius su darbo reguliavimu ir sienos kirtimu.

53. Vaikai, jau tapę prekybos žmonėmis aukomis ir dėl to įgijo nelydimų ar atskirtų vaikų 
statusą, taip pat susiduria su dideliu pavojumi. Tokie vaikai negali būti baudžiami ir turė-
tų gautų pagalbą kaip sunkių žmogaus teisių pažeidimų aukos. Kai kurie parduoti vaikai 
gali turėti teisę įgyti pabėgėlių statusą pagal 1951 m. Pabėgėlių konvenciją, o valstybės 
turėtų užtikrinti, kad prekybos žmonėmis aukomis tapę nelydimi ir atskirti vaikai, kurie 
prašo prieglobsčio arba yra požymių, kad jiems būtina tarptautinė apsauga, turėtų ga-
limybę pasinaudoti prieglobsčio procedūromis. Vaikai, kurie susiduria su pakartotinės 
prekybos žmonėmis pavojumi, neturėtų būti grąžinti į jų kilmės šalį, išskyrus atvejus, 
kai toks grąžinimas atitinka jų interesus ir buvo imtasi tinkamų jų apsaugos priemonių. 
Valstybės turėtų apsvarstyti papildomų apsaugos formų galimybę vaikams, tapusiems 
prekybos žmonėmis aukomis, kai grąžinimas neatitinka jų interesų.
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(H) VERBAVIMO Į KARIUOMENĘ PREVENCIJA IR APSAUGA NUO KARO POVEIKIO 
 (38 IR 39 STRAIPSNIAI)

 Verbavimo prevencija

54. Iš Konvencijos 38 straipsnio ir Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vai-
kų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose 3 ir 4 straipsnių kylantys valstybių įsipareigo-
jimai taip pat taikomi nelydimiems ir atskirtiems vaikams. Valstybės privalo imtis visų 
reikiamų priemonių, siekdamos užkirsti kelią, kad bet kuri konflikto šalis neverbuotų ir 
nenaudotų tokių vaikų. Tai taip pat taikoma buvusiems vaikams kareiviams, kurie dezer-
tyravo iš savo padalinių arba kuriems būtina apsauga nuo pakartotinio verbavimo.

 Globa

55. Nelydimų ir atskirtų vaikų globa turi būti organizuojama taip, kad bet kuri konflikto 
šalis negalėtų jų verbuoti, pakartotinai verbuoti ar naudoti. Globos teisės neturėtų 
būti suteiktos asmenims ar organizacijoms, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja 
konflikte.

 Buvę vaikai kareiviai

56. Vaikai kareiviai pirmiausia turėtų būti laikomi ginkluoto konflikto aukomis. Buvę vaikai 
kareiviai, kurie dažnai po konflikto nutraukimo ar dezertyravę, įgyja nelydimų ar atskirtų 
vaikų statusą, turi gauti visas reikiamas paramos paslaugas, siekiant sudaryti reintegra-
cijos į normalų gyvenimą galimybes, įskaitant būtinas psichosocialines konsultacijas. 
Tokie vaikai turi būti identifikuoti ir demobilizuoti pirmumo tvarka, vykdant identifika-
vimo ir atskyrimo procesus. Vaikai kareiviai, ypač nelydimi ar atskirti, neturėtų būti sulai-
komi, tačiau turėtų pasinaudoti specialiomis apsaugos ir pagalbos priemonėmis, ypač 
susijusiomis su demobilizacija ir reabilitacija. Būtina dėti specialias pastangas, siekiant 
suteikti paramą ir palengvinti mergaičių, kurios buvo susijusios su kariuomene kaip ko-
votojos ar bet kokiu kitu būdu, reintegraciją.

57. Jeigu tam tikromis aplinkybėmis vyresnio nei 15-os metų amžiaus vaiko kareivio sulai-
kymas yra neišvengiamas ir atitinka tarptautinę žmogaus teisių ir humanitarinės pa-
galbos teisę, pavyzdžiui, kai toks vaikas kelia rimtą grėsmę saugumui, tokio sulaikymo 
sąlygos turėtų atitikti tarptautinius standartus, įskaitant Konvencijos 37 straipsnį ir su 
nepilnamečių justicija susijusius straipsnius, taip pat neturėtų trukdyti bet kokios bu-
vimo vietos nustatymo pastangoms ir dalyvavimui reabilitacijos programose pirmumo 
tvarka.

 Negrąžinimas

58. Kadangi nepilnamečių verbavimas ir dalyvavimas karo veiksmuose sukelia didelį ne-
pataisomos žalos pavojų, susijusį su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, įskaitant teise 
gyventi, valstybių įsipareigojimai, kylantys iš Konvencijos 38 straipsnio ir Vaiko teisių 
konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose  
3 ir 4 straipsnių, turi eksteritorines pasekmes, o valstybės turėtų susilaikyti nuo bet kokio 
vaiko grąžinimo į valstybės, kurioje egzistuoja reali nepilnamečių verbavimo arba tiesio-
ginio ar netiesioginio dalyvavimo karo veiksmuose rizika, teritoriją.
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 Vaikų persekiojimo formos ir apraiškos3

59. Komitetas primena valstybėms dalyvėms apie poreikį taikyti į amžių ir lytį atsižvelgiančias 
prieglobsčio procedūras ir pabėgėlio statuso apibrėžimą ir pabrėžia, kad nepilnamečių ver-
bavimas (įskaitant mergaites dėl seksualinių paslaugų arba priverstinių santuokų su kariš-
kiais) ir tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas karo veiksmuose yra sunkus žmogaus teisių 
pažeidimas, todėl reiškia persekiojimą. Tokiems nepilnamečiams turėtų būti suteikiamas 
pabėgėlio statusas, kai egzistuoja visiškai pagrįsta tokio verbavimo ar dalyvavimo karo 
veiksmuose baimė „dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei 
ar politinių įsitikinimų“ (1951 m. Pabėgėlių konvencijos 1 straipsnio A dalies 2 punktas).

 Reabilitacija ir atsigavimas

60. Valstybės privalo, jei reikia, bendradarbiaudamos su tarptautinėmis agentūromis ir NVO, 
sukurti visapusišką psichologinės paramos ir pagalbos sistemą, atsižvelgiančią į amžių ir 
lytį, nelydimiems ir atskirtiems vaikams, nukentėjusiems nuo ginkluotų konfliktų.

(I) LAISVĖS ATĖMIMO PREVENCIJA IR ELGESYS LAISVĖS ATĖMIMO ATVEJU

61. Taikant Konvencijos 37 straipsnį ir vaiko interesų principą, paprastai nelydimi ar atskirti 
vaikai neturėtų būti sulaikyti. Sulaikymas negali būti pateisinamas vien todėl, kad vaikas 
yra nelydimas ar atskirtas, dėl migracijos ar gyvenamosios vietos statuso ar jo nebuvi-
mo. Išimtiniais atvejais, kai sulaikymas yra pagrįstas dėl kitų priežasčių, toks sulaikymas 
turėtų atitikti Konvencijos 37 straipsnio b punktą, pagal kurį sulaikymas privalo atitikti 
atitinkamos šalies įstatymus ir taikomas „tik kraštutiniu atveju ir kiek įmanoma trumpes-
niam laikui“. Todėl turėtų būti dedamos visos pastangos, įskaitant atitinkamų procesų 
pagreitinimą, siekiant kuo greičiau paleisti nelydimus ar atskirtus vaikus ir juos įkurdinti 
kitomis tinkamomis sąlygomis.

62. Sulaikymą reglamentuojantį įstatymą sudaro ne tik nacionaliniai reikalavimai, bet ir 
tarptautiniai įsipareigojimai. Prieglobsčio prašančių, nelydimų ir atskirtų vaikų atžvilgiu 
valstybės pirmiausia turėtų gerbti savo įsipareigojimus, kylančius iš 1951 m. Pabėgėlių 
konvencijos 31 straipsnio 1 dalies. Valstybės taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kad teisėtas 
nelydimo ar atskirto vaiko atvykimas ar buvimas šalyje gali būti pateisintas ir pagal ben-
druosius teisės principus, kai toks atvykimas ar buvimas yra vienintelis būdas užkirsti 
kelią pagrindinių vaiko žmogaus teisių pažeidimams. Apskritai valstybės, kurdamos su 
nelydimais ar atskirtais vaikais (įskaitant prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukas) su-
sijusias politikas, turėtų užtikrinti, kad tokie vaikai nebūtų kriminalizuojami vien tik dėl 
neteisėto atvykimo ar buvimo šalyje.

63. Išskirtiniais sulaikymo atvejais, sulaikymo sąlygos turi atitikti vaiko interesus ir visiškai at-
sižvelgti į Konvencijos 37 straipsnio a ir c punktus bei kitus tarptautinius įsipareigojimus.  

3 Norėdami daugiau sužinoti apie vaikų persekiojimo formas ir apraiškas, peržiūrėkite VI dalies d punktą „Vaiko apsaugos 
poreikių vertinimas, atsižvelgiant į vaikų persekiojimą”.
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Turi būti sudarytos specialios gyvenamųjų patalpų sąlygos, kurios būtų tinkamos vai-
kams ir atskirtų juos nuo suaugusiųjų, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis vaiko inte-
resais, to daryti nereikėtų. Iš tikrųjų tokios programos turėtų remtis ne „sulaikymo“, o 
„globos“ požiūriu. Sulaikymo įstaigos neturėtų būti įkurtos atokiose vietovėse, kuriuose 
vaikai neturėtų galimybės pasinaudoti atitinkamais bendruomeniniais ištekliais ir teisi-
ne pagalba. Vaikai turėtų gauti galimybę reguliariai susisiekti su draugais, giminaičiais, 
patarėjais religiniais, socialiniais ir teisiniais klausimais ir savo globėjais, šiems asmenims 
turėtų būti leidžiama aplankyti vaikus. Jie taip pat turėtų turėti galimybę gauti visus 
pagrindinius reikmenis, taip pat pasinaudoti gydymo ir psichologinio konsultavimo 
paslaugomis. Sulaikymo metu vaikai turi teisę įgyti išsilavinimą. Toks ugdymas, idealiu 
atveju, turėtų vykti už sulaikymo įstaigos ribų, siekiant sudaryti jų ugdymo tęstinumo 
sąlygas po paleidimo. Jie taip pat turi teisę užsiimti rekreacine veikla ir žaidimais, kaip 
tai numatyta Konvencijos 31 straipsnyje. Siekiant veiksmingai užtikrinti Konvencijos  
37 straipsnio d punkte įtvirtintas teises, nelydimi ar atskirti vaikai, kuriems atimta laisvė, 
turėtų gauti galimybę skubiai ir nemokamai kreiptis dėl teisinės ar kitos tinkamos pa-
galbos, įskaitant teisinio atstovo paskyrimą.

VI. GALIMYBĖ PASINAUDOTI PRIEGLOBSČIO PROCEDŪRA, TEISINĖMIS 
APSAUGOS PRIEMONĖMIS IR PRIEGLOBSČIO TEISĖS

(A) BENDROSIOS NUOSTATOS

64. Konvencijos 22 straipsnyje numatytas įsipareigojimas imtis „reikiamų priemonių“, sie-
kiant užtikrinti, kad nelydimas ar atskirtas vaikas, kuris prašo suteikti pabėgėlio statu-
są, būtų tinkamai apsaugotas, reiškia, be viso kito, atsakomybę sukurti veikiančią prie-
globsčio sistemą ir priimti teisės aktus, kurie sprendžia konkretaus elgesio su nelydimais 
ir atskirtais vaikais klausimą, stiprinti gebėjimus, būtinus įgyvendinti tokias sąlygas, va-
dovaujantis Konvencijoje ir kituose tarptautiniuose žmogaus teisių, pabėgėlių apsau-
gos ir humanitarinės pagalbos dokumentuose, kurių šalimi yra valstybė, kodifikuotomis 
taikomomis teisėmis. Valstybės, kurios turi ribotus išteklius, kad galėtų stiprinti tokį pa-
jėgumą, yra primygtinai raginamos siekti tarptautinės pagalbos, įskaitant UNHCR teikia-
mą paramą.

65. Atsižvelgdamos į tai, kad įsipareigojimai pagal 22 straipsnį ir tarptautinę pabėgėlių teisę 
vienas kitą papildo, taip pat į pageidavimą takyti konsoliduotus standartus, valstybės, 
įgyvendindamos Konvencijos 22 straipsnį, turėtų taikyti tarptautinius su pabėgėliais su-
sijusius standartus, kurie laipsniškai keičiasi.

(B) GALIMYBĖ PASINAUDOTI PRIEGLOBSČIO PROCEDŪROMIS, 
 NEATSIŽVELGIANT Į AMŽIŲ

66. Prieglobsčio siekiantys vaikai, taip pat ir nelydimi ar atskirti vaikai turi teisę pasinaudoti 
prieglobsčio procedūromis ir kitais papildomais mechanizmais, užtikrinančiais tarptau-
tinę apsaugą, neatsižvelgiant į jų amžių. Tuo atveju, jei identifikavimo ir registracijos 

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 6 (2005) DĖL NELYDIMŲ IR ATSKIRTŲ VAIKŲ, ESANČIŲ NE SAVO KILMĖS ŠALYJE



84

proceso metu paaiškėja faktai, kurie įrodo, kad vaikas gali turėti pagrįstą baimę 
arba, net jei negali aiškiai išreikšti konkrečios baimės, vaikas objektyviai susiduria su 
persekiojimo dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei 
ar politinių įsitikinimų pavojumi, arba jam (jai) yra reikalinga tarptautinė apsauga, 
toks vaikas turi galimybę pasinaudoti prieglobsčio procedūra ir (arba), jei reikia, me-
chanizmais, kurie suteikia papildomą apsaugą pagal tarptautinius ar nacionalinius 
įstatymus.

67. Kai nėra požymių, kad nelydimiems ar atskirtiems vaikams reikalinga tarptautinė ap-
sauga, jie neturėtų būti automatiškai ar kitaip nukreipti pasinaudoti prieglobsčio pro-
cedūra, tačiau turėtų būti apsaugoti, vadovaujantis kitais atitinkamais vaiko apsaugos 
mechanizmais, pavyzdžiui, numatytais jaunimo gerovės įstatymuose.

(C) PROCEDŪRINĖS APSAUGOS IR PARAMOS PRIEMONĖS (3 STRAIPSNIO 3 DALIS)

68. Atitinkamos priemonės pagal Konvencijos 22 straipsnio 1 dalį turi atsižvelgti į nelydimų 
ir atskirtų vaikų pažeidžiamumą, taip pat nacionalinę teisinę sistemą ir sąlygas. Tokios 
priemonės turėtų vadovautis toliau išvardytomis aplinkybėmis.

69. Prieglobsčio prašančiam vaikui turėtų atstovauti kompetentingas suaugęs asmuo, kuris 
žino apie vaiko kilmę ir gali atstovauti vaiko interesams (žr. V skyriaus b punktą „Globėjo, 
patarėjo ar teisinio atstovo paskyrimas“). Visais atvejais, nelydimas ar atskirtas vaikas 
turi gauti galimybę pasinaudoti nemokama kvalifikuoto teisinio atstovavimo paslauga, 
taip pat ir tais atvejais, kai prašymai dėl pabėgėlio statuso suteikimo yra nagrinėjami 
pagal įprastą suaugusiesiems skirtą tvarką.

70. Nelydimų ir atskirtų vaikų užpildytoms paraiškoms dėl pabėgėlio statuso suteikimo ski-
riama pirmenybė, be to, būtina dėti visas pastangas, kad būtų priimtas greitas ir teisin-
gas sprendimas.

71. Minimalios procedūrinės garantijos taip pat turėtų numatyti tai, kad paraišką nagrinės 
kompetentinga institucija, išmananti prieglobsčio ir pabėgėlių reikalus. Atsižvelgiant į 
vaiko amžių ir brandumą, turėtų būti suteikta asmeninio interviu su kvalifikuotu pa-
reigūnų galimybė prieš bet kokio galutinio sprendimo priėmimą. Jeigu vaikas negali 
tiesiogiai bendrauti su kvalifikuotu pareigūnu bendra kalba, turėtų būti užtikrinta kvali-
fikuoto vertėjo pagalba. Be to, jei iškyla abejonių dėl vaiko istorijos patikimumo, tokias 
abejones reikėtų laikyti naudingas vaikui, taip pat suteikti galimybę kreiptis dėl oficia-
lios sprendimo peržiūros.

72. Interviu turėtų vesti pabėgėlių statuso nustatymo institucijų atstovai, kurie atsižvelgs į 
specialią nelydimų vaikų padėtį, siekdami atlikti pabėgėlio statuso vertinimą ir suprasti 
vaiko istoriją, kultūrą ir kilmę. Vertinimo procesą turėtų sudaryti kiekvienu konkrečiu 
atveju vykdomas unikalių su kiekvienu vaiku susijusių veiksnių, įskaitant vaiko, šeimos ir 
kultūrinę kilmę, derinio nagrinėjimas. Globėjas ir teisinis atstovas turėtų dalyvauti kiek-
vieno interviu metu.

73. Didelio masto pabėgėlių judėjimo atveju, kai neįmanoma nustatyti kiekvieno asmens 
pabėgėlio statuso, valstybės gali suteikti pabėgėlio statusą visiems grupės nariams.  
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Tokiomis aplinkybėmis visi nelydimi ar atskirti vaikai turi teisę gauti tokį patį statusą 
kaip ir kiti konkrečios grupės nariai.

(D) VAIKO APSAUGOS POREIKIŲ VERTINIMAS, ATSIŽVELGIANT Į VAIKŲ PERSEKIOJIMĄ

74. Vertindamos nelydimų ar atskirtų vaikų prašymus dėl pabėgėlių statuso suteikimo, vals-
tybės turėtų atsižvelgti į tarptautinės žmogaus teisių ir pabėgėlių teisės plėtrą ir for-
muojančius santykius tarp jų, įskaitant UNHCR suformuotą poziciją dėl priežiūros funk-
cijų vykdymo pagal 1951 m. Pabėgėlių konvenciją. Visų pirma pabėgėlio apibrėžimas 
toje konvencijoje turi būti aiškinamas, atsižvelgiant į amžių ir lytį, taip pat vaikų patiria-
mo persekiojimo motyvus, formas ir apraiškas. Giminaičių persekiojimas, nepilnamečių 
verbavimas, prekyba vaikais dėl prostitucijos, seksualinis išnaudojimas ar moters lytinių 
organų žalojimas yra kelios iš vaikų persekiojimo formų ir apraiškų, kurios gali patei-
sinti pabėgėlio statuso suteikimą, jeigu tokie veiksmai yra susiję su viena iš 1951 m. 
Pabėgėlių konstitucijoje numatytų priežasčių. Todėl valstybės turėtų skirti didelį dėmesį 
tokioms vaikų persekiojimo formoms ir paraiškoms, taip pat smurtui dėl lyties naciona-
linėse pabėgėlio statuso nustatymo procedūrose.

75. Darbuotojai, dalyvaujantys vaikų (ypač nelydimų ir atskirtų vaikų) statuso nustatymo 
procedūrose, turėtų dalyvauti mokymuose apie tarptautinių ir nacionalinių įstatymų 
dėl pabėgėlio statuso taikymą, atsižvelgiant į vaikus, kultūrą ir lyties aspektą. Siekiant 
tinkamai įvertinti vaikų prašymus dėl prieglobsčio, informacija apie vaikų, taip pat ma-
žumų ir marginalizuotoms grupėms priklausančių vaikų padėtį turėtų būti įtraukta į vy-
riausybės pastangas rinki informaciją apie kilmės šalį.

(E) VAIKŲ, KURIEMS SUTEIKTAS PABĖGĖLIO STATUSAS, TEISĖ VISIŠKAI NAUDOTIS 
 VISOMIS TARPTAUTINĖMIS PABĖGĖLIŲ IR ŽMOGAUS TEISĖMIS (22 STR.)

76. Nelydimi ar atskirti vaikai, kuriems buvo suteiktas pabėgėlio statusas ar prieglobstis, 
turi galimybę naudotis ne tik teisėmis pagal 1951 m. Pabėgėlių konvenciją, bet ir visiš-
kai naudotis visomis valstybės teritorijoje ar jurisdikcijoje vaikams suteiktomis žmogaus 
teisėmis, įskaitant teises, kurios reikalauja teisėto buvimo teritorijoje.

(F) VAIKŲ TEISĖ PASINAUDOTI PAPILDOMOMIS APSAUGOS FORMOMIS

77. Jei reikalavimai, susiję su pabėgėlio statuso suteikimu pagal 1951 m. Pabėgėlių kon-
venciją nėra įvykdomi, nelydimi ir atskirti vaikai gali pasinaudoti galimomis papildo-
momis apsaugos formomis, tiek, kiek tokia apsauga būtina. Tokių papildomų apsau-
gos formų taikymas nepanaikina valstybių įsipareigojimų spręsti konkrečių nelydimų 
ir atskirtų vaikų apsaugos poreikio klausimo. Todėl vaikai, kuriems suteikta papildoma 
apsauga, turi teisę visiškai naudotis visomis valstybės teritorijoje ar jurisdikcijoje vai-
kams suteiktomis žmogaus teisėmis, įskaitant teises, kurios reikalauja teisėto buvimo 
teritorijoje.
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78. Atsižvelgiant į bendrai taikomus principus, ypač tuos, susijusius su valstybių įsipareigo-
jimais dėl nelydimų ar atskirtų vaikų, kurie atvyko į jų teritoriją, vaikai, kuriems nebuvo 
suteiktas pabėgėlio statusas ir negali pasinaudoti papildomomis apsaugos formomis, 
vis tiek gali pasinaudoti apsauga pagal visas Konvencijos normas, jeigu jie lieka valsty-
bių teritorijose ir (arba) jurisdikcijose.

VII. ŠEIMOS SUVIENIJIMAS, GRĮŽIMAS IR KITOS ILGALAIKIŲ SPRENDIMŲ 
FORMOS

(A) BENDROSIOS NUOSTATOS

79. Galutinis tikslas, siekiant spręsti nelydimų ar atskirtų vaikų likimo klausimą, yra priimti 
ilgalaikį sprendimą, kuris atsižvelgtų į jų apsaugos poreikius, vaiko pažiūras ir, kai įma-
noma, padėtų išspręsti situaciją, kai vaikas yra nelydimas ar atskirtas. Pastangos rasti 
ilgalaikį sprendimą nelydimiems ir atskirtiems vaikams turėtų būti inicijuotas ir įgyven-
dintas be nepagrįsto delsimo ir, kai įmanoma, iš karto atlikus nelydimo ar atskirto vaiko 
vertinimą, Laikantis teisėmis pagrįsto požiūrio, ilgalaikio sprendimo paieška pradeda-
ma nuo šeimos suvienijimo galimybės analizės.

80. Paieška yra pagrindinis bet kurio ilgalaikio sprendimo komponentas, kuriam turėtų būti 
suteiktas prioritetas, išskyrus atvejus, kai paieška ar jos vykdymo būdas prieštarauja vai-
ko interesams arba pažeidžia pagrindines ieškomų asmenų teises. Bet kuriuo atveju, 
atliekant paiešką, negalima daryti nuorodų į vaiko kaip prieglobsčio prašančio asmens 
ar pabėgėlio statusą. Laikantis visų šių sąlygų, tokios paieškos pastangos taip pat turėtų 
būti tęsiamos prieglobsčio suteikimo procedūros proceso metu. Būtina ieškoti ilgalaikio 
sprendimo visiems vaikams, kurie lieka priimančios valstybės teritorijoje, nepriklauso-
mai nuo to, ar jiems buvo suteiktas prieglobstis, pritaikyta papildoma apsaugos forma 
ar iškilo kitos teisinės ar faktinės išsiuntimo iš šalies kliūtys.

(B) ŠEIMOS SUVIENIJIMAS

81. Siekiant visiškai įgyvendinti valstybių įsipareigojimą pagal Konvencijos 9 straipsnį užtik-
rinti, kad vaikas nebūtų atskirtas nuo savo tėvų prieš jų valią, būtina dėti visas pastan-
gas grąžinti nelydimus ar atskirtus vaikus tėvams, išskyrus atvejus, kai tolesnis atskyri-
mas būtinas vaiko interesams, visiškai atsižvelgiant į vaiko teisę išreikšti savo pažiūras  
(12 str.) (taip pat žr. IV skyriaus e punktą „Vaiko teisė laisvai išreikšti savo pažiūras“). Nors 
dėl 9 straipsnio 1 dalies 2 sakinyje išvardytos aplinkybės, t. y. tėvų prievartos prieš vai-
kus ar vaiko nepriežiūros, suvienijimas gali būti neleidžiamas bet kurioje vietoje, kitos 
su interesais susijusios aplinkybės gali tapti suvienijimo kliūtimi tik tam tikrose vietose.

82. Šeimos suvienijimas kilmės šalyje neatitinka vaiko interesų, todėl negali būti vykdo-
mas, jeigu egzistuoja „pagrįsta rizika“, kad toks grįžimas gali pažeisti pagrindines žmo-
gaus teises. Tokia rizika turi būti neginčijamai dokumentuota kompetentingų institu-
cijų sprendime dėl pabėgėlio statuso suteikimo arba dėl negrąžinimo įsipareigojimo  
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taikymo (įskaitant, įsipareigojimus, kylančius iš Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą 3 straipsnio ir Tarptautinio pilieti-
nių ir politinių teisių pakto 6 ir 7 straipsnių). Todėl pabėgėlio statuso suteikimas reiš-
kia teisiškai saistančią kliūtį grąžinti į kilmės šalį ir galiausiai joje suvienyti su šeima. Kai 
aplinkybės kilmės šalyje yra susijusios su mažesne rizika, pavyzdžiui, vaikui susidurti su 
nediskriminuojančiu bendrojo smurto poveikiu, tokia rizika turi būti įvertinta ir palygin-
ta su kitomis teisėmis pagrįstomis aplinkybėmis, įskaitant tolesnio atskyrimo pasekmes. 
Šiame kontekste būtina priminti, kad vaiko išgyvenimas yra svarbiausias aspektas ir bū-
tinoji naudojimosi kitomis teisėmis sąlyga.

83. Kai šeimos suvienijimas kilmės šalyje nėra galimas, pavyzdžiui dėl teisinių kliūčių grįž-
ti arba, vadovaujantis pusiausvyros tyrimo rezultatais, buvo priimtas grįžimui priešta-
raujantis sprendimas, įsipareigojimai pagal Konvencijos 9 ir 10 straipsnius įsigalioja ir 
turėtų lemti priimančios šalies sprendimą dėl šeimos suvienijimo joje. Šiame konteks-
te valstybėms dalyvėms primenama, kad „vaiko ar jų tėvų pareiškimus dėl įvažiavimo į 
valstybę dalyvę arba išvykimo iš jos, kad šeima galėtų susijungti, valstybės dalyvės turi 
svarstyti humaniškai, operatyviai ir priimti teigiamą sprendimą“, taip pat, „kad toks pra-
šymas nesukeltų neigiamų pasekmių pareiškėjams ir jų šeimos nariams“ (10 straipsnio  
1 dalis). Kilmės šalys privalo „gerbti vaiko ir jo tėvų teisę palikti bet kurią šalį, įskaitant ir 
jų pačių, ir grįžti į ją“ (10 straipsnio 2 dalis).

(C) GRĮŽIMAS Į KILMĖS ŠALĮ

84. Grįžimas į kilmės šalį negali būti svarstomas, jeigu gali susidaryti „pagrįsta rizika“, kad 
toks grįžimas pažeistų pagrindines vaiko žmogaus teises, ypač jeigu taikomas negrąži-
nimo principas. Grįžimas į kilmės šalį iš esmės organizuojamas tik tada, jeigu toks grįži-
mas atitinka vaiko interesus, todėl būtina atsižvelgti, be viso kito, į šiuos aspektus:

– saugumą, apsaugą ir kitas sąlygas, įskaitant socialines-ekonomines sąlygas, su 
kuriomis susidurs grįžęs vaikas, įskaitant, jei reikia, šeimos vertinimą, kurį atlieka 
socia linių tinklų organizacijos;

– konkretaus vaiko globos sąlygų prieinamumą;

– vaiko išreikštas pažiūras pagal 12 straipsnyje numatytą teisę, taip pat prižiūrėtojų 
pažiūras;

– vaiko integracijos priimančioje šalyje lygį ir nebuvimo gimtojoje šalyje trukmę;

– vaiko teisę „išsaugoti savo identiškumą, įskaitant pilietybę, vardą ir šeimos ry-
šius“ (8 str.);

– „vaiko auklėjimo paveldimumą, jo etninę kilmę, religinę ir kultūrinę priklausomybę 
ir gimtąją kalbą“ (20 str.).

85. Jeigu vaiko negloboja jo (jos) tėvai ar išplėstinės šeimos nariai, grąžinimas į kilmės šalį 
neturėtų būti vykdomas iš anksto neužtikrinus saugių ir aiškių globos sąlygų ir atsako-
mybių po grįžimo į kilmės šalį.
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86. Išimtiniais atvejais, vaikas gali būti grąžintas į gimtąją šalį, jeigu buvo atidžiai suderinti 
vaiko interesai ir kitos aplinkybės, kurios turėtų būti pagrįstos teisėmis ir viršesnės už 
vaiko interesus, pavyzdžiui, jeigu vaikas kelia didelę grėsmę valstybės ar visuomenės 
saugumui. Teisėmis nepagrįsti argumentai, pavyzdžiui, susiję su bendrąją migracijos 
kontrole, negali būti viršesni už interesų aplinkybes.

87. Visais atvejais, su grįžimu susijusios priemonės turi būti vykdomos saugiai, atsižvelgiant 
į vaikus ir jų lytį.

88. Kilmės šalims taip pat primenama apie jų įsipareigojimus pagal Konvencijos 10 straipsnį 
ir ypač įsipareigojimą gerbti „vaiko ir jo tėvų teisę palikti bet kurią šalį, įskaitant ir jų pa-
čių, ir grįžti į ją“.

(D) VIETOS INTEGRACIJA

89. Vietos integracija yra pagrindinė priemonė, jeigu grįžimas į kilmės šalį nėra galimas dėl 
teisinių ar faktinių priežasčių. Vietos integracija turi remtis saugiu teisiniu statusu (įskai-
tant gyventojo statusą) ir Konvencijoje numatytomis teisėmis, kurios yra visiškai taiko-
mos visiems šalyje pasilikusiems vaikams, nepriklausomai nuo to, ar vaikai buvo pripa-
žinti pabėgėliais, susidūrė su kitomis teisinėmis grįžimo kliūtimis arba interesų principu 
paremto pusiausvyros tyrimo rezultatai parodė, kad grįžimas negalimas.

90. Po sprendimo, kad atskirtas ar nelydimas vaikas liks bendruomenėje, priėmimo atitin-
kamos valdžios institucijos turėtų atlikti vaiko padėties vertinimą ir pasikonsultavusios 
su vaiku arba jo (jos) globėju nuspręsti dėl tinkamų ilgalaikių priemonių vietos ben-
druomenėje, taip pat kitų būtinų priemonių, kurios palengvintų tokią integraciją. Dėl 
ilgalaikio apgyvendinimo būtina apsispręsti, atsižvelgiant į vaiko interesus, o šiame 
etape, institucinė globa, jei įmanoma, turėtų būti numatyta tik kraštutiniu atveju. At-
skirtas arba nelydimas vaikas turėtų turėti galimybę pasinaudoti tomis pačiomis teisė-
mis (įskaitant teisę įgyti išsilavinimą, dalyvauti profesinio ugdymo procese, įsidarbinti 
ir naudotis sveikatos sistemos paslaugomis) kaip ir vaikai piliečiai. Siekdama užtikrinti, 
kad nelydimas ar atskirtas vaikas galėtų visiškai naudotis šiomis teisėmis, priimanti šalis 
turėtų atkreipti specialų dėmesį į papildomas priemones, kurios padėtų spręsti vaiko 
pažeidžiamo statuso klausimą, pavyzdžiui, organizuoti kalbos mokymus.

(E) TARPVALSTYBINIS ĮVAIKINIMAS (21 STR.)

91. Valstybės privalo visiškai gerbti Konvencijos 21 straipsnyje ir kituose susijusiuose tarp-
tautiniuose dokumentuose, ypač Hagos konvencijoje dėl vaikų apsaugos ir bendradar-
biavimo tarptautinio įvaikinimo srityje ir jos 1994 m. Rekomendacijose dėl konvenci-
jos taikymo pabėgėliams ir kitiems tarptautiniu mastu perkeltiems vaikams įtvirtintas 
būtinas sąlygas, priimdamos sprendimus dėl nelydimų ir atskirtų vaikų įvaikinimo. Visų 
pirma valstybės turėtų laikytis šių principų:

– nelydimų ar atskirtų vaikų įvaikinimo klausimas turėtų būti svarstomas tik tada, 
kai buvo nustatyta, kad vaikas gali būti įvaikintas. Tai reiškia, be viso kito, kad 
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buvo dėtos pastangos rasti šeimą ir šeimos suvienijimas nepavyko arba tėvai su-
tiko dėl įvaikinimo. Tėvų ir kitų asmenų, institucijų ir valdžios organų sutikimas 
dėl įvaikinimo turi būti laisvas ir informuotas. Tai ypač reiškia, kad nebuvo su-
mokėtas joks mokestis ar kitokia kompensacija už tokį sutikimą ir toks sutikimas 
nebuvo atšauktas;

– nelydimi ar atskirti vaikai negali būti įvaikinti skubotai, kai nepaprastoji padėtis pa-
siekia aukščiausią lygį;

– įvaikinimas turi atitikti vaiko interesus ir būti vykdomas, laikantis galiojančių nacio-
nalinių, tarptautinių ir paprotinių įstatymų;

– visose įvaikinimo procedūros būtina išklausyti ir apsvarstyti vaiko pažiūras, atsi-
žvelgiant į jo (jos) amžių ir brandumą. Šis reikalavimas reiškia, kad vaikui buvo pa-
tarta ir jis (ji) buvo tinkamai informuotas (-a) apie įvaikinimo pasekmes ir sutikimą, 
kai toks sutikimas yra būtinas. Toks sutikimas turi būti duotas laisva valia, be jokio 
paskatinimo pasiūlius mokestį ar bet kokią kompensaciją;

– įvaikinimo pirmenybė turėtų būti teikiama giminaičiams jų gyvenamosios vietos 
šalyje. Kai toks įvaikinimas neįmanomas, pirmenybė turi būti teikiama įvaikinimui 
bendruomenėje, iš kurios vaikas kilo, arba bent jau vaiko kultūroje;

– Įvaikinimo galimybė negali būti svarstoma šiais atvejais:

– jeigu egzistuoja pagrįsta viltis, kad bus galima sėkmingai rasti šeimą, o jos su-
vienijimas atitinka vaiko interesus;

– jeigu įvaikinimas prieštarauja vaiko arba tėvų norams;

– nebent praėjo pakankamai laiko, per kurį buvo atlikti visi galimi veiksmai, sie-
kiant rasti vaiko tėvus ar kitus išgyvenusius šeimos narius. Šis laikotarpis gali 
skirtis, priklausomai nuo aplinkybių, ypač susijusių su gebėjimu atlikti tinkamą 
paiešką. Tačiau paieškos procesas turi būti atliktas per pagrįstą laiką;

– įvaikinimas prieglobstį suteikusiose šalyje neturėtų būti vykdomas, jeigu netolimo-
je ateityje egzistuoja savanoriškos repatriacijos galimybė, atitinkanti saugumo ir 
orumo sąlygas.

(F) PERKĖLIMAS Į TREČIĄJĄ ŠALĮ

92. Perkėlimas į trečiąją šalį gali pasiūlyti ilgalaikį sprendimą nelydimiems ar atskirtiems 
vaikams, kurie negali grįžti į kilmės šalį, o priimančioje šalyje negali būti numatytas ilga-
laikis sprendimas. Sprendimas perkelti nelydimą ar atskirtą vaiką turi remtis naujausiu, 
visapusišku ir išsamiu interesų vertinimu, ypač atsižvelgiant į nuolatinius tarptautinės ir 
kitokios apsaugos poreikius. Perkėlimas turėtų būti vykdomas, jeigu tai yra vienintelė 
priemonė apsaugoti nuo grąžinimo, persekiojimo ar kitų sunkių žmogaus teisių pažei-
dimų buvimo šalyje. Perkėlimas atitinka nelydimų ar atskirtų vaikų interesus, jeigu šaly-
je, į kurią vaikas perkeliamas, bus galima suvienyti šeimą.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 6 (2005) DĖL NELYDIMŲ IR ATSKIRTŲ VAIKŲ, ESANČIŲ NE SAVO KILMĖS ŠALYJE



90

93. Iki sprendimo perkelti priėmimo atliktas interesų vertinimas privalo atsižvelgti į kitus 
veiksnius, tokius kaip numatoma teisinių ar kitų kliūčių grąžinti vaiką į gimtąją šalį 
trukmė, vaiko teisė išsaugoti savo tapatybę, įskaitant pilietybę ir vardą (8 str.), vaiko 
amžių, lytį, emocinę būklę, išsilavinimą ir šeimos kilmę, globos tęstinumas / nutrauki-
mas priimančioje šalyje, vaiko auklėjimo tęstinumas, vaiko etninė, religinė, kultūrinė ir 
kalbinė kilmė (20 str.), teisė išsaugoti šeimos santykius (8 str.), trumpalaikės, vidutinės 
trukmės ir ilgalaikės šeimos susivienijimo galimybės kilmės, priimančioje ar perkė-
limo šalyje. Nelydimi ar atskirti vaikai neturėtų būti perkelti į trečiąją šalį, jeigu toks 
perkėlimas pakenktų arba stipriai trukdytų šeimos suvienijimo ateityje galimybėms.

94. Valstybės raginamos suteikti perkėlimo galimybes, siekdamos patenkinti visus perkėli-
mo poreikius, susijusius su nelydimais ar atskirtais vaikais.

VIII. MOKYMAS, DUOMENYS IR STATISTIKA

(A) SU NELYDIMAIS IR ATSKIRTAIS VAIKAIS DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS

95. Būtina skirti ypatingą dėmesį pareigūnų, dirbančių su atskirtais ir nelydimais vaikams ir 
nagrinėjančių jų atvejus, mokymui. Specialūs mokymai taip pat turėtų būti organizuo-
jami teisiniams atstovams, globėjams, vertėjams ir kitiems asmenims, kurie susiduria su 
atskirtais ir nelydimais vaikais.

96. Tokie mokymai turi būti specialiai parengti, atsižvelgiant į susijusių grupių poreikius ir 
teises. Tačiau tam tikri pagrindiniai elementai turėtų būti įtraukti visose mokymo prog-
ramose, įskaitant:

– Konvencijos principus ir nuostatas;

– išmanymą apie atskirtų ir nelydimų vaikų kilmės šalį;

– tinkamus apklausų metodus;

– vaiko vystymąsi ir psichologiją;

– kultūrinį jautrumą ir tarpkultūrinį bendravimą.

97. Pradinio mokymo programos turėtų būti nuolat papildomos, įskaitant praktinio moky-
mo organizavimą ir dalyvavimą profesiniuose tinkluose.

(B) DUOMENYS IR STATISTIKA APIE ATSKIRTUS IR NELYDIMUS VAIKUS

98. Komiteto patirtis rodo, kad duomenys ir statistika apie nelydimus ir atskirtus vaikus 
dažnai apima tik atvykusių ir (arba) prieglobsčio prašančių vaikų skaičių. Tokių duo-
menų nepakanka išsamiai vaikų teisių įgyvendinimo analizei. Be to, dažnai duomenis 
ir statistiką renka skirtingos ministerijos arba agentūros, todėl gali būti sunku atlikti to-
lesnę analizę, be to, iškyla problemos dėl konfidencialumo ir vaiko teisės į privatumą.
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99. Todėl išsamios integracinės duomenų apie nelydimus ir atskirtus vaikus rinkimo siste-
mos sukūrimas yra būtina sąlyga, siekiant parengti veiksmingas tokių vaikų teisių įgy-
vendinimo politikas.

100. Idealiu atveju, pagal tokią sistemą surinkti duomenys turėtų apimti, bet neapsiriboti 
šiais parametrais: pagrindiniai biografiniai duomenys apie kiekvieną vaiką (įskaitant 
amžių, lytį, kilmės šalį ir pilietybę, etninė grupę), bendras į šalį patekti bandančių nely-
dimų ir atskirtų vaikų skaičius ir vaikų, kuriems buvo neleista patekti į šalį, skaičius, pra-
šymų suteikti prieglobstį skaičius, tokiems vaikams paskirtų teisinių atstovų ir globėjų 
skaičius, teisinis ir imigracijos statusas (t. y. prašantys prieglobsčio, pabėgėliai, leidimą 
laikinai gyventi turintys vaikai), gyvenimo sąlygos (t. y. institucijose, su šeimomis arba 
gyvenantys savarankiškai), mokyklos ar profesinio ugdymo institucijos lankymas, šei-
mos suvienijimas, į kilmės šalį grįžusių vaikų skaičius. Be to, valstybės dalyvės turėtų ap-
svarstyti galimybę rinkti kokybinius duomenis, kurie leistų analizuoti problemas, sulau-
kiančias nepakankamai dėmesio, pavyzdžiui, dingę nelydimi ir atskirti vaikai ir prekybos 
žmonėmis poveikis.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 7 (2005) 
DĖL VAIKO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO 
ANKSTYVOJOJE VAIKYSTĖJE

I. ĮVADAS

1. Šis bendrasis komentaras buvo parengtas, remiantis valstybių dalyvių ataskaitas per-
žiūrint Komiteto įgyta patirtimi. Daugeliu atveju, ataskaitose buvo pateikta labai ma-
žai informacijos apie ankstyvąją vaikystę, nurodant duomenis apie vaikų mirtingumą, 
gimimo registraciją ir sveikatos priežiūrą. Komiteto nuomone, būtina pradėti disku-
sijas apie platesnį Vaiko teisių konvencijos poveikį mažiems vaikams. Todėl 2004 m. 
komitetas paskyrė bendrųjų diskusijų dieną temai „Vaiko teisių įgyvendinimas anks-
tyvojoje vaikystėje“ ir parengė rekomendacijų rinkinį (žr. CRC/C/143 VII skyrių) bei 
priėmė sprendimą parengti bendrąjį komentarą šia svarbia tema. Šiuo bendruoju ko-
mentaru Komitetas siekia paskatinti pripažinti, kad maži vaikai yra visų Konvencijoje 
įtvirtintų teisių turėtojai, o ankstyvoji vaikystė yra svarbus laikotarpis šios teisėms 
įgyvendinti. Komiteto naudojamas darbinis „ankstyvosios vaikystės“ apibrėžimas  
apima visus mažus vaikus – vaikus nuo gimimo iki kūdikystės, ikimokyklinio amžiaus 
vaikus, taip pat vaikus perėjimo į mokyklą metu (žr. 4 paragrafą).

II. BENDROJO KOMENTARO TIKSLAI

2. Bendrojo komentaro tikslai yra tokie:

(a) stiprinti supratimą apie visų mažų vaikų žmogaus teises ir atkreipti valstybių da-
lyvių dėmesį į jų įsipareigojimus mažiems vaikams;

(b)  pakomentuoti ankstyvosios vaikystės ypatumus, kurie turi poveikį teisių įgyven-
dinimui;

(c) skatinti pripažinti mažus vaikus kaip socialinius veikėjus nuo jų gyvenimo pra-
džios, kurie turi individualius interesus, gebėjimus ir gali būti pažeidžiami, taip 
pat įtvirtinti reikalavimus dėl apsaugos, pakreipimo ir paramos, įgyvendinti jų 
teises;
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(d) atkreipti dėmesį į skirtumus ankstyvojoje vaikystėje, į kuriuos būtina atsižvelgti, 
įgyvendinant Konvenciją, įskaitant mažų vaikų aplinkybių, jų patirčių kokybės ir 
jų vystymąsi formuojančių įtakų skirtumus;

(e) atkreipti dėmesį į kultūrinių lūkesčių ir elgesio vaikų atžvilgiu įvairovę, įskaitant 
vietos papročius ir praktikas, kuriuos reikėtų gerbti, jei jie neprieštarauja vaiko 
teisėms;

(f ) pabrėžti mažų vaikų pažeidžiamumą dėl skurdo, diskriminacijos, šeimos iširimo 
ir daugybės kitų nepalankių padėčių, kurios pažeidžia vaikų teises ir pakenkia jų 
gerovei;

(g) prisidėti prie visų mažų vaikų teisių įgyvendinimo, kuriant ir remiant visapusiš-
kas politikas, programas, praktikas, organizuojant profesinį mokymą ir atliekant 
tyrimus teisių ankstyvojoje vaikystėje srityje.

III. ŽMOGAUS TEISĖS IR MAŽI VAIKAI

3. Maži vaikai yra teisių turėtojai. Pagal Vaiko teisių konvenciją vaiku laikomas „kiek-
vienas žmogus, neturintis 18-os metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė 
nepripažinta anksčiau“ (1 str.). Todėl maži vaikai yra visų Konvencijoje įtvirtintų teisių 
turėtojai. Jie turi teisę pasinaudoti specialiomis apsaugos priemonėmis, ir, atsižvel-
giant į jų didėjančius gebėjimus, pasinaudoti savo teisėmis. Komitetas yra susirūpi-
nęs, kad įgyvendindamos savo teises pagal Konvenciją, valstybės dalyvės neskiria 
pakankamai dėmesio mažiems vaikams kaip teisių turėtojams ir įstatymams, politi-
koms ir programoms, būtinoms toms teisėms įgyvendinti šio atskiro vaikystės etapo 
metu. Komitetas dar kartą patvirtina, kad Vaiko teisių konvencija turi būti holistiškai 
taikoma ankstyvojoje vaikystėje, atsižvelgiant į visų žmogaus teisių visuotinumo, ne-
dalomumo ir tarpusavio priklausomybės principą.

4. Ankstyvosios vaikystės apibrėžimas. Įvairiose šalyse ir regionuose ankstyvosios 
vaikystės apibrėžimas skiriasi ir priklauso nuo vietos tradicijų ir pradinių mokyklų 
sistemos organizavimo. Kai kuriose šalyse perėjimas iš ikimokyklinio ugdymo insti-
tucijos į mokyklą vyksta iš karto, kai vaikas sulaukia 4-ių metų amžiaus. Kitose šaly-
se, šis perėjimas vyksta, kai vaikams sueina maždaug 7 metai. Nagrinėdamas teises 
ankstyvojoje vaikystėje, Komitetas pageidauja įtraukti visus mažus vaikus – vaikus 
gimimo metu, vaikus kūdikystės laikotarpiu, ikimokyklinio amžiaus vaikus, taip pat 
vaikus perėjimo į mokyklą metu. Todėl Komitetas siūlo naudoti darbinį ankstyvosios 
vaikystės apibrėžimą, apimantį jaunesnius nei 8-ių metų amžiaus vaikus. Valstybės 
dalyvės turėtų peržiūrėti savo įsipareigojimus mažiems vaikams, atsižvelgdamos į šį 
apibrėžimą.

5. Teigiama ankstyvosios vaikystės darbotvarkė. Komitetas ragina valstybes daly-
ves sukurti teigiamą teisių ankstyvojoje vaikystėje darbotvarkę. Būtina keisti tradi-
cinius įsitikinimus, pagal kuriuos ankstyvoji vaikystė laikoma laikotarpiu, kurio metu 
nesubrendę žmonės socializuojasi, siekdami įgyti subrendusio žmogaus statusą.  
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Pagal Konvenciją vaikai, įskaitant mažiausius vaikus, turi būti gerbiami kaip visateisiai 
asmenys. Maži vaikai turėtų būti pripažinti aktyviais šeimų, bendruomenių ir visuo-
menių nariais, turinčiais savo rūpesčius, interesus ir pažiūras. Kad galėtų pasinaudoti 
savo teisėmis, maži vaikai turi ypatingus reikalavimus dėl fizinio maitinimo, emoci-
nės priežiūros ir jautraus pakreipimo, taip pat laiko ir vietos socialiniam žaidimui, ty-
rinėjimui ir mokymuisi. Geriausia šiuos reikalavimus planuoti ankstyvosios vaikystės 
įstatymų, politikų ir programų sistemoje, taip pat parengti įgyvendinimo ir nepri-
klausomos stebėsenos planą. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, paskiriant vaiko teisių 
komisarą ir vertinant įstatymų ir politikų poveikį vaikams (žr. Bendrojo komentaro  
Nr. 2 (2002) dėl nepriklausomų žmogaus teisių institucijų vaidmens 19 paragrafą).

6. Ankstyvosios vaikystės ypatumai. Ankstyvoji vaikystė yra labai svarbus laikotarpis 
vaikų teisėms įgyvendinti. Šiuo laikotarpiu:

(a) mažų vaikų augimo ir pokyčių procesai yra sparčiausi per visą žmogaus gyve-
nimą ir yra susiję su kūno ir nervinės sistemos branda, didėjančiu mobilumu, 
bendravimo įgūdžiais ir intelektiniais gabumais, taip pat greitai besikeičiančiais 
interesais ir gebėjimais;

(b) maži vaikai suformuoja stiprų emocinį prisirišimą prie tėvų ar kitų globėjų, kurie 
turėtų rūpintis, globoti, pakreipti ir saugoti vaikus taip, kad būtų gerbiamas jų 
individualumas ir didėjantys gebėjimai;

(c) maži vaikai sukuria svarbius santykius su to paties amžiaus vaikais, taip pat su 
jaunesniais ir vyresniais vaikais ir išmoksta tartis dėl bendrų veiklų ir jas koordi-
nuoti, spręsti konfliktus, išlaikyti susitarimus ir prisiimti atsakomybę už kitus;

(d) maži vaikai aktyviai siekia suprasti fizinius, socialinius ir kultūrinius pasaulio, ku-
riame gyvena, aspektus, palaipsniui mokydamiesi iš savo veiklos ir bendravimo 
su kitais vaikais ir suaugusiaisiais;

(e) ankstyvieji mažų vaikų metai yra jų fizinės ir psichinės sveikatos, emocinio saugu-
mo, kultūrinės ir asmeninės tapatybės bei kompetencijų vystymosi pagrindas;

(f ) mažų vaikų patirtys, susijusios su jų augimu ir vystymusi, skiriasi ir priklauso nuo 
jų asmeninės patirties, taip pat lyties, gyvenimo sąlygų, šeimos, globos ir švieti-
mo sistemų;

(g) mažų vaikų patirtį, susijusią su jų augimu ir vystymusi, stipriai formuoja kul-
tūriniai įsitikinimai dėl jų poreikių ir tinkamo elgesio ir vaidmens šeimoje ir  
bendruomenėje.

7. Pagarba skirtingiems interesams, patirtims ir iššūkiams, su kuriais susiduria kiekvie-
nas mažas vaikas, yra pradinis taškas jų teisėms įgyvendinti šiuo labai svarbiu gyve-
nimo etapu.

8. Ankstyvosios vaikystės tyrimai. Komitetas atkreipia dėmesį į vis didėjantį teorijų ir 
tyrimų, patvirtinančių, kad maži vaikai turėtų būti suvokiami kaip socialiniai veikėjai, 
kurių išgyvenimas, gerovė ir vystymasis priklauso nuo artimų santykių ir jais remiasi, 
skaičių. Įprastai tokie santykiai palaikomi su nedideliu pagrindinių žmonių skaičiumi, 
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dažniausiai – su tėvais, išplėstinės šeimos nariais ir bendraamžiais, taip pat globėjais 
ir kitais ankstyvosios vaikystės srityje dirbančiais specialistais. Tuo pačiu metu tyri-
mai apie socialinius ir kultūrinius ankstyvosios vaikystės aspektus atkreipia dėme-
sį į tai, kad vystymasis yra suprantamas ir vaizduojamas skirtingai, įskaitant įvairius 
mažo vaiko lūkesčius ir jo (jos) globos ir ugdymo sąlygas. Šiuolaikinės visuomenės 
bruožas yra vis didesnis mažų vaikų, kurie auga daugiakultūrėse bendruomenėse ir 
staigių socialinių pokyčių aplinkoje, kur įsitikinimai ir lūkesčiai dėl mažų vaikų taip 
pat kinta, įskaitant didesnį jų teisių pripažinimą, skaičius. Valstybės dalyvės yra ragi-
namos remtis įsitikinimais ir žiniomis apie ankstyvąją vaikystę, kurie atitiktų vietos 
aplinkybes ir besikeičiančias praktikas, taip pat gerbti tradicines vertybes, jeigu jos 
nediskriminuoja vaikų (Konvencijos 2 straipsnis), nekenkia vaikų sveikatai ir gerovei 
(24 straipsnio 3 dalis) ir atitinka jų interesus (3 straipsnis). Galiausiai tyrimų rezultatai 
išryškino tam tikrus pavojus, su kuriais vaikai susiduria dėl blogos mitybos, ligų, skur-
do, nepriežiūros, socialinės atskirties ir kitų nepalankių padėčių. Tinkamos prevenci-
jos ir intervencijų strategijos ankstyvojoje vaikystėje gali daryti teigiamą įtaką dabar-
tinei mažų vaikų gerovei ir ateities perspektyvoms. Todėl vaiko teisių įgyvendinimas 
ankstyvojoje vaikystėje yra veiksmingas būdas padėti išvengti asmeninių, socialinių 
ir edukacinių sunkumų vidurinėje vaikystėje ir paauglystėje (žr. Bendrąjį komentarą 
Nr. 4 (2003) dėl paauglių sveikatos ir vystymosi).

III. BENDRIEJI PRINCIPAI IR TEISĖS ANKSTYVOJOJE VAIKYSTĖJE

9. Komitetas Konvencijos 2, 3, 6 ir 12 straipsnius įvardijo kaip pagrindinius principus (žr. 
Bendrąjį komentarą Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Konvencijos įgyvendinimo priemonių). 
Kiekvienas principas turi poveikį teisėms ankstyvojoje vaikystėje.

10. Teisė gyventi, išgyventi ir vystytis. 6 straipsnis nurodo prigimtinę vaiko teisę gy-
venti ir valstybių dalyvių įsipareigojimą užtikrinti didžiausią galimybę vaikui išgy-
venti ir vystytis. Valstybės dalyvės raginamos imtis visų reikiamų priemonių, siekiant 
pagerinti motinų ir kūdikių perinatalinę priežiūrą, sumažinti kūdikių ir vaikų mirtin-
gumą ir sukurti sąlygas, kurios skatintų visų mažų vaikų gerovę šiuo labai svarbiu jų 
gyvenimo etapu. Prasta mityba ir išvengiamos ligos ir toliau išlieka didžiausia kliū-
timi įgyvendinti vaikų teises ankstyvojoje vaikystėje. Išgyvenimo ir fizinės sveikatos 
užtikrinimas yra prioritetas, tačiau valstybėms dalyvėms primenama, kad 6 straips-
nis apima visus vystymosi aspektus, o mažų vaikų sveikata ir psichosocialinė gero-
vė daugeliu atžvilgių yra tarpusavyje susijusios. Ir išgyvenimui, ir psichosocialinei 
gerovei gali kilti pavojus dėl nepalankių gyvenimo sąlygų, nejautraus ar smurtinio 
elgesio ir suvaržytų galimybių realizuoti žmogiškąjį potencialą. Ypač sudėtingomis 
aplinkybėmis augantiems mažiems vaikams reikia ypatingo dėmesio (žr. VI skyrių). 
Komitetas primena valstybėms dalyvėms (ir kitiems susijusiems asmenims), kad tei-
sė išgyventi ir vystytis gali būti įgyvendinta tik holistiniu būdu, vykdant visas kitas 
Konvencijos nuostatas, įskaitant teisę į sveikatą, tinkamą mitybą, socialinį saugumą, 
tinkamą gyvenimo lygį, sveiką ir saugią aplinką, švietimą ir žaidimą (24, 27, 28, 29 ir  
31 straipsniai), taip pat gerbiant tėvų pareigas ir teikiant pagalbą ir kokybiškas paslau gas 
(5 ir 18 straipsniai). Nuo pat ankstyvo amžiaus vaikai turėtų būti įtraukti į veik las, ska-
tinančias gerą mitybą, sveiką ir nuo ligų apsaugantį gyvenimo būdą.
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11. Nediskriminavimo teisė. 2 straipsnis užtikrina kiekvieno vaiko teises be jokios 
diskri minacijos. Komitetas ragina valstybes dalyves identifikuoti šio principo pasek-
mes, įgyvendinant teises ankstyvojoje vaikystėje:

(a) 2 straipsnis reiškia, kad maži vaikai negali būti diskriminuojami bet kokiu pagrin-
du, pavyzdžiui, kai įstatymas nesugeba vienodai visų vaikų, ypač mažų vaikų, 
apsaugoti nuo smurto. Maži vaikai susiduria su dideliu pavojumi dėl diskrimina-
cijos, nes jie yra beveik bejėgiai ir priklauso nuo kitų asmenų, kad būtų įgyven-
dintos jų teisės;

(b) 2 straipsnis taip pat reiškia, kad tam tikros mažų vaikų grupės neturi būti diskri-
minuojamos. Diskriminacijos formos taip pat gali apimti blogesnę mitybą, ne-
tinkamą globą ir dėmesį, apribotas žaidimo, mokymosi ir ugdymo galimybes, 
jausmų ir pažiūrų išraiškos slopinimą. Diskriminacija taip pat gali būti išreikšta, 
naudojant šiurkštų elgesį ir nepagrįstus lūkesčius, kurie gali būti išnaudojamo ar 
smurtinio pobūdžio, pavyzdžiui:

(i) mergaičių diskriminacija yra sunkus teisių pažeidimas, darantis įtaką jų iš-
gyvenimui ir kituose jų gyvenimo srityse, taip pat apribojantis jų gebėjimus 
teigiamai prisidėti prie visuomenės. Jos gali tapti selektyvaus aborto, lytinių 
organų žalojimo, nepriežiūros ir vaikžudystės, įskaitant dėl nepakankamos 
mitybos kūdikystėje, aukomis. Be to, dažnai tikimasi, kad mergaitės prisiims 
pernelyg dideles šeimos pareigas ir neteks galimybių dalyvauti ankstyvojo 
ir pradinio ugdymo sistemoje;

(ii) neįgalių vaikų diskriminacija sumažina išgyvenimo galimybes ir gyvenimo 
kokybę. Šie vaikai turi teisę į globą, mitybą, rūpestį ir skatinimą, kurio su-
laukia kiti vaikai. Be to, jiems gali reikėti papildomos, specialios pagalbos, 
siekiant užtikrinti jų integraciją ir teisių įgyvendinimą;

(iii) dėl ŽIV / AIDS užsikrėtusių ar paveiktų vaikų diskriminacijos, tokie vaikai ne-
gali pasinaudoti būtina pagalba ir parama. Diskriminacija gali būti įtvirtin-
ta viešojoje politikoje, paslaugų teikimo procese ar susijusi su galimybėmis 
pasinaudoti tomis paslaugomis, taip pat kasdieninėse praktikose, kurios pa-
žeidžia šias vaikų teises (žr. 27 paragrafą);

(iv) diskriminacija, susijusi su etnine kilme, klase (kasta), asmeninėmis aplinky-
bėmis ir gyvenimo būdu, politinėmis ar religinėmis (vaikų ar tėvų) pažiū-
romis, neleidžia vaikams visiškai dalyvauti visuomenėje. Ji daro įtaką tėvų 
gebėjimams atlikti savo pareigas vaikams, vaikų galimybėms ir savigarbai, 
taip pat skatina pagiežą ir konfliktą tarp vaikų ir suaugusiųjų;

(v) maži vaikai, kurie susiduria su daugialype diskriminacija (pvz., dėl etninės 
kilmės, socialinio ir kultūrinio statuso, lyties ir (arba) negalios) susiduria su 
didžiausiu pavojumi.

12. Maži vaikai taip pat gali kentėti dėl jų tėvų patiriamos diskriminacijos pasekmių, pvz., 
jeigu vaikas gimė nesusituokusiems tėvams ar kitomis aplinkybėms, kurios neatitin-
ka tradicinių vertybių, arba tėvams pabėgėliams ar prieglobsčio prašantiems tėvams. 
Valstybės dalyvės privalo stebėti bet kokią bet kur pasireiškiančią diskriminaciją ir su 
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ja kovoti (pvz., šeimose, bendruomenėse, mokyklose ar kitose institucijose). Mažų 
vaikų diskriminacija dėl galimybės naudotis kokybiškomis paslaugomis kelia ypač di-
delį susirūpinimą, ypač kai sveikatos, švietimo, gerovės ir kitos paslaugos nėra visuo-
tinai prieinamos ir jas teikia ne tik valstybė, bet ir privačios ir labdaringos organizaci-
jos. Pirmiausia Komitetas ragina valstybes dalyves stebėti kokybiškų paslaugų, kurios 
prisideda prie mažų vaikų išgyvenimo ir vystymosi, prieinamumą ir galimybes jomis 
pasinaudoti, atliekant sistemingą duomenų rinkimą ir išskaidymą pagal pagrindinius 
kintamuosius, susijusius su vaikų ir šeimų kilme ir aplinkybėmis. Antra, būtina im-
tis veiksmų, kurie garantuotų, kad visi vaikai turėtų vienodas galimybes pasinaudoti 
prieinamomis paslaugomis. Apskritai valstybės dalyvės turėtų didinti informuotumą 
apie mažų vaikų, ypač pažeidžiamų grupių, diskriminaciją.

13. Vaiko interesai. 3 straipsnyje numatytas principas, kad pirmiausia būtina atsižvelgti 
į vaiko interesus visuose su juo (ja) susijusiuose veiksmuose. Dėl santykinio nebran-
dumo maži vaikai priklauso nuo atsakingų valdžios institucijų, kad šios, atsižvelg-
damos į vaikų pažiūras ir didėjančius gebėjimus, įvertintų ir atstovautų jų teises ir 
interesus sprendimuose ir veiksmuose. Interesų principas kartojasi visoje Konvenci-
joje (įskaitant 9, 18, 20 ir 21 straipsnius, kurie labiausiai susiję su vaikyste). Interesų 
principas taikomas visuose su vaikais susijusiuose klausimuose ir reikalauja aktyvių 
priemonių jų teisėms apsaugoti ir galimybėms išgyventi, augti ir gerovei skatinti, 
taip pat priemonių tėvams ir kitiems asmenims, kurių atsakomybės apima vaiko tei-
sių įgyvendinimą, paremti ir padėti:

(a) individualių vaikų interesai. Priimant visus sprendimus, susijusius su vaiko globa, 
sveikata, švietimu ir kt., taip pat tėvų, specialistų ir kitų už vaikus atsakingų as-
menų sprendimus, būtina atsižvelgti į interesų principą. Valstybės dalyvės yra 
raginamos numatyti nuostatas, pagal kurias asmenys, kurie veikia, atsižvelgdami 
į vaiko interesus, nepriklausomai atstovautų mažus vaikus visuose teisminiuose 
procesuose, o vaikai būtų išklausyti visais atvejais, kai jie sugeba išreikšti savo 
nuomonę ar pageidavimus;

(b) mažų vaikų kaip grupės ar piliečių interesai. Visuose su vaiku susijusiuose įstaty-
mų ir politikos formavimo bei administracinių ir teismo sprendimų priėmimo, 
taip pat paslaugų teikimo procesuose būtina atsižvelgti į interesų principą. Tai 
apima tiesiogiai su vaikais susijusius veiksmus (pvz., sveikatos priežiūros paslau-
gos, globos sistemos ar mokyklos), taip pat netiesioginį poveikį mažiems vai-
kams turinčius sprendimus (pvz., aplinkosauga, būstas ar transportas).

14. Pagarba mažo vaiko pažiūroms ir jausmams. 12 straipsnyje nurodyta vaiko tei-
sė laisvai reikšti savo pažiūras visais jį (ją) liečiančiais klausimais ir į tokias pažiūras 
tinkamai atsižvelgti. Ši teisė sustiprina mažo vaiko kaip aktyvaus dalyvio savo tei-
sių skatinimo, apsaugos ir stebėsenos procesuose statusą. Pagarba mažo vaiko kaip 
šeimos, bendruomenės ir visuomenės nario atstovavimui yra dažnai pamirštama ar 
atmetama kaip netinkama dėl amžiaus ir nebrandumo. Daugelyje šalių ir regionų tra-
diciniai įsitikinimai akcentuoja vaiko mokymo ir socializacijos poreikį. Vaikai laikomi 
neišsivysčiusiais asmenimis, kuriems trūksta pagrindinių gebėjimų suprasti, bend-
rauti ir priimti sprendimus. Dažnai vaikai būna bejėgiai šeimose, neturi teisių ir yra 
nematomi visuomenėje. Komitetas pabrėžia, kad 12 straipsnis taikomas ir mažiems, 
ir vyresniems vaikams. Net mažiausi vaikai, kaip teisių turėtojai, turi teisę reikšti savo 
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pažiūras, kurioms „atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio“  
(12 straipsnio 1 dalis). Maži vaikai yra labai jautrūs juos supančiai aplinkai ir labai 
greitai įgyja supratimą apie žmones, vietas ir rutinas jų gyvenime, taip pat suvokia 
savo unikalų identitetą. Jie įvairiais būdais priima sprendimus ir išsako savo jausmus, 
idėjas ir norus kur kas anksčiau nei tai gali padaryti žodžiu ar raštu. Todėl:

(a) Komitetas ragina valstybes dalyves imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
vaiko kaip teisių turėtojo, galinčio reikšti pažiūras ir turinčio teisę, kad su juo (ja) 
būtų pasitarta visais jį (ją) liečiančiais klausimais, koncepcija būtų įgyvendinta 
jau ankstyvuoju etapu, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, interesus ir teises būti 
apsaugotam nuo žalingos patirties;

(b) teisė reikšti pažiūras ir jausmus turėtų būti įtvirtinta kasdieniniame vaiko gy-
venime namuose (įskaitant, jei reikia, išplėstinėje šeimoje) ir bendruomenėje, 
ankstyvosios vaikystės sveikatos priežiūros, globos ir švietimo institucijose, vi-
suose teisminiuose procesuose ir politikų ir paslaugų formavimo procesuose, 
įskaitant tyrimus ir konsultacijas;

(c) valstybės dalyvės turėtų imtis visų reikiamų priemonių, siekdamos skatinti aktyvų 
tėvų, specialistų ir atsakingų valdžios institucijų dalyvavimą, kuriant galimybes 
mažiems vaikams, kad jie galėtų palaipsniui naudotis savo teisėmis kasdieninė-
je veikloje atitinkamose aplinkose, įskaitant būtinų įgūdžių mokymą. Kad būtų 
įgyvendinta dalyvavimo teisė, suaugusieji privalo vadovautis į vaikus orientuotu 
požiūriu, išklausyti mažus vaikus ir gerbti jų orumą ir asmeninius požiūrius. Be 
to, tėvai turi demonstruoti kantrybę ir kūrybiškumą, pritaikydami savo lūkesčius 
prie mažo vaiko interesų, supratimo lygio ir pageidaujamų bendravimo būdų.

IV. TĖVŲ PAREIGOS IR VALSTYBIŲ DALYVIŲ PAGALBA

15. Svarbus tėvų ir kitų pagrindinių globėjų vaidmuo. Įprastomis aplinkybėmis mažo 
vaiko tėvai atlieka labai svarbų vaidmenį, įgyvendindami jų teises kartu su kitais šei-
mos nariais, išplėstinės šeimos ar bendruomenės nariais, įskaitant teisėtus globėjus. 
Toks vaidmuo yra visiškai pripažintas Konvencijoje (ypač 5 straipsnyje) kartu su vals-
tybių dalyvių įsipareigojimais teikti pagalbą ir kokybiškas vaikų priežiūros paslaugas 
(ypač 18 straipsnis). Konvencijos preambulėje šeima apibūdinama kaip pagrindinė 
visuomenės ląstelė ir natūrali visų jos narių, ypač vaikų, augimo ir gerovės aplinka. 
Komitetas pripažįsta, kad čia sąvoka „šeima“ reiškia įvairias aplinkas, kuriose gali būti 
užtikrinama mažų vaikų globa, priežiūra ir vystymasis, įskaitant pagrindinę šeimą, 
išplėstinę šeimą ir kitas tradicines ir modernias bendruomenines aplinkas, jeigu jos 
atitinka vaiko teises ir interesus.

16. Tėvai / pagrindiniai globėjai ir vaikų interesai. Tėvams ir kitiems pagrindiniams 
globėjams suteikta pareiga yra susijusi su reikalavimu veikti, atsižvelgiant į vaiko in-
teresus. 5 straipsnis nurodo, kad tėvai privalo tinkamai pakreipti vaikus ir jiems va-
dovauti, „naudojantis šia Konvencija pripažintomis teisėmis“. Šis principas taikomas 
ir mažiems, ir vyresniems vaikams. Naujagimiai ir kūdikiai visiškai priklauso nuo kitų, 
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tačiau jie nėra pasyvūs globos, vadovavimo ir pakreipimo objektai. Jie yra aktyvūs 
socialiniai veikėjai, kurie siekia išgyvenimui, augimui ir gerovei būtinos apsaugos, 
priežiūros ir supratimo iš savo tėvų ar kitų globėjų. Naujagimiai gali atpažinti savo tė-
vus (ar kitus globėjus) labai greitai po gimimo ir aktyviai įsitraukia į neverbalinį ben-
dravimą. Įprastomis aplinkybėmis maži vaikai formuoja stiprius abipusius ryšius su 
savo tėvais ar pagrindiniai globėjais. Šie santykiai užtikrina fizinį ir emocinį saugumą, 
nuolatinę globą ir dėmesį, padeda formuoti asmeninę tapatybę ir įgyti kultūriškai 
vertingus įgūdžius, žinias ir elgesį. Dažniausiai tėvai (ir kiti globėjai) yra pagrindiniai 
tarpininkai, padedantys vaikams įgyvendinti savo teises.

17. Didėjantys gebėjimai kaip įgalinantis principas. 5 straipsnis remiasi „didėjančių 
gebėjimų“ koncepcija, kad atkreiptų dėmesį į brendimo ir mokymosi procesus, kurių 
metu vaikai palaipsniui įgyja žinias, kompetencijas ir supratimą, įskaitant supratimą 
apie savo teises ir jų įgyvendinimo būdus. Pagarba didėjantiems mažų vaikų gebė-
jimams yra svarbi, siekiant įgyvendinti jų teises, ir yra labai reikšminga ankstyvojoje 
vaikystėje dėl greito vaiko fizinio, pažintinio ir emocinio vystymosi nuo kūdikystės iki 
mokymosi mokykloje pradžios. 5 straipsnyje numatytas principas, kad tėvai (ir kiti) 
turi pareigą nuolat priderinti pagalbos ir vadavimo vaikams lygį, atsižvelgdami į vai-
ko interesus ir gebėjimus priimti savarankiškus sprendimus ir suvokti savo interesus. 
Nors mažam vaikui paprastai reikia daugiau pakreipimo, lyginant su vyresniu vaiku, 
labai svarbu atsižvelgti į individualius to paties amžiaus vaikų gebėjimų skirtumus ir 
reakciją į situacijas. Didėjantys gebėjimai turėtų būti suvokiami kaip teigiamas ir įga-
linantis procesas, o ne pasiteisinimas dėl autoritariškų praktikų, kurios riboja vaikų 
savarankiškumą ir saviraišką ir yra tradiciškai pateisinamos dėl sąlyginio vaikų ne-
brandumo ir socializacijos poreikio. Tėvai (ir kiti asmenys) turėtų būti skatinami vaiką 
pakreipti ir jam (jai) vadovauti per dialogą ir rodydami pavyzdį, kad padidintų mažų 
vaikų gebėjimus pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant teisę dalyvauti (12 str.) ir teisę į 
minties, sąžinės ir religijos laisvę (14 str.).1

18. Pagarba tėvų vaidmenims. Konvencijos 18 straipsnis dar kartą patvirtina, kad tė-
vams arba teisėtiems globėjams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko vystymąsi 
ir gerovę, o pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko interesai (18 straipsnio 1 dalis ir  
27 straipsnio 2 dalis). Valstybės dalyvės turėtų gerbti gimdytojų, motinų ir tėvų vir-
šenybę. Tai apima įsipareigojimą neatskirti vaikų nuo jų tėvų, išskyrus atvejus, kai 
toks atskyrimas atitinka vaikų interesus (9 str.). Maži vaikai yra ypač pažeidžiami dėl 
neigiamų atskyrimo pasekmių. Tai yra susiję su vaikų fizine priklausomybe ir emoci-
niu prisirišimu prie tėvų / pagrindinių globėjų. Jie taip pat blogiau suvokia atskyrimo 
aplinkybes. Situacijos, kurios gali turėti neigiamą poveikį mažiems vaikams, apima 
nepriežiūrą ir tinkamos tėvų priežiūros nebuvimą, vaiko auginimą materialinio ar psi-
chologinio streso sąlygomis ar kai tėvai kenčia nuo protinės sveikatos sutrikimų, vai-
ko auginimą izoliacijos sąlygomis, nenuoseklų vaiko auginimą, tėvų konfliktus, smur-
tą prieš vaikus, ir pažeistų santykių situacijas (įskaitant priverstinį atskyrimą) arba 
kai gauna nekokybiškas institucinės globos paslaugas. Komitetas ragina valstybes 

1 Žr. G. Lansdown, The Evolving Capacities of the Child (Florencija, UNICEF „Innocenti Research Centre“, 2005).
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dalyves imtis visų reikiamų priemonių, kad tėvai galėtų prisiimti pagrindinę atsako-
mybę už savo vaikus, remti tėvus, kad jie galėtų įgyvendinti savo pareigas, sumažinti 
žalingus su vaiko globa susijusius nepriteklius, sutrikdymus ir iškraipymus, taip pat 
imtis veiksmų, kai mažų vaiko gerovei gresia pavojus. Valstybės dalyvės turėtų siekti 
sumažinti paliktų ar našlaičiais tapusių mažų vaikų skaičių, taip pat sumažinti mažų 
vaikų, kuriems reikia institucinės ar kitos formos ilgalaikės globos, skaičių, išskyrus 
atvejus, kai tokia globa būtina vaiko interesams (taip pat žr. VI skyrių).

19. Socialinės tendencijos ir šeimos vaidmuo. Konvencija akcentuoja abiejų tėvų at-
sakomybę už vaiko auklėjimą ir vystymąsi, kai tėvai ir motinos yra pripažįstami ly-
giateisiais globėjais (18 straipsnio 1 dalis). Komitetas pažymi, kad daugelyje regionų 
šeimos modeliai, taip pat ir galimybės pasinaudoti neformaliais pagalbos šeimai tin-
klais skiriasi ir kinta. Vyrauja bendra tendencija, susijusi su didesne šeimos dydžio, 
tėvų vaidmens ir vaiko auginimo priemonių įvairove. Šios tendencijos yra ypač svar-
bios mažiems vaikams, kurių fizinis, asmeninis ir psichologinis vystymasis yra geriau-
siai užtikrinamas, palaikant nuoseklius, rūpestingus santykius su nedideliu žmonių 
skaičiumi. Dažniausiai tokie santykiai formuojasi su motina, tėvu, broliais ir seserimis, 
seneliais ir kitais išplėstinės šeimos nariais, taip pat su profesionaliais globėjais, kurie 
specializuojasi vaikų priežiūros ir ugdymo srityje. Komitetas pripažįsta, kad visi šie 
santykiai gali stipriai prisidėti prie vaiko teisių pagal Konvenciją įgyvendinimo, o įvai-
rūs šeimos modeliai gali būti suderinti su vaikų gerove. Kai kuriose šalyse ir regionuo-
se besikeičiantys socialiniai požiūriai į šeimą, santuoką ir vaikų auginimą turi įtakos 
mažu vaikų patirtims ankstyvojoje vaikystėje, pvz., po šeimos atskyrimo ar pertvar-
kymo. Ekonominis spaudimas taip pat daro poveikį mažiems vaikams, pavyzdžiui, kai 
tėvai yra priversti dirbti toli nuo savo šeimų ir bendruomenių. Šuo metu kitose šalyse 
ir regionuose vieno arba abiejų tėvų ar kito giminaičio susirgimas ar mirtis dėl ŽIV / 
AIDS yra dažnas ankstyvosios vaikystės reiškinys. Šie ir daugelis kitų veiksnių daro 
įtaką tėvų gebėjimams vykdyti savo pareigas vaikams. Apskritai spartaus socialinio 
pokyčio laikotarpiais tradicinės praktikos gali tapti nenaudingos ar neaktualios da-
bartinių vaiko auklėjimo aplinkybių ar gyvenimo būdo atžvilgiu, tačiau dar nepraė-
jo pakankamai laiko, kad būtų įsisavintos naujos praktikos, suprastos ir vertinamos 
naujos tėvų kompetencijos.

20. Pagalba tėvams. Valstybės dalyvės privalo tėvams, teisėtiems globėjams ir išplės-
tinėms šeimoms suteikti tinkamą pagalbą, kad jie galėtų vykdyti vaikų auginimo 
pareigas (18 straipsnio 2 ir 3 dalys), įskaitant paramą tėvams, kad jie suteiktų vaiko 
vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas (27 straipsnio 2 dalis) ir užtikrintų būtiną vaiko 
apsaugą ir globą (3 straipsnio 2 dalis). Komitetas yra susirūpinęs, kad nepakankamai 
atsižvelgiama į tėvų ir kitų už mažus vaikus atsakingų asmenų išteklius, įgūdžius ir 
asmeninį įsipareigojimą, ypač visuomenėse, kuriuose ankstyvos santuokos ir tėvys-
tė yra sankcionuotos, taip pat visuomenėse, kuriose yra daug jaunų, vienišų tėvų. 
Ankstyvoji vaikystė – tai laikotarpis, kurio metu tėvų atsakomybės, susijusios su vi-
sais Konvencijoje numatytais vaikų gerovės aspektais (išgyvenimu, sveikata, fiziniu 
ir emociniu saugumu, gyvenimo lygiu, globa, žaidimo, mokymosi ir išraiškos laisvės 
galimybėmis), yra didžiausios (ir intensyviausios). Todėl vaikų teisių įgyvendinimas 
iš esmės priklauso nuo už vaiko globą atsakingų asmenų gerovės ir turimų išteklių. 
Tokios tarpusavio priklausomybės pripažinimas yra pagalbos ir paslaugų tėvams, tei-
sėtiems ir kitiems globėjams planavimo pradinis taškas, pavyzdžiui:
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(a) integruotas požiūris turėtų apimti intervencijas, kurios turi tiesioginį poveikį 
tėvų gebėjimui skatinti vaiko interesus (pvz., mokesčiai ir išmokos, tinkamas 
būstas, darbo valandos) ir turi neatidėliotinas pasekmes (pvz., perinatalinės svei-
katos paslaugos motinai ir kūdikiui, tėvų švietimas, apsilankymai namuose);

(b) teikiant tinkamą pagalbą, reikėtų atsižvelgti į naujus tėvų vaidmenis ir įgūdžius, 
taip pat į tai, kaip keičiasi poreikiai ir reikalavimai ankstyvojoje vaikystėje, pa-
vyzdžiui, kai vaikai tampa mobilesni, pradeda daugiau bendrauti žodžiu, įgyja 
daugiau socialinių kompetencijų, dalyvauja globos ir švietimo programose;

(c) pagalba tėvams turi apimti tėvų švietimo, tėvų konsultavimo ir kitas kokybiškas 
paslaugas motinoms, tėvams, broliams ir seserims, seneliams ir kitiems asme-
nims, kurie kartais gali būti atsakingi už vaiko interesų skatinimą;

(d) pagalba taip pat apima paramą tėvams ir kitiems šeimos nariams, siekiant pa-
skatinti teigiamus ir jautrius santykius su mažais vaikais ir sustiprinti supratimą 
apie vaikų teises ir interesus.

21. Siekiant suteikti tinkamą pagalbą tėvams, ji turėtų būti visapusiškos ankstyvosios 
vaikystės politikos dalis (žr. V skyrių), įskaitant sveikatos, globos ir švietimo paslaugas 
ankstyvojoje vaikystėje. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad tėvai gautų reikiamą 
paramą ir galėtų visiškai įtraukti mažus vaikus į tokias programas, ypač nepalankioje 
padėtyje atsidūrusias ir pažeidžiamas grupes. 18 straipsnio 3 dalis patvirtina, kad 
dauguma tėvų yra ekonomiškai aktyvūs, dažnai dirba blogai apmokamus darbus, 
kuriuos turi suderinti su savo tėvų pareigomis, todėl, vadovaudamosi šiuo straips-
niu, valstybės dalyvės privalo imtis visų reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, 
kad dirbančių tėvų vaikai turėtų galimybę pasinaudoti jiems priklausančiomis vaiko 
priežiūros paslaugomis, motinystės apsauga ir galimybėmis. Šiuo atžvilgiu Komite-
tas rekomenduoja valstybėms dalyvėms ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 
2000 m. priimtą Motinystės apsaugos konvenciją (Nr. 183).

V. VISAPUSIŠKOS ANKSTYVOSIOS VAIKYSTĖS POLITIKOS IR  
PROGRAMOS, YPAČ SKIRTOS PAŽEIDŽIAMIEMS VAIKAMS

22. Teisėmis pagrįstos daugiasektorinės strategijos. Daugelyje šalių ir regionų anks-
tyvoji vaikystė sulaukia mažiau dėmesio kokybiškų paslaugų plėtros procese. Dažnai 
šios paslaugos yra suskaidytos ir už jas atsako keli vyriausybės departamentai cen-
triniu ar vietos lygiu, todėl tokių paslaugų planavimo procesas dažnai būna dalinis ir 
nekoordinuotas. Kai kuriais atvejais, tokias paslaugas teikia privatus ir savanoriškas 
sektorius, neturintis tinkamų išteklių, reguliavimo ar kokybės užtikrinimo sistemų. 
Valstybės dalyvės yra raginamos sukurti teisėmis pagrįstas, koordinuotas, daugia-
sektorines strategijas, skirtas užtikrinti, kad vaikų interesai visada būtų pradinis taš-
kas paslaugų planavimo ir teikimo procesuose. Tokios strategijos turėtų remtis sis-
teminiu ir integraciniu požiūriu į įstatymų ir politikos formavimą vaikų iki 8-ių metų 
amžiaus atžvilgiu. Būtina suformuoti visapusišką ankstyvosios vaikystės paslaugų, 
aprūpinimo ir galimybių sistemą, paremtą informavimo ir stebėsenos sistemomis. 
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Visapusiškos paslaugos turi būti derinamos su tėvams teikiama pagalba ir visiškai 
gerbti jų pareigas, taip pat aplinkybes ir reikalavimus (kaip numatyta Konvencijos  
5 ir 18 straipsniuose, žr. IV skyrių). Taip pat būtina konsultuotis su tėvais ir juos įtrauk-
ti į visapusiškų paslaugų planavimo procesą.

23. Programų standartai ir amžiaus grupes atitinkantis profesinis mokymas. Komi-
tetas pabrėžia, kad visapusiška ankstyvosios vaikystės strategija privalo atsižvelgti į 
individualaus vaiko brandumą ir asmenybę, taip pat pripažinti besikeičiančius tam 
tikrų amžiaus grupių vystymosi prioritetus (pavyzdžiui, kūdikių, mažų vaikų iki dvie-
jų metų amžiaus, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinę mokyklą lankančių vaikų 
grupių) ir pasekmes programų standartams ir kokybėms kriterijams. Valstybės da-
lyvės privalo užtikrinti, kad už ankstyvąją vaikystę atsakingos institucijos, tarnybos 
ir įstaigos laikytųsi kokybės standartų, ypač sveikatos ir saugos srityse, o darbuoto-
jai turėtų reikiamas psichosocialines savybes, būtų tinkami ir kvalifikuoti, be to, jų 
turi būti pakankamai daug. Siekiant teikti paslaugas, kurios atsižvelgia į mažų vaikų 
aplinkybes, amžių ir individualumą, visi darbuotojai turi būti išmokyti dirbti su tokio 
amžiaus vaikais. Darbas su mažais vaikais turėtų būti vertinamas ir tinkamai apmoka-
mas, siekiant pritraukti kvalifikuotus darbuotojus (ir vyrus, ir moteris). Labai svarbu, 
kad jie turėtų tvirtą, naujausia informacija paremtą teorinį ir praktinį supratimą apie 
vaikų teises ir vystymąsi (taip pat žr. 41 paragrafą), taikytų į vaikus orientuotas globos 
praktikas, mokymo programas ir pedagogikos metodus, turėtų galimybę naudotis 
specialiais profesiniais ištekliais ir parama, įskaitant viešų ir privačių programų, insti-
tucijų ir paslaugų priežiūros ir stebėsenos sistemas.

24. Galimybė naudotis paslaugomis, ypač labiausiai pažeidžiamoms grupėms. Ko-
mitetas kviečia valstybes dalyves užtikrinti, kad visi maži vaikai (ir už jų gerovę at-
sakantys asmenys) gautų galimybę pasinaudoti tinkamomis ir veiksmingomis pas-
laugomis, įskaitant sveikatos, globos ir švietimo programas, specialiai sukurtas jų 
gerovei skatinti. Būtina skirti ypatingą dėmesį labiausiai pažeidžiamoms ir didžiausią 
diskriminacijos pavojų patiriančioms mažų vaikų grupėms (2 str.). Tokios grupės api-
ma mergaites, skurde gyvenančius vaikus, neįgalius vaikus, vietinius vaikus ar mažu-
mos grupėms priklausančius vaikus, migravusių šeimų vaikus, vaikus našlaičius arba 
vaikus, netekusius tėvų dėl kitų priežasčių, institucijose gyvenančius vaikus, kartu su 
įkalintomis motinomis gyvenančius vaikus, vaikus pabėgėlius ar prieglobsčio pra-
šančius vaikus, ŽIV / AIDS sergančius ar šių ligų paveiktus vaikus, taip pat tėvų alko-
holikų ar narkomanų vaikus (taip pat žr. VI skyrių).

25. Gimimo registracija. Visapusiškos ankstyvosios vaikystės paslaugos prasideda gi-
mimo metu. Komitetas pažymi, kad dauguma šalių ir regionų vis dar susiduria su 
sunkumais, siekdamos teikti registracijos paslaugas visiems vaikams gimimo metu. 
Tai gali turėti neigiamą poveikį vaiko asmeninio tapatumo jausmui, taip pat gali ne-
leisti vaikui pasinaudoti priklausančiomis teisėmis, susijusiomis su pagrindine svei-
kata, švietimu ir socialine gerove. Pirmiausia, siekiant užtikrinti vaikų teisę išgyventi, 
vystytis ir gauti galimybę pasinaudoti kokybiškomis paslaugomis (6 str.), Komitetas 
rekomenduoja valstybėms dalyvėms imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
visi vaikai būtų registruojami gimimo metu. Tai galima pasiekti, naudojant visuotinę, 
puikiai valdomą, nemokamą ir visiems prieinamą registracijos sistemą. Veiksminga 
sistema turi būti lanksti ir reaguoti į šeimų aplinkybes, pavyzdžiui, jei reikia, organi-
zuoti mobilias registracijos grupes. Komitetas pažymi, kad kai kuriuose regionuose 
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egzistuoja mažesnė tikimybė, kad bus užregistruoti sergantys arba neįgalūs vaikai, 
ir akcentuoja, kad visi vaikai turi būti užregistruoti gimimo metu be jokios diskrimi-
nacijos (2 str.). Komitetas taip pat primena valstybėms dalyvėms, kad labai svarbu 
sudaryti sąlygas vėlesnei gimimo registracijai ir užtikrinti, kad neužregistruoti vaikai 
turėtų vienodas galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros, apsaugos, švietimo ir 
kitomis socialinėmis paslaugomis.

26. Gyvenimo lygis ir socialinė apsauga. Maži vaikai turi teisę turėti tokias gyvenimo 
sąlygas, kokių reikia jo (jos) fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir sociali-
niam vystymuisi (27 str.). Komitetas reiškia susirūpinimą, kad pagrindinės gyveni-
mo sąlygos nėra užtikrintos milijonams mažų vaikų, nepaisant visuotinio neigiamų 
nepritekliaus pasekmių pripažinimo. Jei vaikai auga sąlyginio skurdo sąlygomis, jų 
gerovė, socialinė integracija ir savigarba yra pažeidžiamos, taip pat sumažėja mo-
kymosi ir vystymosi galimybės. Absoliutus skurdas turi dar rimtesnių pasekmių ir 
kelia pavojų vaikų galimybėms išgyventi, jų sveikatai, taip pat kenkia pagrindinei 
gyvenimo kokybei. Valstybės dalyvės raginamos įgyvendinti sistemines strategijas, 
kad sumažintų skurdą ankstyvojoje vaikystėje ir kovotų su neigiamu poveikiu vai-
kų gerovei. Būtina imtis visų įmanomų priemonių, įskaitant materialinę pagalbą ir 
paramos programas vaikams ir šeimoms (27 straipsnio 3 dalis), siekiant mažiems 
vaikas užtikrinti minimalų gyvenimo lygį ir teises. Vaiko teisės pasinaudoti socialine 
apsauga ir socialiniu draudimu įgyvendinimas yra svarbus bet kurios strategijos ele-
mentas (26 str.).

27. Sveikatos priežiūros paslaugos. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad visi vai-
kai turėtų galimybę pasinaudoti tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis ir 
tinkamai maitintis ankstyvosios vaikystės laikotarpiu, siekdamos sumažinti kūdikių 
mirtingumą ir suteikti vaikams galimybę mėgautis sveika gyvenimo pradžia (24 str.). 
Todėl valstybės dalyvės:

(a) turi pareigą aprūpinti švariu geriamuoju vandeniu, tinkamais sanitarijos įrengi-
niais, užtikrinti tinkamą imunizaciją, gerą mitybą ir medicinos paslaugas, kuriuos 
kartu su aplinka be streso yra būtinos mažų vaikų sveikatai. Prasta mityba ir ligos 
turi ilgalaikį poveikį vaikų fizinei sveikatai ir vystymuisi, taip pat veikia vaikų psi-
chinę sveikatą, kliudo mokymuisi ir socialiniam dalyvavimui, taip pat sumažina 
potencialo realizavimo galimybes. Tas pats pasakytina apie nutukimą ir nesveiką 
gyvenimo būdą;

(b) turi pareigą įgyvendinti vaikų teisę į sveikatą, remdamos švietimą apie vaiko 
sveikatą ir vystymąsi, įskaitant maitinimo krūtimi, mitybos, higienos ir sanita-
rijos privalumus.2 Valstybės dalyvės turėtų suteikti pirmenybę ir teikti tinkamas 
prenatalinės ir postnatalinės sveikatos priežiūros paslaugas motinoms ir kūdi-
kiams, siekdamos puoselėti sveikus šeimos ir vaiko santykius, ypač tarp vaiko 
ir jo (jos) motinos (arba kito pagrindinio globėjo) (24 straipsnio 2 dalis). Maži 
vaikai gali prisidėti ir užtikrinti savo asmeninę sveikatą ir propaguoti sveiką  

2 Žr. Pasaulio sveikatos organizacijos „Pasaulinę kūdikių ir mažų vaikų maitinimo strategiją“ (2003).
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gyvenimo būdą bendraamžių tarpe, pavyzdžiui, dalyvaudami tinkamose, į vai-
kus orientuotose sveikatos ugdymo programose;

(c) Komitetas norėtų atkreipti valstybių dėmesį į su ŽIV / AIDS ankstyvojoje vaikys-
tėje susijusius sunkumus. Būtina imtis visų reikiamų veiksmų, siekiant (i) užkirs-
ti kelią tėvų ir mažų vaikų užsikrėtimui, ypač sutrikdyti ŽIV / AIDS perdavimo 
grandinę (ypač tarp tėvo ir motinos ir iš motinos kūdikiui), (ii) nustatyti tikslią 
diagnozę, skirti veiksmingą gydymą ir kitas paramos formas abiem tėvams ir ma-
žiems vaikams, užsikrėtusiems virusu (įskaitant antiretrovirusinį gydymą) ir (iii) 
užtikrinti tinkamą alternatyvią vaikų, kurie neteko tėvų arba pagrindinių globėjų 
dėl ŽIV / AIDS, globą, įskaitant sveikus ir užsikrėtusius našlaičius (žr. bendrąjį ko-
mentarą Nr. 3 (2003) dėl ŽIV / AIDS ir vaiko teisių).

28. Ankstyvasis ugdymas. Konvencija pripažįsta vaiko teisę į švietimą, todėl būtina 
įvesti privalomą ir nemokamą pradinį ugdymą visiems vaikams (28 str.). Komitetas 
palankiai vertina kai kurių valstybių dalyvių ketinimus įvesti visiems vaikams pri-
einamą ir nemokamą vienų metų trukmės ikimokyklinį ugdymą Komitetas aiškina, 
kad teisė į švietimą ankstyvojoje vaikystėje prasideda gimimo metu ir yra glaudžiai 
susijusi su mažų vaikų teise vystytis (6 straipsnio 2 dalis). Švietimo ir vystymosi sąsaja 
yra išsamiai išnagrinėta 29 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad „valstybės da-
lyvės susitaria, kad vaiko lavinimo tikslas turi būti (a) kuo visapusiškiau ugdyti vaiko 
asmenybę, talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus“. Bendrasis komentaras Nr. 1 
dėl švietimo tikslų paaiškina, kad tikslas yra „suteikti teises vaikams, ugdant jo (jos) 
įgūdžius, mokymosi ir kitus gebėjimus, žmogiškąjį orumą, savigarbą ir pasitikėjimą 
savimi“, o visa tai pasiekti būtina į vaikus orientuotais, vaikams palankiais būdais, 
kurie atspindi vaiko teises ir prigimtinį orumą (2 paragrafas). Valstybėms dalyvėms 
primenama, kad vaikų teisė į švietimą apima visus vaikus, o mergaitės turėtų gauti 
galimybes dalyvauti švietimo sistemoje be jokios diskriminacijos. (2 str.).

29. Tėvų ir visuomenės atsakomybės dėl ankstyvojo ugdymo. Principas, kad tėvai (ir 
kiti pagrindiniai globėjai) yra pirmieji vaikų ugdytojai, yra įtvirtintas ir remiamas Kon-
vencijoje, pabrėžiant pagarbą tėvų pareigoms (IV skyrius). Tikimasi, kad jie suteiks 
tinkamą pakreipimą ir vadovavimą mažiems vaikams, kad šie galėtų pasinaudoti 
savo teisėmis, taip pat sukurs patikimų ir nuoširdžių santykių, kurie remiasi pagarba 
ir supratimu, aplinką (5 str.). Komitetas kviečia valstybes dalyves šiuo principu remtis 
kaip pradžios tašku ankstyvojo ugdymo planavimo procese dviem aspektais:

(a) tėvams teikdamos tinkamą pagalbą, reikalingą tinkamam vaikų auklėjimui  
(18 straipsnio 2 dalis), valstybės dalyvės turėtų imtis visų reikiamų priemonių, 
kad padėtų tėvams suprasti savo vaidmenį ankstyvojo ugdymo procese, ska-
tintų vaikų auginimo praktikas, kuriuos yra orientuotos į vaikus, remtų pagarbą 
vaikų orumui ir užtikrintų galimybes ugdyti supratimą, savigarbą ir pasitikė-
jimą savimi;

(b) planuodamos ankstyvosios vaikystės politikas, valstybės dalyvės visada turė-
tų kurti programas, kurios papildytų tėvų vaidmenį ir būtų parengtos, kiek tai 
įmanoma, bendradarbiaujant su tėvais, įskaitant aktyvią kooperaciją tarp tėvų, 
specialistų ir kitų asmenų, siekiant „kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, 
talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus“ (29 straipsnio 1 dalies a punktas).
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30. Komitetas kviečia valstybes dalyves užtikrinti, kad visi maži vaikai įgytų išsilavinimą 
plačiąja prasme (kaip nurodyta 28 paragrafe), kuris pripažįsta pagrindinį tėvų, šei-
mos ir artimųjų bei bendruomenės, o taip pat organizuotų ankstyvojo ugdymo prog-
ramų, kurias teikia valstybė, bendruomenė arba pilietinės visuomenės institucijos, 
indėlį. Tyrimų duomenys įrodo kokybiškų švietimo programų potencialą daryti tei-
giamą poveikį mažų vaikų perėjimo į pradinę mokyklą procesui, jų mokymosi pažan-
gai ir ilgalaikiam socialiniam prisitaikymui. Daugumoje šalių ir regionų visapusiškas 
ankstyvasis ugdymas prasideda, kai vaikui sueina 4-eri metai amžiaus, o kai kuriuose 
šalyse jis yra integruotas į dirbančių tėvų vaikų priežiūros paslaugas. Pažymima, kad 
padalijimas tarp „priežiūros“ ir „švietimo“ paslaugų ne visada atitinka vaiko intere-
sus, todėl kartais naudojama sąvoka „Educare“, kuri reiškia ir priežiūros, ir švietimo  
paslaugas ir akcentuoja perėjimą prie integruotų paslaugų, taip pat sustiprina porei-
kį pripažinti, kad būtinas koordinuotas, holistinis, daugiasektorinis požiūris į anksty-
vąją vaikystę.

31. Bendruomeninės programos. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms rem-
ti ankstyvojo ugdymo programas, įskaitant ikimokyklines programas namuose ir 
bend ruomenėse, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas tėvų (ir pagrindinių globė-
jų) įgalinimui ir ugdymui. Valstybės dalyvės privalo atlikti pagrindinį vaidmenį, nu-
matydamos teisinę sistemą, susijusią su kokybiškų, tinkamai finansuojamų paslaugų 
teikimu, ir užtikrindamos, kad standartai būti pritaikomi, atsižvelgiant į tam tikros 
grupės ir individualias aplinkybes ir tam tikrų amžiaus grupių (nuo kūdikystės iki 
perėjimo į mokyklą) vystymosi prioritetus. Jos yra raginamos kurti aukštos kokybės, 
vystymosi atžvilgiu tinkamas ir kultūriškai svarbias programas kartu su vietos bend-
ruomenėmis, o ne primesti standartizuotą požiūrį į ankstyvąją priežiūrą ir ugdymą. 
Komitetas taip pat rekomenduoja valstybėms dalyvėms skirti didesnį dėmesį ir ak-
tyviai remti teisėmis pagrįstą požiūrį į ankstyvosios vaikystės programas, įskaitant su 
perėjimu į pradinę mokyklą susijusias iniciatyvas, kurios užtikrina tęstinumą ir prog-
resavimą, siekiant stiprinti vaikų pasitikėjimą, bendravimo įgūdžius ir entuziazmą 
mokytis, skatinant aktyvų jų dalyvavimą, be viso kito, planavimo veikloje.

32. Privatus sektorius kaip paslaugų teikėjas. Komitetas, atkreipdamas dėmesį į savo 
rekomendacijas, priimtas 2002 m. organizuotos bendrųjų diskusijų dėl privataus sek-
toriaus kaip paslaugų teikėjo ir vaidmens, įgyvendinant vaikų teises (žr. CRC/C/121, 
630 653 paragrafus) dienos metu, rekomenduoja valstybėms dalyvėms remti nevy-
riausybinių sektorių veiklą kaip programų įgyvendinimo kanalą. Komitetas taip pat 
kviečia visus nevalstybinius paslaugų teikėjus (pelno ir ne pelno siekiančius) gerbti 
Konvencijos principus ir nuostatas ir primena valstybėms dalyvės apie pagrindinį 
įsipareigojimą užtikrinti jos įgyvendinimą. Ankstyvosios vaikystės srities specialistai 
valstybiniame ir nevalstybiniame sektoriuose turėtų būti tinkamai parengti, dalyvau-
ti tęstiniuose mokymuose ir gauti tinkamą atlygį. Šiame kontekste valstybės dalyvės 
atsako už su ankstyvuoju vystymusi susijusių paslaugų teikimą. Pilietinės visuome-
nės vaidmuo turėtų papildyti, o ne pakeisti valstybės vaidmenį. Komitetas primena 
valstybėms dalyvėms, kad kai nevalstybiniai paslaugų teikėjai atlieka pagrindinį vai-
dmenį, jos privalo stebėti ir reguliuoti paslaugų kokybę, siekdamos užtikrinti vaiko 
teisių apsaugą ir interesus.

33. Švietimas žmogaus teisių srityje ankstyvojoje vaikystėje. Atsižvelgdamas į  
29 straipsnį ir bendrąjį komentarą Nr. 1 (2001), Komitetas taip pat rekomenduoja 
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valstybėms dalyvėms įtraukti žmogaus teisių klausimą į ankstyvojo ugdymo progra-
mą. Toks ugdymas turėtų būti dalyvaujamojo pobūdžio ir suteikti vaikams teises ir 
praktines galimybes naudotis savo teisėmis ir pareigomis, atsižvelgiant į jų interesus, 
problemas ir didėjančius gebėjimus. Mažų vaikų švietimas apie žmogaus teises turė-
tų būti įtvirtintas kasdieniniuose klausimuose namuose, vaikų priežiūros centruose, 
ankstyvoje ugdymo programose ir kitose bendruomeninėse aplinkose, su kuriomis 
vaikai gali tapatintis.

34. Teisė į poilsį, laisvalaikį ir žaidimą. Komitetas pažymi, kad valstybės dalyvės ir kiti 
skiria nepakankamai dėmesio Konvencijos 31 straipsnio nuostatų įgyvendinimui, ku-
ris garantuoja „vaiko teisę į poilsį ir laisvalaikį, teisę dalyvauti žaidynėse ir jo amžių 
atitinkančiuose pramoginiuose renginiuose, laisvai dalyvauti kultūriniame gyveni-
me ir kurti meno kūrinius“. Žaidimas yra vienas iš išskirtinių ankstyvosios vaikystės 
aspektų. Žaisdami vieni ar kartu su kitais, vaikai gali naudotis ir išmėginti savo ge-
bėjimus. Kūrybingo žaidimo ir tiriamojo mokymosi vertė ankstyvojo ugdymo proce-
se yra plačiai pripažinta. Tačiau dažnai galimybių mažiems vaikams susitikti, žaisti ir 
bendrauti į vaikus orientuotoje, saugioje, palaikančioje, stimuliuojančioje aplinkoje 
be streso stoka trukdo įgyvendinti teisę į poilsį, laisvalaikį ir žaidimą. Daugelyje mies-
tų aplinkų, kur būsto, komercinių centrų ir transporto sistemų dizainas ir tankumas 
kartu su triukšmu, tarša ir kitais pavojais sukuria pavojingą aplinką mažiems vaikais, 
susidaro ypač didelis pavojus vaikų teisei pasinaudoti vietomis žaidimams. Namų 
ruošos darbai (ypač mergaitėms) arba konkurencinga mokymosi aplinka gali kliu-
dyti vaikams pasinaudoti teise į žaidimą. Todėl Komitetas kviečia valstybes dalyves, 
nevyriausybines organizacijas ir privačius veikėjus identifikuoti ir pašalinti galimas 
kliūtis mažiausiems vaikams pasinaudoti šiomis teisėmis, įskaitant kaip skurdo maži-
nimo strategijų dalį. Planuojant miestus ir laisvalaikio bei žaidimo galimybes, būtina 
organizuoti atitinkamas konsultacijas ir atsižvelgti į vaikų teisę išreikšti savo pažiūras 
(12 str.). Šiais atžvilgiais valstybės dalyvės raginamos skirti didesnį dėmesį ir paskirti 
reikiamus išteklius (žmogiškuosius ir finansinius) teisei į poilsį, laisvalaikį ir žaidimą 
įgyvendinti.

35. Modernios ryšių technologijos ir ankstyvoji vaikystė. 17 straipsnis pripažįsta ir 
tradicinės spausdintinės žiniasklaidos, ir moderniomis ryšių technologijomis parem-
tų masinės informacijos priemonių potencialą teigiamai prisidėti prie vaikų teisių 
įgyvendinimo. Ankstyvoji vaikystė yra speciali rinka leidėjams ir žiniasklaidos gamin-
tojams, kurie raginami platinti mažų vaikų gebėjimus ir interesus atitinkančią, jų ge-
rovei socialiniu ir ugdymo požiūriu naudingą medžiagą, atspindinčią nacionalinius 
ir regioninius vaikų aplinkybių, kultūros ir kalbos skirtumus. Būtina skirti ypatingą 
dėmesį mažumų grupių galimybei pasinaudoti masinės informacijos priemonėmis, 
kurios skatina pripažinimą ir socialinę integraciją. 17 straipsnio e punktas taip pat nu-
mato valstybių dalyvių vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad vaikai būtų apsaugoti nuo 
netinkamos ir galimai žalingos medžiagos. Didelį susirūpinimą kelia sparčiai didė-
janti modernių technologijų, įskaitant internetinę žiniasklaidą, įvairovė ir jų prieina-
mumas. Mažiems vaikams gresia didelis pavojus, jeigu jie susiduria su netinkama ar 
įžeidžiančia medžiaga. Valstybės dalyvės raginamos reguliuoti žiniasklaidos gamybą 
ir jos pateikimą taip, kad apsaugotų vaikus, taip pat padėtų tėvams / globėjams vyk-
dyti vaikų auginimo pareigas šiuo atžvilgiu (18 str.).
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VI. MAŽI VAIKAI, KURIEMS REIKIA YPATINGOS APSAUGOS

36. Mažų vaikų pažeidžiamumas dėl pavojų. Šiame bendrajame komentare Komitetas 
pažymi, kad daug mažų vaikų auga sudėtingomis aplinkybėmis, kurios dažnai pažei-
džia jų teises. Maži vaikai yra ypač pažeidžiami dėl žalos, kurią sukelia nepatikimi, ne-
pastovūs santykiai su tėvais ir globėjais, taip pat gyvenimas didelio skurdo ir nepri-
tekliaus sąlygomis, konfliktų ir smurto aplinkoje, vaikų kaip pabėgėlių perkėlimas iš 
namų arba kitos nepalankios jų gerovei kenkiančios padėtys. Mažų vaikų galimybės 
suvokti nepalankią padėtį ar atsispirti jų sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam, do-
roviniam ar socialiniam vystymuisi žalingam poveikiui yra mažesnės. Jie susiduria su 
ypač dideliu pavojumi, kai tėvai ar kiti globėjai negali tinkamai jų apsaugoti dėl ligos 
ar mirties arba dėl šeimų ir bendruomenių sutrikdymo. Kad ir kokios būtų sudėtingos 
aplinkybės, mažiems vaikams būtinas ypatingas dėmesys dėl sparčių vystymosi po-
kyčių, jie yra labiau pažeidžiami dėl ligų, traumų ir iškreipto ar sutrikdyto vystymosi 
ir yra santykinai bejėgiai išvengti ar atsispirti sunkumams ir priklauso nuo kitų asme-
nų, kurie juos apsaugotų ir skatintų interesus. Tolesniuose paragrafuose Komitetas 
atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į pagrindines Konvencijoje nurodytas sudėtingas 
aplinkybes, kurios turi akivaizdų poveikį teisėms ankstyvojoje vaikystėje. Šis sąrašas 
nėra baigtinis, o vaikai bet kuriuo atveju gali susidurti su įvairiais pavojais. Apskritai 
valstybių dalyvių tikslas turėtų būti užtikrinti, kad bet kokiomis aplinkybėmis vaikas 
būtų tinkamai apsaugotas ir galėtų įgyvendinti savo teises:

(a) prievarta ir nepriežiūra (19 str.). Maži vaikai dažnai tampa nepriežiūros, blogo 
elgesio ir prievartos, taip pat fizinio ir psichinio smurto aukomis. Labai dažnai 
prievarta vyksta šeimose, o tai gali turėtų ypač žalingą poveikį. Maži vaikai turi 
mažiausiai galimybių išvengti ar atsispirti, taip pat suprasti, kas vyksta ir prašy-
ti, kad kiti juos apsaugotų. Yra įtikinamų įrodymų, kad dėl nepriežiūros ar prie-
vartos patirta trauma turi neigiamą poveikį vystymuisi (įskaitant labai mažiems 
vaikams) ir įvertinamą poveikį smegenų vystymosi procesams. Atsižvelgdamos 
į prievartos ir nepriežiūros ankstyvojoje vaikystėje paplitimą ir įrodymus, kad 
tokie veiksmai turi ilgalaikių pasekmių, valstybės dalyvės privalo imtis visų rei-
kiamų priemonių apsaugoti pavojų patiriančius mažus vaikus ir smurto aukas, 
imdamosi teigiamų veiksmų, kad paremtų jų atsigavimą po traumos, ir tuo pačiu 
metu, vengdamos stigmatizacijos dėl patirtų pažeidimų;

(b) šeimų neturintys vaikai (20 ir 21 str.). Vaikų teisė vystytis susiduria su dideliu pa-
vojumi, kai vaikai tampa našlaičiais, būna apleisti, netekę šeimos globos ar ken-
čia dėl sužlugusių ilgalaikių santykių ar atskyrimo (pvz., dėl stichinių nelaimių ar 
kitų nepaprastųjų padėčių, epidemijų, tokių kaip ŽIV / AIDS, tėvų įkalinimo, gink-
luotų konfliktų, karų ir priverstinės migracijos). Tokios nepalankios padėtys turi 
skirtingą poveikį vaikais, priklausomai nuo asmenino atsparumo, amžiaus ir kitų 
aplinkybių, taip pat galimybių pasinaudoti platesniais paramos ir alternatyvios 
globos šaltiniais. Tyrimų duomenys rodo, kad prastos kokybės institucinė globa 
neskatina sveiko fizinio ir psichologinio vystymosi ir gali turėti sunkių neigiamų 
pasekmių ilgalaikiam socialiam prisitaikymui, ypač jaunesniems nei 3-ų metų 
amžiaus vaikams, taip pat ir jaunesniems nei 5-ių metų amžiaus vaikams. Tikėti-
na, kad kai alternatyvi globa yra būtina, apgyvendinimas šeimoje ar globa šeimos 
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aplinkoje turės teigiamą poveikį mažiems vaikams. Valstybės dalyvės raginamos 
investuoti ir remti alternatyvios globos formas, kurios gali užtikrinti saugumą, 
globos tęstinumą ir meilę, taip pat galimybę mažiems vaikams formuoti ilgalaikį 
prisirišimą, kuris remiasi abipusiu pasitikėjimu ir pagarba, pavyzdžiui, globa šei-
mos aplinkoje, įvaikinimas ir išplėstinės šeimos narių parama. Įvaikinimo atveju, 
užtikrinama, kad vaiko interesai būtų ne tik svarbiausi (3 str.), bet taip pat, „kad 
pirmiausia būtų atsižvelgiama į vaiko interesus“ (21 str.), sistemingai atsižvel-
giant ir gerbiant visas susijusias vaiko teises ir valstybių dalyvių įsipareigojimus, 
numatytus Konvencijoje ir dar kartą paminėtus šiame bendrajame komentare;

(c) pabėgėliai (22 str.). Labiausiai tikėtina, kad maži vaikai pabėgėliai bus sutrikę dėl 
to, kad prarado tai, kas buvo pažįstama kasdieninėje aplinkoje ir santykiuose. Jie 
ir jų tėvai turi vienodą teisę pasinaudoti sveikatos priežiūros, švietimo ir kitomis 
paslaugomis. Nelydimi arba nuo šeimų atskirti vaikai susiduria su ypač dideliu 
pavojumi. Savo bendrajame komentare Nr. 6 (2005) dėl nelydimų ir atskirtų vai-
kų, esančių ne savo kilmės šalyje, Komitetas siūlo išsamias rekomendacijas dėl 
tokių vaikų globos ir apsaugos;

(d) neįgalūs vaikai (23 str.). Ankstyvoji vaikystė – tai laikotarpis, kurio metu dažniau-
siai būna nustatoma negalia ir pripažįstamas poveikis vaikų gerovei ir vystymui-
si. Maži vaikai neturėtų būti institucionalizuojami vien tik dėl negalios. Vieno-
dų galimybių visiškai dalyvauti švietimo sistemoje ir bendruomenės gyvenime 
užtik rinimas, taip pat kliūčių, kurios trukdo įgyvendinti jų teises, pašalinimas, 
yra prioritetas. Maži neįgalūs vaikai turi teisę gauti specialisto pagalbą, įskaitant 
tėvų (ar kitų globėjų) paramą. Elgesys su neįgaliais vaikais visada turėtų užtikrin-
ti jų orumą, taip pat skatinti pasitikėjimą savimi (taip pat žr. 1997 m. Komiteto 
organizuotos bendrųjų diskusijų dėl neįgalių vaikų teisių dienos rekomendaci-
jas, pateiktas dokumente CRC/C/66.);

(e) pavojingas darbas (32 str.). Kai kuriose šalyse ir regionuose vaikai yra socializuo-
jami dirbti nuo ankstyvo amžiaus, taip pat užsiimti veikla, kurie gali būti pavo-
jinga, išnaudojamo pobūdžio ir kenkti jų sveikatai, ugdymui ir ilgalaikėms pers-
pektyvoms. Pavyzdžiui, maži vaikai gali būti verčiami dirbti namų ruošos darbus, 
žemės ūkio darbus arba padėti tėvams ar broliams ir seserims užsiimti pavojin-
ga veikla. Net labai maži vaikai gali būti pažeidžiami dėl ekonominio išnaudoji-
mo, pvz., naudojami ar samdomi elgetauti. Mažų vaikų išnaudojimas pramogų 
pramonėje, įskaitant televiziją, kiną, reklamą ir kitas šiuolaikines žiniasklaidos 
priemones, taip pat verčia sunerimti. Valstybėms dalyvėms tenka ypatinga at-
sakomybė dėl kraštutinių pavojingo vaikų darbo formų, identifikuotų TDO kon-
vencijoje Nr. 182 (1999) dėl blogiausių vaikų darbo formų;

(f ) piktnaudžiavimas priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis (33 str.). Nors labai 
maži vaikai retai piktnaudžiauja priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis, 
jiems gali reikėti specialios sveikatos priežiūros, jeigu jie gimsta alkoholikėms 
ar narkomanėms motinoms, taip pat apsaugos, jeigu šeimos nariai smurtauja ir 
vaikai susiduria su pavojumi dėl narkotikų. Jie taip pat gali kentėti dėl neigiamų 
alkoholiu ar narkotikais piktnaudžiaujančios šeimos gyvenimo sąlygų ir priežiū-
ros kokybės pasekmių, taip pat kyla grėsmė, kad jie pradės anksti piktnaudžiauti 
priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis;
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(g) seksualinė prievarta ir išnaudojimas (34 str.). Maži vaikai, ypač mergaitės, yra 
pažeidžiami dėl ankstyvos seksualinės prievartos ir išnaudojimo šeimoje ir už 
jos ribų. Sunkiomis sąlygomis gyvenantys maži vaikai susiduria su ypač dideliu 
pavojumi, pavyzdžiui, mergaitės gali būti įdarbinamos kaip namų ūkio darbi-
ninkės. Maži vaikai taip pat gali tapti pornografijos gamintojų aukomis (ši tema 
aptarta 2002 m. Vaiko teisių konvencijos fakultatyviniame protokole dėl vaikų 
pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos);

(h) vaikų pardavimas, prekyba ir grobimas (35 str.). Komitetas dažnai reiškė susirū-
pinimą dėl įrodymų apie apleistų ir atskirtų vaikų pardavimą ir prekybą įvairiais 
tikslais. Kalbant apie jaunesnio amžiaus vaikų grupes, tokie tikslai gali būti susi-
ję su įvaikinimu, ypač (bet ne tik), kai įsivaikinti nori užsieniečiai. Fakultatyvinis 
protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, taip 
pat ir 1993 m. Hagos konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarp-
tautinio įvaikinimo srityje pateikia sistemą ir mechanizmus, skirtus užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui šioje srityje, o Komitetas nuolat primygtinai ragina valstybes 
dalyves, kurios pripažįsta ir (arba) sudaro galimybę įsivaikinti, ratifikuoti arba pri-
tarti šiai sutarčiai. Visuotinė gimimo registracija ir tarptautinis bendradarbiavi-
mas gali padėti kovoti su tokiais teisių pažeidimais;

(i) nuo normų nukrypstantis elgesys ir įstatymų pažeidimas (40 str.). Maži vaikai (jau-
nesni nei 8-ių metų amžiaus; žr. 4 paragrafą) jokiomis aplinkybėmis negali būti 
įtraukti į baudžiamosios atsakomybės amžiaus apibrėžimus. Mažiems vaikams, 
kurie blogai elgiasi arba pažeidžia įstatymus, reikia užjaučiančios pagalbos ir 
supratingumo, siekiant padidinti jų gebėjimus, susijusius su asmenine kontro-
le, socialine empatija ir konfliktų sprendimu. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, 
kad tėvai / globėjai sulauktų tinkamos paramos ir būtų mokomi vykdyti savo 
pareigas (18 str.), o vaikai turėtų galimybę dalyvauti kokybiško ankstyvojo ugdy-
mo ir globos procese, taip pat (jei reikia) konsultuotis su specialistais / gydytis.

37. Šiomis aplinkybėmis ir kitų išnaudojimo formų atveju (36 str.), Komitetas ragina vals-
tybes dalyves integruoti konkrečias mažų vaikų situacijas į teisės aktus, politikas ir in-
tervencijas, siekiant skatinti fizinį ir psichologinį atsigavimą ir socialinę reintegraciją 
aplinkoje, kuri remia orumą ir savigarbą (39 str.).

VII. GEBĖJIMŲ UGDYMAS ANKSTYVOJOJE VAIKYSTĖJE

38. Išteklių paskirstymas ankstyvojoje vaikystėje. Siekiant užtikrinti visišką vaikų 
teisių įgyvendinimą šiuo labai svarbiu jų gyvenimo etapu (ir atsižvelgiant į anks-
tyvosios vaikystės patirčių poveikį ilgalaikėms perspektyvoms), valstybės dalyvės 
raginamos priimti visapusiškus, strateginius ir terminus turinčius planus ankstyva-
jai vaikystei pagal teisėmis pagrįstą sistemą. Todėl būtina padidinti žmogiškuosius 
ir finansinius išteklius, skiriamus su ankstyvąja vaikyste susijusioms paslaugoms ir 
programoms (4 str.). Komitetas pripažįsta, kad valstybės dalyvės, įgyvendindamos 
vaiko teises ankstyvojoje vaikystėje, tai daro iš labai skirtingų pradžios taškų, atsi-
žvelgiant į egzistuojančią ankstyvosios vaikystės politikos ir paslaugų ir profesinio 
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mokymo infrastruktūrą, taip pat į turimus išteklius ankstyvajai vaikystei. Komitetas 
taip pat pripažįsta, kad valstybės dalyvės, įgyvendindamos teises vaikystėje, gali 
susidurti su konkuruojančiais prioritetais, pavyzdžiui, šalyse, kuriose vis dar nėra vi-
suotinės sveikatos priežiūros ir pradinio ugdymo. Vis dėlto svarbu, kad valstybės 
pakankamai investuotų į paslaugas ir infrastruktūrą ir skirtų bendrųjų išteklių anks-
tyvajai vaikystei dėl daugelio šiame bendrajame komentare išdėstytų priežasčių. 
Todėl valstybės dalyvės yra raginamos sukurti stiprias ir teisingas partnerystes tarp 
vyriausybės, viešųjų paslaugų, nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus ir 
šeimų, siekiant finansuoti visapusiškas paslaugas ir remti mažų vaikų teises. Galiau-
siai Komitetas pabrėžia, kad paslaugų decentralizavimo atveju, maži vaikai neturėtų 
būti nuskriausti.

39. Duomenų rinkimas ir valdymas. Komitetas dar kartą pabrėžia visapusiškų, naujau-
sių kokybinių ir kiekybinių duomenų svarbą visiems ankstyvosios vaikystės aspek-
tams, siekiant kurti, stebėti ir analizuoti pasiektą pažangą ir vertinti politikų poveikį.  
Komitetas supranta, kad dauguma valstybių dalyvių neturi tinkamų nacionalinių 
duomenų apie ankstyvąją vaikystę, susijusių su daugeliu Konvencijoje minimų sričių, 
rinkimo sistemų, taip pat pripažįsta, kad speciali išskaidyta informacija apie vaikus 
ankstyvaisiais metais nėra lengvai prieinama. Komitetas ragina visas valstybes daly-
ves sukurti duomenų rinkimo ir rodiklių sistemą, kuri atitiktų Konvenciją, o duome-
nys būtų išskaidyti pagal lytį, amžių, šeimos struktūrą, gyvenamąją vietą (mietas ir 
kaimas) ir kitas atitinkamas kategorijas. Ši sistema turėtų apimti visus jaunesnius nei 
18-os metų amžiaus vaikus ir didelį dėmesį skirti ankstyvajai vaikystei, ypač pažei-
džiamoms grupėms priklausantiems vaikams.

40. Gebėjimų ugdymas ankstyvosios vaikystės tyrimų srityje Komitetas jau anksčiau 
yra pažymėjęs, kad buvo atlikti išsamūs tyrimai apie visus vaikų sveikatos, augimo, 
kognityvinio, socialinio ir kultūrinio vystymosi aspektus, taip pat apie teigiamų ir nei-
giamų veiksnių įtaką jų gerovei ir galimą ankstyvosios globos ir ugdymo programų 
poveikį. Atliekama vis daugiau tyrimų apie ankstyvąją vaikystę, kurie remiasi žmo-
gaus teisių perspektyva, ypač apie tai, kaip galima užtikrinti pagarbą vaikų dalyva-
vimo teisėms, įskaitant jiems dalyvaujant tyrimų procese. Tyrimų duomenimis apie 
ankstyvąją vaikystę paremta teorija ir įrodymai gali būti labai naudingi, formuojant 
politikas ir praktikas, taip pat stebint ir vertinant iniciatyvas ir visų už mažų vaikų 
gerovę atsakingų asmenų ugdymą ir mokymą. Tačiau Komitetas taip pat atkreipia 
dėmesį į dabartinių tyrimų apribojimus, susijusius su per dideliu dėmesiu ankstyvajai 
vaikystei ribotuose kontekstuose ir pasaulio regionuose. Komitetas ragina valstybes 
dalyves sukurti nacionalinius ir vietos gebėjimus, susijusius su ankstyvosios vaikys-
tės tyrimais, ypač atliekamais, remiantis žmogaus teisių perspektyva, kaip ankstyvo-
sios vaikystės planavimo proceso dalį.

41. Mokymas apie teises ankstyvojoje vaikystėje. Žinios ir patirtis ankstyvosios vai-
kystės srityje nėra pastovios ir ilgainiui keičiasi. Tai vyksta dėl įvairių socialinių ten-
dencijų, kurios daro poveikį mažų vaikų, jų tėvų ir kitų globėjų gyvenimui, besikei-
čiančių mažų vaikų globos ir ugdymo politikos ir prioritetų, naujovių vaikų priežiūros 
srityje, mokymo programų ir pedagogikos metodų, taip pat naujų tyrimų duomenų. 
Visi už vaiką atsakingi asmenys, įgyvendindami vaiko teises ankstyvojoje vaikystėje, 
kaip ir patys vaikai, įgydami supratimą apie savo vaidmenį šeimose, mokyklose ir 
bendruomenėse, susiduria su sunkumais. Valstybės dalyvės raginamos organizuoti 
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sistemingą mokymą apie vaiko teises vaikams ir jų tėvams, taip pat visiems su vaikais 
dirbantiems specialistams, ypač parlamento nariams, teisėjams, teismo pareigūnams, 
advokatams, teisėsaugos pareigūnams, valstybės tarnautojams, vaikų institucijose ir 
sulaikymo įstaigose dirbantiems darbuotojams, mokytojams, sveikatos sistemos dar-
buotojams, socialiniams darbuotojams ir vietos lyderiams. Be to, Komitetas ragina 
valstybes dalyves organizuoti informuotumo kampanijas plačiajai visuomenei.

42. Tarptautinė pagalba. Pripažindamas išteklių apribojimus, kurie turi įtakos daugeliui 
valstybių dalyvių, siekiančių įgyvendinti šiame bendrajame komentare numatytas 
visapusiškas nuostatas, Komitetas rekomenduoja institucijoms donorėms, įskaitant 
Pasaulio banką, kitus Jungtinių Tautų organus ir dvišalius donorus, skirti finansinę ir 
techninę paramą ankstyvosios vaikystės plėtros programoms. Be to, parama tarptau-
tinę pagalbą gaunančioms šalims darnios plėtos procese turėtų būti jų pagrindinis 
tikslas. Veiksmingas tarptautinis bendradarbiavimas taip pat gali sustiprinti anksty-
vosios vaikystės gebėjimų ugdymą politikos formavimo, programų kūrimo, moksli-
nių tyrimų ir profesinio mokymo srityse.

43. Žvelgiant į ateitį. Komitetas ragina visas valstybes dalyves, tarpvyriausybines or-
ganizacijas, nevyriausybines organizacijas, akademines įstaigas, profesines grupes 
ir vietos bendruomenes toliau remti nepriklausomų vaikų teisių institucijų steigimą 
ir skatinti tęstinį, aukšto lygio dialogą politikos klausimais ir mokslinius tyrimus apie 
ypatingą ankstyvosios vaikystės kokybės svarbą, įskaitant diskusijas tarptautiniu, na-
cionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu.
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VAIKO TEISIŲ KOMITETAS
Keturiasdešimt antroji sesija
Ženeva, 2006 m. gegužės 15 d. – birželio 2 d.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 8 (2006) 
DĖL VAIKO TEISĖS BŪTI APSAUGOTAM 
NUO FIZINIŲ BAUSMIŲ IR KITŲ ŽIAURIŲ AR 
ŽEMINANČIŲ BAUSMIŲ FORMŲ (19 STRAIPSNIS, 
28 STRAIPSNIO 2 DALIS, 37 STRAIPSNIS, INTER ALIA)
  

I. TIKSLAI

1. Vaiko teisių komitetas po dviejų 2000 m. ir 2001 m. įvykusių bendrųjų diskusijų apie smur-
tą prieš vaikus dienų nusprendė parengti bendrųjų komentarų, susijusių su smurto prieš 
vaikus panaikinimu, seriją. Šis bendrasis komentaras yra pirmasis šį klausimą nagrinėjantis 
serijos dokumentas. Komitetas siekia valstybėms dalyvėms pateikti gaires dėl su vaiko ap-
sauga nuo visų formų smurto susijusių Konvencijos nuostatų supratimo. Šis bendrasis ko-
mentaras atkreipia dėmesį į fizines bausmes ir kitas žiaurias ar žeminančias bausmių formas, 
kuriuos šiuo metu yra plačiai priimtinos ir praktikuojamos smurto prieš vaikus formos.

2. Vaiko teisių konvencija ir kiti tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai pripažįsta vaiko 
teisę, kad būtų gerbiamas vaiko žmogiškasis orumas ir fizinis vientisumas, taip pat vie-
noda apsauga pagal įstatymus. Komitetas parengė šį bendrąjį komentarą, siekdamas 
pabrėžti visų valstybių dalyvių įsipareigojimą kuo skubiau uždrausti ir panaikinti visas 
fizines bausmes ir kitas žiaurias ar žeminančias bausmių formas vaikų atžvilgiu, taip pat 
išdėstyti teisines ir kitas sąmoningumo didinimo bei edukacines priemones, kurių vals-
tybės dalyvės privalo imtis.

3. Plačiai pripažįstamų ar toleruojamų vaikams taikomų fizinių bausmių ar jų panaikinimo 
šeimoje, mokyklose ir kitose aplinkose klausimo sprendimas yra ne tik valstybių dalyvių 
įsipareigojimas pagal Konvenciją. Tai yra ir pagrindinė visų formų smurto visuomenėje 
mažinimo ir prevencijos strategija.

II. BENDRASIS PAGRINDAS

4. Savo ankstesnėse sesijose Komitetas skyrė specialų dėmesį vaikų teisės būti apsau-
gotiems nuo visų formų smurto įtvirtinimui. Peržiūrėjęs valstybių dalyvių ataskaitas ir  
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atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus tyrimą apie smurtą prieš 
vaikus, Komitetas išreiškė didelį susirūpinimą dėl plačiai įtvirtinto fizinių bausmių ir 
kito žiauraus ar žeminančio vaikų baudimo teisėtumo ir visuomenės pritarimo.1 Jau 
1993 m. Komitetas savo ketvirtosios sesijos ataskaitoje pažymėjo, kad „pripažįsta fi-
zinių bausmių klausimo svarbą, siekiant tobulinti vaiko teisių skatinimo ir apsaugos 
sistemą, ir nusprendė ir toliau skirti dėmesį šiam klausimui valstybių dalyvių ataskaitų 
analizės procese“.2

5. Pradėjęs valstybių dalyvių ataskaitų peržiūrą, Komitetas rekomendavo daugiau nei 
130 valstybių visuose kontinentuose uždrausti visas fizines bausmes šeimoje ir kito-
se aplinkose.3 Komiteto veiklą skatina tai, kad vis didesnis valstybių dalyvių skaičius 
imasi reikiamų teisinių ir kitų priemonių, siekdamos įtvirtinti vaikų teisę, kad būtų 
gerbiamas jų žmogiškasis orumas ir fizinis vientisumas bei vienoda apsauga pagal 
įstatymus. Komitetas supranta, kad iki 2006 m. daugiau nei 100 valstybių uždraudė 
fizines bausmes mokyklose ir nepilnamečių baudžiamosiose sistemose. Vis didėjan-
tis valstybių skaičius uždraudė fizines bausmes namuose, šeimoje ir visose alterna-
tyvios globos aplinkose.4

6. 2000 m. rugsėjo mėn. Komitetas organizavimo pirmąją iš dviejų bendrųjų diskusijų 
dėl smurto prieš vaikus dienų, kurios metu daugiausia dėmesio buvo skirta valstybės 
vykdomam smurtui prieš vaikus. Komitetas parengė išsamias rekomendacijas, kurios 
apėmė visų fizinių bausmių uždraudimą ir viešųjų informacinių kampanijų organiza-
vimą, „siekiant didinti sąmoningumą ir sensibilizuoti visuomenę dėl žmogaus teisių 
pažeidimų šioje srityje sunkumo ir žalingo jų poveikio vaikams, taip pat spręsti kultū-
rinio smurto prieš vaikus pripažinimo klausimą ir skatinti nulinės tolerancijos smurtui 
politiką“.5

7. 2001 m. balandžio mėn. Komitetas parengė savo pirmąjį komentarą dėl švietimo tikslų 
ir dar kartą pakartojo, kad fizinės bausmės nesiderina su Konvencija: „… Vaikai nepra-
randa savo žmogaus teisių, peržengę mokyklos ribas. Todėl, pavyzdžiui, švietimas turi 
būti organizuojamas taip, kad gerbtų prigimtinį vaiko orumą, suteiktų vaikui galimybę 
laisvai išreikšti savo pažiūras pagal 12 straipsnio 1 dalį ir dalyvauti mokyklos gyvenime. 
Švietimas taip pat turi būti organizuojamas taip, kad gerbtų griežtas drausmės ribas, 
nurodytas 28 straipsnio 2 dalyje, ir skatintų nesmurtinį elgesį mokykloje. Komitetas savo 
baigiamosiose pastabose ne kartą aiškiai pabrėžė, kad fizinės bausmės negerbia nei pri-
gimtinio vaiko orumo, nei griežtų mokyklos drausmės ribų …“.6

1 Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus tyrimo apie smurtą prieš vaikus ataskaita, kuri turėtų būti pateikta Jun-
ginių Tautų Generalinei Asamblėjai 2006 m. rudenį. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite adresu  
http://www.violencestudy.org.

2 Vaiko teisių komiteto ataskaita apie ketvirtąją sesiją, 1993 m. spalio 25 d., CRC/C/20, 176 paragrafas.
3 Visas Komiteto baigiamąsias pastabas galima peržiūrėti adresu www.ohchr.org.
4 Pasaulinės iniciatyvos panaikinti fizines bausmes vaikams visame pasaulyje pateikta ataskaita apie fizinių bausmių teisi-

nį statusą adresu www.endcorporalpunishment.org.
5 Vaiko teisių komiteto organizuota bendrųjų diskusijų diena, ataskaita apie dvidešimt penktąją sesiją, 2000 m. rugsėjo–

spalio mėn., CRC/C/100, 666–688 paragrafai.
6 Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 1 dėl švietimo tikslų 8 paragrafas, 2001 m. balandžio 17 d., CRC/GC/2001/1.
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8. Rekomendacijose, parengtose po antrąją dieną vykusių bendrųjų diskusijų, organi-
zuotų 2001 m. rugsėjo mėn., dėl „Smurto prieš vaikus šeimoje ir mokyklose“, Komite-
tas kvietė valstybes dalyves „nedelsiant priimti arba atšaukti savo teisės aktus, siekiant 
uždrausti visų formų smurtą šeimoje ir mokyklose, įskaitant kaip drausmės formą, 
kaip tai nurodyta Konvencijos nuostatose ...”.7

9. 2000 m. ir 2001 m. organizuotų Komiteto bendrųjų diskusijų dienų metu buvo pareng-
ta rekomendacija per Generalinę Asamblėją pateikti prašymą Jungtinių Tautų genera-
liniam sekretoriui atlikti išsamų tarptautinį tyrimą apie smurtą prieš vaikus. Jungtinių 
Tautų Generalinė Asamblėja įvykdė šį prašymą 2001 m.8 Atsižvelgiant į 2003–2006 m. 
vykdytą tyrimą, buvo pabrėžtas poreikis uždrausti visą šiuo metu legalizuotą smurtą 
prieš vaikus, taip pat buvo atkreiptas dėmesys į pačių vaikų nerimą dėl beveik visuoti-
nai paplitusio fizinių bausmių taikymo šeimoje, taip pat daugelio valstybių mokyklose 
ir kitose institucijose ir nepilnamečių baudžiamosios teisės sistemose įtvirtinto fizinių 
bausmių taikymo įstatymus pažeidusiems vaikams teisėtumo.

III. APIBRĖŽIMAI

10. „Vaikas“, kaip ir Konvencijoje, yra apibrėžtas kaip „kiekvienas žmogus, neturintis 18-os 
metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau“.9

11. Komitetas apibrėžia „kūno“ ar „fizinę“ bausmę kaip bet kokią fizinę jėgą naudojan-
čią bausmę, siekiant sukelti bet kokį, nors ir nestiprų skausmą ar diskomfortą. Daž-
niausiai tokios bausmės apima vaikų mušimą (pliaukštelėjimą, sudavimą plaštaka, 
pliaukštelėjimą per užpakalį) ranka ar įrankiu (rimbu, lazda, diržu, batu, mediniu 
šaukštu ir kt.). Tačiau fizinės bausmės gali apimti ir vaiko spardymą, purtymą ir mė-
tymą, braižymą, žnaibymą, kandžiojimą, plaukų tampymą ir mušimą per ausis, vaikų 
vertimą likti nepatogioje padėtyje, deginimą, plikymą karštu vandeniu ar priverstinį 
rijimą (pvz., vaiko burnos plovimą muilu ar vertimą nuryti aštrius prieskonius). Ko-
miteto nuomone, fizinė bausmė visada yra žeminanti. Be to, kai kuriuos nefizinių 
bausmių formos taip pat yra žiaurios ir žeminančios, todėl neatitinka Konvencijos, 
pavyzdžiui, bausmės, kurios vaiką menkina, žemina, kritikuoja, kaltina, grasina, gąs-
dina ar pašiepia.

12. Fizinės bausmės ir kitos žiaurios ar žeminančios vaikų baudimo formos yra taikomos 
įvairiose aplinkose, įskaitant namus ir šeimą, visų formų alternatyvios globos aplin-
kose, mokyklose ir kitose švietimo įstaigose bei teisingumo sistemoje (kaip teismo 

7 Vaiko teisių komiteto organizuotos bendrųjų diskusijų dėl smurto prieš vaikus šeimoje ir mokykloje diena, ataskaita apie 
dvidešimt aštuntąją sesiją, 2001 m. rugsėjo–spalio mėn., CRC/C/111, 701–745 paragrafai.

8 Generalinės asamblėjos rezoliucija 56/138.
9 1 straipsnis.
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paskirtos bausmės ar baudimas bausmės atlikimo ir kitose įstaigose), vaikų darbo si-
tuacijose ir bendruomenėje.

13. Nors Komitetas atmeta bet kokį smurto ir žeminimo kaip vaikų baudimo formų pa-
teisinimą, jis jokiu būdu neatmeta teigiamo drausminimo koncepcijos. Sveikas vaiko 
vystymasis priklauso nuo tėvų ir kitų suaugusiųjų, kurie, atsižvelgdami į didėjančius 
vaikų gebėjimus, gali vaikus pakreipti ir jiems vadovauti, kad padėtų atsakingai gy-
venti visuomenėje.

14. Komitetas pripažįsta, kad vaikų, ypač kūdikių ir mažų vaikų, auginimas ir jų priežiū-
ra, reikalauja dažnų fizinių veiksmų ir intervencijų, siekiant juos apsaugoti. Tai stipriai 
skiriasi nuo sąmoningo ir baudžiamojo jėgos naudojimo, siekiant sukelti tam tikrą 
skausmą, diskomfortą ar pažeminti. Kaip suaugusieji mes žinome skirtumą tarp fizinio 
veiksmo ir baudžiamosios prievartos. Šiuos veiksmus nesunku atskirti, jeigu jie yra su-
siję su vaikais. Visose valstybėse įstatymai tiesiogiai arba netiesiogiai leidžia naudoti 
nebaudžiamojo pobūdžio būtiną jėgą žmonėms apsaugoti.

15. Komitetas pripažįsta, kad egzistuoja išskirtinės aplinkybės, kai mokytojai arba kiti as-
menys, pvz., su vaikais institucijose arba su įstatymus pažeidusiais vaikais dirbantys 
asmenys, gali susidurti su pavojingu elgesiu, kuris pateisintina pagrįsto suvaržymo 
naudojimą tokiam elgesiui kontroliuoti. Tačiau ir čia egzistuoja aiškus skirtumas tarp 
jėgos naudojimo, kurį motyvuoja poreikis apsaugoti vaiką ir kitus asmenis, ir jėgos 
naudojimo, siekiant nubausti. Visada turi būti taikomas būtiniausios jėgos naudojimo 
kuo trumpesniam laikui principas. Siekiant sumažinti būtinybę naudoti suvaržymą ir 
užtikrinti, kad bet kokie naudojami metodai būtų saugūs ir atitiktų situaciją bei ne-
naudotų sąmoningo skausmo sukėlimo kaip kontrolės formos, būtinos išsamios gai-
rės ir mokymas.

IV. ŽMOGAUS TEISIŲ STANDARTAI IR FIZINĖS BAUSMĖS VAIKAMS

16. Prieš Vaiko teisių konvencijos priėmimą „kiekvieno asmens“ teisė, kad būtų gerbiamas 
jo (jos) žmogiškasis orumas ir fizinis vientisumas bei vienoda apsauga pagal įstatymus, 
buvo įtvirtinta Tarptautinėje žmogaus teisių chartijoje, kurią sudaro Visuotinė deklara-
cija ir Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas ir Tarptautinis ekonominių, sociali-
nių ir kultūrinių teisių paktas. Įtvirtindamas valstybių dalyvių įsipareigojimą uždrausti ir 
panaikinti fizines bausmes ir kitas žiaurias ar žeminančias baudimo formas, Komitetas 
pažymi, kad Vaiko teisių konvencija remiasi šiuo pagrindu. Kiekvieno asmens orumas 
yra pagrindinis tarptautinės žmogaus teisių teisės principas.

17. Vaiko teisių preambulė dar kartą patvirtina, kad, vadovaujantis Jungtinių Tautų char-
tijos principais, pakartotais Visuotinės deklaracijos preambulėje, „visiems visuomenės 
nariams įgimto orumo, lygių ir neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo 
ir taikos žemėje pagrindas“. Konvencijos preambulė taip pat primena, kad Jungtinės 
Tautos Visuotinėje deklaracijoje „pareiškė, kad vaikai turi teisę gauti ypatingą globą ir 
paramą“.
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18. Pagal Konvencijos 37 straipsnį valstybės privalo užtikrinti, kad „nė vienas vaikas ne-
patirtų kankinimų ar kitokio žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio 
ar bausmių“. 19 straipsnis papildo šį įsipareigojimą, todėl valstybės dalyvės, „siekda-
mos apginti vaiką nuo įvairiausio pobūdžio fizinio ar psichologinio smurto, įžeidimų 
ar piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo ar nerūpestingo elgesio, grubaus elgesio 
ar išnaudojimo, įskaitant seksualinį piktnaudžiavimą, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, 
teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens, imasi visų reikiamų teisinių, 
administracinių, socialinių ir švietimo priemonių“. Čia nėra jokių dviprasmybių, nes 
nurodymas „įvairiausio pobūdžio fizinio ar psichologinio smurto“ nepalieka jokių gali-
mybių legalizuoti smurtą prieš vaikus. Fizinės bausmės ir kitos žiaurios ar žeminančios 
baudimo formos yra smurto formos, todėl valstybės privalo imtis visų reikiamų teisi-
nių, administracinių, socialinių ir edukacinių priemonių, siekdamos panaikinti smurto 
formas.

19. Be to, Konvencijos 28 straipsnio 2 dalis apie drausmę mokykloje nurodo, kad valsty-
bės dalyvės „imasi visų reikiamų priemonių, kad drausmė mokyklose būtų palaikoma 
metodais, atspindinčiais pagarbą vaiko orumui atitinkamai pagal šios Konvencijos  
reikalavimus“.

20. 19 straipsnyje ir 28 straipsnio 2 dalyje fizinė bausmė nėra tiesiogiai minima. Konvencijos 
travaux préparatoires neįregistravo jokių diskusijų dėl fizinių bausmių projekto rengimo 
proceso metu. Tačiau Konvencija, kaip ir visi žmogaus teisių dokumentai, turi būti laiko-
mi gyvais dokumentais, kurių aiškinimas ilgainiui keičiasi. Per 17 metų nuo Konvencijos 
priėmimo fizinių bausmių, taikomų vaikams jų namuose, mokyklose ir kitose instituci-
jose, paplitimas tapo dar geriau matomas. Prie to prisidėjo pagal Konvenciją teikiamos 
ataskaitos, atliekami tyrimai ir palaikymas, be viso kito, iš nacionalinių žmogaus teisių 
institucijų ir nevyriausybinių organizacijų (NVO).

21. Todėl tampa aišku, kad praktika tiesiogiai prieštarauja vienodoms ir neatsiejamoms vai-
kų teisėms, kad būtų gerbiamas jų žmogiškasis orumas ir fizinis vientisumas. Išskirtinė 
vaikų prigimtis, jų pradinės priklausomybės nuo kitų ir vystymosi būklė, unikalus žmo-
giškasis potencialas ir pažeidžiamumas reikalauja daugiau, o ne mažiau, teisinės ir kito-
kios apsaugos nuo visų formų smurto.

22. Komitetas pabrėžia, kad smurtinių ir žeminančių bausmių vaikams panaikinimas,  
priimant įstatymų pakeitimus ir imantis kitų reikiamų priemonių, yra tiesioginis ir  
kategoriškas valstybių dalyvių įsipareigojimas. Komitetas taip pat pažymi, kad kiti sutar-
ties organai, įskaitant Žmogaus teisių komitetą, Ekonominių, socialinių ir kultūrinių tei-
sių komitetą ir Komitetą prieš kankinimą, savo baigiamosiose pastabose, susijusiose su 
valstybių dalyvių ataskaitomis pagal atitinkamus dokumentus, išreiškė tokią pačią nuo-
monę ir rekomendavo uždrausti fizines bausmes mokyklose, baudžiamosios teisės sis-
temoje ir, kai kuriais atvejais, šeimoje, taip pat imtis kitų reikiamų priemonių. Pavyzdžiui, 
Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas savo bendrajame komentare Nr. 13 
(1999) dėl teisės įgyti išsilavinimą teigė, kad „Komiteto nuomone, fizinės bausmės neati-
tinka Visuotinėje deklaracijoje ir abiejuose paktuose įtvirtintų pagrindinio tarptautinių  
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žmogaus teisių teisės principo – asmens orumo. Kiti drausmės mokykloje aspektai taip 
pat gali būti nesuderinami su drausminimu mokykloje, įskaitant viešą žeminimą.“10

23. Fizines bausmes taip pat pasmerkė regioniniai žmogaus teisių mechanizmai. Euro-
pos žmogaus teisių teismas savo sprendimuose nuosekliai pasmerkė fizines bausmes 
vaikams, pirmiausia baudžiamosios teisės sistemoje, vėliau mokyklose, įskaitant pri-
vačias mokyklas, ir pastaruoju metu – namuose.11 Europos socialinių teisių komitetas, 
stebėdamas, kaip Europos tarybos valstybės narės laikosi Europos socialinės chartijos 
ir pataisytos Europos socialinės chartijos, nustatė, kad siekiant laikytis chartijų, būtina 
teisės aktais uždrausti bet kokios formos smurtą prieš vaikus mokyklose, kitose insti-
tucijose, namuose ar kitose aplinkose.12

24. Pagal Amerikos šalių žmogaus teisių teismo išreikštą patariamąją nuomonę dėl „Vaiko 
žmogaus teisių teisinio statuso“ (2002) Amerikos žmogaus teisių konvencijos valsty-
bės dalyvės „privalo ... priimti visas teigiamas priemones, būtinas užtikrinti vaikų ap-
saugą nuo blogo elgesio santykiuose su valdžios institucijomis, kitais individais ar ne-
vyriausybinėmis organizacijomis“. Teismas cituoja Vaiko teisių konvencijos nuostatas, 
Vaiko teisių komiteto išvadas ir Europos žmogaus teisių teismo sprendimus, susijusius 
su valstybių įsipareigojimais apsaugoti vaikus nuo smurto, įskaitant smurtą šeimoje. 
Teismas daro išvadą, kad „valstybė privalo priimti teigiamas priemones, siekdama vi-
siškai užtikrinti veiksmingą vaiko teisių įgyvendinimą“.13

25. Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisija stebi Afrikos žmogaus ir tautų chartijos įgy-
vendinimą. 2003 m. priimtame sprendime dėl individualaus bendravimo, susijusio su 
studentams skirta „botago kirčių“ bausme, komisija nustatė, kad tokia bausmė pa-
žeidžia Afrikos chartijos 5 straipsnį, kuris draudžia žiaurias, nežmoniškas ar žeminan-
čias bausmes. Komisija pareikalavo, kad atitinkama vyriausybė pakeistų įstatymą ir 
uždraustų rimbo kirčių bausmę, taip pat imtųsi reikiamų priemonių, kad užtikrintų 
kompensacijas aukoms. Savo sprendime komisija nurodo, kad „Asmenys ir ypač ša-
lies vyriausybė neturi teisės taikyti fizinio smurto asmenims už nusikaltimus. Tokia 
teisė prilygtų valstybės sankcionuotam kankinimui pagal chartiją ir prieštarautų šios 
žmogaus teisių sutarties pobūdžiui“.14 Vaiko teisių komitetas džiaugiasi, kad daugelyje  

10 Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 13 dėl teisės įgyti išsilavinimą (13 str.), 
1999, 41 paragrafas.

11 Fizinės bausmės buvo pasmerktos keliuose Europos žmogaus teisių komisijos sprendimuose ir Europos žmogaus tei-
sių teismo sprendimuose. Žr. ypač Tyrer prieš JK, 1978; Campbell ir Cosans prieš JK, 1982; Costello-Roberts prieš JK, 1993; 
A prieš JK, 1998. Europos teismo sprendimus galima peržiūrėti adresu http://www.echr.coe.int/echr.

12  Europos socialinių teisių komiteto bendrosios pastabos dėl 7 straipsnio 10 dalies ir 17 straipsnio. Išvados XV-2, 1 tomas, 
„Bendroji įžanga“, 26 psl., 2001; nuo to laiko Komitetas parengė išvadas ir nustatė, kad kai kurios valstybės narės nesilaikė 
reikalavimų, nes neuždraudė visų fizinių bausmių šeimoje ir kitose aplinkose. 2005 m. jis priėmė sprendimą dėl kolek-
tyvinių skundų, pateiktų pagal chartijas, ir nustatė, kad trys valstybės nesilaikė reikalavimų, nes neuždraudė smurto. 
Daugiau informacijos http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/; taip pat Eliminating corporal punishment: a human 
rights imperative for Europe’s children, Council of Europe Publishing, 2005.

13 Amerikos šalių žmogaus teisių teismo patariamoji nuomonė OC-17/2002, 2002 m. rugpjūčio 28 d., 87 ir 91 paragrafai.
14 Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisija, Curtis Francis Doebbler prieš Sudaną, komentaras Nr. 236/2000 (2003); žr.  

42 paragrafą.
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šalių konstituciniai ir kiti teismai priėmė sprendimus, kurie pasmerkė fizines baus-
mes vaikams kai kuriose arba visose aplinkose, ir daugeliu atvejų cituoja Vaiko teisių 
konvenciją.15

26. Kai Vaiko teisių komitetas, nagrinėdamas kai kurių valstybių dalyvių ataskaitas, iš-
kėlė fizinių bausmių panaikinimo klausimą, kartais vyriausybių atstovai užsiminda-
vo, kad tam tikros „pagrįstos“, „nuosaikios“ fizinės bausmės gali būti pateisintos kaip 
atitinkančios vaiko „interesus“. Komitetas Konvencijos reikalavimą visuose su vaiku 
susijusiuose veiksmuose pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus nustatė kaip svarbų 
bendrąjį principą (3 straipsnio 1 dalis). Be to, Konvencijos 18 straipsnyje įtvirtinta 
nuostata, kad vaiko interesai turi būti pagrindinis tėvų rūpestis. Tačiau vaiko interesų 
aiškinimas turi atitikti visą Konvenciją, įskaitant įsipareigojimą apsaugoti vaikus nuo 
visų formų smurto ir reikalavimą deramai atsižvelgti į vaiko pažiūras, ir negali būti 
naudojamas, siekiant paaiškinti praktikas, įskaitant fizines bausmes ir kitas žiaurias ar 
žeminančias baudimo formas, kurios prieštarauja vaiko žmogiškajam orumui ir teisei 
į fizinį vientisumą.

27. Konvencijos preambulė šeimą laiko pagrindine visuomenės ląstele ir natūralia visų jos 
narių, ypač vaikų, augimo ir gerovės aplinka. Pagal Konvenciją valstybės privalo gerbti 
ir remti šeimas. Nėra jokio prieštaravimo valstybių įsipareigojimui užtikrinti, kad kartu 
su kitais šeimos nariais vaikų žmogiškasis orumas ir fizinis vientisumas šeimoje būtų 
visiškai apsaugotas.

28. Pagal 5 straipsnį valstybės privalo gerbti tėvų atsakomybes, teises ir pareigas „tinkamai, 
pagal didėjančius sugebėjimus, vaiką pakreipti ir, jam naudojantis šia Konvencija pripa-
žintomis teisėmis, vadovauti“. Šuo atveju, „tinkamai“ pakreipti ir vadovauti aiškinimas 
turi atitikti visą Konvenciją ir nepalieka galimybių pateisinti smurtą ar kitas žiaurias ar 
žeminančias drausminimo formas.

29. Kai kurie fizines bausmes pagrindžia tikėjimu ir teigia, kad tam tikros religinių tekstų 
interpretacijos ne tik pateisina tokių bausmių naudojimą, bet ir įpareigoja jas taikyti. 
Kiekvieno asmens teisė laisvai išpažinti religiją yra įtvirtinta Tarptautiniame pilietinių 
ir politinių teisių pakte (18 str.), tačiau religijos ar tikėjimo išpažinimas turi gerbti kitų 

15 Pavyzdžiui, 2002 m. Fidžio apeliacinis teismas paskelbė, kad fizinės bausmės mokyklose ir baudžiamosios teisės sistemo-
je neatitinka konstitucijos. Teismo sprendimas paskelbė, kad „Vaikai turi teises, kurios nėra menkesnės nei suaugusiųjų 
teisės. Fidžis ratifikavo Vaiko teisių konvenciją. Mūsų konstitucija taip pat kiekvienam žmogui garantuoja pagrindines 
teises. Vyriausybė privalo laikytis principų, gerbiančių visų asmenų, bendruomenių ir grupių teises. Vaikams dėl jų sta-
tuso būtina speciali apsauga. Mūsų švietimo įstaigos turėtų būti taikos ir kūrybiško turtinimo šventovės, o ne baimės, 
blogo elgesio ir kenkimo studentų orumui vietos“ (Fidžio apeliacinis teismas, Naushad Ali prieš valstybę, 2002). 1996 m. 
Romos kasacinis teismas (Italijos aukščiausiasis teismas) priėmė teismo sprendimą, kuriuo veiksmingai uždraudė visas 
tėvų naudojamas fizines bausmes. Teismo spendime nurodoma, kad „… Smurto naudojimas švietimo tikslais negali 
būti laikomas teisėtu dėl dviejų priežasčių. Pirma, [Italijos] teisinė sistema skiria didelį dėmesį asmens orumo apsaugai. 
Tai apima „nepilnamečius“, kurie turi teises ir nebėra paprasčiausiai suvokiami kaip objektai, kuriuos saugo tėvai, arba 
dar blogiau kaip objektai, kuriais naudojasi tėvai. Antra, darnus vaiko asmenybės vystymasis, kaip švietimo tikslas, už-
tikrinantis, kad vaikas priims taikos, tolerancijos ir koegzistencijos vertybes, negali būti pasiektas, naudojant smurtines 
priemones, kurios prieštarauja šiems tikslams. (Cambria, Cass, sez. VI, 18 Marzo 1996 [Aukščiausiasis kasacinis teismas, 
6-asis baudžiamosios teisės skyrius, 1996 m. kovo 18 d.], Foro It II 1996, 407 (Italija)). Taip pat žr. Pietų Afrikos konstituci-
nio teismo bylą (2000) Krikščioniškos mokyklos Pietų Afrikoje prieš švietimo ministrą, CCT4/00; 2000 (4) SA757 (CC); 2000 
(10) BCLR 1051 (CC), 2000 m. rugpjūčio 18 d.
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asmenų žmogiškąjį orumą ir fizinį vientisumą. Asmens laisvė išpažinti religiją ar tikė-
jimą gali būti teisėtai ribojama, siekiant apsaugoti kitų asmenų pagrindines teises ir 
laisves. Komitetas nustatė, kad kai kuriose valstybėse jau labai maži vaikai yra laikomi 
sulaukę pilnametystės, o kitais atvejais, pilnametystės sulaukusiems vaikams pagal 
tam tikras interpretacija arba religinius įstatymus gali būti taikomos žiaurios smur-
tinės bausmės, įskaitant užmėtymą akmenimis ir amputaciją. Tokios bausmės aiškiai 
pažeidžia Konvenciją ir kitus tarptautinius žmogaus teisių standartus (tokią pačią 
nuomonę išreiškė Žmogaus teisių komitetas ir Komitetas prieš Kankinimą), todėl turi 
būti uždraustos.

V. FIZINĖMS BAUSMĖMS IR KITOMS ŽIAURIOMS AR ŽEMINANČIOMS 
BAUSMIŲ FORMOMS PANAIKINTI BŪTINOS PRIEMONĖS IR  
MECHANIZMAI

1. TEISINĖS PRIEMONĖS

30. Konvencijos 19 straipsnio tekstas remiasi 4 straipsniu ir nurodo, kad siekiant įgyven-
dinti valstybių įsipareigojimus apsaugoti vaikus nuo visų formų smurto, būtina imtis 
teisinių ir kitų priemonių. Komitetas palankiai vertina faktą, kad daugelyje valstybių 
Konvencija arba jos principai buvo įtraukti į nacionalinius įstatymus. Visos valstybės 
turi baudžiamuosius įstatymus, kurie saugo piliečius nuo prievartos. Dauguma valsty-
bių turi konstitucijas ir (arba) teisės aktus, kurie atspindi tarptautinius žmogaus teisių 
standartus ir Vaiko teisių konvencijos 37 straipsnį, įtvirtinantį kiekvieno vaiko teisę 
būti apsaugotam nuo kankinimų ir žiaurių, nežmoniškų ar žeminančių bausmių. Be to, 
dauguma valstybių turi specialius vaikų apsaugos įstatymus, pagal kuriuos „blogas el-
gesys“, „prievarta“ ar „žiaurumas“ yra nusikaltimas. Tačiau Komitetas, išnagrinėjęs vals-
tybių ataskaitas, išsiaiškino, kad tokios teisinės nuostatos nebūtinai garantuoja vaiko 
apsaugos nuo fizinių bausmių ar kitų žiaurių ar žeminančių baudimo formų šeimoje ir 
kitose aplinkose.

31. Nagrinėdamas ataskaitas, Komitetas pažymėjo, kad daugelio valstybių baudžiamuo-
siuose ir (arba) civiliniuose (šeimos) kodeksuose taikomos aiškios teisinės nuostatos, 
kuriuose numatoma tėvų ir kitų globėjų gynyba ar pateisinimas dėl tam tikro smurto 
naudojimo, siekiant „sudrausminti“ vaikus. Pavyzdžiui, daugybę amžių Anglijos bendro-
joje teisėje buvo numatyta apsauga dėl „teisėtų“, „pagrįstų“ ar „nuosaikių“ bausmių ar 
baudimo, o Prancūzijos teisėje – dėl „teisingo baudimo“. Vienu metu daugelyje valstybių 
buvo remiamasi tokia gynyba, siekiant pateisinti vyrų žmonoms ar šeimininkų vergams, 
tarnams ir mokiniams taikomas bausmes. Komitetas pažymi, kad pagal Konvenciją būti-
na pašalinti bet kokias nuostatas (įstatymuose ar bendrojoje teisėje), kurios leidžia nau-
doti bet kokį smurtą prieš vaikus (pvz., „pagrįstas“ ar „nuosaikias“ bausmes ar baudimą) 
namuose / šeimoje ir kitose aplinkose.

32. Kai kuriose valstybėse fizinės bausmės yra leidžiamos mokyklose ir kitose instituci-
jose, vadovaujantis taisyklėmis, kurios nustato kaip ir kas gali taikyti tokias bausmes. 
Tik kelios valstybės leidžia taikyti fizines bausmes, naudojant lazdas ar rimbus kaip  
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nepilnamečių nusikaltėlių bausmės formą. Komitetas ne kartą pakartojo, kad pagal 
Konvenciją tokios nuostatos turi būti panaikintos.

33. Komitetas pastebėjo, kad nors kai kurių valstybių įstatymuose nėra įtvirtinta aiški fizinių 
bausmių gynyba ar pateisinimas, vadovaujantis tradicinėmis pažiūromis į vaikus, fizinės 
bausmės yra leidžiamos. Kartais tokie požiūriai atsispindi teismo sprendimuose (pagal 
kuriuos tėvai, mokytojai ar kiti globėjai buvo išteisinti dėl prievartos ar blogo elgesio, 
remiantis tuo, kad jie naudojosi teise ar laisve taikyti nuosaikų „baudimą“).

34. Atsižvelgiant į tradicinį smurtinių ir žeminančių bausmių prieš vaikus pripažinimą, vis 
daugiau valstybių pripažino, kad nepakanka vien tik panaikinti fizines bausmes ir bet 
kokias gynybos priemones. Taip pat būtina aiškiai uždrausti fizines bausmes ir kitas 
žiaurias ar žeminančias bausmių formas civiliniuose ar baudžiamuosiuose įstatymuo-
se, siekiant aiškiai nurodyti, kad smogti, „pliaukštelėti“ ar „suduoti plaštaka“ vaikui taip 
pat neteisėta kaip tai daryti suaugusiajam, o baudžiamieji įstatymai dėl prievartos yra 
taikomi ir tokiam smurtui, neatsižvelgiant į tai, kad tokie veiksmai yra vadinami „draus-
minimu“ ar „pagrįstu baudimu“.

35. Kai baudžiamoji teisė yra visiškai taikoma prievartos prieš vaikus atžvilgiu, vaikas yra 
apsaugotas nuo fizinių bausmių, neatsižvelgiant į jo (jos) buvimo vietą ar kaltininką. 
Tačiau Komiteto nuomone, atsižvelgiant į tradicinį fizinių bausmių pripažinimą, labai 
svarbu, kad sektoriuose galiojantys teisės aktai (pvz., šeimos teisė, švietimo įstatymai ar 
įstatymai susiję su visų formų alternatyvia globa ir teisingumo sistemomis, darbo teisė) 
aiškiai uždraustų fizines bausmes atitinkamose aplinkose. Be to, naudinga, jeigu profe-
sinės etikos kodeksai ir gairės mokytojams, globėjams ir kitiems specialistams, taip pat 
institucijų taisyklės ar chartijos pabrėžtų fizinių bausmių ir kitų žiaurių ar žeminančių 
bausmių formų neteisėtumą.

36. Komitetas taip pat yra susirūpinęs dėl pranešimų, kad fizinės bausmės ir kitos žiaurios 
ar žeminančios bausmės yra naudojamos vaikų darbo (taip pat ir namų aplinkoje) situ-
acijose. Komitetas dar kartą pakartojo, kad Konvencija ir kiti galiojantys žmogaus teisių 
dokumentai saugo vaiką nuo ekonominio išnaudojimo ir darbo, kuris gali būti pavojin-
gas, trukdo vaiko ugdymui ar kenkia jo (jos) vystymuisi, ir reikalauja imtis apsaugos prie-
monių, siekiant užtikrinti veiksmingą tokios apsaugos įgyvendinimą. Komitetas pabrė-
žia, kad labai svarbu uždrausti fizines bausmes ir kitas žiaurias ar žeminančias bausmių 
formas bet kuriose vaikų darbo situacijose.

37. Pagal Konvencijos 39 straipsnį valstybės dalyvės privalo imtis visų reikiamų priemonių, 
kad padėtų fiziškai ir psichologiškai atsistatyti ir socialiai reintegruotis vaikui, tapusiam 
bet „kokio pobūdžio nesirūpinimo, išnaudojimo, piktnaudžiavimo, kankinimo ar kitokio 
žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio ar bausmės“ auka. Fizinės baus-
mės ir kitos žeminančios bausmių formos gali stipriai pakenkti vaikų fiziniam, psicholo-
giniam ir socialiniam vystymuisi ir pareikalauti sveikatos ir kitokios priežiūros ir gydymo. 
Tai turi vykti aplinkoje, kuri puoselėja vaiko sveikatos, savigarbos ir orumo vientisumą, ir, 
jei reikia, tokios paslaugos turi būti teikiamos vaiko šeimos grupei. Būtina laikytis dau-
giadisciplininio požiūrio į globos ir gydymo planavimą ir teikimą, organizuojant specia-
lizuotą susijusių specialistų mokymą. Būtina tinkamai atsižvelgti į vaiko pažiūras dėl visų 
jo (jos) gydymo aspektų, taip pat ir jų peržiūros procese.
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2. FIZINIŲ BAUSMIŲ IR KITŲ ŽIAURIŲ AR ŽEMINANČIŲ BAUSMIŲ FORMŲ 
 DRAUDIMO ĮGYVENDINIMAS

38. Komitetas tiki, kad siekiant įgyvendinti visų fizinių bausmių draudimą, būtina didinti 
visų susijusių asmenų sąmoningumą, nustatyti gaires ir organizuoti mokymus (žr. 45 ir 
kitus paragrafus). Tai turi užtikrinti, kad įstatymai būtų taikomi, atsižvelgiant į susijusio 
vaiko interesus, ypač, kai tėvai ar kiti artimi šeimos nariai yra kaltininkai. Pirmasis teisės 
reformos, siekiančios uždrausti fizines bausmes vaikams šeimoje, tikslas yra prevencija. 
Siekiant užkirsti kelią smurtui prieš vaikus, būtina keisti požiūrius ir praktiką, akcentuoti 
vaikų teisę į vienodą apsaugą ir suteikti nedviprasmišką vaiko apsaugos ir teigiamų, ne-
smurtinių, dalyvaujamųjų vaiko auginimo formų skatinimo pagrindą.

39. Siekiant užtikrinti aiškų ir besąlygišką visų fizinių bausmių draudimą, būtina skirtingose 
valstybėse dalyvėse vykdyti įvairias teisines reformas, todėl gali reikėti priimti specialias 
nuostatas sektorių įstatymuose, apimančias švietimą, nepilnamečių justiciją ir visas al-
ternatyvios globos formas. Tačiau turėtų būti aiškiai nurodyta, kad baudžiamosios teisės 
nuostatos dėl prievartos taip pat apima visas fizines bausmes, įskaitant taikomas ir šei-
moje. Tam gali prireikti valstybės dalyvės baudžiamajame kodekse numatyti papildo-
mas nuostatas. Tačiau taip pat galima įtraukti nuostatas civiliniuose kodeksuose arba 
šeimos teisėje, kurios uždraustų visų formų smurtą, įskaitant fizines bausmes. Tokios 
nuostatos pažymi, kad tėvai arba kiti globėjai nebegali naudotis tradicinėmis gynybos 
priemonėmis, įtvirtinančiomis jų teisę („pagrįstai“ ar „nuosekliai“) taikyti fizines baus-
mes, jeigu jie yra patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal baudžiamąjį kodeksą. 
Šeimos teisė taip pat turėtų teigiamai akcentuoti, kad tėvų pareigos apima tinkamą pa-
kreipimą ar vadovavimą vaikui be jokių formų smurto.

40. Vienodos vaikų ir suaugusiųjų apsaugos nuo prievartos, įskaitant šeimoje, principas 
nereiškia, kad tėvai turėtų būti patraukti atsakomybėn dėl visų paaiškėjusių fizinių 
bausmių vaikams atvejų. De minimis principas, kuris reiškia, kad įstatymas nesprendžia 
nereikšmingų klausimų, užtikrina, kad nesunkus smurtas tarp suaugusiųjų sprendžia-
mas teisme tik esant išskirtinėms aplinkybėms. Toks pat principas galioja ir nesunkiam 
smurtui prieš vaikus. Valstybės dalyvės turi sukurti veiksmingus pranešimų teikimo ir 
perdavimo mechanizmus. Nors visi pranešimai apie smurtą prieš vaikus turi būti tinka-
mai išnagrinėti, o vaikai apsaugoti nuo reikšmingos žalos, pagrindinis tikslas turėtų būti 
sustabdyti tėvus, kad jie nenaudotų smurtinių ar kitų žiaurių ar žeminančių bausmių, 
tam pasitelkiant palaikančias, edukacines, nebaudžiamojo pobūdžio intervencijas.

41. Atsižvelgiant į vaikų priklausomybės nuo kitų statusą ir unikalų šeimos santykių intymu-
mą, sprendimai tėvus patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba oficialiai kitais būdais 
kištis į šeimos gyvenimą turėtų būti priimami labai atidžiai. Dažnai tikėtina, kad bau-
džiamasis tėvų persekiosimas neatitiks vaiko interesų. Komiteto nuomone, baudžiama-
sis persekiojimas ir kitos oficialios intervencijos (pavyzdžiui, vaiko ar kaltininko pašali-
nimas) turėtų būti vykdomos tik tada kai yra būtinos apsaugoti vaiką nuo reikšmingo 
pavojaus, ir atitinka susijusio vaiko interesus. Būtina įvertinti vaiko pažiūras, atsižvel-
giant į jo (jos) amžių ir brandumą.

42. Visų vaiko apsaugos sistemose dalyvaujančių subjektų, įskaitant policiją, prokuratūrą ir 
teismus, konsultavimas ir mokymas turėtų pabrėžti šį požiūrį į įstatymo vykdymą. Gairės 
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taip pat turėtų akcentuoti, kad pagal Konvencijos 9 straipsnį vaiko atskyrimas nuo tėvų 
turėtų būti būtinas vaiko interesams, tokį sprendimą būtų galima peržiūrėti teismine 
tvarka, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir procedūromis ir užtikrinant visų suinte-
resuotųjų šalių, įskaitant vaikus, atstovavimą. Kai atskyras yra pagrįstas, būtina apsvars-
tyti vaiko apgyvendinimo už šeimos ribų alternatyvas, įskaitant kaltininko pašalinimą, 
nuosprendžio vykdymo atidėjimą ir kt.

43. Kai, nepaisant draudimo ir teigiamų edukacinių ir mokymo programų, paaiškėja fizinių 
bausmių atvejai už namų ribų, pavyzdžiui, mokyklose, kitose institucijose ir alternatyvos 
globos aplinkose, baudžiamasis persekiojimas gali būti pagrįstas atsakas. Kitų drausmi-
nių veiksmų ar atleidimo iš darbo grėsmė kaltininkui turėtų būti atgrasanti priemonė. 
Labai svarbu, kad vaikai ir kiti su vaikais dirbantys asmenys visose aplinkose būtų infor-
muoti apie fizinių bausmių ir kitų žiaurių ar žeminančių bausmių draudimą ir galimas 
sankcijas už tokių bausmių taikymą. Drausminių sistemų ir elgesio su vaikais stebėsena 
turi būti nuolatinės visų institucijų ir įstaigų priežiūros proceso dalis kaip tai numatyta 
Konvencijoje. Vaikai ir jų atstovai visose tokiose įstaigose turi gauti galimybę pasinaudo-
ti tiesioginėmis ir konfidencialiomis į vaikų interesus atsižvelgiančiomis konsultavimo, 
gynimo ir skundų teikimo procedūromis ir galiausiai kreiptis į teismą, pasinaudojant 
būtina teisine ir kita pagalba. Institucijose turėtų galioti reikalavimas pranešti apie bet 
kokius smurtinius incidentus ir juos išnagrinėti.

3.  EDUKACINĖS IR KITOS PRIEMONĖS

44. Konvencijos 12 straipsnis pabrėžia, kad svarbu tinkamai atsižvelgti į vaikų pažiūras dėl 
edukacinių ir kitų priemonių kūrimo ir įgyvendinimo, siekiant panaikinti fizines baus-
mes ir kitas žiaurių ar žeminančių bausmių formas.

45. Atsižvelgiant į plačiai paplitusį, tradicinį fizinių bausmių pripažinimą, vien tik draudi-
mas nepadės pakeisti požiūrių ir praktikų. Būtina visapusiškai informuoti apie vaikų 
teisę būti apsaugotiems ir apie įstatymus, kurie atspindi šią teisę. Pagal Konvencijos  
42 straipsnį valstybės įsipareigoja tinkamais ir veiksmingais būdais plačiai informuoti 
apie Konvencijos principus ir nuostatas tiek suaugusiuosius, tiek vaikus.

46. Be to, valstybės privalo užtikrinti, kad teigiami ir nesmurtiniai santykiai ir ugdymas būtų 
nuolat propaguojami tėvų, globėjų, mokytojų ir visų su vaikais ir šeimomis dirbančių 
asmenų tarpe. Komitetas akcentuoja, kad Konvencija reikalauja panaikinti ne tik fizines 
bausmes bet ir kitas žiaurias ar žeminančias bausmes vaikams. Konvencija nenustato, 
kaip tėvai turėtų bendrauti ar pakreipti vaikus, tačiau pateikia principų sistemą, kuriais 
reikėtų vadovautis šeimos santykiuose, taip pat vaikų santykiuose su mokytojais, globė-
jais ir kitais asmenimis. Vaikų vystymosi poreikiai turi būti gerbiami. Vaikai mokosi ne tik 
klausydamiesi suaugusiųjų, bet ir stebėdami jų elgesį. Kai suaugusysis, su kuriuo vaikas 
artimai bendrauja, naudoja smurtą ir žeminimą savo santykiuose su vaiku, jie rodo ne-
pagarbą žmogaus teisėms ir moko veiksmingą ir pavojingą pamoką, kad tai yra teisėti 
būdai konfliktams spręsti ar elgesiui keisti.

47. Konvencija patvirtina vaiko kaip asmens ir žmogaus teisių turėtojo statusą. Vaikas 
nėra nei tėvų ar valstybės nuosavybė, nei paprasčiausiai nerimą keliantis objektas. 
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Atsižvelgdamas į tai, 5 straipsnis reikalauja, kad tėvai (arba tam tikrais atvejais išplės-
tinės šeimos ar bendruomenės nariai) tinkamai, pagal didėjančius sugebėjimus, vaiką 
pakreiptų ir, jam (jai) naudojantis šia Konvencija pripažintomis teisėmis, vadovautų. 
18 straipsnis, kuris pabrėžia pagrindinę tėvų ar teisėtų globėjų pareigą, susijusią su 
vaiko auklėjimu ir vystymusi, nurodo, kad „pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko in-
teresai“. Pagal 12 straipsnį, valstybės privalo užtikrinti vaiko teisę laisvai išreikšti savo 
pažiūras „visais jį liečiančiais klausimais“ ir toms pažiūroms, atsižvelgiant į vaiko amžių 
ir brandumą, skirti daug dėmesio. Tai reiškia, kad vaikų auklėjimo, globos ir mokymo 
metodai turi gerbti vaiko teisę dalyvauti. Savo bendrajame komentare Nr. 1 dėl švie-
timo tikslų Komitetas pabrėžė, kad svarbu sukurti švietimo sistemą, kuri būtų „orien-
tuota į vaiką, jam (jai) palanki ir įgalinanti“.16

48. Komitetas pažymi, kad yra daugybė vyriausybių, Jungtinių Tautų agentūrų, NVO ir kitų 
organų parengtų medžiagos ir programų pavyzdžių, kurie skatina teigiamą ir nesmur-
tinį vaikų auklėjimą ir ugdymą, skirtų tėvams, kitiems globėjams ir mokytojams.17 Tokią 
medžiagą ir programas galima atitinkamai pritaikyti ir naudoti skirtingose valstybėse ir 
situacijose. Žiniasklaida gali atlikti labai naudingą vaidmenį informavimo ir visuomenės 
ugdymo srityje. Siekiant kovoti su tradicine priklausomybe nuo fizinių bausmių ir kitų 
žiauraus ar žeminančio baudimo formų, būtina imtis ilgalaikių veiksmų. Nesmurtinių 
vaikų auklėjimo ir ugdymo formų skatinimas turėtų būti įtrauktas į visus bendravimo 
tarp valstybės, tėvų ir vaikų aspektus, sveikatos sistemos, gerovės ir švietimo paslaugas, 
taip pat ir ankstyvojo ugdymo institucijose, dienos centruose ir mokyklose, pradinio ir 
profesinio mokytojų ir su globojamais vaikais ir teisingumo sistemoje dirbančių asmenų 
mokymo programose.

49. Komitetas siūlo valstybėms dalyvėms siekti techninės pagalbos iš, be viso kito, UNICEF 
ir UNESCO sąmoningumo didinimo, valstybinio švietimo ir mokymo srityse, siekiant 
skatinti nesmurtinius požiūrius.

4.  STEBĖSENA IR VERTINIMAS

50. Savo bendrajame komentare Nr. 5 dėl bendrųjų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo 
priemonių (4 ir 42 straipsniai ir 44 straipsnio 6 dalis) Komitetas pabrėžia, kad valstybės 
dalyvės privalo vykdyti sistemingą vaiko teisių įgyvendinimo stebėseną, sukuriant tin-
kamus rodiklius ir renkant pakankamus ir patikimus duomenis.18

51. Todėl valstybės dalyvės turėtų stebėti savo pažangą, siekdamos panaikinti fizines baus-
mes ir kitas žiaurių ar žeminančių bausmių formas, ir taip įgyvendinti vaiko teisę į apsaugą.  

16 Žr. 11 pastabą.
17 Kaip vieną iš pavyzdžių Komitetas rekomenduoja UNESCO vadovą „Fizinių bausmių panaikinimas – kelias į konstrukty-

vų vaiko drausminimą“, UNESCO Publishing, Paryžius, 2005. Vadove pateikiami konstruktyvaus drausminimo principai, 
įtvirtinti Konvencijoje, taip pat nurodomos internetinės nuorodos į viešai prieinamą medžiagą ir programas.

18 Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemonių  
2 paragrafas.
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Siekiant tiksliai įvertinti šių smurto formų paplitimą šeimoje ir požiūrius į jas, būtina 
vykdyti tyrimus, kurie apimtų interviu su vaikais, jų tėvais ir kitais globėjais, laikantis 
konfidencialumo ir tinkamų etiškų apsaugos priemonių. Komitetas ragina kiekvieną 
valstybę dalyvę vykdyti / užsakyti tokius tyrimus, kiek tai įmanoma, kartu su grupėmis, 
kurios atstovautų visą populiaciją, teikti pagrindinę informaciją ir reguliariai vertinti 
pažangą. Tokių tyrimų rezultatai taip pat gali numatyti vertingas gaires dėl visuotinių, 
tikslinių sąmoningumo didinimo kampanijų sukūrimo ir su vaikais dirbančių specia-
listų mokymo.

52. Komitetas bendrajame komentare Nr. 5 taip pat pažymi, kad svarbu vykdyti nepriklau-
somą įgyvendinimo stebėseną, kurią galėtų atlikti, pavyzdžiui, parlamentiniai komitetai, 
NVO, akademinės institucijos, profesinės asociacijos, jaunimo grupės ir nepriklausomos 
žmogaus teisių institucijos (taip pat žr. Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 2 dėl nepri-
klausomų nacionalinių žmogaus teisių institucijų vaidmens, skatinant ir saugant vaiko 
teises).19 Visos šios institucijos gali atlikti svarbų vaidmenį, stebėdamos, kaip įgyvendi-
nama vaiko teisė būti apsaugotam nuo visų fizinių bausmių ir kitų žiaurių ar žeminančių 
bausmių formų.

VI. ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI PAGAL KONVENCIJĄ

53. Komitetas tikisi, kad valstybės į savo pagal Konvenciją teikiamas periodines ataskaitas 
įtrauks informaciją apie priemones, kurių ėmėsi, siekdamos uždrausti ir užkirsti kelią vi-
soms fizinėms bausmėms ir kitoms žiaurių ar žeminančių bausmių formoms šeimoje ir 
kitoje aplinkoje, įskaitant informaciją apie informavimo veiklas, teigiamų, nesmurtinių 
santykių skatinimą, ir valstybės pažangos, siekiant užtikrinti visišką pagarbą vaiko teisei 
būti apsaugotam nuo visų smurto formų, vertinimą. Komitetas taip pat ragina Jungtinių 
Tautų agentūras, nacionalines žmogaus teisių institucijas, NVO ir kitus kompetentingus 
organus teikti susijusią informaciją apie fizinių bausmių teisinį statusą ir paplitimą, taip 
pat pažangą, siekiant jas panaikinti.

19 Vaiko teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 2 (2002) dėl nepriklausomų nacionalinių žmogaus teisių institucijų vaid-
mens, skatinant ir saugant vaiko teises.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 9 (2006)
DĖL VAIKŲ SU NEGALIA TEISIŲ
  

I. ĮVADAS

A.  KAM REIKALINGAS BENDRASIS KOMENTARAS DĖL VAIKŲ SU NEGALIA?

1. Apskaičiuota, kad pasaulyje yra 500-650 milijonų žmonių su negalia, apie 10 % pasaulio 
gyventojų, iš kurių 150 milijonų yra vaikai. Daugiau nei 80 proc. gyvena besivystančiose 
šalyse, kur jiems nėra suteikiamos visos reikiamos paslaugos. Dauguma vaikų su negalia 
besivystančiose šalyse negali lankyti mokyklos ir yra visiškai neraštingi. Pripažįstama, 
kad daugelio negalios priežasčių, pavyzdžiui, karo, ligų ir skurdo, galima išvengti, taip 
pat galima užkirsti kelią ir (arba) sumažinti antrinį negalių poveikį, kuris dažniausiai atsi-
randa dėl ankstyvosios/savailaikės intervencijos trūkumo. Todėl reikėtų daugiau veikti, 
kad atsirastų reikiama politinė valia ir pasiryžimas išsiaiškinti ir praktiškai įgyvendinti 
efektyviausius veiksmus, skirtus užkirsti kelią negaliai, dalyvaujant visiems visuomenės 
sluoksniams.

2. Pastaruosius kelis dešimtmečius žmonėms su negalia apskritai, ir ypač vaikams, 
buvo skiriamas teigiamas dėmesys. Šio dėmesio priežastis iš dalies paaiškina tai, 
kad vis labiau girdimas neįgaliųjų ir jų atstovų iš nacionalinių ir tarptautinių nevy-
riausybinių organizacijų (NVO) balsas, o iš dalies – didėjantis dėmesys žmonėms 
su negalia žmogaus teisių sutartyse ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucijo-
se. Šios institucijos turi daug potencialo skatinti neįgaliųjų teises, tačiau iki šiol jis 
buvo nepakankamai išnaudojamas. 1989 m. lapkričio mėn. priimta Vaiko teisių kon-
vencija (toliau – Konvencija) buvo pirmoji sutartis dėl žmogaus teisių, kurioje buvo 
konkreti nuoroda į negalią (2 straipsnis dėl nediskriminavimo) ir atskiras 23 straips-
nis, skirtas  vaikų su negalia teisėms ir poreikiams. Nuo Konvencijos įsigaliojimo  
(1990 m. rugsėjo 2 d.), Vaiko teisių komitetas (toliau – Komitetas) nuolat skyrė ypa-
tingą dėmesį diskriminacijai negalios pagrindu1, o kitos žmogaus teisių institucijos 
skyrė dėmesį diskriminacijai negalios pagrindu pagal „kitą statusą“ jų atitinkamų 

1 Žr. Wouter Vandenhole, Non-Discrimination and Equality in the View of the UN Human Rights Treaty Bodies, p.170-172, 
Antwerpen/Oxford, Intersentia 2005.
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Konvencijų nediskriminavimo straipsnių kontekste. 1994 m. Ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių komitetas paskelbė savo Bendrąjį Komentarą Nr. 5 Dėl žmonių su 
negalia ir 15 punkte nurodė, kad „Diskriminavimo dėl negalios padariniai yra ypač 
dideli švietimo, užimtumo, būsto, transporto, kultūrinio gyvenimo ir viešųjų vietų ir 
paslaugų prieinamumo srityse“. Specialusis pranešėjas neįgalumo klausimais Jung-
tinių Tautų socialinės plėtros komisijos pirmą kartą buvo paskirtas 1994 m. ir buvo 
įgaliotas stebėti Standartines taisykles dėl lygių galimybių asmenims su negalia, 
priimtas Generalinės Asamblėjos keturiasdešimt aštuntosios sesijos metu 1993 m.  
(A/RES/48/96, priedas) ir gerinti žmonių su negalia situaciją visame pasaulyje.  
1997 m. spalio 6 d. Komitetas savo bendrąją diskusiją skyrė vaikams su negalia ir pri-
ėmė rekomendacijų rinkinį (CRC/C/66, 310-339 punktai), kuriame numatė galimybę 
parengti bendrąjį komentarą dėl vaikų su negalia. 

 Komitetas pažymi vertingą Ad-Hoc komiteto dėl išsamios ir integralios tarptauti-
nės konvencijos dėl asmenų su negalia teisių ir orumo apsaugos ir skatinimo darbą, 
taip pat pažymi, kad šis komitetas savo aštuntosios sesijos, vykusios 2006 m. rugpjū-
čio 25 d. Niujorke, metu priėmė Konvencijos dėl asmenų su negalia teisių projektą, 
kuris bus pateiktas Generalinei asamblėjai jos šešiasdešimt pirmosios sesijos metu  
(A/AC.265/2006/4, II priedas).

3. Komitetas, peržiūrėdamas valstybių dalyvių ataskaitas, sukaupė daugybę informacijos 
apie vaikų su negalia padėtį visame pasaulyje ir nustatė, kad didžiojoje daugumoje ša-
lių turi būti pateiktos tam tikros rekomendacijos, kaip spręsti vaikų su negalia situaci-
ją. Nustatytos ir spręstinos problemos varijavo nuo neįtraukimo į sprendimų priėmimo 
procesą iki sunkios diskriminacijos ir vaikų su negalia žudymo. Skurdui esant ir negalios 
priežastimi ir pasekme, Komitetas ne kartą pabrėžė, kad vaikai su negalia ir jų šeimos 
turi teisę į tinkamą gyvenimo lygį, įskaitant tinkamą maistą, drabužius ir būstą, ir į nuola-
tinį jų gyvenimo sąlygų gerinimą. Vaikų su negalia, gyvenančių skurde, klausimą reikėtų 
spręsti skiriant atitinkamas biudžeto lėšas ir užtikrinant, kad vaikai su negalia galėtų 
naudotis socialinės apsaugos ir skurdo mažinimo programomis. 

4. Komitetas pažymėjo, kad į Konvencijos 23 straipsnį nebuvo įtrauktos nei vienos valsty-
bės dalyvės išlygos ar deklaracijos.

5. Komitetas taip pat pažymi, kad vaikai su negalia vis dar patiria rimtų sunkumų ir 
susiduria su kliūtimis visapusiškai pasinaudoti Konvencijoje įtvirtintomis teisėmis. 
Komitetas pabrėžia, kad kliūtis nėra pati negalia, o labiau socialinių, kultūrinių, po-
žiūrio ir fizinių kliūčių, su kuriomis vaikai su negalia susiduria kasdieniame gyve-
nime, derinys. Taigi strategija jų teisėms skatinti yra imtis būtinų veiksmų, siekiant 
pašalinti šias kliūtis. Pripažindamas Konvencijos 2 ir 23 straipsnių svarbą, Komitetas 
pažymi, kad Konvencijos įgyvendinimas vaikų su negalia klausimais neturėtų apsiri-
boti šiais straipsniais.

6. Dabartinis bendrasis komentaras skirtas suteikti gaires ir pagalbą valstybėms dalyvėms 
stengiantis visapusiškai, apimant visas Konvencijos nuostatas įgyvendinti vaikų su ne-
galia teises. Taigi Komitetas pirmiausia pateiks tam tikras pastabas, tiesiogiai susiju-
sias su 2 ir 23 straipsniais, tuomet jis išaiškins būtinybę skirti ypatingą dėmesį ir aiškiai 
įtraukti vaikus su negalia bendrųjų konvencijos įgyvendinimo priemonių rėmuose. Po 
šių pastabų bus pateikti komentarai dėl skirtingų Konvencijos straipsnių reikšmės ir įgy-
vendinimo (suskirstyta pagal Komiteto praktiką) vaikams su negalia.
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B.   APIBRĖŽIMAS

7.  Vadovaujantis Konvencijos dėl asmenų su negalia teisių projekto 1 straipsnio 2 dali-
mi, „Prie neįgaliųjų priskiriami asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto 
ar jutimo sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti šiems as-
menims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis“  
(A/AC.265/ 2006/4, II priedas)

II.  PAGRINDINĖS NUOSTATOS DĖL VAIKŲ SU NEGALIA (2 IR 23 STR.)

A.  2 STRAIPSNIS

8. 2 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės dalyvės užtikrintų, jog visi jų jurisdikcijai pri-
klausantys vaikai galėtų naudotis visomis Konvencijoje įtvirtintomis teisėmis be jokios 
diskriminacijos. Ši pareiga reikalauja, kad valstybės dalyvės imtųsi tinkamų priemonių 
užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai, įskaitant diskriminaciją dėl negalios. Šis aiškus 
negalios, kaip draudžiamo diskriminacijos pagrindo, paminėjimas 2 straipsnyje yra iš-
skirtinis ir gali būti paaiškintas tuo, kad vaikai su negalia priklauso vienai iš labiausiai 
pažeidžiamų vaikų grupių. Daugeliu atvejų daugialypės diskriminacijos formos yra grin-
džiamos veiksnių deriniu, t.y. vietinės mergaitės su negalia, neįgalūs vaikai, gyvenantys 
kaimo vietovėse ir t.t., padidinančiu tam tikrų grupių pažeidžiamumą. Todėl manyta, 
kad nediskriminavimo straipsnyje būtina aiškiai paminėti negalią. Diskriminacija pasi-
reiškia – dažnai de facto –  įvairiais vaikų su negalia gyvenimo ir vystymosi aspektais. Pa-
vyzdžiui, socialinė diskriminacija ir stigmatizavimas lemia jų marginalizaciją ir atskirtį, ir 
netgi gali kelti grėsmę jų išgyvenimui ir vystymuisi, jei tai susiję su fiziniu ar psichologi-
niu smurtu prieš vaikus su negalia. Diskriminacija paslaugų teikimo srityje pašalina juos 
iš švietimo sistemos ir neleidžia jiems naudotis kokybiškomis sveikatos ir socialinėmis 
paslaugomis. Tinkamo išsilavinimo ir profesinio mokymo trūkumas juos diskriminuoja, 
nes atima iš jų darbo ateityje galimybes. Socialinė stigma, baimės, pernelyg didelė ap-
sauga, neigiamas požiūris, klaidingi įsitikinimai ir vyraujančios išankstinės nuostatos dėl 
vaikų su negalia išlieka stiprūs daugelyje bendruomenių ir lemia vaikų su negalia margi-
nalizaciją ir atskirtį. Komitetas detalizuoja šiuos aspektus  toliau pateiktuose punktuose.

9. Apskritai, valstybės dalyvės, siekdamos užkirsti kelią ir panaikinti bet kokią vaikų su ne-
galia diskriminaciją, turėtų imtis šių priemonių:

(a) aiškiai įvardyti negalią kaip draudžiamą diskriminacijos pagrindą konstitucinė-
se nuostatose ir (arba) įtraukti konkretų diskriminacijos dėl negalios draudimą į  
antidiskriminacinius įstatymus ar teisės normas.

(b) numatyti veiksmingas teisių gynimo priemones, kai pažeidžiamos vaikų su negalia 
teisės, ir užtikrinti, kad šios priemonės būtų lengvai prieinamos neįgaliems vaikams 
ir jų tėvams ir (arba) kitiems vaiką globojantiems asmenims.

(c) vykdyti informuotumo didinimo ir švietimo kampanijas, skirtas plačiajai visuome-
nei ir konkrečioms specialistų grupėms, siekiant užkirsti kelią ir panaikinti de facto  
vaikų su negalia diskriminaciją.
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10. Mergaitės su negalia dažnai yra labiau pažeidžiamos dėl diskriminacijos lyties pagrindu. 
Atsižvelgiant į tai, valstybės dalyvės raginamos atkreipti ypatingą dėmesį į mergaičių su 
negalia situaciją ir imtis būtinų priemonių, o kai reikia, papildomų priemonių, siekiant 
užtikrinti, kad jos būtų tinkamai apsaugotos, galėtų naudotis visomis paslaugomis ir 
būtų visapusiškai įtrauktos į visuomenę.

B.  23 STRAIPSNIS

11. 23 straipsnio 1 dalis turėtų būti laikoma pagrindiniu principu, susijusiu su Konvencijos 
įgyvendinimu vaikams su negalia: gyventi pilnavertį ir prideramą gyvenimą sąlygomis, 
kurios garantuotų orumą, ugdytų pasitikėjimą savimi ir leistų aktyviai dalyvauti visuo-
menės veikloje. Valstybių dalyvių taikomos priemonės, susijusios su vaikų su negalia 
teisių įgyvendinimu, turėtų būti nukreiptos į šį tikslą. Pagrindinė šios dalies žinutė yra ta, 
kad vaikai su negalia turėtų būti įtraukti į visuomenę. Priemonėmis, kurių imamasi įgy-
vendinant konvencijoje numatytas vaikų su negalia teises, pavyzdžiui, švietimo ir svei-
katos srityse, turėtų būti aiškiai siekiama kuo labiau įtraukti šiuos vaikus į visuomenę.

12. Vadovaujantis 23 straipsnio 2 dalimi valstybės dalyvės pripažįsta vaiko su negalia teisę 
į specialią globą ir skatina bei užtikrina paramos teikimą tokiam vaikui ir asmenims, at-
sakingiems už jo ar jos priežiūrą. Pagalba turi atitikti vaiko būklę ir aplinkybes, kurioms 
esant tėvai ar kiti asmenys rūpinasi vaiku. 23 straipsnio 3 dalyje pateikiamos papildo-
mos taisyklės, susijusios su konkrečių priemonių sąnaudomis ir patikslinimu, ko tokia 
pagalba reikėtų stengtis pasiekti.

13. Siekiant atitikti 23 straipsnio reikalavimus, būtina, kad valstybės dalyvės parengtų ir 
veiksmingai įgyvendintų išsamią politiką, taikydamos veiksmų planą, kuris būtų skirtas 
ne tik visiškam Konvencijoje įtvirtintų teisių įgyvendinimui be diskriminacijos, bet taip 
pat užtikrintų, kad vaikas su negalia ir jo ar jos tėvai ir (arba) kiti vaiką prižiūrintys asme-
nys gautų specialią globą ir paramą, kurią jiems užtikrina Konvencija.

14. Atsižvelgdamas į 23 straipsnio 2 ir 3 dalių ypatumus, Komitetas teikia šias pastabas:

(a) Specialioji globa ir parama priklauso nuo turimų išteklių ir, kai tik įmanoma, yra nemo-
kama. Komitetas primygtinai ragina valstybes dalyves prioritetizuoti vaikų su negalia 
specialią globą ir paramą, taip pat skirti didžiausius įmanomus išteklius diskriminaci-
jos prieš vaikus su negalia panaikinimui ir jų maksimaliam įtraukimui į visuomenę.

(b) Globa ir parama turi būti skirtos užtikrinti, kad vaikai su negalia galėtų gauti iš-
silavinimą, profesinį rengimą, sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos atstatymo  
paslaugas, pasirengimą darbinei veiklai ir poilsio galimybes. Komitetas, nagrinėda-
mas konkrečius Konvencijos straipsnius, išsamiai paaiškins priemones, kurių reikia 
šiam tikslui pasiekti.

15. Remdamasis 23 straipsnio 4 dalimi, Komitetas pažymi, kad tarptautinis keitimasis infor-
macija tarp valstybių dalyvių prevencijos ir gydymo srityse yra gana ribotas. Komitetas 
rekomenduoja valstybėms dalyvėms imtis veiksmingų ir tam tikrais atvejais tikslinių 
priemonių, skirtų informavimo skatinimui, kaip numatyta 23 straipsnio 4 dalyje, kad 
valstybėms dalyvėms būtų suteikta galimybė pagerinti savo gebėjimus ir įgūdžius vaikų 
negalios prevencijos ir gydymo srityse. 
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16. Dažnai neaišku, kaip ir kokiu mastu atsižvelgiama į besivystančių šalių poreikius, kaip to 
reikalaujama 23 straipsnio 4 dalyje. Komitetas primygtinai rekomenduoja valstybėms 
dalyvėms užtikrinti, kad dvišalės ar daugiašalės paramos vystymuisi rėmuose, ypatingas 
dėmesys būtų skiriamas vaikams su negalia ir jų išgyvenimui bei vystymuisi pagal Kon-
vencijos nuostatas, pavyzdžiui, rengiant ir įgyvendinant specialias programas, skirtas jų 
įtraukimui į visuomenę, ir šiam tikslui paskirstant tam skirtas lėšas. Valstybės dalyvės kvie-
čiamos teikti informaciją savo ataskaitose Komitetui apie tokio tarptautinio bendradarbia-
vimo veiklas ir rezultatus.

III.  BENDROSIOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (4, 42 IR 44 (6) STRAIPSNIAI)2

A.   TEISĖS AKTAI

17. Be teisinių priemonių, rekomenduotų atsižvelgiant į nediskriminavimą (žr. 9 punktą), 
Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms visapusiškai peržiūrėti visus nacionali-
nius įstatymus ir susijusius teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad visos Konvencijos nuosta-
tos būtų taikomos visiems vaikams, įskaitant ir vaikus su negalia, kurie, jei reikia, turėtų 
būti aiškiai paminėti. Nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose turėtų būti 
aiškios ir tikslios nuostatos vaikų su negalia specifinių teisių, ypač įtvirtintų Konvencijos 
23 straipsnyje, apsaugai ir įgyvendinimui.

B.   NACIONALINIAI VEIKSMŲ PLANAI IR POLITIKOS

18. Nacionalinio veiksmų plano, apimančio visas Konvencijos nuostatas, poreikis yra 
pripažintas faktas ir rekomendacija, kurią Komitetas dažnai teikė valstybėms da-
lyvėms. Veiksmų planai turėtų būti išsamūs, apimantys vaikams su negalia skirtus 
planus ir strategijas, ir turėti numatytus išmatuojamus rezultatus. Konvencijos dėl 
asmenų su negalia teisių projekto 4 straipsnio 1 dalies c punktas pabrėžia šio aspek-
to įtraukimo svarba, nurodydamas, kad valstybės dalyvės įsipareigoja „atsižvelgti į 
asmenų su negalia žmogaus teisių apsaugą ir jų skatinimą visose politikose ir prog-
ramose”(A/AC.265/2006/4, II priedas). Taip pat būtina, kad visos programos būtų 
deramai aprūpintos finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais ir turėtų integruotus ste-
bėsenos mechanizmus, pavyzdžiui, rodiklius, leidžiančius tiksliai įvertinti rezultatus. 
Kitas veiksnys, kurio negalima pamiršti, yra visų vaikų su negalia įtraukimas į poli-
tikas ir programas. Kai kurios valstybės dalyvės inicijavo puikių programų, tačiau į 
neįtraukė visų vaikų su negalia.

2 Šiame Bendrajame komentare Komitetas koncentruojasi į tai, kad reikia atkreipti ypatingą dėmesį į vaikus su negalia, 
bendrųjų priemonių kontekste. Išsamesnis šių priemonių turinio ir svarbos paaiškinimas pateikiamas Komiteto Bendra-
jame komentare Nr. 5 (2003 m.) Dėl Bendrųjų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemonių.
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C.   DUOMENYS IR STATISTIKA

19. Siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus, valstybėms dalyvėms būtina sukurti ir vystyti 
mechanizmus rinkti duomenims, kurie yra tikslūs, standartizuoti, gali būti išskaidyti bei 
kurie atspindi tikrąją vaikų su negalia situaciją. Šio klausimo svarba dažnai pamirštama 
ir nevertinama kaip prioritetas, nepaisant to, kad tai turi įtakos ne tik priemonėms, ku-
rių reikia imtis prevencijos tikslais, bet ir labai vertingų išteklių, reikalingų programoms 
finansuoti, paskirstymui. Vienas iš pagrindinių iššūkių renkant tikslius statistinius duo-
menis yra visuotinai pripažinto, aiškaus negalių apibrėžimo trūkumas. Valstybės dalyvės 
skatinamos numatyti tinkamą apibrėžimą, kuris užtikrintų visų  vaikų su negalia įtrauktį, 
kad vaikai su negalia galėtų pasinaudoti specialia apsauga ir jiems parengtomis progra-
momis. Dažnai reikalingos papildomos pastangos surinkti duomenims apie vaikus su 
negalia, nes dažnai jie yra slepiami tėvų ar kitų asmenų, kurie rūpinasi vaiku.

D.   BIUDŽETAS

20.  Biudžeto paskirstymas: atsižvelgiant į 4 straipsnį „…valstybės dalyvės panaudoja kiek 
įmanoma daugiau savo turimų išteklių…“.  Nors Konvencijoje nėra konkrečios reko-
mendacijos dėl tinkamiausio valstybės biudžeto procento, kuris turėtų būti skirtas pas-
laugoms ir programoms vaikams, reikalaujama, kad vaikai būtų prioritetas. Šios teisės 
įgyvendinimas Komitetui kėlė rūpestį, nes daugelis valstybių dalyvių ne tik neskiria pa-
kankamai išteklių, bet ir kelių metų bėgyje sumažino vaikams skirtą biudžetą. Ši tenden-
cija sukelia daug rimtų pasekmių, ypač vaikams su negalia, kurie prioritetų sąrašuose 
būna gana žemai, arba visai ten neatsiduria. Pavyzdžiui, jei valstybė dalyvė nesugeba 
skirti pakankamai lėšų, kad užtikrintų privalomą ir nemokamą kokybišką švietimą vi-
siems vaikams, mažai tikėtina, kad bus skirta lėšų vaikų su negalia mokytojams rengti 
arba teikti reikalingą mokymo pagalbą ar transporto paslaugas. Dabar paslaugų decen-
tralizavimas ir privatizavimas yra ekonominių reformų priemonės. Tačiau nereikėtų pa-
miršti, kad valstybėms dalyvėms tenka galutinė atsakomybė prižiūrėti, kad pakankamai 
lėšų būtų skiriama vaikams su negalia, kartu laikantis griežtų paslaugų teikimo gairių. 
Vaikams su negalia turėtų būti skiriama pakankamai išteklių – ir skiriama užtikrinant, 
kad jie nebūtų naudojami kitais tikslais – kad būtų patenkinti visi jų poreikiai, įskaitant 
programas, skirtas mokyti specialistus, dirbančius su vaikais su negalia, pvz., mokyto-
jus, fizioterapeutus ir politikos formuotojus; švietimo kampanijas; finansinę paramą 
šeimoms; pajamų išlaikymą; socialinę apsaugą; pagalbinius įrenginius; ir susijusias pas-
laugas. Be to, turi būti užtikrintas finansavimas kitoms programoms, skirtoms vaikų su 
negalia įtraukimui į bendrojo lavinimo mokyklas, inter alia renovuojant mokyklas, kad 
jos būtų fiziškai prieinamos vaikams su negalia.

E.   KOORDINACINIS MECHANIZMAS: „KOORDINACINIS CENTRAS NEĮGALIESIEMS“

21. Paslaugas vaikams su negalia dažnai teikia įvairios vyriausybinės ir nevyriausybinės institu-
cijos ir neretai pasitaiko, kad šios paslaugos yra fragmentiškos ir nekoordinuotos, o to pasek-
mė – funkcijų persidengimas ir spragos nuostatose. Todėl yra būtina sukurti tinkamą koor-
dinacinį mechanizmą. Ši institucija turėtų būti multisektorinė, apimanti visas viešąsias bei 
privačias organizacijas. Jai turėtų būti suteikti įgaliojimai ir aukščiausio Vyriausybės lygmens 
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parama, kad ji galėtų veikti visu pajėgumu. Vaikų su negalia koordinacinė institucija, veikian-
ti kaip platesnės vaiko teisių koordinacinės sistemos arba nacionalinės asmenų su negalia 
koordinacinės sistemos dalis, turėtų galimybę veikti jau sukurtoje sistemoje, su sąlyga, kad 
ši sistema tinkamai funkcionuoja ir gali skirti reikiamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Kita 
vertus, atskira koordinacinė sistema galėtų padėti sutelkti dėmesį į vaikus su negalia. 

F.   TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR TECHNINĖ PAGALBA

22. Siekiant, kad informacija tarp valstybių dalyvių būtų laisvai prieinama ir būtų ugdoma dali-
jimosi žiniomis, susijusiomis, inter alia, su vaikų su negalia valdymu ir reabilitacija, atmosfe-
ra, valstybės dalyvės turėtų pripažinti tarptautinio bendradarbiavimo ir techninės pagalbos 
svarbą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas besivystančioms šalims, kurioms reikia pa-
galbos kuriant ir/arba finansuojant programas, kuriomis siekiama apsaugoti ir skatinti vai-
kų su negalia teises. Šios šalys patiria vis daugiau sunkumų sutelkti reikiamus išteklius, kad 
būtų patenkinti neatidėliotini asmenų su negalia poreikiai ir joms reikia skubios pagalbos 
neįgalumo prevencijai, paslaugų teikimui ir reabilitacijai bei galimybių suvienodinimui. Ta-
čiau siekiant patenkinti šiuos didėjančius poreikius, tarptautinė bendruomenė turėtų ieškoti 
naujų būdų ir priemonių lėšų rinkimui, įskaitant žymų išteklių padidinimą, ir imtis reikiamų 
tolesnių priemonių, skirtų išteklių mobilizavimui. Todėl taip pat reikėtų skatinti savanoriškus 
vyriausybių įnašus, didinti regioninę ir dvišalę pagalbą bei įnašus iš privačių šaltinių. UNICEF 
ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) atliko svarbų vaidmenį padėdami besivystančioms 
šalims sukurti ir įgyvendinti specialias vaikų su negalia programas. Keitimosi žiniomis proce-
sas taip pat yra vertingas, dalijantis atnaujintomis medicinos žiniomis ir gerosios praktikos 
pavyzdžiais, tokiais kaip ankstyvas nustatymas, bendruomenės požiūris į ankstyvąją inter-
venciją, parama šeimoms, bei bendrų problemų sprendimo būdais.

23.  Šalys, kuriose vyko ar šiuo metu vyksta vidaus ar užsienio konfliktai, kurių metu nau-
dojamos sausumos minos, susiduria su ypatingais iššūkiais. Valstybės dalyvės dažnai 
neturi planų, kur buvo įrengtos sausumos minos ir nesuveikę sprogmenys, o išminavi-
mo išlaidos yra labai didelės. Komitetas pabrėžia tarptautinio bendradarbiavimo svar-
bą pagal 1997 m. Konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir 
perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo, kad būtų išvengta traumų ir mirčių, kurias 
sukelia tose vietose likusios sausumos minos ar nesuveikę sprogmenys. Šiuo atžvilgiu 
Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms glaudžiai bendradarbiauti siekiant vi-
siškai pašalinti visas sausumos minas ir nesuveikusius sprogmenis ginkluotų konfliktų ir 
(arba) ankstesnių ginkluotų konfliktų zonose.

G.   NEPRIKLAUSOMA STEBĖSENA

24.  Tiek Konvencijoje, tiek Standartinėse taisyklėse dėl žmonių su negalia galimybių lygybės pri-
pažįstama, kad svarbu sukurti tinkamą stebėsenos sistemą3. Komitetas labai dažnai nurodė 

3 Taip pat žr. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto Bendrąjį komentarą Nr. 5 (1994) dėl asmenų su negalia.
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„Paryžiaus principus“ (A/RES/48/134) kaip gaires, kurių turi laikytis nacionalinės žmogaus 
teisių institucijos (žr. Komiteto Bendrąjį komentarą Nr. 2 (2002) dėl nepriklausomų nacio-
nalinių žmogaus teisių institucijų vaidmens, skatinant ir saugant vaiko teises). Nacionalinės 
žmogaus teisių institucijos gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, Ombudsmenas ar Komisaras, 
jų veiklos sritis gali būti plati, ar konkreti. Tačiau kad ir koks būtų mechanizmas, jis turi būti:

(a) Nepriklausomas ir turintis pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių;

(b) Gerai žinomas vaikams su negalia ir jų globėjams;

(c) Pasiekiamas ne tik fizine prasme, bet ir sudarantis galimybes vaikams su negalia 
lengvai ir konfidencialiai nusiųsti savo skundus ar klausimus; ir

(d) Jis turi turėti atinkamus teisinius įgaliojimus priimti, ištirti ir spręsti vaikų su negalia 
skundus, susijusius tiek su jų vaikyste, tiek jų negalia.

H.   PILIETINĖ VISUOMENĖ

25. Nors rūpinimasis vaikais su negalia yra valstybės pareiga, NVO dažnai imasi šių atsako-
mybių be tinkamos paramos, finansavimo ar pripažinimo iš vyriausybių. Todėl valstybės 
dalyvės yra skatinamos remti ir bendradarbiauti su NVO, kad jos galėtų dalyvauti tei-
kiant paslaugas vaikams su negalia, ir užtikrinti, kad jos veiktų laikydamosi Konvenci-
jos nuostatų ir principų. Šiame kontekste Komitetas atkreipia valstybių dalyvių dėmesį 
į 2002 m. rugsėjo 20 d. įvykusios bendrosios diskusijos dėl privataus sektoriaus kaip 
paslaugų teikėjo metu priimtas rekomendacijas (CRC/C/121, 630-653 punktai).

I.   ŽINIŲ SKLAIDA IR SPECIALISTŲ RENGIMAS

26. Žinios apie Konvenciją ir jos konkrečias nuostatas, skirtas vaikams su negalia, yra reikalin-
ga ir galinga priemonė, užtikrinanti šių teisių įgyvendinimą. Valstybės dalyvės skatinamos 
skleisti žinią, be kita ko, vykdant sistemingas sąmoningumo ugdymo kampanijas, ren-
giant tinkamą medžiagą, pvz. Konvencijos versiją, pritaikytą vaikams, spausdintą ir Brailio 
raštu, bei pasitelkiant žiniasklaidą teigiamo požiūrio į vaikus su negalia skatinimui.

27. Kalbant apie specialistus, dirbančius su ir dėl vaikų su negalia, mokymo programose kaip 
būtina sąlygą kvalifikacijai turi būti numatytas tikslingas ir kryptingas švietimas vaikų su 
negalia teisių klausimais. Specialistų sąvoka apima, bet neapsiriboja, politiką formuojan-
čiais asmenimis, teisėjais, teisininkais, teisėsaugos pareigūnais, pedagogais, sveikatos 
priežiūros darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir žiniasklaidos darbuotojais bei kt.

IV.  BENDRIEJI PRINCIPAI

2 straipsnis – Nediskriminavimas

28. Žr. Komentaro 8 – 10 punktus.
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3 straipsnis – Geriausi vaiko interesai

29.  „Imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų … svarbiausia – vaiko interesai“. Plačiu šio 
straipsnio pobūdžiu siekiama apimti visus vaikų priežiūros ir apsaugos aspektus visose 
aplinkose. Jame kalbama apie teisės aktų leidėjus, kuriems patikėta sukurti teisinę sis-
temą, skirtą vaikų su negalia teisių apsaugai, taip pat sprendimų priėmimo procesus, 
susijusius su vaikais su negalia. 3 straipsnis turėtų būti pagrindas rengiant programas 
ir politikas, į jį turėtų būti deramai atsižvelgta teikiant kiekvieną paslaugą vaikams su 
negalia ir imantis kitų juos liečiančių veiksmų. 

30. Geriausi vaiko interesai yra ypač svarbūs institucijose ir kitose įstaigose, kurios teikia 
paslaugas vaikams su negalia, kadangi yra tikimasi, jog jos atitiks standartus bei taisyk-
les ir kad jų didžiausias dėmesys bus skiriamas pagrindiniams kriterijams – vaikų sau-
gumui, apsaugai ir priežiūrai; šie kriterijai turi nusverti bet kuriuos kitus bet kokiomis 
aplinkybėmis, pavyzdžiui, skirstant biudžetus.

6 straipsnis – Teisė gyventi, išgyventi ir vystytis

31. Prigimtinė teisė gyventi, išgyventi ir vystytis yra teisė, kuri garantuoja ypatingą dėmesį 
vaikams su negalia. Daugelyje pasaulio šalių vaikų su negalia atžvilgiu taikomos įvairios 
praktikos, visiškai ar iš dalies diskredituojančios šią teisę. Be to, kad šie vaikai yra labiau 
pažeidžiami vaikystėje, kai kurios kultūros laiko bet kokią negalią turintį vaiką blogu 
pranašu, kuris gali „juodinti šeimos kilmę“, todėl tam tikras paskirtas bendruomenės na-
rys sistemingai žudo vaikus su negalia. Už šiuos nusikaltimus dažniausiai nėra baudžia-
ma, arba kaltininkai gauna lengvesnes bausmes. Valstybės dalyvės raginamos imtis visų 
priemonių, kurios yra reikalingos nutraukti tokią praktiką, įskaitant visuomenės infor-
muotumo didinimą, atitinkamų teisės aktų priėmimą bei įstatymų, įtvirtinančių atitin-
kamas bausmes visiems, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžia vaikų su negalia teisę į 
gyvenimą, išgyvenimą ir vystymąsi, vykdymą.

12 straipsnis – Pagarba vaiko pažiūroms

32. Dažnai suaugusieji, su negalia ar be jos, formuoja politikas ir priima sprendimus, susijusius 
su vaikais su negalia, o patys vaikai nėra įtraukiami į šiuos procesus. Labai svarbu, kad 
vaikai su negalia būtų išklausyti visuose su jais susijusiuose procesuose ir kad jų pažiūros 
būtų gerbiamos, atsižvelgiant į jų besivystančius gebėjimus. Kad šio principo būtų laiko-
masi, vaikai turėtų būti atstovaujami įvairiose institucijose, pavyzdžiui, parlamente, komi-
tetuose ir forumuose, kuriuose jie gali išreikšti savo pažiūras ir dalyvauti priimant spren-
dimus, kurie daro poveikį jiems, kaip vaikams apskritai, ir kaip vaikams su negalia. Vaikų 
įtraukimas į tokius procesus ne tik užtikrina, kad politikos yra nukreiptos į jų poreikius ir 
norus, bet ir veikia kaip veiksminga integracijos priemonė, nes užtikrina, kad sprendimų 
priėmimo procesas yra dalyvaujamasis. Vaikams turėtų būti suteiktos reikiamos komuni-
kacijos priemonės, palengvinančios jų pažiūrų išreiškimą. Be to, valstybės dalyvės turėtų 
remti šeimų ir specialistų mokymus, kaip skatinti ir gerbti besivystančius vaikų gebėjimus 
prisiimti vis didesnę atsakomybę už sprendimų priėmimą jų pačių gyvenime.

33. Vaikams su negalia dažnai reikalingos specialios sveikatos ir švietimo paslaugos, kurios 
leistų jiems visapusiškai išnaudoti savo potencialą, tai bus aptariama vėlesniuose punk-
tuose. Tačiau reikėtų pažymėti, kad į dvasinį, emocinį ir kultūrinį vystymąsi bei vaikų su 
negalia gerovę labai dažnai žiūrima pro pirštus. Jų dalyvavimas renginiuose ir veiklose, 
skirtose šiems esminiams bet kurio vaiko gyvenimo aspektams, yra minimalus arba jo 
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nėra visiškai. Be to, kai jie yra kviečiami dalyvauti, dažnai yra apsiribojama veikla, spe-
cialiai sukurta ir skirta vaikams su negalia. Tokia praktika tik dar labiau skatina vaikų su 
negalia marginalizaciją ir padidina jų atskirties jausmą. Programos ir priemonės, skirtos 
vaiko kultūriniam vystymuisi ir dvasinei gerovei, tenkinti tiek vaikų su negalia, tiek be 
jos, poreikius, turėtų būti  integruotos ir grindžiamos dalyvavimu.

V.  PILIETINĖS TEISĖS IR LAISVĖS (7, 8, 13-17, IR 37 A STRAIPSNIAI)

34. Teisė į vardą ir tautybę, tapatybės išsaugojimą, saviraiškos laisvė, minties, sąžinės ir reli-
gijos laisvė, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvė, teisė į privatumą ir teisė nepatirti kan-
kinimo ar kitokio žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio ar bausmės ar 
neteisėto laisvės atėmimo yra visuotinės piliečių teisės ir laisvės, kurios turi būti gerbia-
mos, saugomos ir užtikrinamos visiems, įskaitant vaikus su negalia. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas toms sritims, kuriose yra didesnė tikimybė, kad bus pažeistos vaikų 
su negalia teisės arba kuriose yra reikalingos specialios programos jų apsaugai.

A.   GIMIMO REGISTRAVIMAS

35. Vaikai su negalia yra ypatingai pažeidžiami jų gimimo neregistravimo klausimu. Be įre-
gistruoto gimimo jie nėra pripažįstami įstatymų ir tampa nematomi vyriausybės statis-
tikoje. Gimimo neįregistravimas turi rimtų pasekmių jų žmogaus teisių įgyvendinimui, 
įskaitant pilietybės, taip pat galimybės naudotis socialinėmis, sveikatos bei švietimo 
paslaugomis neturėjimą. Vaikams su negalia, kurių gimimas nėra registruotas, kyla di-
desnė rizika būti apleistiems, patekti į institucijas ar net mirti.

36. Atsižvelgdamas į Konvencijos 7 straipsnį, Komitetas rekomenduoja valstybėms daly-
vėms patvirtinti visas reikiamas priemones, kad būtų užtikrinta vaikų su negalia regist-
racija gimstant. Tokios priemonės turėtų apimti veiksmingos gimimo registracijos sis-
temos kūrimą ir įgyvendinimą, registracijos mokesčių atsisakymą, mobilių registracijos 
biurų įkūrimą ir registravimo vienetų sukūrimą mokyklose dar neįregistruotiems vai-
kams. Atsižvelgiant į tai, valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad 7 straipsnio nuostatos 
būtų visiškai įgyvendintos laikantis nediskriminavimo principo (2 straipsnis) ir geriausių 
vaiko interesų (3 straipsnis).

B.   PRIEIGA PRIE TINKAMOS INFORMACIJOS IR ŽINIASKLAIDOS

37. Prieiga prie informacijos ir komunikacijos priemonių, įskaitant informacines ir ryšių 
technologijas bei sistemas, leidžia vaikams su negalia gyventi savarankiškai ir visapu-
siškai dalyvauti visose gyvenimo srityse. Vaikai su negalia ir jų globėjai turi turėti prieigą 
prie informacijos apie savo negalią, kad jie galėtų būti tinkamai apsišvietę savo negalios 
klausimais, įskaitant jos priežastis, valdymą ir prognozes. Šios žinios yra itin vertingos, 
nes ne tik leidžia jiems prisitaikyti ir geriau gyventi su turima negalia, bet ir leidžia jiems 
labiau įsitraukti į priimti informuotus sprendimus dėl savo pačių priežiūros. Vaikai su ne-
galia taip pat turėtų būti aprūpinti tinkamomis technologijomis ir kitomis paslaugomis 
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ir (arba) kalbomis, pvz. Brailio raštu ir gestų kalba, kurie leistų jiems turėti prieigą prie 
visų formų žiniasklaidos, įskaitant televiziją, radiją ir spausdintą medžiagą, taip pat nau-
jas informacines ir ryšių technologijas bei sistemas, tokias kaip internetas

38. Kita vertus, valstybės dalyvės privalo apsaugoti visus vaikus, įskaitant vaikus su negalia, 
nuo žalingos informacijos, ypač pornografinės medžiagos ir medžiagos, skatinančios 
ksenofobiją ar bet kokią kitą diskriminaciją ir galinčios potencialiai sustiprinti išanksti-
nes nuostatas.

C.   VIEŠOJO TRANSPORTO IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS

39. Viešojo transporto ir kitų objektų, įskaitant valdžios institucijų pastatus, prekybos ir lais-
valaikio erdves, fizinis neprieinamumas, yra pagrindinis veiksnys marginalizuojantis ir 
atskiriantis vaikus su negalia ir smarkiai trukdantis jų prieigą prie paslaugų, įskaitant 
sveikatos ir švietimo. Nors ši nuostata dažniausiai yra realizuota išsivysčiusiose šalyse, 
besivystančiose šalyse tam nėra skiriama dėmesio. Visos valstybės dalyvės raginamos 
kurti tinkamas politikas ir procedūras, kad viešasis transportas būtų saugus, lengvai 
prieinamas vaikams su negalia, ir, jei įmanoma, nemokamas, atsižvelgiant į tėvų ar kitų 
asmenų, kurie rūpinasi vaiku, finansinius išteklius.

40. Visi nauji viešosios paskirties pastatai turėtų atitikti tarptautines specifikacijas dėl pri-
einamumo asmenims su negalia, o esamiems viešosios paskirties pastatams, įskaitant 
mokyklas, sveikatos priežiūros įstaigas, vyriausybinius pastatus, prekybos zonas, reikėtų 
atlikti pakeitimus, kad jie būtų kiek įmanoma geriau prieinami.

VI.  ŠEIMOS APLINKA IR ALTERNATYVI GLOBA (5, 18 (1-2), 9-11, 19-21, 
25, 27 (4), IR 39 STRAIPSNIAI)

A.   PAGALBA ŠEIMAI IR TĖVŲ ATSAKOMYBĖS

41. Vaikais su negalia yra labiausiai rūpinamasi ir jie yra geriausiai ugdomi jų šeimos aplinkoje, 
jei šeima yra visais aspektais tinkamai aprūpinta. Tokia pagalba šeimoms apima tėvų ir 
brolių bei seserų švietimą ne tik apie negalią  ir jos priežastis, bet ir apie kiekvieno vaiko 
unikalius fizinius ir psichologinius poreikius; psichologinę pagalbą, jautriai reaguojant į 
stresą ir sunkumus, kylančius vaikus su negalia auginančioms šeimoms; bendrą šeimos 
mokymą kalbų, pavyzdžiui, gestų kalbos, kad tėvai ir broliai bei seserys galėtų bendrauti 
su šeimos nariais, turinčiais negalią; materialią paramą specialių išmokų forma, taip pat 
vartojimo reikmenimis ir reikalinga įranga, pvz., specialiais baldais ir mobilumo įrenginiais, 
kurie yra būtini vaikui su negalia gyventi oriai, savarankiškai ir būti visiškai įntegruotam į 
šeimą ir bendruomenę. Šiame kontekste, parama taip pat turėtų būti teikiama vaikams, 
kurie yra paveikti jų globėjų negalios. Pavyzdžiui, vaikas, gyvenantis su vienu iš tėvų ar 
kitu globėju su negalia, turėtų sulaukti pagalbos, kuri užtikrintų jo teisių apsaugą ir leistų 
jam ir toliau gyventi kartu su tėvais, kai tai atitinka geriausius jo interesus. Pagalba taip pat 
turėtų apimti įvairias trumpalaikės priežiūros formas, pvz., pagalbą priežiūrai namuose ir 
bendruomeninėse dienos priežiūros įstaigose. Tokios paslaugos leidžia tėvams dirbti, taip 
pat mažina stresą ir išlaiko sveiką šeimos aplinką.
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B.   SMURTAS, PRIEVARTA, NEPRIEŽIŪRA

42.  Vaikai su negalia yra labiau pažeidžiami visų formų prievartos – psichologinės, fizinės 
ar seksualinės – atvejais, visose aplinkose, įskaitant šeimą, mokyklą, privačias ir valsty-
bines institucijas, inter alia, alternatyvią globą, darbo aplinką ir bendruomenę apskritai. 
Dažnai teigiama, kad vaikai su negalia penkis kartus dažniau tampa prievartos auko-
mis. Namuose ir institucijose vaikai su negalia dažnai patiria psichologinį ir fizinį smurtą 
bei seksualinę prievartą, taip pat jie yra ypač pažeidžiami dėl neatsargaus ir aplaidaus 
elgesio, nes jie dažnai sukelia papildomų fizinių ir finansinių rūpesčių šeimai. Be to, spe-
cialios skundo procedūros bei priežiūros mechanizmo neprieinamumas sudaro sąlygas 
nuolatiniam piktnaudžiavimui. Patyčios mokykloje yra ypatinga smurto forma, su kuria 
susiduria vaikai, itin dažnai ši smurto forma yra nukreipta prieš vaikus su negalia. Jų 
ypatingą pažeidžiamumą galima paaiškinti, inter alia, dėl šių pagrindinių priežasčių:

(a) Jų negalėjimas girdėti, judėti ir rengtis, savarankiškai naudotis tualetu ir vonia daro 
juos pažeidžiamesnius intrusyviai asmeninei priežiūrai ar prievartai;

(b) Gyvenimas atskirai nuo tėvų, brolių ir seserų, išplėstinės šeimos ir draugų padidina 
prievartos tikimybę;

(c) Bendravimo ar intelekto sutrikimų atveju, jie gali būti ignoruojami, neteisingai su-
prasti ar jais netikima, jei skundžiasi dėl prievartos;

(d) Tėvai ar kiti asmenys, kurie rūpinasi vaiku, gali patirti didelį spaudimą ar įtampą dėl 
fizinių, finansinių ir emocinių problemų. Tyrimai rodo, kad stresą patiriantys asme-
nys yra dažniau linkę smurtauti;

(e) Vaikai su negalia dažnai klaidingai suvokiami kaip aseksualūs ir neturintys suprati-
mo apie savo kūną, todėl jie gali tapti smurtautojų, ypač seksualinių, taikiniais.

43. Spręsti smurto ir prievartos problemai valstybės dalyvės yra raginamos imtis visų būtinų 
priemonių siekiant užkirsti kelią smurtui ir prievartai prieš vaikus su negalia, pavyzdžiui:

(a) Mokyti ir šviesti tėvus ar kitus asmenis, kurie rūpinasi vaiku, suprasti rizikas ir paste-
bėti smurto prieš vaiką požymius;

(b) Užtikrinti, kad tėvai būtų budrūs, pasirinkdami globėjus ir priežiūros įstaigas savo 
vaikams, ir gerintų savo gebėjimus pastebėti smurtą;

(c) Inicijuoti ir skatinti paramos grupes tėvams, broliams ir seserims ir kitiems vaiku 
besirūpinantiems asmenims, padedant jiems rūpintis savo vaikais ir įveikiant jų  
negalias;

(d) Užtikrinti, kad vaikai ir globėjai žinotų, kad vaikas turi teisę, kad su juo būtų elgia-
masi oriai ir pagarbiai, taip pat teisę kreiptis į atitinkamas institucijas, jei šios teisės 
yra pažeistos;

(e) Užtikrinti, kad mokyklos imtųsi visų priemonių kovai su patyčiomis mokyklose ir 
ypatingą dėmesį skirtų vaikams su negalia, suteiktų jiems reikalingą apsaugą, kartu 
išlaikant jų įtraukimą į bendrąsias ugdymo programas;
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(f ) Užtikrinti, kad institucijose, globojančiose vaikus su negalia, dirbtų specialiai ap-
mokyti darbuotojai, kuriems būtų taikomi atitinkami standartai, jie būtų reguliariai 
stebimi ir vertinami, o skundo pateikimo mechanizmai būtų prieinami;

(g) Sukurti prieinamą ir vaikams pritaikytą skundo pateikimo mechanizmą ir veikiančią 
stebėsenos sistemą, pagrįstą Paryžiaus principais (žr. šio Komentaro 24 punktą);

(h) Imtis visų reikiamų teisinių priemonių, reikalingų nubausti smurtautojus ir pašalinti 
juos iš namų, užtikrinant, kad vaikas nebus atskirtas nuo savo šeimos ir toliau galės 
gyventi saugioje ir sveikoje aplinkoje;

(i) Užtikrinti prievartos ir smurto aukų gydymą ir reintegraciją, ypatingą dėmesį ski-
riant jų bendros reabilitacijos programoms.

44. Šiame kontekste Komitetas taip pat norėtų atkreipti valstybių dalyvių dėmesį į Jungti-
nių Tautų nepriklausomo eksperto tyrimo ataskaitą dėl smurto prieš vaikus (A/61/299), 
kurioje kalbama apie vaikus su negalia kaip ypač dėl smurto pažeidžiamų vaikų grupę. 
Komitetas ragina valstybes dalyves imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų įgyvendin-
tos tiek visapusiškos rekomendacijos, tiek specifinėms aplinkoms skirtos rekomendaci-
jos, pateiktos šioje ataskaitoje.

C.   ALTERNATYVI GLOBA ŠEIMOJE

45. Išplėstinės šeimos, kuri vis dar yra pagrindinis vaikų globos ramstis daugelyje bendruo-
menių ir kuri yra laikoma vienu iš geriausių vaikų priežiūros alternatyvų, vaidmuo turėtų 
būti sustiprintas ir jos turėtų būti skatinamos palaikyti vaiką bei jo tėvus ar kitus asme-
nis, kurie rūpinasi vaiku.

46. Pripažįstant, kad daugelyje valstybių dalyvių globa šeimoje yra priimtina ir praktikuo-
jama alternatyvios globos forma, išlieka faktas, kad daug globėjų šeimų nenori rūpintis 
vaiku su negalia, nes vaikai su negalia dažnai kelia papildomų iššūkių, jiems reikalinga 
papildoma priežiūra, susiduriama su specialiaisiais fiziniais, psichologiniais ir intelekti-
niais poreikiais. Todėl organizacijos, kurios yra atsakingos už vaikų globą, turi vesti rei-
kiamus mokymus ir skatinti tinkamas šeimas, taip pat teikti pagalbą, kuri leistų globėjų 
šeimai tinkamai rūpintis vaiku su negalia.

D.   INSTITUCIJOS

47. Komitetas dažnai reiškė susirūpinimą dėl didelio vaikų su negalia, gyvenančių instituci-
jose, skaičiaus ir kad institucionalizacija daugelyje šalių yra prioritetinis pasirinkimas. Su-
teikiamos priežiūros kokybė, nesvarbu, švietimo, medicinos ar reabilitacijos, dažnai yra 
gerokai žemesnė už standartinę, reikalingą vaikų su negalia priežiūrai, to priežastis yra 
nustatytų standartų nebuvimas arba šių standartų įgyvendinimo ir priežiūros trūkumas. 
Institucijos taip pat yra ypatinga aplinka, kur vaikai su negalia yra labiau pažeidžiami dėl 
psichologinio, fizinio, seksualinio ir kitų smurto formų, taip pat dėl nepriežiūros ir aplai-
daus elgesio (žr. 42-44 punktus). Todėl Komitetas primygtinai ragina valstybes dalyves 
taikyti apgyvendinimą institucijoje tik kaip paskutinę priemonę, kai tai yra absoliučiai 
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būtina geriausiems vaiko interesams užtikrinti. Jis rekomenduoja valstybėms dalyvėms 
uždrausti apgyvendinimą institucijoje tik siekiant apriboti vaiko laisvę arba jo judėjimo 
laisvę. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į esamų institucijų pertvarkymą, daugiausia dėme-
sio skiriant mažoms globos įstaigoms, orientuotoms į vaiko teises ir poreikius, kuriant 
nacionalinius standartus globai institucijose ir nustatant griežtas tikrinimo ir stebėse-
nos procedūras, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių standartų įgyvendinimas.

48. Komitetas yra susirūpinęs, kad vaikai su negalia dažnai neišklausomi atskyrimo nuo šeimos 
ir apgyvendinimo institucijoje procesuose. Apskritai priimant sprendimus vaikai yra  never-
tinami kaip partneriai, nors šie sprendimai daro didžiulį poveikį jų gyvenimui ir ateičiai. Todėl 
Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms ir toliau dėti pastangas bei jas stiprinti, kad 
būtų atsižvelgta į vaikų su negalia nuomonę, siekiant palengvinti jų dalyvavimą visais juos 
liečiančiais klausimais, susijusiais su vertinimu, atskyrimo nuo šeimos ir perkėlimo į globos 
instituciją procesu, taip pat pereinamuoju laikotarpiu. Komitetas taip pat pabrėžia, kad vai-
kai turėtų būti išklausyti viso apsaugos priemonių proceso metu, prieš priimant sprendimą, 
taip pat jo įgyvendinimo metu ir po to. Atsižvelgdamas į tai, Komitetas atkreipia valstybių 
dalyvių dėmesį į Komiteto rekomendacijas, priimtas bendrosios diskusijos dėl vaikų be tėvų 
globos metu, vykusios 2005 m. rugsėjo 16 d. (CRC/C/153, 636-689 dalys).

49. Sprendžiant institucionalizacijos klausimą valstybės dalyvės yra raginamos sukurti progra-
mas, skirtas vaikų su negalia deinstitucionalizacijai, perkeliant vaikus į jų šeimas, išplėstines 
šeimas ar globos sistemą. Tėvams ir kitiems išplėstinės šeimos nariams turėtų būti sistemiš-
kai suteikiama reikiama pagalba/mokymai, kad jų vaikas integruotųsi į savo namų aplinką.

E.   PERIODINIS APGYVENDINIMO INSTITUCIJOJE PERŽIŪRĖJIMAS

50. Nepriklausomai nuo to, kokią apgyvendinimo institucijoje formą kompetentingos insti-
tucijos pasirinko vaikui su negalia, yra būtina reguliariai vykdyti periodinį vaikui suteik-
to gydymo bei kitų aplinkybių, susijusių su jo gyvenimu institucijoje, peržiūrėjimą, kad 
būtų galima stebėti jo situaciją.

VII.  BENDRA SVEIKATA IR GEROVĖ (6, 18 (3), 23, 24, 26 IR  
27 (1-3) STRAIPSNIAI)

A.  TEISĖ Į SVEIKATĄ

51. Teisė pasinaudoti tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis, taip pat jų prieina-
mumas bei kokybiška sveikatos priežiūra yra prigimtinė kiekvieno vaiko teisė. Vaikai 
su negalia dažnai lieka atskirti dėl kai kurių iššūkių, įskaitant diskriminaciją, paslaugų 
neprieinamumą dėl informacijos ir (arba) finansinių išteklių, transporto stygiaus, geo-
grafinio pasiskirstymo ir fizinės prieigos prie sveikatos priežiūros įstaigų. Kitas veiksnys 
yra tikslinių sveikatos priežiūros programų, kuriose atsižvelgiama į konkrečius vaikų su 
negalia poreikius, nebuvimas. Sveikatos politika turėtų būti visapusiška ir spręsti tokius 
klausimus kaip ankstyvas negalios aptikimas, ankstyva intervencija, įskaitant psicholo-
ginį ir fizinį gydymą, reabilitacija, įskaitant fizinę pagalbą, pvz., galūnių protezavimą, ju-
dėjimo prietaisus, klausos aparatus ir vizualines priemones.
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52. Svarbu pabrėžti, kad sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti teikiamos toje pačioje 
viešosios sveikatos sistemoje, kuria naudojasi vaikai, neturintys negalios, suteikiamos 
nemokamai, kai tik įmanoma, ir kiek įmanoma atnaujinamos ir modernizuojamos. Reikė-
tų pabrėžti pagalbos teikimo bendruomenėje ir reabilitacijos strategijų svarbą teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas vaikams su negalia. Valstybės dalyvės turi užtikrinti, kad 
sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys su vaikais, yra apmokyti pagal aukščiausius 
standartus ir praktiką, pagrįstą vaikocentriniu požiūriu. Šiuo atžvilgiu daugelis valstybių 
dalyvių turėtų labai daug naudos iš tarptautinio bendradarbiavimo su tarptautinėmis 
organizacijomis ir kitomis valstybėmis dalyvėmis.

B.   PREVENCIJA

53. Negalios priežastys yra įvairios, todėl prevencijos kokybė ir lygis gali skirtis. Kai kurio-
se visuomenėse, kuriose praktikuojamos sąmoningos santuokos, paveldimoms ligoms, 
kurios dažnai sukelia negalią, gali būti užkirstas kelias, tokiomis aplinkybėmis rekomen-
duotinas visuomenės informuotumo didinimas bei tinkami išankstiniai tyrimai. Užkre-
čiamos ligos vis dar yra daugelio negalių visame pasaulyje priežastis, todėl būtina spar-
tinti imunizacijos programas, siekiant visuotinės imunizacijos nuo visų užkrečiamųjų 
ligų, kurioms galima užkirsti kelią. Netinkama mityba turi ilgalaikį poveikį vaikų vysty-
muisi ir gali sukelti negalią, pavyzdžiui, apakimą dėl vitamino A trūkumo. Komitetas re-
komenduoja valstybėms dalyvėms stiprinti prenatalinę priežiūrą ir užtikrinti gimdymo 
metu teikiamos pagalbos kokybę. Jis taip pat rekomenduoja valstybėms dalyvėms teikti 
reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas po gimdymo ir kurti kampanijas, kad tėvai ir 
kiti, kurie rūpinasi vaiku, būtų informuojami apie vaikų sveikatos ir mitybos pagrindus. 
Todėl Komitetas taip pat rekomenduoja valstybėms dalyvėms toliau bendradarbiauti 
siekiant techninės pagalbos, be kita ko, iš PSO ir UNICEF.

54. Kai kuriose šalyse nelaimingi atsitikimai namuose bei kelyje yra pagrindinė neįgalumo 
priežastis, todėl būtina parengti ir įgyvendinti prevencijos politiką, pvz., įstatymus dėl 
saugos diržų ir eismo saugumo. Netinkamo gyvenimo būdo problemoms, tokioms kaip 
alkoholio ir narkotikų vartojimas nėštumo metu, kurios taip pat yra negalios priežastys, 
galima užkirsti kelią, tuo tarpu kai kuriose šalyse vaisiaus alkoholio sindromas kelia rim-
tą susirūpinimą. Visuomenės švietimas, nėščių motinų, galinčių piktnaudžiauti tokiomis 
medžiagomis, identifikavimas ir pagalba joms yra tik keletas priemonių, kurių gali būti 
imtasi siekiant užkirsti kelią tokioms vaikų negalios priežastims. Pavojingi aplinkos tok-
sinai taip pat yra daugelio negalių priežastis. Daugumoje šalių dažnai randama toksinų, 
tokių kaip švinas, gyvsidabris, asbestas ir t. t. Šalys turėtų parengti ir įgyvendinti poli-
tikas, skirtas užkirsti kelią pavojingų ir kitų aplinką teršiančių medžiagų išpylimui. Be 
to, turėtų būti numatytos griežtos gairės ir apsaugos priemonės, siekiant užkirsti kelią 
radiacijos avarijoms.

55. Ginkluoti konfliktai ir jų padariniai bei lengvųjų ginklų prieinamumas taip pat yra pa-
grindinės negalios priežastys. Valstybės dalyvės privalo imtis visų būtinų priemonių, 
kad apsaugotų vaikus nuo žalingų karo ir ginkluoto smurto padarinių ir užtikrinti, kad 
ginkluotuose konfliktuose nukentėję vaikai turėtų prieigą prie reikiamų sveikatos ir 
socialinių paslaugų, įskaitant psichosocialinį atsigavimą ir socialinę reintegraciją. Ypač 
Komitetas pabrėžia vaikų, tėvų ir visuomenės švietimo svarbą apie sausumos minas ir 
nesuveikusius sprogmenis, siekiant užkirsti kelią sužalojimams bei žūtims.
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 Labai svarbu, kad valstybės dalyvės ir toliau ieškotų sausumos minų bei nesuveikusių 
sprogmenų, imtųsi priemonių, kad vaikai laikytųsi atokiau nuo įtariamų teritorijų, stip-
rintų išminavimo veiklas ir, jei reikia, ieškotų reikiamos techninės ir finansinės paramos 
tarptautinio bendradarbiavimo rėmuose, įskaitant iš Jungtinių Tautų agentūrų. (Taip 
pat žr. 23 punktą dėl minų ir nesuveikusių sprogmenų ir 78 paragrafą dėl ginkluotų 
konfliktų ir specialiųjų apsaugos priemonių).

C.   ANKSTYVAS IDENTIFIKAVIMAS

56. Labai dažnai negalia nustatoma gana vėlyvame vaiko gyvenimo etape, todėl jis arba 
ji praranda veiksmingo gydymo ir reabilitacijos galimybę. Ankstyvas identifikavimas 
reikalauja aukšto sveikatos specialistų, tėvų, mokytojų ir kitų su vaikais dirbančių spe-
cialistų sąmoningumo. Jie turėtų sugebėti nustatyti ankstyviausius negalios požymius 
ir duoti reikiamus nurodymus dėl diagnostikos ir gydymo. Todėl Komitetas rekomen-
duoja valstybėms dalyvėms sukurti ankstyvo identifikavimo ir ankstyvos intervencijos 
sistemas, kurios būtų sveikatos priežiūros paslaugų dalis kartu su gimimo registravimu 
ir procedūromis, skirtomis vaikams, kuriems negalia nustatyta ankstyvame amžiuje. 
Paslaugos turėtų būti tiek bendruomeninės, tiek namuose, lengvai prieinamos. Be to, 
tarp ankstyvos intervencijos tarnybų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų turėtų 
būti užmegzti ryšiai, palengvinantys sklandų vaiko perėjimą.

57. Po identifikavimo kitos veikiančios sistemos turi užtikrinti ankstyvąją intervenciją, 
įskaitant gydymą ir reabilitaciją, aprūpinant visais būtinais įtaisais, kurie leistų vai-
kams su negalia pasiekti visišką mobilumą, klausos aparatais, vizualiniais įtaisais ir 
protezais ir kt. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad, kai tik įmanoma, tokia pagalba turėtų 
būti nemokama, o šių paslaugų įsigijimo procesas turėtų būti efektyvus ir paprastas, 
vengiant ilgo laukimo ir biurokratijos.

D.   TARPDISCIPLININĖ PRIEŽIŪRA

58. Vaikai su negalia dažnai turi daugybinių sveikatos problemų, kurias reikia spręsti ko-
mandiniu požiūriu. Labai dažnai daugelis specialistų yra įtraukti į vaiko priežiūros pro-
cesą, pavyzdžiui, neurologai, psichologai, psichiatrai, chirurgai ortopedai ir kinezitera-
peutai bei kt. Idealiu atveju šie specialistai turėtų kolektyviai sudaryti vaiko su negalia 
efektyviausią sveikatos priežiūrą užtikrinantį valdymo planą.

E.   PAAUGLIŲ SVEIKATA IR VYSTYMASIS

59. Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad vaikai su negalia, ypač paauglystės metu, susidu-
ria su daugybe iššūkių ir rizikų, susijusių su santykių su bendraamžiais užmezgimu ir 
reprodukcine sveikata. Todėl Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms parengti 
paaugliams su negalia tinkamą ir, prireikus, su konkrečia negalia susijusią informaciją, 
patarimus ir konsultacijas, atsižvelgiant į Komiteto bendruosius komentarus Nr. 3 (2003) 
dėl ŽIV/AIDS ir vaiko teisių bei Nr. 4 (2003 m.) dėl paauglių sveikatos ir vystymosi Vaiko 
teisių konvencijos kontekste. 
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60. Komitetas yra itin susirūpinęs dėl vyraujančios priverstinės vaikų su negalia, ypač mer-
gaičių su negalia, sterilizacijos. Ši vis dar egzistuojanti praktika pažeidžia vaiko teisę į 
fizinį vientisumą ir sukelia visa gyvenimą trunkančius neigiamus fizinės ir psichinės svei-
katos padarinius. Todėl Komitetas ragina valstybes dalyves įstatymais uždrausti privers-
tinę vaikų sterilizaciją dėl negalios.

F.   TYRIMAI

61. Negalios priežastims, prevencijai ir valdymui skiriama nepakankamai daug dėmesio 
nacionalinėse ir tarptautinėse tyrimų darbotvarkėse. Valstybės dalyvės skatinamos su-
teikti šiam klausimui prioritetą, užtikrinant finansavimą ir su negalia susijusių mokslinių 
tyrimų stebėseną, ypatingą dėmesį skiriant etinėms problemoms.

VIII.  ŠVIETIMAS IR LAISVALAIKIS (28, 29 IR 31 STRAIPSNIAI)

A.   KOKYBIŠKAS ŠVIETIMAS

62. Vaikai su negalia turi tokią pat teisę į mokslą kaip visi kiti vaikai ir gali naudotis šia 
teise be jokios diskriminacijos ir lygiomis galimybėmis, kaip nustatyta Konvencijo-
je4. Šiam tikslui būtina užtikrinti vaikų su negalia galimybę gauti švietimo paslau-
gas, kad būtų skatinamas "vaiko asmenybės, talentų ir protinių bei fizinių gebėjimų 
ugdymas siekiant kuo didesnio jų potencialo" (žr. Konvencijos 28 ir 29 straipsnius 
bei Bendrąjį komiteto komentarą Nr. 1 (2001) dėl švietimo tikslų). Konvencijoje pri-
pažįstamas poreikis keisti praktiką mokyklose ir apmokyti mokytojus, siekiant juos 
parengti mokyti vaikus su skirtingais gebėjimais ir užtikrinti, jog jie pasiektų teigia-
mų rezultatų švietimo srityje.

63. Kadangi vaikai su negalia yra labai skirtingi, tėvai, mokytojai ir kiti specialistai turi pa-
dėti kiekvienam vaikui individualiai plėtoti jo ar jos komunikacijos, kalbos, bendravimo, 
orientavimosi ir problemų sprendimo įgūdžius, kurie geriausiai atitiktų konkretaus vai-
ko potencialą. Kiekvienas, kuris vysto vaiko įgūdžius, gebėjimus ir saviugdą, turi tiksliai 
stebėti vaiko pažangą ir atidžiai stebėti vaiko žodinę ir emocinę komunikaciją, kad švie-
timas ir ugdymas būtų tinkamas ir tikslingas.

4 Šiame kontekste Komitetas norėtų atkreipti dėmesį į JT Tūkstantmečio deklaraciją (A/RES/55/2), ypač į tikslą Nr. 2, susijusį su 
visuotiniu pradiniu ugdymu, kuriuo vadovaudamosi vyriausybės yra pasiryžusios “užtikrinti, kad iki 2015 m. vaikai visur, tiek 
berniukai, tiek mergaitės, galėtų baigti visą pradinio ugdymo kursą ir kad mergaitės ir berniukai turėtų vienodas galimybes 
dalyvauti visuose švietimo lygiuose”. Komitetas taip pat norėtų atkreipti dėmesį į kitus tarptautinius įsipareigojimus, kurie 
patvirtina integracinio švietimo idėją, inter alia, Salamankos pareiškimą ir veiksmų planą dėl veiksmų dėl specialiųjų porei-
kių ugdymo, priimtą Pasaulinės konferencijos dėl specialiųjų poreikių ugdymo: prieinamumas ir kokybė, Salamanka, Ispa-
nija 1994 m. birželio 7-10 d. (UNESCO ir Ispanijos švietimo ir mokslo ministerija) ir Dakaro veiksmų planą "Švietimas visiems: 
kolektyvinių įsipareigojimų laikymasis", priimtą 2000 m. balandžio 26-28 d. Pasaulio švietimo forume, Dakare, Senegale.
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B.   SAVIGARBA IR PASITIKĖJIMAS SAVIMI

64. Labai svarbu, kad vaiko su negalia ugdymas apimtų teigiamos savimonės stiprinimą, 
užtikrinant, kad vaikas jaustų, jog kiti jį ar ją gerbia kaip žmogų, neturintį jokių orumo 
apribojimų. Vaikas turi turėti galimybę žinoti, kad kiti jį gerbia ir pripažįsta jo žmogaus 
teises ir laisves. Vaiko su negalia įtraukimas į vaikų grupę klasėje gali parodyti vaikui, 
kad jo ar jos tapatybė yra pripažinta, jis ar ji priklauso besimokančiųjų, bendraamžių ir 
piliečių bendruomenei. Bendraamžių palaikymas stiprina vaikų su negalia savigarbą, to-
dėl jis turėtų būti plačiau pripažįstamas ir skatinamas. Švietimas taip pat turėtų suteikti 
vaikui kuo daugiau įgalinančių kontrolės, pasiekimo ir sėkmės patirčių.

C.   ŠVIETIMAS MOKYKLOS SISTEMOJE

65. Ankstyvasis vaikų ugdymas yra ypač svarbus vaikams su negalia, nes dažnai jų ne-
galia ar specialieji poreikiai pirmą kartą yra pastebimi šiose institucijose. Ankstyvoji 
intervencija yra labai svarbi siekiant padėti vaikams išnaudoti visą savo potencialą. Jei 
vaikui ankstyvoje stadijoje yra nustatyta negalia ar vystymosi sutrikimas, jis turi daug 
geresnę galimybę pasinaudoti ankstyvojo ugdymo, kuris turėtų būti pritaikytas atsi-
žvelgiant į jo individualius poreikius, teikiamomis galimybėmis Valstybės, bendruo-
menės ar pilietinės visuomenės institucijų teikiamos ankstyvojo ugdymo paslaugos 
gali suteikti didelę pagalbą visų vaikų su negalia gerovei ir vystymuisi (žr. Komiteto 
bendrąjį komentarą Nr. 7 (2005 m.) Dėl vaiko teisių įgyvendinimo ankstyvojoje vaikys-
tėje. Pradinis mokymas, įskaitant pradines mokyklas, o daugelyje valstybių dalyvių, 
taip pat ir vidurines mokyklas, turi būti nemokamas vaikams su negalia. Visos moky-
klos turėtų būti be kliūčių bendravimui, taip pat be fizinių kliūčių, trukdančių riboto ju-
dumo vaikams. Be to, aukštesniojo ugdymo pakopos, atsižvelgiant į galimybes, turėtų 
būti prieinamos paaugliams su negalia atsižvelgiant į jų gebėjimus. Norint užtikrinti 
visišką teisės į mokslą įgyvendinimą, daugeliui vaikų reikia asmeninės pagalbos, ypač 
mokytojų, išmanančių metodologiją ir techniką (įskaitant reikiamų kalbų mokėjimą, 
ir kitokias komunikacijos formas, skirtas mokyti vaikus, turinčius skirtingų gebėjimų, 
gebančių taikyti vaikocentrinę ir individualizuotą mokymo strategijas bei tinkamas ir 
prieinamas mokymo priemones, įrangą ir pagalbinius įtaisus) kuriuos valstybės daly-
vės turėtų aprūpinti turimais ištekliais.

D.   INKLIUZINIS ŠVIETIMAS

66. Inkliuzinis švietimas turėtų būti siekiamybė ugdant vaikus su negalia. Įtraukimo būdą ir 
formą turi lemti individualūs vaiko ugdymosi poreikiai, nes tam tikrų vaikų su negalia 
ugdymui gali būti reikalinga pagalba, kurios gali nebūti įprastoje mokyklos sistemoje. 
Komitetas pažymi aiškų įsipareigojimą siekti inkliuzinio švietimo, numatyto konvencijos 
dėl asmenų su negalia teisių projekte ir valstybių dalyvių pareigą užtikrinti, kad asmenys 
su negalia, įskaitant vaikus, nebūtų išskirti iš bendrosios švietimo sistemos dėl negalios 
ir kad jie gautų reikalingą pagalbą bendrojoje švietimo sistemoje, kuri palengvintų jų  
ugdymąsi. Jis skatina valstybes, kurios dar nepradėjo taikyti inkliuzinio švietimo pro-
gramos, imtis būtinų priemonių šiam tikslui pasiekti. Vis dėlto Komitetas pabrėžia, 
kad inkliuzijos į bendrąją švietimo sistemą apimtis gali skirtis. Paslaugų ir programų  
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pasirinkimas turi būti ir toliau užtikrinamas esant aplinkybėms, kai inkliuzinio švietimo 
yra neįmanoma pasiekti artimiausiu metu.

67. Pastaraisiais metais inkliuzinio švietimo judėjimas sulaukė didelio palaikymo. Tačiau 
pats terminas "inkliuzinis" gali turėti skirtingą reikšmę. Iš esmės inkliuzinis švietimas yra 
vertybių, principų ir praktikų rinkinys, kuriuo siekiama prasmingo, efektyvaus ir kokybiš-
ko švietimo visiems mokiniams, kuris užtikrina mokymosi salygų ir reikalavimų įvairovę 
ne tik vaikams su negalia, bet ir visiems mokiniams. Šis tikslas gali būti pasiektas skir-
tingomis organizacinėmis priemonėmis, kurios atsižvelgia į vaikų įvairovę. Inkliuzijos 
diapazonas gali būti nuo visų mokinių su negalia perkėlimo visam laikui į vieną klasę iki 
skirtingų inkliuzijos lygių perkėlimo į tradicinę klasę įtraukiant dalį specialiojo ugdymo. 
Svarbu suprasti, kad inkliuzija neturėtų būti suprantama ir praktikuojama kaip papras-
tas vaikų su negalia integravimas į tradicinę sistemą, neatsižvelgiant į jiems kylančius 
iššūkius ir jų poreikius. Glaudus bendradarbiavimas tarp specialiųjų pedagogų ir peda-
gogų yra būtinas. Mokyklų programos turi būti persvarstytos ir parengtos taip, kad būtų 
patenkinti tiek vaikų su negalia, tiek be jos, poreikiai. Siekiant visapusiškai įgyvendinti 
inkliuzinio švietimo filosofiją, turi būti siekiama pedagogų ir kitų švietimo sistemos dar-
buotojų mokymo programų pakeitimo.

E.   KARJEROS UGDYMAS IR PROFESINIS MOKYMAS

68.  Švietimas karjeros ugdymo ir perėjimo klausimais yra skirtas visiems asmenims su ne-
galia, neatsižvelgiant į jų amžių. Būtina pradėti švietimą šiais klausimais ankstyvame 
amžiuje, nes karjeros plėtra laikoma procesu, kuris prasideda anksti ir tęsiasi visą gyve-
nimą. Karjeros supratimo ir profesinių įgudžių ankstyvas ugdymas, pradedant jau pra-
dinėje mokykloje, leidžia vaikams priimti geresnius sprendimus užimtumo klausimais 
gyvenime. Karjeros ugdymas pradinėje mokykloje nereiškia mažų vaikų išnaudojimo 
darbams atlikti, kas galiausiai atvertų kelią ekonominiam išnaudojimui. Jis prasideda 
mokinių tikslų pasirinkimu jauname amžiuje pagal jų besivystančius gebėjimus. Po to 
turėtų sekti funkcinė viduriniojo ugdymo programa, kuri galėtų pasiūlyti galimybę įgyti 
reikalingų įgudžių ir darbo patirties, esant sistemingai koordinacijai ir kontrolei tarp mo-
kyklos ir darbovietės.

69. Karjeros ugdymas ir profesiniai įgūdžiai turėtų būti įtraukti į mokyklos ugdymo pro-
gramas. Karjeros supratimas bei profesiniai įgūdžiai turėtų būti įtraukti į privalomojo 
ugdymo laikotarpį. Šalyse, kuriose privalomasis ugdymas neviršija pradinės mokyklos 
laikotarpio, profesinis mokymas vaikams su negalia turėtų būti privalomas ir pabaigus 
pradinę mokyklą. Vyriausybės turi sukurti politikas ir skirti pakankamai lėšų profesiniam 
mokymui.

F.   POILSIS IR KULTŪRINĖ VEIKLA

70. Konvencijos 31 straipsnyje numatyta vaiko teisė į poilsį ir kultūrinę veiklą, atitinkan-
čią vaiko amžių. Šis straipsnis turėtų būti aiškinamas taip, kad apimtų vaiko psichinę,  
psichologinę ir fizinę brandą bei jo gebėjimus. Žaidimai buvo pripažinti geriausiu įvairių 
įgūdžių mokymosi šaltiniu, įskaitant socialinius įgūdžius. Kai vaikams suteikiama gali-
mybė, vieta ir laikas žaisti tarpusavyje (vaikams su negalia ir be jos), vyksta visiška vaikų 
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su negalia integracija į visuomenę. Mokyklinio amžiaus vaikai su negalia turėtų būti mo-
komi poilsio, laisvalaikio ir žaidimų.

71. Vaikams su negalia turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės dalyvauti įvairiose kul-
tūros ir meno bei sporto veikloje. Šios veiklos turėtų būti traktuojamos kaip saviraiškos 
bei savęs ir gyvenimo kokybės supratimo priemonės.

G.  SPORTAS

72. Konkurencinė ir nekonkurencinė sportinė veikla turi būti organizuojama taip, kad 
įtrauktų vaikus su negalia inkliuziniu būdu, kai tik yra įmanoma. Tai reiškia, kad vaikas 
su negalia, galintis konkuruoti su negalios neturinčiais vaikais turėtų būti skatinamas ir 
palaikomas, Tačiau sportas yra tokia sritis, kurioje dėl fizinių sporto šakos niuansų vai-
kams su negalia dažnai turi būti organizuojamos atskiros žaidynės ir veiklos, kur jie gali 
sąžiningai ir saugiai konkuruoti. Reikia pabrėžti, kad vykstant tokiems išskirtiniams ren-
giniams, žiniasklaida turi atsakingai atlikti savo vaidmenį ir skirti tokį pat dėmesį kaip ir 
vaikų be negalios sporto renginiams.

IX.  SPECIALIOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS (22, 38, 39, 40, 37 B-D IR  
32–36 STRAIPSNIAI)

A.   NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOS SISTEMA

73. Konvencijos 2 straipsnio kontekste valstybės dalyvės yra įpareigotos užtikrinti, kad įsta-
tymus pažeidę (kaip nurodyta 40 straipsnio 1 dalyje) vaikai su negalia būtų apsaugoti 
ne tik pagal Konvencijos nuostatas, konkrečiai susijusias su nepilnamečių justicija (40, 
37 ir 39 str.), bet ir pagal visas kitas atitinkamas nuostatas ir garantijas, numatytas Kon-
vencijoje, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo srityje. Be to, valstybės dalyvės 
prireikus turėtų imtis konkrečių priemonių, užtikrinančių, kad vaikai su negalia būtų de 
facto apsaugoti ir galėtų pasinaudoti anksčiau minėtomis teisėmis.

74. Atsižvelgdamas į 23 straipsnyje įtvirtintas teises ir į didelį vaikų su negalia pažeidžia-
mumą, Komitetas rekomenduoja, be 73 punkte išdėstytų bendrųjų rekomendacijų, kad 
dėmesys būtų atkreipiamas į šiuos elgesio su įstatymus galimai pažeidusiais vaikais su 
negalia aspektus:

a) Įstatymą pažeidęs vaikas su negalia turėtų būti apklausiamas vartojant atitinkamą 
kalbą ir kitais būdais, specialistų, tokių kaip policijos pareigūnai, teisininkai/advo-
katai/socialiniai darbuotojai, prokurorai ir (arba) teisėjai, kurie šiuo klausimu yra tin-
kamai apmokyti;

b) Vyriausybės turėtų parengti ir įgyvendinti alternatyvias priemones, kurios būtų 
įvairios, lanksčios ir jas būtų galima pritaikyti atsižvelgiant į vaiko individualius 
pajėgumus ir sugebėjimus, kad būtų išvengta teismo proceso. Įstatymus pažeidu-
sių vaikų su negalia situacijos turėtų būti nagrinėjamos kiek įmanoma vengiant 
oficialių/teisinių procedūrų. Tokios procedūros turėtų būti pasitelkiamos tik esant 
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viešajam interesui. Tokiais atvejais ypatingos pastangos turi būti dedamos siekiant 
informuoti vaiką apie nepilnamečių justicijos procesą ir jo teises šiame procese;

c) Įstatymus pažeidę vaikai su negalia neturėtų būti laikomi įprastame nepilnamečių 
sulaikymo centre nei ikiteisminio sulaikymo, nei bausmės metu. Laisvės apriboji-
mas turėtų būti taikomas tik reikalui esant, taip pat svarbu, kad vaikui būtų suteikta 
tinkama priežiūra, būtų išspręstos problemos, dėl kurių buvo padarytas nusikalti-
mas, ir kad vaikas būtų apgyvendintas institucijoje, turinčioje specialiai apmokytą 
personalą ir kitus išteklius šiai specialiai priežiūrai. Priimdama tokius sprendimus, 
kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir 
teisinės apsaugos priemonės.

B.   EKONOMINIS IŠNAUDOJIMAS

75. Vaikai su negalia yra ypač pažeidžiami dėl įvairių ekonominio išnaudojimo formų, įskai-
tant pačias blogiausias vaikų darbo formas, taip pat narkotikų prekybą ir elgetavimą. 
Atsižvelgdamas į tai, Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms, kurios dar to ne-
padarė, ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Konvenciją Nr. 138 dėl mi-
nimalaus įdarbinimo amžiaus ir TDO Konvenciją Nr. 182 Dėl nepriimtino vaikų darbo 
uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti. Įgyvendindamos šias 
konvencijas valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį vaikų su negalia pažeidžiamu-
mui ir poreikiams.

C.   GATVĖS VAIKAI

76. Vaikai su negalia, ypač fizine negalia, dažnai patenka į gatves dėl įvairių priežasčių, 
įskaitant ekonominius ir socialinius veiksnius. Vaikams su negalia, gyvenantiems ir 
(arba) dirbantiems gatvėse, turi būti užtikrinta tinkama priežiūra, įskaitant mitybą, 
drabužius, būstą, švietimą, gyvenimo įgūdžių mokymą ir apsaugą nuo įvairių pavojų, 
įskaitant ekonominį ir seksualinį išnaudojimą. Šiuo atžvilgiu reikalingas individuali-
zuotas požiūris, kuris visiškai atitiktų specialiuosius vaiko poreikius ir gebėjimus. Ko-
mitetas yra ypač susirūpinęs dėl to, kad vaikai su negalia kartais išnaudojami elgetauti 
gatvėse ar kitur; kartais vaikai yra tyčia suluošinami elgetavimo tikslais. Valstybės da-
lyvės privalo imtis visų būtinų veiksmų, kad užkirstų kelią tokiai išnaudojimo formai ir 
tokį išnaudojimą kriminalizuotų, taip pat imtųsi veiksmingų priemonių, kad kaltinin-
kai būtu patraukti atsakomybėn.

D.   SEKSUALINIS IŠNAUDOJIMAS

77. Komitetas dažnai reiškė didelį susirūpinimą dėl didėjančio vaikų prostitucijos ir vaikų 
pornografijos aukų skaičiaus. Vaikai su negalia labiau nei kiti yra linkę tapti šių sunkių 
nusikaltimų aukomis. Vyriausybės raginamos ratifikuoti ir įgyvendinti fakultatyvinį pro-
tokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ir, vykdydamos 
savo įsipareigojimus pagal fakultatyvinį protokolą, valstybės dalyvės turėtų skirti ypa-
tingą dėmesį vaikų su negalia apsaugai, pripažįstant jų ypatingą pažeidžiamumą.
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E.   VAIKAI GINKLUOTUOSE KONFLIKTUOSE

78. Kaip jau minėta anksčiau, ginkluoti konfliktai yra pagrindinė negalios priežastis, ne-
svarbu, ar vaikai faktiškai dalyvauja konflikte, ar yra konfliktų aukos. Atsižvelgiant į tai, 
vyriausybės raginamos ratifikuoti ir įgyvendinti fakultatyvinį protokolą dėl vaikų įtrau-
kimo į ginkluotą konfliktą. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į ginkluotų konfliktų metu 
nukentėjusių vaikų atsigavimą ir socialinę reintegraciją. Be to, Komitetas rekomenduoja 
valstybėms dalyvėms aiškiai išbraukti vaikus su negalia iš sąrašų ginkluotosiose pajėgo-
se ir imtis būtinų teisinių ir kitų priemonių, kad šis draudimas būtų visiškai įgyvendintas.

F.   PABĖGĖLIAI IR ŠALIES VIDUJE PERKELTI VAIKAI, VAIKAI, 
 PRIKLAUSANTYS MAŽUMOMS IR VIETINIAI VAIKAI

79. Tam tikros negalios yra tiesiogiai susijusios su sąlygomis, dėl kurių kai kurie asmenys 
tampa pabėgėliais ar šalies viduje perkeltais asmenimis, pvz., žmogaus sukeltomis ar 
stichinėmis nelaimėmis. Pavyzdžiui, minų ir nesuveikusių sprogmenų nužudyti ir su-
žeisti pabėgėliai, šalies viduje perkelti vaikai gyvena ilgai jau pasibaigus ginkluotiems 
konfliktams. Pabėgėliai ir šalies viduje perkelti vaikai su negalia yra pažeidžiami įvairių 
formų diskriminacijai, ypač pabėgėlės ir šalies viduje perkeltos mergaitės su negalia, 
kurios dažniau nei berniukai, tampa prievartos, įskaitant seksualinę prievartą, neprie-
žiūros ir išnaudojimo aukomis. Komitetas ypač pabrėžia, kad pabėgėliams ir šalies vi-
duje perkeltiems vaikams su negalia pirmenybine tvarka turėtų būti teikiama ypatin-
ga pagalba, įskaitant prevencinę pagalbą, prieigą prie tinkamų sveikatos ir socialinių 
paslaugų, įskaitant psichosocialinį atsigavimą ir socialinę reintegraciją. Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (JTVPK) biuras padarė vaikus politikos prioritetu 
ir priėmė keletą dokumentų, skirtais vadovautis šioje srityje, įskaitant 1988 m. Gaires dėl 
pabėgėlių vaikų, kurios yra įtrauktos į JTVPK politiką dėl pabėgėlių vaikų. Komitetas taip 
pat rekomenduoja, kad valstybės dalyvės atsižvelgtų į Komiteto bendrąjį komentarą  
Nr. 6 (2005) dėl nelydimų ir atskirtų vaikų, esančių ne savo kilmės šalyje.

80. Visos tinkamos ir būtinos priemonės, kurių imamasi siekiant apsaugoti ir skatinti vaikų 
su negalia teises, turi apimti ir skirti ypatingą dėmesį į ypatingą mažumoms priklausan-
čių vaikų ir vietinių vaikų, kurie, tikėtina, jau yra marginalizuojami savo bendruomenėse, 
pažeidžiamumą ir poreikius. Programos ir politikos visuomet turi būti jautrios kultūriniu 
ir etniniu požiūriu.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 10 (2007) DĖL VAIKŲ TEISIŲ NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOJE

CRC/C/GC/10
2007 m. balandžio 25 d.

VAIKO TEISIŲ KOMITETAS
Keturiasdešimt ketvirtoji sesija
Ženeva, 2007 m. sausio 15 d. – vasario 2 d.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 10 (2007) 
DĖL VAIKŲ TEISIŲ NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOJE

I. ĮVADAS

1. Savo ataskaitose, kurias pateikia Vaiko teisių komitetui (toliau – Komitetas), valstybės da-
lyvės dažnai atkreipia specialų dėmesį į vaikų, kurie yra įtariami, apkaltinti ar pripažinti pa-
žeidę baudžiamuosius įstatymus (taip pat vadinami įstatymus pažeidusiais vaikais), teises. 
Vadovaujantis Komiteto gairėmis dėl periodinių ataskaitų teikimo, Vaiko teisių konvenci-
jos (toliau – Konvencija) 37 ir 40 straipsnių įgyvendinimas yra pagrindinis valstybių dalyvių 
pateiktos informacijos dėmesio objektas. Komitetas pažymi ir vertina daugybę pastangų 
sukurti nepilnamečių justicijos administravimo sistemą pagal Konvenciją. Tačiau akivaiz-
du, kad dauguma valstybių dalyvių vis dar turi pasistengti, kad visiškai įgyvendintų Kon-
venciją, pvz., procedūrinių teisių srityje, taip pat sukurti ir įgyvendinti priemones, kurios 
leistų priimti sprendimus dėl įstatymus pažeidusių vaikų be teisminių procedūrų, o laisvės 
atėmimo bausmę taikyti tik kaip kraštutinę priemonę.

2. Komitetas taip pat yra susirūpinęs dėl informacijos apie priemonių, kurių valstybės dalyvės 
imasi, siekdamos, kad vaikai nepažeistų įstatymų, stokos. Tai gali būti susiję su visapusiškos 
politikos nepilnamečių justicijos srityje trūkumu. Tai taip pat gali paaiškinti, kodėl valstybės da-
lyvės pateikia labai ribotus statistinius duomenis apie elgesį su įstatymus pažeidusias vaikais.

3. Šis bendrasis komentaras parengtas, remiantis Komiteto patirtimi, įgyta įvertinus valstybių 
dalyvių pasiekimus nepilnamečių justicijos srityje. Šiame bendrajame komentare Komitetas 
siekia valstybėms dalyvėms pateikti išsamesnes gaires ir rekomendacijas dėl jų pastangų 
įsteigti Konvenciją atitinkančią nepilnamečių justicijos administravimo sistemą. Šis ben-
drasis komentaras dėl nepilnamečių justicijos, kuris, be viso kito, turėtų skatinti naudoti 
alternatyvias priemones, tokias kaip nukreipimą ir atkuriamąjį teisingumą, turėtų suteikti 
valstybėms dalyvėms galimybes veiksmingai reaguoti į įstatymus pažeidusius vaikus, atsi-
žvelgiant ne tik į vaiko interesus, bet ir į trumpalaikius ir ilgalaikius visuomenės interesus.

II. ŠIO BENDROJO KOMENTARO TIKSLAI

4. Pirmiausia Komitetas siekia pabrėžti, kad Konvencija įpareigoja valstybes dalyves sukur-
ti ir įgyvendinti visapusišką nepilnamečių justicijos politiką. Toks visapusiškas požiūris 
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neturėtų apsiriboti specialių Konvencijos 37 ir 40 straipsnyje numatytų nuostatų įgy-
vendinimu, tačiau turėtų atsižvelgti į bendruosius 2, 3, 6 ir 12 straipsniuose įtvirtintus 
principus ir kitus susijusius Konvencijos straipsnius (pvz., 4 ir 39 straipsnius). Todėl šio 
bendrojo komentaro tikslai yra tokie:

– raginti valstybes dalyves sukurti ir įgyvendinti visapusišką nepilnamečių justicijos po-
litiką, siekiant išvengti ir spręsti nepilnamečių nusikalstamumo klausimą, remiantis ir 
laikantis Konvencijos, taip pat siekti pagalbos ir paramos iš Tarpžinybinės nepilname-
čių justicijos grupės, Junginių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (angl. 
OHCHR), Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro 
(angl. UNODC) ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovų, kaip tai nurodyta Jung-
tinių Tautų Ekonominės ir socialinės tarybos (angl. ECOSOC) rezoliucijoje 1997/30;

– suteikti valstybėms dalyvėms gaires ir rekomendacijas dėl visapusiškos nepilname-
čių justicijos politikos turinio, specialų dėmesį atkreipiant į nepilnamečių nusikals-
tamumo prevenciją, alternatyvių priemonių, kurios leistų reaguoti į nepilnamečių 
nusikalstamumą be teisminių procedūrų, įvedimą, taip pat dėl kitų Konvencijos  
37 ir 40 straipsniuose numatytų nuostatų aiškinimo ir įgyvendinimo;

– skatinti kitų tarptautinių standartų, ypač Jungtinių Tautų standartinių minimalių 
nepilnamečių justicijos administravimo taisyklių (Pekino taisyklių), Jungtinių Tautų 
nepilnamečių, iš kurių atimta laisvė, apsaugos taisyklių (Havanos taisyklių) ir Jung-
tinių Tautų nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos gairių (Rijado gairių) įtrauki-
mą į nacionalinę ir visapusišką nepilnamečių justicijos politiką.

III. NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJA – PAGRINDINIAI VISAPUSIŠKOS POLITIKOS 
PRINCIPAI

5. Prieš išsamiau nagrinėdamas Konvencijos reikalavimus, Komitetas nurodo pagrindinius 
visapusiškos nepilnamečių justicijos sistemos principus. Valstybės dalyvės, valdydamos 
nepilnamečių justicijos sistemą, privalo sistemingai taikyti bendruosius Konvencijos 2, 
3, 6 ir 12 straipsniuose numatytus principus, taip pat pagrindinius 37 ir 40 straipsniuose 
įtvirtintus nepilnamečių justicijos principus.

NEDISKRIMINAVIMAS (2 STR.)

6. Valstybės dalyvės privalo imtis visų reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad su 
visais įstatymus pažeidusiais vaikais būtų elgiamasi vienodai. Būtina atkreipti ypatingą 
dėmesį į de facto diskriminaciją ir nelygybę, kurios galėjo susidaryti dėl nuoseklios po-
litikos trūkumo ir apima pažeidžiamų vaikų grupes, pvz., gatvės vaikus, rasinių, etninių, 
religinių ar kalbinių mažumų grupėms priklausančius vaikus, vietinius vaikus, mergaites, 
neįgalius vaikus ir vaikus, kurie pakartotinai pažeidžia įstatymus (recidyvistus). Šiuo at-
žvilgiu labai svarbus visų nepilnamečių justicijos administravimo sistemoje dalyvaujan-
čių specialistų mokymas (žr. 97 paragrafą), taip pat taisyklių, reglamentų ar protokolų, 
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kurie skatina vienodą elgesį su nepilnamečiais nusikaltėliais ir suteikia žalos atlyginimo, 
teisių gynimo ir kompensacijos galimybes, priėmimas.

7. Dauguma įstatymus pažeidusių vaikų taip pat patiria diskriminaciją, pvz., kai jie bando įgyti 
išsilavinimą arba įsidarbinti. Svarbu, kad būtų imtasi priemonių, siekiant užkirsti kelią tokiai 
diskriminacijai, be viso kito, teikiant atitinkamą paramą ir pagalbą buvusiems nepilname-
čiams nusikaltėliams reintegruotis į visuomenę, taip pat vykdyti viešas kampanijas, kurios 
akcentuotų jų teisę atlikti konstruktyvų vaidmenį visuomenėje. (40 straipsnio 1 dalis).

8. Dažnai baudžiamųjų kodeksų nuostatos kriminalizuoja vaikų elgesio problemas, tokias 
kaip valkatavimas, pamokų praleidimas, bėgimas iš namų ir kiti veiksmai, kurie dažnai 
susiję su psichologinėmis ar socialinėmis-ekonominėmis problemomis. Ypač didelį su-
sirūpinimą kelia mergaičių ir gatvės vaikų kriminalizavimas. Šie veiksmai, dažnai žinomi 
kaip tik nepilnamečių įvykdomi nusikaltimai, nelaikomi nusikaltimais, jeigu juos įvykdo 
suaugusieji. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms panaikinti nuostatas dėl tik 
nepilnamečių įvykdomų nusikaltimų, siekiant įstatymais įtvirtinti vienodą elgesį su vai-
kais ir suaugusiaisiais. Šiuo atžvilgiu Komitetas taip pat atkreipia dėmesį į Rijado gairių 
56 straipsnį, kuris nurodo, kad „siekiant užkirsti kelią tolesniam jaunų asmenų niekini-
mui, kankinimui ir jų pavertimui nusikaltėliais, būtina išleisti įstatymus, užtikrinančius, 
kad bet koks elgesys, nepripažįstamas nusikalstamu ir nebaudžiamas, kai šitaip pasielgė 
suaugęs asmuo, lygiai taip pat būtų vertinamas, jeigu šitaip pasielgė jaunas asmuo“.

9. Be to, elgesio problemos, tokios kaip valkatavimas, bastymasis gatvėmis ar bėgimas 
iš namų, turėtų būti sprendžiamos, įgyvendinant vaiko apsaugos priemones, įskaitant 
veiksmingą paramą tėvams ir (arba) kitiems globėjams, taip pat priemones, kurios 
spręstų pagrindinių tokio elgesio priežasčių klausimą.

VAIKO INTERESAI (3 STR.)

10. Visuose nepilnamečių justicijos administravimo kontekste priimtuose sprendimuose 
pirmiausia būtina atsižvelgti į vaiko interesus. Vaikų fizinis ir psichologinis vystymasis, 
taip pat emociniai ir švietimo poreikiai skiriasi nuo suaugusiųjų. Tokie skirtumai sudaro 
mažesnės įstatymus pažeidusių vaikų kaltės pagrindą. Dėl šių ir kitų skirtumų būtina su-
kurti atskirą nepilnamečių justicijos sistemą ir reikalauti skirtingo elgesio su vaikais. Pa-
vyzdžiui, vaiko interesų apsauga reiškia, kad tradiciniai baudžiamojo teisingumo tikslai, 
tokie kaip represija / baudžiamoji atsakomybė, turi užleisti vietą reabilitacijai ir atkuria-
mojo teisingumo tikslams, sprendžiant nepilnamečių nusikaltėlių klausimą. Tai galima 
atlikti, tuo pačiu metu dėmesį skiriant veiksmingam visuomenės saugumui.

TEISĖ GYVENTI, IŠGYVENTI IR VYSTYTIS (6 STR.)

11. Valstybės dalyvės, kurdamos veiksmingas nacionalines nepilnamečių nusikalstamumo 
prevencijos politikas ir programas, turėtų vadovautis šia prigimtine kiekvieno vaiko tei-
se ir ja naudotis kaip įkvėpimu, nes, savaime suprantama, kad nusikalstamumas turi la-
bai neigiamą poveikį vaiko vystymuisi. Be to, ši pagrindinė teisė turėtų padėti sukurti 
politiką, kuri reaguoja į nepilnamečių nusikalstamumą taip, kad būtų remiamas vaiko 
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vystymasis. Konvencijos 37 straipsnio a punktas aiškiai draudžia mirties bausmę ir lais-
vės atėmimą iki gyvos galvos be išlaisvinimo galimybės (žr. 75–77 paragrafus). Laisvės 
atėmimas turi labai neigiamas pasekmes darniam vaiko vystymuisi ir stipriai kliudo vai-
kui reintegruotis į visuomenę. Šiuo atžvilgiu 37 straipsnio b punktas aiškiai nurodo, kad 
laisvės atėmimas, įskaitant areštą, sulaikymą ir įkalinimą, turėtų būti taikomas tik kaip 
kraštutinė priemonė ir kaip įmanoma trumpesniam laikui, kad vaiko teisė vystytis būtų 
visiškai gerbiama ir užtikrinta (žr. 78–88 paragrafus).1

TEISĖ BŪTI IŠKLAUSYTAM (12 STR.)

12. Vaiko teisė laisvai reikšti savo pažiūras visais jį (ją) liečiančiais klausimais turi būti vi-
siškai gerbiama ir įgyvendinama visuose nepilnamečių justicijos proceso etapuose (žr.  
43–45 paragrafus). Komitetas pažymi, kad nepilnamečių justicijos sistemoje dalyvau-
jančių vaikų nuomonės tampa vis stipresne jėga, skatinančia tobulinti ir reformuoti sis-
temą, taip pat įgyvendinti vaikų teises.

ORUMAS (40 STRAIPSNIO 1 DALIS)

13. Konvencija pateikia pagrindinių elgesio su įstatymus pažeidusiu vaiku principų rinkinį:

– elgesys, kuris atitinka vaiko orumą ir reikšmingumą. Šis principas atspindi pagrindinę 
Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1 straipsnyje įtvirtintą žmogaus teisę, kad visi 
žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Ši prigimtinė teisė į orumą ir reikš-
mingumą, kuri aiškiai nurodoma Konvencijos preambulėje, turi būti gerbiama ir sau-
goma viso proceso, kuriame dalyvauja vaikas, metu, pradedant pirmuoju kontaktu su 
teisėsaugos agentūromis ir įgyvendinant visas elgesio su vaiku priemones;

– elgesys, kuris stiprina vaiko pagarbą kitų asmenų žmogaus teisėms ir laisvėms. Šis 
principas atitinka preambulėje nurodytą aplinkybę, kad vaikas turėtų būti augi-
namas pagal Jungtinių Tautų chartijoje paskelbtas idėjas. Jis taip pat reiškia, kad 
nepilnamečių justicijos sistemoje elgesys su vaiku ir jo lavinimas turi siekti ugdyti 
pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms (Konvencijos 29 straipsnio 1 dalies b punktas 
ir bendrasis komentaras Nr. 1 dėl švietimo tikslų). Akivaizdu, kad šis nepilnamečių 
justicijos principas reikalauja visiškai gerbti ir įgyvendinti 40 straipsnio 2 dalyje pri-
pažinto teisingo bylos nagrinėjimo garantiją (žr. 40–67 paragrafus). Jeigu pagrin-
diniai nepilnamečių justicijoje dalyvaujantys asmenys, pvz., policijos pareigūnai, 
prokurorai, teisėjai ir probacijos pareigūnai, negerbia ir nesaugo šių garantijų, jie 
negali tikėtis, kad vaikai, matydami tokius blogus pavyzdžius, gerbs kitų asmenų 
žmogaus teises ir pagrindines laisves;

1 Pažymima, kad Konvencijoje pripažintos vaikų, iš kurių atimta laisvė, teisės, taikomos įstatymus pažeidusiems vaikams 
ir vaikams, kurie yra atsidūrę institucijose dėl globos, apsaugos ar gydymo, įskaitant psichinės sveikatos, lavinimo, gydy-
mo nuo priklausomybės narkotikams, vaiko apsaugos ar imigracijos institucijose.
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– elgesys, kuris atsižvelgia į vaiko amžių, skatina jo (jos) reintegraciją ir naudingą vaid-
menį visuomenėje. Šis principas turi būti taikomas, jo laikomasi ir gerbiamas viso 
proceso, kuriame dalyvauja vaikas, metu, pradedant pirmuoju kontaktu su teisė-
saugos agentūromis ir įgyvendinant visas elgesio su vaiku priemones. Pagal šį prin-
cipą visi nepilnamečių justicijos administravimo sistemoje dalyvaujantys specialis-
tai turėtų išmanyti apie vaiko vystymąsi, vaiko augimo dinamiką ir tęstinumą, kas 
tinka jų gerovei ir paplitusias smurto prieš vaikus formas;

– pagarba vaiko orumui reikalauja, kad bet kokios formos smurtas prieš įstatymus pažeidu-
sius vaikus būtų uždraustas ir vengiamas. Komitetui pateiktos ataskaitos rodo, kad smur-
tas vykdomas visuose nepilnamečių justicijos sistemos etapuose (pirmojo susidūrimo 
su policija metu, ikiteisminio sulaikymo metu, buvimo gydymo ar kitose įstaigose, 
skirtose vaikams, kuriems buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė, metu). Komitetas 
ragina valstybes dalyves imtis veiksmingų priemonių, siekiant išvengti tokio smurto ir 
užtikrinti, kad kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, taip pat tinka-
mai atsižvelgti į 2006 m. spalio mėn. įvykusiose Generalinėje Asamblėjoje pristatytame 
Jungtinių Tautų tyrime apie smurtą prieš vaikus pateiktas rekomendacijas (A/61/299).

14. Komitetas pripažįsta, kad visuomenės saugumo išsaugojimas yra teisėtas teisingumo 
sistemos tikslas. Tačiau laikomasi nuomonės, kad šis tikslas gali būti pasiektas visiškai 
gerbiant ir įgyvendinant pagrindinius bendruosius nepilnamečių justicijos principus, 
kaip tai nurodyta Konvencijoje.

IV. NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJA – PAGRINDINIAI VISAPUSIŠKOS POLITIKOS 
ELEMENTAI

15. Visapusiška nepilnamečių justicijos politika turi apimti šiuos pagrindinius elementus – 
nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją, intervencijas be teisminių procedūrų ir inter-
vencijas teisminių procedūrų kontekste, minimalų baudžiamosios atsakomybės amžių 
ir amžiaus ribas nepilnamečių justicijoje; teisingo bylos nagrinėjimo garantijas ir laisvės 
atėmimą, įskaitant ikiteisminį sulaikymą ir įkalinimą.

A.  NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA

16. Vienas pagrindinių Konvencijos įgyvendinimo tikslų – skatinti visišką, darnų vaiko as-
menybės, talentų, protinių ir fizinių gebėjimų vystymąsi (preambulė, 6 ir 29 straips-
niai). Vaikas turėtų būti pasirengęs gyventi individualų ir atsakingą gyvenimą laisvoje 
visuomenėje (preambulė ir 29 straipsnis), kurioje gali atlikti naudingą vaidmenį, gerb-
damas žmogaus teises ir pagrindines laisves (29 ir 40 straipsniai). Šiuo atžvilgiu tėvai 
turi pareigą tinkamai pagal didėjančius gebėjimus vaiką pakreipti ir, jam naudojantis šia 
Konvencija pripažintomis teisėmis, vadovauti. Pagal šias ir kitas Konvencijos nuostatas 
vaiko augimas tokiomis aplinkybėmis, kurios gali sukelti didesnį arba rimtą pavojų įsi-
traukti į nusikalstamas veiklas, neatitinka vaiko interesų. Būtina imtis įvairių priemonių, 
siekiant visiškai ir vienodai įgyvendinti teises turėti tinkamas gyvenimo sąlygas (27 str.), 
gauti galimybę naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis (24 str.), įgyti  
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išsilavinimą (28 ir 29 str.), būti apsaugotam nuo visų formų fizinio ar psichinio smurto, 
sužalojimo ar prievartos (19 str.) ir ekonominio ar seksualinio išnaudojimo (32 ir 34 str.) 
ir pasinaudoti kitomis tinkamomis vaikų globos ar apsaugos paslaugomis.

17. Kaip minėta aukščiau, nepilnamečių justicijos politika be nepilnamečių nusikalstamu-
mo prevencijos priemonių rinkinio turi didelių trūkumų. Valstybės dalyvės turėtų visiš-
kai integruoti 1990 m. gruodžio 14 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucija 45/112 priim-
tas Jungtinių Tautų nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos gaires (Rijado gaires) į 
savo visapusišką nacionalinę nepilnamečių justicijos politiką.

18. Komitetas visiškai palaiko Rijado gaires ir sutinka, kad didžiausią dėmesį būtina skirti 
prevencijos politikai, kuri sudaro sąlygas sėkmingai visų vaikų socializacijai ir integraci-
jai, ypač šeimoje, bendruomenėje, bendraamžių grupėse, mokyklose, profesinio moky-
mo įstaigose ir darbo rinkoje, taip pat savanoriškose organizacijose. Tai reiškia, be viso 
kito, kad prevencijos programos turėtų orientuotis į paramą ypač pažeidžiamoms šei-
moms, mokyklų dalyvavimą, ugdant pagrindines vertybes (įskaitant informaciją apie 
vaikų ir tėvų teises ir pareigas pagal įstatymus), specialią globą ir dėmesį su pavojais su-
siduriantiems jauniems asmenims. Šiuo atžvilgiu būtina skirti ypatingą dėmesį vaikams, 
kurie nebaigia mokyklos ar neįgyja išsilavinimo dėl kitų priežasčių. Rekomenduojama 
teikti bendraamžių grupių paramą ir aktyviai įtraukti tėvus. Valstybės dalyvės privalo 
sukurti bendruomenines paslaugas ir programas, kurios reaguotų į specialius vaikų po-
reikius, problemas, rūpesčius ir interesus, ypač vaikų, kurie pakartotinai pažeidžia įstaty-
mus, taip pat tinkamai konsultuoti ir pakreipti tokių vaikų šeimas.

19. Konvencijos 18 ir 27 straipsniai patvirtina tėvų atsakomybės dėl vaiko auginimo svarbą, 
tačiau tuo pačiu metu pagal Konvenciją valstybės dalyvės privalo tėvams (ar kitiems glo-
bėjams) suteikti reikiamą pagalbą, atliekant tėvų pareigas. Pagalbos priemonės neturėtų 
orientuotis vien tik į neigiamų situacijų prevenciją, bet ir į socialinio tėvų potencialo didini-
mą. Galima rasti daug informacijos apie prevencijos priemones namuose ir šeimoje, pavyz-
džiui, tėvų mokymą, programas, skirtas stiprinti tėvų ir vaikų bendravimą, ir apsilankymų 
namuose programas, kurios gali būti pradėtos labai ankstyvame amžiuje. Be to, ankstyvas 
ugdymas yra susijęs su mažesniu smurto ir nusikalstamumo lygiu ateityje. Bendruomenės 
lygmenyje programos, tokios kaip su rizika susieta prevencijos strategija „Bendruomenės, 
kurioms rūpi“ (angl. Communities that Care, CTC), pademonstravo teigiamus rezultatus.

20. Valstybės dalyvės turėtų visiškai skatinti ir remti vaikų dalyvavimą pagal Konvencijos 12 straips-
nį, taip pat tėvų, bendruomenės lyderių ir kitų pagrindinių veikėjų (pvz., NVO, probacijos 
tarnybų atstovų ir socialinių darbuotojų) dalyvavimą, kuriant ir įgyvendinant prevencijos 
programas. Tokio dalyvavimo kokybė yra pagrindinis tokių programų sėkmės veiksnys.

21. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms siekti Tarpžinybinės nepilnamečių justi-
cijos grupės paramos ir patarimų, įgyvendinant pastangas sukurti veiksmingas preven-
cijos programas.

B.  INTERVENCIJOS / NUKREIPIMAS (TAIP PAT ŽR. E DALĮ)

22. Valstybinės institucijos gali naudoti dviejų rūšių intervencijas, spręsdamos vaikų, kurie 
yra įtariami, apkaltinti ar pripažinti kaltais dėl baudžiamųjų įstatymų pažeidimų, klausi-
mą – priemonės be teisminių procedūrų ir priemonės, kai bylos nagrinėjamos teismine 
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tvarka. Komitetas primena valstybėms dalyvėms, kad būtina skirti ypatingą dėmesį ir 
užtikrinti, kad vaiko žmogaus teisės ir teisinės apsaugos priemonės būtų visiškai gerbia-
mos ir saugomos.

23. Įstatymus pažeidę vaikai, įskaitant nepilnamečius recidyvistus, turi teisę, kad su jais būtų 
elgiamasi, stengiantis skatinti jų reintegraciją ir galimybę atlikti naudingą vaidmenį visuo-
menėje (Konvencijos 40 straipsnio 1 dalis). Vaiko areštas, sulaikymas ar įkalinimas gali būti 
naudojami tik kaip kraštutinė priemonė (37 straipsnio b punktas). Todėl būtina sukurti ir įgy-
vendinti įvairias priemones, kurios sudarytų visapusiškos nepilnamečių justicijos politikos 
dalį, siekiant užtikrinti, kad su vaikais būtų elgiamasi, atsižvelgiant į jų gerovę, taip pat į jų 
aplinkybes ir įvykdyto nusižengimo pobūdį. Tokios priemonės turėtų apimti globą, pakreipi-
mą ir priežiūrą, konsultavimą, probaciją, globą šeimos aplinkoje, švietimo ir mokymo prog-
ramas ir kitas institucinės globos alternatyvas (40 straipsnio 4 dalis).

Neteisminės intervencijos

24. Vadovaudamosi Konvencijos 40 straipsnio 3 dalimi, valstybės dalyvės privalo skatin-
ti priemones, susijusias su vaikais, kurie yra įtariami, apkaltinti ar pripažinti kaltais dėl 
baudžiamųjų įstatymų pažeidimo, netaikydamos teisminio nagrinėjimo, kai tai įmano-
ma ir pageidaujama. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma nepilnamečių nusikaltėlių įvykdo 
nesunkius nusikaltimus, įvairios priemonės, kurios apima pašalinimą iš baudžiamojo / 
nepilnamečių justicijos proceso ir naudoja alternatyvias (socialine) paslaugas (t. y. nu-
kreipimą), turėtų būti nusistovėjusi praktika, naudojama daugeliu atvejų.

25. Komiteto nuomone, valstybių dalyvių įsipareigojimas skatinti priemones, kad įstaty-
mus pažeidusiems vaikams nebūtų taikomas teisminis nagrinėjimas, yra taikomas, bet 
neapsiriboja ir tais vaikais, kurie įvykdo smulkius nusikaltimus, tokius kaip vagystės iš 
parduotuvių ar kitus nusikaltimus nuosavybei, kai padaroma ribota žala, ir pirmą kartą 
nusikaltusiais nepilnamečiais nusikaltėliais. Daugelio šalių statistiniai duomenys rodo, 
kad didžioji dalis (dažnai dauguma) vaikų padarytų nusikaltimų patenka į šias katego-
rijas. Todėl tokių bylų nagrinėjimas neteismine tvarka, netaikant baudžiamosios teisės 
procedūrų, atitinka Konvencijos 40 straipsnio 1 dalyje numatytus principus. Šis požiūris 
padeda išvengti ne tik stigmatizacijos, bet taip pat demonstruoja puikius rezultatus vai-
kams ir atitinka visuomenės saugumo interesą, be to, yra labiau ekonomiškas.

26. Valstybės dalyvės turėtų imtis priemonių, skirtų spręsti įstatymus pažeidusių vaikų klau-
simą be teisminio nagrinėjimo. Tokios priemonės turi sudaryti neatsiejamą nepilname-
čių justicijos sistemos dalį ir užtikrinti, kad vaikų žmogaus teisės ir teisinės apsaugos 
priemonės būtų visiškai gerbiamos ir saugomos (40 straipsnio 3 dalies b punktas).

27. Valstybėms dalyvėms paliekama teisė savo nuožiūra priimti sprendimą dėl priemonių, 
susijusių su įstatymus pažeidusiais vaikais, kad tokiems vaikams nebūtų taikomas teis-
minis nagrinėjimas, pobūdžio ir turinio ir imtis reikiamų teisinių ir kitų jų įgyvendinimo 
priemonių. Nepaisant to, remiantis kai kurių valstybių dalyvių ataskaitose pateikta infor-
macija, akivaizdu, kad buvo sukurtos įvairios bendruomeninės programos, tokios kaip 
visuomenei naudingas darbas, socialinių darbuotojų ar probacijos pareigūnų vykdoma 
priežiūra ar vadovavimas, šeimos konferencijos ar kitos atkuriamojo teisingumo formos, 
įskaitant restituciją ir kompensacijas aukoms. Kitos valstybės dalyvės turėtų pasinaudoti 
šia patirtimi. Kalbėdamas apie visišką pagarbą žmogaus teisėms ir teisinėms apsaugos 
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priemonėms, Komitetas atkreipia dėmesį į susijusias Konvencijos 40 straipsnio dalis ir 
pabrėžia šiuos aspektus:

– nukreipimas (t. y. priemonės, tiesiogiai susijusios su vaikais, kurie laikomi pažeidu-
siais baudžiamuosius įstatymus, kaltinami arba pripažįstami kaltais dėl jų pažeidi-
mo, siekiant kad tokiems vaikams nebūtų taikomas teisminis nagrinėjimas) turėtų 
būti naudojamas tik tada, kai egzistuoja įtikinami įrodymai, kad vaikas įvykdė įta-
riamą nusikaltimą, jis (ji) laisvai ir savanoriškai prisiima atsakomybę ir prisipažino, 
nenaudojant jokio bauginimo ar spaudimo, ir galiausiai, kad prisipažinimas nebus 
naudojamas prieš vaiką kituose teisminiuose procesuose;

– vaikas privalo laisvai ir savanoriškai duoti raštišką sutikimą dėl nukreipimo. Toks 
sutikimas turi remtis atitinkama konkrečia informacija apie priemonės pobūdį, tu-
rinį ir trukmę, taip pat atsisakymo bendradarbiauti, vykdyti ir užbaigti priemonę 
pasekmes. Siekdamos stiprinti tėvų įsitraukimą, valstybės dalyvės taip pat turėtų 
apsvarstyti galimybę reikalauti tėvų sutikimo, ypač tais atvejais, kai vaikas yra jau-
nesnis nei 16-os metų amžiaus;

– įstatymuose turi būti numatytos specialios nuostatos, kurios nurodytų, kuriais 
atvejais nukreipimas yra galimas, taip pat būtina reguliuoti ir įvertinti policijos, pro-
kurorų ir (arba) kitų agentūrų įgaliojimus priimti sprendimus šiuo atžvilgiu, ypač 
siekiant apsaugoti vaiką nuo diskriminacijos;

– vaikas turi gauti galimybę pasinaudoti teisine ar kokia kita tinkama pagalba dėl 
kompetentingos institucijos pasiūlyto nukreipimo tinkamumo ir poreikio, taip pat 
dėl priemonės peržiūros galimybės;

– jeigu vaikais įvykdo nukreipimą, byla turi būti galutinai užbaigta. Nors konfidencia-
lūs įrašai apie nukreipimą gali būti saugomi administraciniais ir peržiūros tikslais, 
jie netūrėtų būti laikomi informacija apie teistumą, o vaikas, kuriam buvo taikoma 
nukreipimo priemonė, neturėtų būti suvokiamas, kaip teistas asmuo. Jeigu toks 
įvykis yra registruojamas, galimybė gauti tokią informaciją turėtų būti suteikiama 
tik gavus išskirtinį leidimą ir tik ribotą laiko tarpą, pvz., ne ilgiau kaip vienerius me-
tus kompetentingoms institucijoms, turinčioms leidimą dirbti su įstatymus pažei-
džiančiais vaikais.

Intervencijos teisminio nagrinėjimo kontekste

28. Kai kompetentinga institucija (dažniausiai prokuratūra) inicijuoja teisminį procesą, turi 
būti taikomas sąžiningo ir teisingo bylos nagrinėjimo principas (žr. D dalį). Tuo pačiu 
metu nepilnamečių justicijos sistema turėtų suteikti daugybę galimybių įstatymus pa-
žeidusių vaikų atžvilgiu, taikant socialines ir (arba) švietimo priemones, ir griežtai apri-
boti ir naudoti laisvės atėmimą, ypač sulaikymą iki teismo, tik kaip kraštutinę priemonę. 
Parengiamojo teismo proceso etapo metu laisvės atėmimas turi būti naudojamas tik 
kaip kraštutinė priemonė kuo trumpesniam laikui (37 straipsnio b punktas). Tai reiškia, 
kad valstybės dalyvės turėtų įsteigti gerai parengtą probacijos tarnybą, kuri galėtų vi-
siškai ir veiksmingai naudoti priemones, tokias kaip nurodymus dėl vadovavimo ir prie-
žiūros, probaciją, bendruomeninę stebėseną ar dienos centrus, kuriose reikėtų prisire-
gistruoti, taip pat galimybę sulaikytus asmenis paleisti į laisvę anksčiau.
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29. Komitetas primena valstybėms dalyvėms, kad vadovaujantis Konvencijos 40 straipsnio 
1 dalimi, reintegracija reiškia, kad negalima imtis jokių veiksmų, kurie trukdytų vaikui 
visiškai dalyvauti savo bendruomenėje, pvz., vaikai negali būti stigmatizuojami, socia-
liai izoliuojami, taip pat negalima skleisti neigiamos informacijos apie vaiką. Siekiant 
su įstatymus pažeidusiu vaiku elgtis taip, kad būtų skatinama jo (jos) reintegracija, visi 
veiksmai turi remti vaiką, kad jis taptu visateisis, naudingas savo visuomenės narys.

C.  AMŽIUS IR ĮSTATYMUS PAŽEIDŽIANTYS VAIKAI

Minimali baudžiamosios atsakomybės amžiaus riba

30. Valstybių dalyvių pateiktos ataskaitos parodo, kad baudžiamosios atsakomybės amžius 
valstybėse skiriasi. Kai kuriose toks amžius prasideda vos nuo 7–8 metų amžiaus, kitose –  
nuo pagirtinai didelio 14-os ar 16-os metų amžiaus. Kai kurios valstybės dalyvės naudoja du 
skirtingus minimalius baudžiamosios atsakomybės amžius. Vaikai, kurie įstatymo pažeidimo 
metu yra sulaukę minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus arba yra vyresni, tačiau 
yra jaunesni nei viršutinė baudžiamosios atsakomybės amžiaus riba, gali būti patraukti bau-
džiamojon atsakomybėn, jeigu šiuo atžvilgiu yra pakankamai subrendę. Teismas / teisėjas 
įvertina šį brandumą, dažnai nedalyvaujant psichologui ekspertui, todėl, sunkių nusikalti-
mų atveju, naudojama apatinė minimalaus amžiaus riba. Dviejų minimalių amžių sistema 
dažnai yra ne tik paini, bet ir stipriai priklauso nuo teismo / teisėjo, todėl gali tapti diskrimi-
nacinių praktikų priežastimi. Atsižvelgdamas į įvairų minimalų baudžiamosios atsakomybės 
amžių, Komitetas laikosi nuomonės, kad valstybės dalyvės turėtų gauti aiškias gaires ir reko-
mendacijas dėl minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus.

31. Pagal Konvencijos 40 straipsnio 3 dalį, valstybės dalyvės privalo, be viso kito, nustaty-
ti minimalų amžių, kurio nesulaukę vaikai laikomi negalinčiais pažeisti baudžiamųjų 
įstatymų. Tačiau straipsnyje nėra nurodytas konkretus minimalus amžius. Komitetas šią 
nuostatą supranta kaip valstybių dalyvių įsipareigojimą nustatyti minimalų baudžiamo-
sios atsakomybės amžių (MBAA). Minimalus amžius reiškia, kad:

– vaikai, kurie įvykdo nusikaltimą, nesulaukę minimalaus amžiaus, negali būti pa-
traukti atsakomybėn pagal baudžiamąją teisę. Net (labai) maži vaikai gali pažeisti 
baudžiamuosius įstatymus, tačiau, jei jie įvykdo nusikaltimą nesulaukę MBAA, lai-
komasi neginčijamos prielaidos, kad jie negali būti oficialiai apkaltinti ir atsakyti 
pagal baudžiamosios teisės procedūras. Jei reikia, šių vaikų atžvilgiu galima imtis 
specialių priemonių, kurios atitinka jų interesus;

– vaikai, kurie nusikaltimo įvykdymo metu (arba baudžiamosios teisės pažeidimo metu) 
yra sulaukę MBAA arba yra vyresni, tačiau yra jaunesni nei 18-os metų amžiaus (žr. 35–
38 paragrafus), gali būti oficialiai apkaltinti ir jiems gali būti taikomos baudžiamosios 
teisės procedūros. Tačiau šios procedūros, įskaitant galutinį rezultatą, turi visiškai atitikti 
Konvencijos principus ir nuostatas kaip tai išdėstyta šiame bendrajame komentare.

32. Pekino taisyklių 4 taisyklė rekomenduoja, kad žemiausia MBAA riba nebūtų nustatoma 
nuo pernelyg jauno amžiaus, atsižvelgiant į emocinės, protinės ir intelektinės brandos 
faktus. Vadovaudamasis šia taisykle, Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms 
nenustatyti pernelyg žemos MBAA ribos ir padidinti jau nustatytą žemą MBAA ribą iki  
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tarptautiniu mastu priimtino lygio. Atsižvelgiant į šias rekomendacijas, galima daryti 
išvadą, kad Komiteto nuomone, minimalus baudžiamosios atsakomybės amžius, nevir-
šijantis 12-os metų amžius, yra nepriimtinas tarptautiniu mastu. Valstybės dalyvės ragi-
namos padidinti žemesniąją MBAA ribą iki 12-os metų amžiaus kaip absoliutų minimalų 
amžių ir toliau ją didinti iki vyresnio amžiaus.

33. Tuo pačiu metu Komitetas ragina valstybes dalyves nemažinti savo MBAA iki 12-os 
metų amžiaus. Didesnė MBAA riba, pavyzdžiui, nuo 14-os ar 16-os metų amžiaus, prisi-
deda prie nepilnamečių justicijos sistemos, kuri pagal Konvencijos 40 straipsnio 3 dalies  
b punktą yra susijusi su įstatymus pažeidusiais vaikais, netaikant teisminio nagrinėjimo, 
jeigu vaiko žmogaus teisės ir teisinės apsaugos priemonės yra visiškai gerbiamos. Šiuo 
atžvilgiu valstybės dalyvės savo ataskaitose turėtų išsamiai informuoti Komitetą, kaip 
vaikai, nesulaukę įstatymuose nustatyto MBAA, yra traktuojami, kai jie pripažįstami, 
įtariami ar apkaltinti dėl baudžiamosios teisės pažeidimo, ir kokios teisinės apsaugos 
priemonės yra taikomos, siekiant užtikrinti, kad elgesys su tokiais vaikais būtų toks pat 
sąžiningas ir teisingas kaip ir su vaikais, sulaukusiais MBAA arba vyresniais.

34. Komitetas reiškia susirūpinimą dėl praktikos, pagal kurią taikomos MBAA išlygos, lei-
džiančios taikyti žemesnę minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus ribą tais 
atvejais, kai vaikas yra kaltinamas įvykdęs sunkų nusikaltimą arba vaikas yra laikomas 
pakankamai subrendęs, kad būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Komitetas 
primygtinai rekomenduoja valstybėms dalyvėms nustatyti MBAA ribą, kuri išimties tvar-
ka neleidžia taikyti žemesnės minimalaus amžiaus ribos.

35. Jeigu nėra amžiaus įrodymų ir neįmanoma nustatyti, ar vaikas sulaukė MBAA arba yra 
vyresnis, vaikas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn (žr. 39 paragrafą).

Viršutinė amžiaus riba nepilnamečių justicijoje

36. Komitetas taip pat atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į viršutinę amžiaus ribą, susijusią su 
taisyklių taikymu nepilnamečių justicijoje. Šios specialios taisyklės, susijusios su specialiomis 
procedūrinėmis taisyklėmis ir nukreipimo ir specialių priemonių taisyklėmis, turėtų būti tai-
komos nuo šalyje nustatyto MBAA visiems vaikams, kurie nusikaltimo (arba pagal baudžia-
mąją teisę baudžiamo veiksmo) įvykdymo metu buvo jaunesni nei 18-os metų amžiaus.

37. Komitetas primena valstybėms dalyvėms, kad jos pripažįsta kiekvieno vaiko, įtariamo pažei-
dus baudžiamuosius įstatymus, kaltinamo arba pripažįstamo kaltu dėl jų pažeidimo, teisę, 
kad su juo būtų elgiamasi pagal Konvencijos 40 straipsnio nuostatas. Tai reiškia, kad kiekvie-
nas jaunesnis nei 18-os metų amžiaus asmuo, įtariamas padaręs nusikaltimą, tokio nusikal-
timo įvykdymo metu turi būti traktuojamas pagal nepilnamečių justicijos taisykles.

38. Todėl Komitetas rekomenduoja, kad tos valstybės dalyvės, kurios riboja savo nepilna-
mečių justicijos taisyklių taikymą vaikams, kurie yra jaunesni nei 16-os metų amžiaus 
(ar taiko žemesnę ribą), arba išimties tvarka leidžia 16-os ar 17-os metų amžiaus vaikus 
laikyti suaugusiais nusikaltėliais, pakeistų savo įstatymus ir jų nepilnamečių justicijos 
taisyklės būtų visiškai taikomos visiems jaunesniems nei 18-os metų amžiaus asmenims 
be jokios diskriminacijos. Komitetas vertina, kad kai kurios valstybės dalyvės nepilna-
mečių justicijos taisykles ir reglamentus taiko 18-os metų amžiaus ar vyresniems asme-
nims (dažnai iki 21-ų metų amžiaus) kaip bendrąją taisyklę ar išimties tvarka.
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39. Galiausiai Komitetas akcentuoja faktą, kad labai svarbu visiškai įgyvendinti Konvencijos  
7 straipsnį, pagal kurį, be viso kito, vaikas turi būti įregistruojamas tuoj po gimimo, siekiant 
vienaip ar kitaip nustatyti amžiaus ribas. Tai taikoma visoms valstybėms dalyvėms. Vaikas, 
kurio gimimo data negali būti įrodyta, yra labai pažeidžiamas dėl visų formų prievartos ir 
neteisybės, susijusios su šeima, veikla, švietimu ir darbu, ypač nepilnamečių justicijos sis-
temoje. Kiekvienas vaikas turi gauti nemokamą gimimo liudijimą, kai jis (ji) privalo įrodyti 
savo amžių. Jeigu nėra įrodymų dėl amžiaus, vaikas turi teisę pasinaudoti galimybe atlikti 
patikimą medicininę apžiūrą ar socialinį vertinimą, kuris gali padėti nustatyti jo (jos) amžių, o 
neaiškių įrodymų atveju, vaikas turi teisę, kad abejonės būtų laikomos naudingomis vaikui.

D.  TEISINGO BYLOS NAGRINĖJIMO GARANTIJA

40. Konvencijos 40 straipsnio 2 dalyje pateikiamas svarbus teisių ir garantijų, kurios turi užtikrinti 
kiekvieno vaiko, įtariamo pažeidus baudžiamuosius įstatymus, kaltinamo arba pripažįstamo 
kaltu dėl jų pažeidimo, teisę dėl teisingo elgesio ir bylos nagrinėjimo, sąrašas. Dauguma šių 
garantijų yra pateikiamos ir Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte (TPPTP), kurias 
Žmogaus teisių komitetas išnagrinėjo ir pakomentavo savo bendrajame komentare Nr. 13 
(1984) dėl teisingumo vykdymo. Šiuo metu šis komentaras yra peržiūrimas. Tačiau šių garan-
tijų vaikui įgyvendinimas turi tam tikrų specifinių aspektų, kurie bus pateikti šioje dalyje. Prieš 
tai darymas, Komitetas pageidauja pabrėžti, kad pagrindinė šių teisių ar garantijų tinkamo 
ir veiksmingo įgyvendinimo sąlyga yra nepilnamečių justicijos administravimo sistemoje 
dalyvaujančių asmenų kvalifikacija. Specialistų, tokių kaip policijos pareigūnai, prokurorai, 
teisėti ar kiti vaiko atstovai, teisėjai, probacijos pareigūnai, socialiniai darbuotojai ir kiti, mo-
kymas yra labai svarbus ir turėtų būti sistemingai ir nuolat vykdomas. Šie specialistai turėtų 
išmanyti apie vaiko, ypač paauglio, fizinį, psichologinį, protinį ir socialinį vystymąsi, taip pat 
specialius labiausiai pažeidžiamų vaikų (pvz., neįgalių vaikų, perkeltų vaikų, gatvės vaikų, pa-
bėgėlių ir prieglobsčio prašančių vaikų, rasinės, etninės, religinės, kalbinės ar kitos mažumos 
grupėms priklausančių vaikų) poreikius (žr. 6–9 paragrafus). Kadangi mergaitės nepilname-
čių justicijos sistemoje gali būti lengvai nepastebėtos, nes atstovauja mažą grupę, būtina 
atkreipti ypatingą dėmesį į specialius mergaičių poreikius, pvz., susijusius su anksčiau patirta 
prievarta ir specialiais sveikatos poreikiais. Specialistai ir darbuotojai visomis aplinkybėmis 
turėtų elgtis taip, kad jų elgesys atitiktų vaiko orumą ir vertę, stiprintų vaiko pagarbą kitų as-
menų žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir skatintų vaiko reintegraciją ir naudingą 
jo (jos) vaidmenį visuomenėje (40 straipsnio 1 dalis). Visos 40 straipsnio 2 dalyje pripažintos 
garantijos, kurios bus nagrinėjamos toliau, yra minimalūs standartai, kurie reiškia, kad vals-
tybės dalyvės gali ir turėtų pabandyti nustatyti ir laikytis aukštesnių standartų, t. y., teisinės 
pagalbos ir vaiko ir (arba) jo (jos) tėvų dalyvavimo teisminiame procese srityse.

Nepilnamečių justicija regreso tvarka (40 straipsnio 2 dalies a punktas)

41. Konvencijos 40 straipsnio 2 dalies a punktas dar kartą patvirtina, kad taisyklė, jog niekas 
negali būti laikomas kaltu padaręs baudžiamąjį nusikaltimą dėl veikimo ar neveikimo, 
kuris pagal jo padarymo metu galiojusius nacionalinius įstatymus arba tarptautinę tei-
sę nebuvo laikomas baudžiamuoju nusikaltimu, taip pat galioja ir vaikams (taip pat žr. 
TPPTP 15 straipsnį). Tai reiškia, kad nė vienas vaikas negali būti apkaltintas ar nuteis-
tas pagal baudžiamuosius įstatymus dėl veikimo ar neveikimo, kuris pagal jo padary-
mo metu galiojusius nacionalinius įstatymus arba tarptautinę teisę nebuvo laikomas  
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baudžiamuoju nusikaltimu. Atsižvelgdamas į tai, kad dauguma valstybių dalyvių nese-
nai sustiprino ir (arba) išplėtė savo baudžiamųjų įstatymų nuostatas, siekdamos išvengti 
arba kovoti su terorizmu, Komitetas rekomenduota valstybėms dalyvėms užtikrinti, kad 
šie pakeitimai netaptų regreso tvarka taikomo ir nenumatyto vaikų baudimo priežasti-
mi. Komitetas taip pat norėtų valstybėms dalyvėms priminti, kad taisyklė, pagal kurią 
negali būti skiriama sunkesnė bausmė negu ta, kuri buvo taikoma baudžiamojo nusi-
kaltimo padarymo metu kaip tai numatyta TPPTP 15 straipsnyje, atitinka Konvencijos  
41 straipsnį ir turi būti taikoma visiems TPPTP valstybių dalyvių vaikams. Nė vienam 
vaikui nebus paskirta sunkesnė bausmė negu ta, kuri buvo taikoma baudžiamojo įstaty-
mo pažeidimo padarymo metu. Tačiau, jeigu įstatymo ar teisės akto pakeitimas numato 
lengvesnę bausmę, vaikas turėtų gauti galimybę pasinaudoti šiuo pakeitimu.

Nekaltumo prezumpcija (40 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis)

42. Nekaltumo prezumpcija yra labai svarbi, siekiant apsaugoti įstatymus pažeidusių vaikų 
žmogaus teises. Ji reiškia, kad pareiga įrodyti vaikui pareikštą (-us) kaltinimą (-us) tenka 
prokuratūrai. Vaikas, kuris yra įtariamas ar apkaltintas pažeidęs baudžiamąją teisę, turi tei-
sę pasinaudoti nekaltumo prezumpcija ir gali būti pripažintas kaltu, jeigu kaltinimai buvo 
įrodyti be pagrįstos abejonės. Vaikas turi teisę, kad su juo būtų elgiamasi, vadovaujan-
tis šia prezumpcija, o visos valdžios institucijos ar kiti susiję asmenys turi susilaikyti nuo 
išankstinės nuomonės apie teismo proceso rezultatą. Valstybės dalyvės turėtų teikti in-
formaciją apie vaiko vystymąsi, siekdamos užtikrinti, kad ši nekaltumo prezumpcija būtų 
gerbiama praktikoje. Vaikas, kuris nesupranta proceso dėl savo nebrandumo, baimės ar 
kitų priežasčių, gali elgtis įtartinai, tačiau valdžios organai negali laikytis prielaidos, kad 
vaikas yra kaltas, neturėdami kaltės įrodymų be pagrįstos abejonės.

Teisė būti išklausytam (12 str.)

43. Konvencijos 12 straipsnis reikalauja, kad vaikui būtų suteikta galimybė būti išklausytam 
bet kokio vaiką liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba 
per atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka.

44. Akivaizdu, kad vaiko, įtariamo pažeidus baudžiamuosius įstatymus, kaltinamo arba pripa-
žįstamo kaltu dėl jų pažeidimo, teisė būti išgirstam yra labai svarbi teisingo bylos nagri-
nėjimo atžvilgiu. Taip pat akivaizdu, kad vaikas turi teisę būti išklausytas tiesiogiai, o ne tik 
per atstovą ar atitinkamą organą, jeigu tai atitinka jo (jos) interesus. Būtina visiškai laikytis 
šios teisės visuose proceso etapuose, pradedant ikiteisminiu etapu, kai vaikas turi teisę 
neduoti parodymų, taip pat būti išklausytam policijos, prokuroro ir tyrime dalyvaujančio 
teisėjo. Tačiau ši teisė taikoma ir sprendimo priėmimo etape, ir įgyvendinant skirtas prie-
mones. Kitaip tariant, vaikas turi gauti galimybę laisvai išreikšti savo pažiūras ir toms pažiū-
roms turi būti skirta daug dėmesio, atsižvelgiant į vaiko amžių ir brandumą (12 straipsnio 
1 dalis), viso nepilnamečių justicijos proceso metu. Todėl, siekiant, kad vaikas veiksmingai 
dalyvautų teisminiame procese, jis (ji) turi būti informuotas ne tik apie kaltinimus (žr. 47– 
48 paragrafus), bet ir apie nepilnamečių justicijos procesą ir galimas priemones.

45. Vaikas turėtų gauti galimybę išreikšti savo pažiūras dėl (alternatyvių) priemonių, kurios gali 
būti paskirtos, o specialiems vaiko pageidavimams arba preferencijoms šiuo atžvilgiu turi 
būti skiriama daug dėmesio. Tvirtinimai, kad vaikui gali būti taikoma baudžiamoji atsako-
mybė, reiškia, kad jis (ji) turėtų būti kompetentingas (-a) ir pajėgus (-i) veiksmingai dalyvau-
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ti sprendimuose dėl tinkamiausio atsako į kaltinimus dėl baudžiamosios teisės pažeidimo  
(žr. 46 paragrafą). Savaime suprantama, kad dalyvaujantys teisėjai atsako už sprendimų priė-
mimą. Tačiau, jeigu vaikas laikomas pasyviu objektu, jo (jos) teisės nėra pripažįstamos ir toks 
traktavimas neprisideda prie veiksmingo atsako į vaiko elgesį. Tai taip pat taikoma, įgyven-
dinant paskirtą (-as) priemonę (-es). Tyrimų rezultatai rodo, kad aktyvus vaiko dalyvavimas 
įgyvendinimo procese, dauguma atvejų, prisideda prie teigiamų rezultatų.

Teisė veiksmingai dalyvauti bylos nagrinėjime  
(40 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis)

46. Siekiant užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą, vaikas, įtariamas pažeidęs baudžiamuosius 
įstatymus, kaltinamas arba pripažįstamas kaltu dėl jų pažeidimo, turėtų gauti galimy-
bę veiksmingai dalyvauti bylos nagrinėjime, todėl, privalo suprasti kaltinimus ir galimas 
pasek mes bei baudas, kad būtų galima pakreipti teisinį atstovą, ginčyti liudininkų parody-
mus, papasakoti apie įvykius, ir priimti tinkamus sprendimus dėl įrodymų, liudijimų ir skir-
tos (-ų) priemonės (-ių). Pekino taisyklių 14 straipsnis nurodo, kad bylos nagrinėjimas turėtų 
vykti palankioje aplinkoje, kurioje vaikas galėtų laisvai išreikšti savo pažiūras. Procedūros ir 
praktikos teismo salėje gali būti keičiamos, atsižvelgiant į vaiko amžių ir brandumą.

Greita ir tiesioginė informacija apie kaltinimą (-us)  
(40 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis)

47. Kiekvienas vaikas, įtariamas arba apkaltintas pažeidęs baudžiamuosius įstatymus, turi 
teisę gauti greitą ir tiesioginę informaciją apie jam (jai) pateiktus kaltinimus. „Greitą ir 
tiesioginę“ reiškia kaip įmanoma greičiau, t. y. po to, kai prokuroras arba teisėjas imasi 
pradinių procedūrinių veiksmų prieš vaiką. Be to, kai valdžios organai nusprendžia na-
grinėti bylą, netaikant teisminio nagrinėjimo, vaikas turi būti informuotas apie kaltinimą 
(-us), kuris (-ie) gali pateisinti tokį požiūrį. Tai – Konvencijos 40 straipsnio 3 dalies b punkto, 
kuris įtvirtina teisines apsaugos priemones, dalis. Vaikui pateikiama informacija turi būti 
parengta vaikui suprantama kalba. Todėl gali susidaryti būtinybė informaciją pateikti už-
sienio kalba arba „išversti“ oficialius specialius teisinius terminus, naudojamus baudžia-
muosiuose / nepilnamečių justicijos procesuose, į vaikui suprantamą kalbą.

48. Dažnai būtina vaikui ne tik įteikti oficialų dokumentą, bet ir pateikti žodinį paaiškinimą. 
Valdžios organai neturėtų patikėti šios atsakomybės tėvams ar teisėtiems globėjams 
arba vaikui teisinę ar kitą pagalbą teikiančiam asmeniui. Valdžios organai (pvz., policija, 
prokuroras, teisėjas) privalo įsitikinti, kad vaikas supranta kiekvieną jam (jai) pateiktą 
kaltinimą. Komitetas laikosi nuomonės, kad šios informacijos teikimas tėvams ar teisė-
tiems globėjams neturėtų būti alternatyvi informacijos perdavimo vaikui priemonė. Ir 
vaikas, ir tėvai ar teisėti globėjai turėtų gauti informaciją taip, kad jie suprastų kaltinimą 
(-us) ir galimas pasekmes.

Teisinė arba kita tinkama pagalba (40 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis)

49. Vaikui turi būti garantuota teisinė ar kita tinkama pagalba jo (jos) gynybai parengti ir pri-
statyti. Konvencija reikalauja, kad vaikui būtų suteikta pagalba, kuri nebūtinai turi būti 
teisinė, tačiau tokia pagalba turi būti tinkama. Valstybės dalyvės gali nuspręsti, kaip tokia 
pagalba yra teikiama, tačiau ji turi būti nemokama. Komitetas rekomenduoja valstybėms 
dalyvėms, kiek tai įmanoma, teikti tinkamo lygio kvalifikuotą teisinę pagalbą, pvz., paskirti 
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ekspertus advokatus arba teisės specialistus. Galima ir kita tinkama pagalba (pvz., socialiniai 
darbuotojai), tačiau toks asmuo turi turėti pakankamai žinių ir suprasti teisinius nepilname-
čių justicijos proceso aspektus, taip pat mokėti dirbti su įstatymus pažeidusiais vaikais.

50. Pagal TPPTP 14 straipsnio 3 dalies b punkto reikalavimą, vaikas ir jo (jos) gynėjas privalo 
gauti pakankamai laiko ir galimybių savo gynybai parengti. Raštiškas ir žodinis bendra-
vimas tarp vaiko ir jo (jos) gynėjo turėtų vykti tokiomis sąlygomis, kad tokio bendravimo 
konfidencialumas būtų gerbiamas pagal Konvencijos 40 straipsnio 2 dalies b punkte 
numatytas garantijas, ir atsižvelgiant į vaiko teisę būti apsaugotam nuo kišimosi į jo 
(jos) privatumą ir susirašinėjimo paslaptį (Konvencijos 16 straipsnis). Kai kuriuos vals-
tybės dalyvės priėmė išlygą dėl šios garantijos (40 straipsnio 2 dalies b punkto ii pa-
punktis), laikydamosi prielaidos, kad būtina suteikti teisinę pagalbą, todėl reikia paskirti 
advokatą. Tokios išlygos turėtų būti atšauktos.

Sprendimų priėmimas be atidėliojimo, dalyvaujant tėvams  
(40 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis)

51. Tarptautiniu mastu yra priimtas susitarimas, kad įstatymus pažeidusiam vaikui laiko tar-
pas nuo nusikaltimo įvykdymo iki galinio atsako į šį veiksmą turi būti kiek įmanoma 
trumpesnis. Kuo ilgesnis laikotarpis, tuo didesnė tikimybė, kad atsakas praras pageidau-
jamą teigiamą, pedagoginį poveikį, o vaikas bus labiau stigmatizuojamas. Šiuo atžvilgiu 
Komitetas taip pat nurodo Konvencijos 37 straipsnio d punktą, kad vaikas, kuriam atim-
ta laisvė, turi teisę reikalauti, kad būti priimtas greitas sprendimas dėl jo (jos) veiksmų ir 
ginčyti laisvės atėmimo teisėtumą. Terminas „greitas“ yra stipresnis nei „be atidėliojimo“ 
(Konvencijos 40 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis), o šis yra dar stipresnis nei 
TPPTP 14 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytas terminas „be nepateisinamo delsimo“.

52. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms nustatyti ir įgyvendinti terminus, susiju-
sius su laikotarpiu tarp nusikaltimo įvykdymo ir policijos tyrimo užbaigimo, tarp prokuroro 
(ar kito kompetentingo organo) sprendimo vaikui pateikti kaltinimus ir galutinio teismo 
ar kito kompetentingo teisminio organo sprendimo ir nuosprendžio priėmimo. Šie termi-
nai turėtų būti trumpesni nei suaugusiesiems nustatyti terminai. Tačiau tuo pačiu metu 
sprendimai be atidėliojimo turėtų būti priimami procesuose, kurių metu visiškai gerbiamos 
vaiko žmogaus teisės ir teisinės apsaugos priemonės. Šio sprendimų priėmimo be atidė-
liojimo proceso metu turi būti užtikrinta teisinė ar kita tinkama pagalba. Tokia pagalba turi 
būti užtikrinta ne tik bylos nagrinėjimo teisme ar kitoje teisminėje institucijoje metu, bet ir 
kituose proceso etapuose, pradedant vaiko apklausomis (tardymais) policijoje.

53. Tėvai arba teisėti globėjai taip pat turėtų dalyvauti bylos nagrinėjime, nes jie gali vai-
kui suteikti bendrąją psichologinę ir emocinę pagalbą. Tėvų dalyvavimas nereiškia, kad 
tėvai gali įsitraukti į vaiko gynybą ar sprendimų priėmimo procesą. Tačiau teisėjas arba 
kompetentingas organas gali nuspręsti riboti, suvaržyti arba uždrausti tėvams dalyvauti 
bylos nagrinėjime, vaiko ar jo (jos) teisinės ar kitos tinkamos pagalbos prašymu, arba, 
jeigu toks dalyvavimas neatitinka vaiko interesų (Konvencijos 3 straipsnis).

54. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms įstatymais aiškiai numatyti maksimalų gali-
mą tėvų arba teisėtų globėjų dalyvavimą su vaiku susijusiame teismo procese. Toks dalyva-
vimas turi prisidėti prie veiksmingo atsako į vaiko įvykdytą baudžiamosios teisės pažeidimą. 
Siekiant skatinti tėvų dalyvavimą, tėvai turi būti informuoti apie vaiko sulaikymą kuo greičiau.
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55. Komitetas taip pat reiškia apgailestavimą dėl kai kuriose šalyse paplitusios tendencijos 
bausmę už vaikų padarytus nusikaltimus skirti tėvams. Kai kuriais atvejais, civilinė atsa-
komybė dėl vaikų padarytos žalos gali būti tinkama, ypač kai byla susijusi su mažais vai-
kais (pvz., jaunesniais nei 16-os metų amžiaus). Tačiau įstatymus pažeidusio vaiko tėvų 
kriminalizavimas greičiausiai nepadės jiems tapti aktyviais partneriais vaiko socialinės 
reintegracijos procese.

Teisė atsisakyti duoti parodymus prieš save  
(40 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis)

56. Pagal TPPTP 14 straipsnio 3 dalies g punktą Konvencija reikalauja, kad vaikas nebūtų 
verčiamas duoti parodymų prieš save arba prisipažinti esąs kaltas. Pirmiausia tai reiškia, 
kad kankinimas, žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys, siekiant išgauti pareiški-
mą ar prisipažinimą, yra šiurkštus vaiko teisės pažeidimas (Konvencijos 37 straipsnio  
a punktas) ir yra visiškai nepriimtinas. Toks pareiškimas ar prisipažinimas negali būti lai-
komas įrodymu (Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 
elgesį ar baudimą 15 straipsnis).

57. Yra daugybė kitų mažiau agresyvių būdų vaiką priversti arba paskatinti prisipažinti ar 
duoti parodymus prieš save. Terminas „priverstas“ turėtų būti plačiai aiškinamas ir ne-
apsiriboti fizine jėga ar kitais aiškiais žmogaus teisių pažeidimais. Vaiko amžius, vysty-
masis, tardymo trukmė, supratimo stoka, nežinomų pasekmių baimė arba siūloma įka-
linimo galimybė gali nulemti vaiko prisipažinimą, kuris nėra teisingas. Tai gali būti dar 
labiau tikėtina, jeigu vaikui duodami pažadai, tokie kaip „Galėsi eiti namo, kai tik pateiksi 
teisingą pasakojimą“, arba pažadama skirti švelnesnes sankcijas ar paleisti.

58. Apklausiamam vaikui turi būti suteikta galimybė pasinaudoti teisinio ar kito tinkamo  
atstovo paslaugomis, taip pat reikalauti, kad apklausos metu dalyvautų jo (jos) tėvai. 
Turi būti atliktas nepriklausomas tardymo metodų patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad 
įrodymai buvo pateikti savanoriškai be jokios prievartos, atsižvelgiant į visas aplinky-
bes, ir yra patikimi. Teismas arba kita teismo institucija, svarstydama savanorišką vaiko 
pareiškimo ar prisipažinimo pobūdį ir patikimumą, privalo atsižvelgti į vaiko amžių, su-
laikymo ir tardymo trukmę, ar procese dalyvavo teisinis ar kitas patarėjas, tėvai ar nepri-
klausomi vaiko atstovai. Policijos pareigūnai ir kitos tyrimą atliekančios valdžios institu-
cijos turėtų būti kvalifikuotos, kad galėtų išvengti tardymo metodų ir praktikų, dėl kurių 
išgaunami priverstiniai arba nepatikimi prisipažinimai ar liudijimai.

Liudytojų dalyvavimas ir apklausa (40 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis)

59. Konvencijos 40 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktyje numatyta garantija, kad ne-
pilnamečių justicijos vykdymo procese būtina laikytis procesinio šalių lygiateisiškumo 
principo (t. y. gynybos ir baudžiamojo persekiojimo lygiateisiškumo ir lygiavertiškumo 
sąlygų). Sąvoka „susipažinti ... savarankiškai arba padedant kitiems“ reiškia tai, kad teisi-
nėje sistemoje egzistuoja skirtumas, ypač tarp kaltinimu paremto ir tyrimu paremto bylos 
nagrinėjimo. Pastarojo atveju, dažnai atsakovas turi teisę apklausti liudytoją, tačiau retai 
šia teise pasinaudoja, o liudytojus apklausia advokatas, arba vaikų atveju, kitas atitinka-
mas organas. Tačiau labai svarbu, kad advokatas arba kitas atstovas informuotų vaiką apie 
galimybę apklausti liudytojus ir išreikšti savo pažiūras šiuo atžvilgiu, o tokioms pažiūroms 
būtina skirti daug dėmesio, atsižvelgiant į vaiko amžių ir brandumą (12 straipsnis).
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Teisė apskųsti sprendimą (40 straipsnio 2 dalies b punkto v papunktis)

60. Vaikas turi teisę apskųsti sprendimą, pagal kurį buvo pripažintas kaltu dėl prieš jį (ją) 
pateiktų kaltinimų, ir priemones, paskirtas dėl tokio kaltu pripažinusio nuosprendžio. 
Tokią apeliaciją turėtų nagrinėti aukštesnės instancijos, kompetentingas ir nešališkas 
valdžios organas ar teisminė institucija, t. y. organas, kuris atitinka tuos pačius standar-
tus ir reikalavimus kaip ir pirmiausia bylą nagrinėjęs organas. Ši garantija yra panaši į 
TPPTP 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtiną garantiją. Teisė apskųsti sprendimą neapsiriboja 
sunkiausiais nusikaltimais.

61. Panašu, kad dėl šios priežasties nemažai valstybių dalyvių priėmė šios nuostatos išlygas, 
siekdamos apriboti vaiko teisę apskųsti sprendimą, kai tai susiję su sunkesniais nusikal-
timais ir (arba) įkalinimo bausme. Komitetas primena TPPTP valstybėms dalyvėms, kad 
panaši nuostata yra pateikta Pakto 14 straipsnio 5 dalyje. Atsižvelgiant į Konvencijos 
41 straipsnį, tai reiškia, kad šis straipsnis turėtų numatyti kiekvieno vaiko teisę apskųsti 
sprendimą. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms panaikinti tokias 40 straips-
nio 2 dalies b punkto v papunkčio išlygas.

Nemokama vertėjo pagalba (40 straipsnio 2 dalies b punkto vi papunktis)

62. Jeigu vaikas negali suprasti arba nekalba nepilnamečių justicijos sistemoje vartojama 
kalba, jis (ji) turi teisę gauti nemokamą vertėjo pagalbą. Tokia pagalba netūrėtų apsiri-
boti vien teismo procesu ir turėtų būti prieinama visuose nepilnamečių justicijos proce-
so etapuose. Taip pat svarbu, kad vertėjas būtų išmokytas dirbti su vaikais, nes jų gimto-
sios kalbos vartojimas ir supratimas gali skirtis nuo suaugusiųjų. Žinių ir (arba) patirties 
trūkumas gali neleisti vaikui visiškai suprasti užduotus klausimus ir trukdyti pasinaudoti 
teise dėl teisingo bylos nagrinėjimo ir veiksmingo dalyvavimo. Sąlyga, prasidedanti „jei“ 
(„jei vaikas nesupranta vartojamos kalbos arba ja nekalba“), reiškia, kad kitos tautybės 
ar etninės kilmės vaikui, kuris be savo gimtosios kalbos supranta ir kalba oficialia kalba, 
nemokama vertėjo pagalba nėra būtina.

63. Komitetas taip pat pageidauja atkreipti valstybių dalyvių dėmesį į vaikus su kalbos 
sutrikimais ar kitomis negaliomis. Atsižvelgdamas į 40 straipsnio 2 dalies b punkto  
vi papunkčio nuostatas ir vadovaudamasis 23 straipsnyje numatytomis specialiosio-
mis neįgalių vaikų apsaugos priemonėmis, Komitetas rekomenduoja valstybėms daly-
vėms užtikrinti, kad vaikai su kalbos sutrikimais ar kitomis negaliomis gautų tinkamą ir 
veiksmingą kvalifikuotų specialistų pagalbą, pvz., vertimą į gestų kalbą, kai jie dalyvauja 
nepilnamečių justicijos procese (taip pat žr. Vaiko teisių komiteto bendrąjį komentarą  
Nr. 9 dėl neįgalių vaikų teisių).

Visiška pagarba asmeniniam gyvenimui  
(16 straipsnis ir 40 straipsnio 2 dalies b punkto vii papunktis)

64. Vaiko teisė į visišką pagarbą jo (jos) asmeniniam gyvenimui visuose bylos nagrinėjimo 
etapuose atspindi Konvencijos 16 straipsnyje įtvirtintą teisę būti apsaugotam nuo ki-
šimosi į asmeninį gyvenimą. „Visuose bylos nagrinėjimo etapuose“ apima visą proce-
są, pradedant pirmuoju kontaktu su teisėsauga (pvz., prašymas pateikti informaciją ir 
identifikavimas) ir baigiant galutiniu kompetentingos institucijos sprendimu arba tai-
komos priežiūros, sulaikymo priemonės ar laisvės atėmimo bausmės nutraukimu. Šiuo  
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konkrečiu atveju, siekiama išvengti žalos, kurią gali sukelti nepagrįstas viešumas ar „eti-
kečių klijavimo“ procesas. Negalima skelbti jokios informacijas, kuri gali padėti identifi-
kuoti nepilnametį nusikaltėlį, dėl tokios informacijos stigmatizavimo poveikio ir galimo 
poveikio jo (jos) galimybei įgyti išsilavinimą, rasti darbą, būstą ar saugumui. Tai reiškia, 
kad valdžios institucijos turėtų nenoriai teikti spaudos pranešimus, susijusius su vaikų 
įvykdytais nusikaltimais, ir juos riboti ir skelbti tik išskirtiniais atvejais. Jos privalo imtis 
priemonių, siekdamos garantuoti, kad spaudos pranešime vaikas nebus identifikuotas. 
Žurnalistams, kurie pažeidžia įstatymus pažeidusio vaiko teisę į privatumą, turėtų būti 
skirtos drausminės nuobaudos ir, jei reikia (pvz., recidyvizmo atveju), turi būti taikomos 
baudžiamosios sankcijos.

65. Siekdamos apsaugoti vaiko privatumą, dauguma valstybių dalyvių taiko taisyklę (kar-
tais gali būti padarytos išimtys), kad baudžiamuosius įstatymus pažeidusio vaiko bylos 
nagrinėjimas arba kiti posėdžiai vyktų už uždarų durų. Pagal šią taisyklę specialų teismo 
sprendimą turintys ekspertai arba kiti specialistai gali dalyvauti bylos nagrinėjimo pro-
cese. Viešas bylos nagrinėjimas nepilnamečių justicijos sistemoje gali vykti tik tiksliai 
apibrėžtais atvejais, raštišku teismo sprendimu. Vaikas gali apskųsti tokius sprendimus.

66. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms priimti taisyklę, kad įstatymus pažeidusio 
vaiko bylos nagrinėjimas ir kiti posėdžiai vyktų už uždarų durų. Šios taisyklės išimtys turė-
tų būti labai ribotos ir aiškiai numatytos įstatymuose. Nuosprendis / bausmė turėtų būti 
paskelbta viešai teismo posėdžio metu, įsitikinant, kad vaiko tapatybė nebus atskleista. 
Teisė į asmeninį gyvenimą (16 straipsnis) reikalauja, kad visi teismo ar kitos kompeten-
tingos institucijos paskirtos priemonės įgyvendinimo procese dalyvaujantys specialistai, 
bendraudami su išoriniais kontaktais, laikytų visą informaciją, kuri gali padėti identifikuoti 
vaiką, konfidencialia. Be to, teisė į asmeninį gyvenimą taip pat reiškia, kad nepilnamečių 
nusikaltėlių protokolai turi būti griežtai konfidencialūs ir neprieinami tretiesiems asme-
nims, išskyrus tiesiogiai bylos tyrime, nagrinėjime ir sprendimo priėmimo procese da-
lyvaujančius asmenis. Siekiant išvengti stigmatizacijos ir (arba) išankstinio nusistatymo, 
protokolai dėl nepilnamečių pažeidėjų negali būti naudojami per suaugusiųjų teisminį 
nagrinėjimą vėlesnėse bylose, su kuriomis yra susijęs tas pats nepilnametis pažeidėjas (žr. 
Pekino taisyklių 21.1 ir 21.2 taisykles) arba siekiant padidinti būsimą bausmę.

67. Komitetas valstybėms dalyvėms taip pat rekomenduoja priimti taisykles, kurios leistų 
automatiškai pašalinti nusikaltimus įvykdžiusių vaikų vardus iš nuosprendžių registro, 
kai vaikas sulaukia 18-os metų amžiaus, arba, tam tikrų ribotų, sunkių nusikaltimų atve-
ju, kai toks pašalinimas yra galimas vaiko prašymu, jeigu buvo įvykdytos būtinosios 
sąlygos (pvz., vaikas neįvykdė nusikaltimo per pastaruosius du metus nuo paskutinio 
apkaltinamojo nuosprendžio).

E.  PRIEMONĖS (TAIP PAT ŽR. V SKYRIAUS B DALĮ)

Ikiteisminės alternatyvos

68. Sprendimas pradėti oficialų baudžiamąjį procesą nebūtinai reiškia, kad šis procesas 
baigsis oficialiu teismo sprendimu nuteisti vaiką. Atsižvelgdamas į B dalyje pateiktus 
pastebėjimus, Komitetas norėtų pabrėžti, kad kompetentingos institucijos (daugelyje 
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valstybių – tai prokuratūros) turėtų nuolat apsvarstyti galimas teismo nuosprendžio 
alternatyvas. Kitaip tariant, būtina toliau dėti pastangas pasiekti tinkamą bylos baigtį, 
pasiūlant B dalyje minėtas priemones. Prokuratūros pasiūlytos priemonės pobūdis ir 
trukmė gali būti griežtesni, todėl teisinė arba kita pagalba vaikui gali būti reikalinga. 
Tokios priemonės vykdymas turėtų būti pristatytas vaikui kaip būdas sustabdyti oficia-
lią baudžiamosios / nepilnamečių teisės procedūrą, kuri bus nutraukta, jeigu priemonė 
bus patenkinamai įvykdyta.

69. Šiame alternatyvos teismo nuosprendžiui pasiūlymo prokuratūros lygyje procese vaiko 
žmogaus teisės ir teisinės apsaugos priemonės turi būti visiškai gerbiamos. Šiuo atžvil-
giu Komitetas remiasi savo 27 paragrafe nurodytomis rekomendacijomis, kurios taiko-
mos ir šiuo atveju.

Nepilnamečių teismo / teisėjo dispozicijos

70. Po teisingo ir tinkamo bylos nagrinėjimo, vadovaujantis Konvencijos 40 straipsniu (žr.  
IV skyriaus D dalį), priimamas sprendimas dėl priemonių, kurios turėtų būti paskirtos 
kaltu dėl tariamo (-ų) nusikaltimo (-ų) pripažintam vaikui. Įstatymai turi suteikti teismui /  
teisėjui arba kitam kompetentingam, nepriklausomam ir nešališkam organui ar teismi-
nei institucijai įvairias alternatyvas dėl institucinės globos ir laisvės atėmimo. Nebaigti-
nis tokių alternatyvų sąrašas yra pateiktas Konvencijos 40 straipsnio 4 dalyje, siekiant 
užtikrinti, kad laisvės atėmimas būtų naudojamas tik kaip kraštutinė priemonė ir kuo 
trumpesniam laikui (Konvencijos 37 straipsnio b dalis).

71. Komitetas norėtų pabrėžti, kad atsakas į nusikaltimą visada turėtų būti proporcingas 
ne tik nusikaltimo aplinkybėms ir sunkumui, bet taip pat reikia atsižvelgti į vaiko am-
žių, mažesnį kaltumą, aplinkybes ir poreikius, taip pat įvairius ir ypač ilgalaikius visuo-
menės poreikius. Griežtai baudžiamasis požiūris neatitinka pagrindinių Konvencijos 
40 straipsnio 1 dalyje išdėstytų nepilnamečių justicijos principų (žr. 5–14 paragrafus). 
Komitetas dar kartą pakartoja, kad fizinė bausmė kaip sankcija yra šių principų ir  
37 straipsnio, kuris draudžia visas žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudi-
mo formas, pažeidimas (taip pat žr. Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 8 (2006) dėl vaiko 
teisės būti apsaugotam nuo fizinių bausmių ir kitų žiaurių ar žeminančių bausmių formų). 
Kai vaikai įvykdo sunkius nusikaltimus, gali būti apsvarstytos priemonės, proporcingos 
nusikaltėlio aplinkybėms ir nusikaltimo sunkumui, įskaitant visuomenės saugumo ir  
sankcijų poreikį. Vaikų atveju, poreikis apsaugoti vaiko gerovę ir interesus ir skatinti jo 
(jos) reintegraciją turi nusverti tokius svarstymus.

72. Komitetas pažymi, kad, jeigu baudžiamoji dispozicija yra susijusi su vaiko amžiumi, o 
įrodymai dėl vaiko amžiaus yra prieštaraujantys, abejotini ar neaiškūs, vaikas turi teisę, 
kad abejonės būtų laikomos naudingomis jam (jai) (žr. 35 ir 39 paragrafus).

73. Svarstant alternatyvas laisvės atėmimui / institucinei globai, galima pasinaudoti įvairia 
tokių priemonių naudojimo ir įgyvendinimo patirtimi. Valstybės dalyvės turėtų pasinau-
doti tokia patirtimi, sukurti ir įgyvendinti alternatyvas, pritaikydamos jas pagal savo kul-
tūrą ir tradiciją. Savaime suprantama, kad priemonės, kurios naudoja priverstinį darbą 
arba kankinimas ir nežmoniškas elgesys, turi būti aiškiai uždrausti, o už tokias nelegalias 
praktikas atsakingi asmenys turėtų būti patraukti atsakomybėn.
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74. Komitetas, pateikęs šias bendrąsias pastabas, norėtų atkreipti dėmesį į pagal Konvenci-
jos 37 straipsnio a punktą uždraustas priemones ir laisvės atėmimą.

Mirties bausmės uždraudimas

75. Konvencijos 37 straipsnio a punktas dar kartą patvirtina tarptautiniu lygiu priimtus stan-
dartus (pvz., žr. TPPTP 6 straipsnio 5 dalį), pagal kuriuos mirties bausmė negali būti pa-
skirta už nusikaltimus, kuriuos įvykdė asmuo, nusikaltimo įvykdymo metu nesulaukęs 
18-os metų amžiaus. Nors tekstas yra aiškus, kai kurios valstybės dalyvės daro prielaidą, 
kad ši taisyklė draudžia įvykdyti mirties bausmę tik asmeniui, kuris yra jaunesnis nei  
18-os metų amžiaus. Tačiau pagal šią taisyklę amžius nusikaltimo įvykdymo metu yra 
aiškus ir lemiamas kriterijus. Tai reiškia, kad mirties bausmė negali būti skirta už nusi-
kaltimą, įvykdytą asmens, kuris nebuvo sulaukęs 18-os metų amžiaus, nepaisant jo (jos) 
amžiaus teismo, nuosprendžio ar sankcijos vykdymo metu.

76. Komitetas kai kurioms valstybėms dalyvėms, kurios to dar nepadarė, rekomenduoja už-
drausti mirties bausmę už visus nusikaltimus, kuriuos įvykdė jaunesni nei 18-os metų 
amžiaus asmenys, ir sustabdyti mirties bausmės vykdymą tokiems asmenims iki visiško 
būtinų teisinių priemonių, uždraudžiančių mirties bausmę vaikams, priėmimo. Paskirta 
mirties bausmė turėtų būti pakeista, kad visiškai atitiktų Konvencijos.

Įkalinimas iki gyvos galvos be lygtinio paleidimo galimybės

77. Nė vienas vaikas, kuris nusikaltimo įvykdymo metu buvo jaunesnis nei 18-os metų am-
žiaus, neturėtų būti nuteistas laisvės atėmimu iki gyvos galvos be paleidimo ar lygti-
nio paleidimo galimybės. Visais vaikams skirtų bausmių atvejais, paleidimo galimybė 
turi būti reali ir reguliariai apsvarstoma. Šiuo atžvilgiu Komitetas remiasi Konvencijos  
25 straipsniu, kuris numato vaiko, atiduoto globoti ir rūpintis juo, ginti jį arba fiziškai 
ar psichiškai gydyti, teisę nuolat vertinti jo gydymą ir kitas su jo globa susijusias sąly-
gas. Komitetas primena valstybės dalyvėms, kuriuos vaikus nuteisia laisvės atėmimo iki 
gyvos galvos bausme su paleidimo ar lygtinio paleidimo galimybe, kad ši sankcija turi 
visiškai atitikti ir siekti įgyvendinti Konvencijos 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus nepil-
namečių justicijos tikslus. Tai reiškia, be viso kito, kad vaikas, nuteistas šia laisvės atė-
mimo bausme, turėtų įgyti išsilavinimą, gauti gydymą ir priežiūrą, kurių tikslas yra vai-
ko paleidimas, reintegracija ir gebėjimas atlikti naudingą vaidmenį visuomenėje. Taip 
pat būtina reguliariai peržiūrėti vaiko vystymąsi ir pažangą, siekiant priimti sprendimą 
dėl jo (jos) galimo paleidimo. Atsižvelgdamas į tikimybę, kad dėl vaikui paskirtos įkali-
nimo iki gyvos galvos bausmės bus sunku, ar net neįmanoma, pasiekti nepilnamečių 
justicijos tikslus, nepaisant paleidimo galimybės, Komitetas primygtinai rekomenduoja 
valstybėms dalyvėms uždrausti visas laisvės atėmimo iki gyvos galvos už nusikaltimus, 
kuriuos įvykdė 18-os metų amžiaus nesulaukę asmenys, formas.

F.  LAISVĖS ATĖMIMAS, ĮSKAITANT IKITEISMINĮ SULAIKYMĄ IR 
 ĮKALINIMĄ PO BYLOS NAGRINĖJIMO

78. Konvencijos 37 straipsnyje nurodyti pagrindiniai laisvės atėmimo bausmės taikymo 
principai, procedūrinės kiekvieno vaiko, kuriam atimta laisvė, teisės ir nuostatos dėl el-
gesio ir sąlygų vaikams, kuriems atimta laisvė.
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Pagrindiniai principai

79. Pagrindiniai laisvės atėmimo principai yra šie: (a) vaiko areštas, sulaikymas ar įkalinimas 
privalo atitikti įstatymus ir turi būti naudojamas tik kraštutiniu atveju ir kuo trumpes-
niam laikui; ir (b) nė iš vieno vaiko negali būti atimta laisvė neteisėtai ar savavališkai.

80. Komitetas reiškia susirūpinimą ir pažymi, kad daugelyje šalių vaikai iki bylos nagrinėji-
mo būna sulaikyti kelis mėnesius ar net metus, o tai yra sunkus Konvencijos 37 straips-
nio b punkto pažeidimas. Reikėtų turėti veiksmingą alternatyvų paketą (žr. IV skyriaus  
B dalį), kad valstybės dalyvės galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Konvencijos 
37 straipsnio b punktą takyti laisvės atėmimą tik kraštutiniu atveju. Šių priemonių naudo-
jimas turi būti tinkamai struktūruotas, siekiant sumažinti ikiteisminio sulaikymo taikymą, 
o ne tiesiog didinti vaikų, kurioms taikomos sankcijos, tinklą. Be to, valstybės dalyvės tu-
rėtų imtis tinkamų teisinių ar kitų priemonių, siekdamos sumažinti ikiteisminio sulaikymo 
taikymą. Ikiteisminio sulaikymo kaip bausmės taikymas pažeidžia nekaltumo prezump-
ciją. Įstatymai turėtų aiškiai numatyti sąlygas, kurios yra būtinos, siekiant nustatyti, kur 
vaikas turėtų būti laikomas ikiteisminio sulaikymo metu, ypač siekiant užtikrinti vaiko da-
lyvavimą bylos nagrinėjime, ir išsiaiškinti, ar vaikas kelia tiesioginį pavojų sau ar kitiems. 
Ikiteisminio sulaikymo trukmė turėtų būti ribojama įstatymais ir reguliariai peržiūrima.

81. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms užtikrinti, kad vaikas, kuriam taikomas 
ikiteisminis sulaikymas, galėtų būti kuo greičiau paleistas į laisvę, jei būtina, pagal kon-
krečias sąlygas. Sprendimus dėl ikiteisminio sulaikymo, įskaitant jo trukmę, turi priimti 
kompetentingas, nepriklausomas ir nešališkas organas arba teisminė institucija, o vai-
kas turėtų gauti teisinę ar kitą tinkamą pagalbą.

Procedūrinės teisės (37 straipsnio d punktas)

82. Kiekvienas vaikas, kuriam atimta laisvė, turėtų turėti teisę tuoj pat gauti teisinę ir kito-
kią pagalbą, taip pat teisę ginčyti savo laisvės atėmimo teisėtumą prieš teismą ar kitą 
kompetentingą, nepriklausomą ir nešališką organą ir reikalauti, kad jie neatidėliodami 
priimtų sprendimą dėl bet kurio tokio procesinio veiksmo.

83. Kiekvienas vaikas, kuris buvo suimtas ar kuriam buvo atimta laisvė, turi per 24 valandas 
stoti prieš kompetentingą organą, kad būtų išnagrinėtas jo (jos) laisvės atėmimo (tęs-
tinumo) teisėtumas. Komitetas taip pat rekomenduoja valstybėms dalyvėms užtikrinti, 
kad ikiteisminio sulaikymo teisėtumas būtų reguliariai peržiūrimas (pageidautina kas 
dvi savaites), įtvirtinant griežtas teisines nuostatas. Jeigu sąlyginis vaiko paleidimas yra 
neįmanomas, pvz., taikant alternatyvias priemones, vaikui turėtų būti pateikti oficialūs 
kaltinimai dėl tariamų nusikaltimų ir jis (ji) turėtų stoti prieš teismą ar kitą kompetentin-
gą, nepriklausomą ir nešališką organą ar teisminę instituciją ne vėliau nei per 30 dienų 
po ikiteisminio sulaikymo įsigaliojimo dienos. Komitetas, žinodamas apie taikomą prak-
tiką atidėti teismo posėdžius daugiau nei vieną kartą, ragina valstybes dalyves priimti 
teisines nuostatas, kuriuos užtikrintų, kad teismas / nepilnamečių teisėjas ar kitas kom-
petentingas organas priimtų galutinį sprendimą dėl kaltinimų ne vėliau nei per šešis 
mėnesius nuo tokių kaltinimų pateikimo dienos.

84. Teisė ginčyti laisvės atėmimo teisėtumą apima ne tik teisę teikti apeliaciją, bet ir teisę 
kreiptis į teismą ar kitą kompetentingą, nepriklausomą ir nešališką organą ar teisminę 
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instituciją kai laisvės atėmimas yra taikomas administraciniu sprendimu (pvz., policijos, 
prokuroro ar kito kompetentingo organo). Teisė į greitą sprendimą reiškia, kad spren-
dimas turi būti priimtas kaip įmanoma greičiau, pvz., ne vėliau nei per dvi savaites po 
užginčijimo.

Elgesys ir sąlygos (37 straipsnio c punktas)

85. Kiekvienas vaikas, kuriam atimta laisvė, turi būti atskirtas nuo suaugusiųjų. Vaikas, ku-
riam atimta laisvė, negali būti kalinamas suaugusiųjų kalėjime ar kitoje suaugusiesiems 
skirtoje institucijoje. Yra gausių įrodymų, kad vaiko laikymas suaugusiųjų kalėjimuose 
ar įkalinimo įstaigose sukelia pavojų vaiko saugumui, gerovei ir gebėjimui nenusikalsti 
ir reintegruotis ateityje. Konvencijos 37 straipsnio c punkte nurodoma išimtis „jei tik ne-
manoma, kad šito daryti nedera dėl paties vaiko interesų“ turėtų būti aiškinama siaurai. 
Vaiko interesai neturėtų būti susiję su valstybių dalyvių patogumu. Valstybės dalyvės 
turėtų įsteigti atskiras institucijas vaikams, kuriems atimta laisvė, įskaitant atskirų, spe-
cialiai parengtų dirbti su vaikais darbuotojų, personalo įdarbinimą, taip pat politikas ir 
praktikas.

86. Ši taisyklė nereiškia, kad institucijoje laikomas vaikas turi būti iš karto perkeltas į su-
augusiesiems skirtą instituciją, kai jis (ji) sulaukia 18-os metų amžiaus. Vaiko buvimas 
vaikams skirtoje institucijoje turėtų būti įmanomas, jeigu tai atitinka jo (jos) interesus ir 
neprieštarauja jaunesnių vaikų, esančių toje institucijoje, interesams.

87. Kiekvienas vaikas, kuriam atimta laisvė, turi turėti teisę palaikyti ryšius su savo šeima, 
susirašinėdamas ir pasimatydamas. Siekiant sudaryti sąlygas pasimatymams, vaikas turi 
būti laikomas institucijoje, kuri yra kuo arčiau jo (jos) šeimos gyvenamosios vietos. Iš-
skirtinės aplinkybės, kurios gali riboti tokį bendravimą, turi būti aiškiai apibrėžtos įstaty-
muose ir negali būti paliktos kompetentingos institucijos nuožiūrai.

88. Komitetas atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į 1990 m. gruodžio 14 d. Generalinės 
Asamblėjos rezoliucija 45/113 priimtas Jungtinių Tautų nepilnamečių, iš kurių atimta 
laisvė, apsaugos taisykles. Komitetas ragina valstybes dalyves visiškai įgyvendinti šias 
taisykles, taip pat, jei reikia, atsižvelgti į Jungtinių Tautų tipines minimalias elgesio 
su kaliniais taisykles (taip pat žr. Pekino taisyklių 9 taisyklę). Šiuo atžvilgiu, Komitetas 
rekomenduoja valstybėms dalyvėms įtraukti šias taisykles į nacionalinius įstatymus ir 
reglamentus, pateikti jas nacionalinėmis ir regioninėmis kalbomis visiems specialis-
tams, NVO ir savanoriams, dalyvaujantiems nepilnamečių justicijos administravimo 
sistemoje.

89. Komitetas akcentuoja, kad visais laisvės atėmimo atvejais, be viso kito, būtina laikytis šių 
principų ir taisyklių:

– vaikai turėtų gauti galimybę naudotis fizine aplinka ir gyvenamosiomis patalpomis, 
kurios atitiktų reabilitacinius įkurdinimo stacionariose įstaigose tikslus ir deramai 
atsižvelgtų į vaiko poreikius dėl privatumo, jutiminių stimulų, galimybių bendrauti 
su bendraamžiais, užsiimti sportine ir fizine veikla, dalyvauti meninėje ir laisvalaikio 
veikloje;

– kiekvienas privalomo mokyklinio amžiaus vaikas turi teisę įgyti išsilavinimą, ku-
ris atitiktų jo (jos) poreikius ir gebėjimus, būtų sukurtas ir parengtų vaiką grįžimui į  

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 10 (2007) DĖL VAIKŲ TEISIŲ NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOJE



170

visuomenę, taip pat kiekvienas vaikas turėtų, jei reikia, gauti galimybę dalyvauti pro-
fesinio mokymo programose ir įgyti specialybę, kuri parengtų jį (ją) būsimam darbui;

– kiekvienas vaikas turi teisę, kad jį (ją) priėmimo į sulaikymo / pataisos įstaigą metu 
apžiūrėtų gydytojas, taip pat gautų reikiamą medicininę priežiūrą visą buvimo  
įstaigoje laikotarpį, o tokią priežiūrą turėtų teikti, jei įmanoma, sveikatos priežiūros 
institucijos ir bendruomeninės tarnybos;

– įstaigų darbuotojai turi skatinti ir sudaryti sąlygas dažniems vaiko ryšiams su pla-
tesne bendruomene, įskaitant bendravimą su šeima, draugais ir kitais asmenimis 
arba gerbiamų išorinių organizacijų atstovais, taip pat galimybę lankytis savo na-
muose ir šeimoje;

– suvaržymas ir jėga gali būti naudojami tik tada, kai vaikas kelia sužalojimo pavojų 
sau arba kitiems, ir tik tada, kai buvo panaudotos visos kitos kontrolės priemonės. 
Suvaržymo arba jėgos naudojimas apima fizinį, mechaninį ir medicininį suvaržymą, 
kurį atidžiai ir tiesiogiai prižiūri medicinos ir (arba) psichologijos specialistai. Toks 
suvaržymas negali būti naudojamas kaip bausmės priemonė. Įstaigos personalas 
turėtų būti išmokytas apie taikomus standartus, o darbuotojai, kurie, naudodami 
suvaržymą arba jėgą, pažeidžia tokias taisykles, turėtų būti atitinkamai baudžiami;

– bet kokia drausminė priemonė turi atitikti siekį išlaikyti nepilnamečio prigimtinį 
orumą ir pagrindinius institucinės globos tikslus. Drausminės priemonės, kurios 
pažeidžia Konvencijos 37 straipsnį, turi būti griežtai uždraustos, įskaitant fizines 
bausmes, laikymą tamsiose kamerose, vienutėje, ar bet kurią kitą bausmę, kuri gali 
pakenkti vaiko fizinei ar psichinei sveikatai ar gerovei;

– kiekvienas vaikas turi teisę teikti prašymus ar skundus be jokios cenzūros turinio 
prasme pagrindinei administracijai, teisminei institucijai ar kitai tinkamai nepri-
klausomai institucijai ir gauti atsakymą be atidėliojimo. Vaikai turi žinoti apie tokius 
mechanizmus ir turėti galimybę jais pasinaudoti;

– nepriklausomi, kvalifikuoti inspektoriai turėtų gauti įgaliojimus atlikti reguliarius 
patikrinimus ir vykdyti neplanuotus patikrinimus savo nuožiūra. Jie turėtų akcen-
tuoti konfidencialių pokalbių su vaikais institucijose svarbą.

V. NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOS ORGANIZAVIMAS

90. Siekiant užtikrinti visišką ankstesniuose paragrafuose išdėstytų principų ir teisių įgyven-
dinimą, būtina veiksmingai organizuoti nepilnamečių justicijos administravimą ir sukur-
ti visapusišką nepilnamečių justicijos sistemą. Kaip nurodyta Konvencijos 40 straipsnio 
3 dalyje, valstybės dalyvės privalo priimti įstatymus, įvesti atitinkamą tvarką, steigti or-
ganus ir įstaigas, tiesiogiai susijusias su vaikais, kurie laikomi pažeidusiais baudžiamuo-
sius įstatymus.

91. Šiame bendrajame komentare yra pristatyti pagrindinių šių įstatymų ir procedūrų rei-
kalavimai. Kitos nuostatos yra paliktos valstybių dalyvių nuožiūrai. Tai taip pat taikoma 

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 10 (2007) DĖL VAIKŲ TEISIŲ NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOJE



171

tokių įstatymų ir procedūrų formai. Jie gali būti išdėstyti atskiruose bendrųjų baudžia-
mųjų ir procedūrinių įstatymų skyriuose arba atskiruose aktuose ar įstatymuose dėl ne-
pilnamečių justicijos.

92. Be to, vadovaujantis visapusiška nepilnamečių justicijos sistema, būtina įsteigti speciali-
zuotus policijos, teisminės ir teismų sistemos, prokuratūros padalinius, taip pat paskirti  
specialius gynėjus ar kitus atstovus, kurie vaikui teiktų teisinę ar kitą tinkamą pagalbą.

93. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms įsteigti nepilnamečių teismus kaip ats-
kiras institucijas arba kaip regioninių (apygardų) teismų padalinius. Jei dėl praktinių 
priežasčių to padaryti neįmanoma iš karto, valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad ne-
pilnamečių justicijos byloms būtų paskirti specialūs teisėjai ar pareigūnai.

94. Be to, turėtų būti sukurtos specializuotos paslaugos, tokios kaip probacija, konsulta-
vimas ar priežiūra kartu su specializuotomis galimybėmis, pavyzdžiui, dienos gydymo 
centrai, ir, jei reikia, nepilnamečių nusikaltėlių stacionarios globos ir gydymo įstaigos. 
Šioje nepilnamečių justicijos sistemoje turi būti nuolat skatinamas veiksmingas specia-
lizuotų padalinių, paslaugų ir įstaigų veiklų koordinavimas.

95. Peržiūrėjus valstybių dalyvių ataskaitas tampa aišku, kad nevyriausybinės organizacijos 
gali ir atlieka svarbų vaidmenį ne tik nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos, bet ir 
nepilnamečių justicijos administravimo srityje. Todėl Komitetas rekomenduoja valsty-
bėms dalyvėms siekti aktyvaus tokių organizacijų dalyvavimo savo visapusiškų nepilna-
mečių justicijos sistemos kūrimo ir įgyvendinimo procesuose ir suteikti joms reikiamus 
išteklius dalyvauti.

VI. SĄMONINGUMO DIDINIMAS IR MOKYMAS

96. Nusikaltimus padarę vaikai dažnai žiniasklaidoje vaizduojami neigiamai, o tai ska-
tina diskriminuojančius ir neigiamus stereotipus apie tokius vaikus, dažnai ir apie 
visus vaikus apskritai. Dažnai toks neigiamas nepilnamečio nusikaltėlio vaizdavimas 
arba kriminalizavimas remiasi neteisingu supratimu apie nepilnamečių nusikalsta-
mumo priežastis ir (arba) jų iškraipymu, todėl pasigirsta raginimų taikyti griežtesnį 
požiūrį (pvz., nulinė tolerancija, tris kartus nusižengus, taikomos griežtos sankcijos, 
privalomos bausmės, bylos nagrinėjimas suaugusiųjų teismuose ir kitos pirmiausia 
baudžiamosios priemonės). Siekdamos sukurti teigiamą aplinką, kad būtų galima 
geriau suprasti pagrindines nepilnamečių nusikalstamumo priežastis ir teisėmis pa-
grįstą požiūrį į šia socialinę problemą, valstybės dalyvės turėtų vykdyti, skatinti ir 
(arba) remti švietimo ir kitas sąmoningumo didinimo kampanijas, kurių tikslas yra 
informuoti apie poreikį ir įsipareigojimą su vaikais, kurie įtariami pažeidę baudžia-
mąją teisę, elgtis, vadovaujantis Konvencijos dvasia ir nuostatomis. Šiuo atžvilgiu 
valstybės dalyvės turėtų siekti aktyvaus ir teigiamo parlamento, NVO ir žiniasklaidos 
narių dalyvavimo ir remti jų pastangas gerinti supratimą apie teisėmis pagrįstą po-
žiūrį į vaikus, kurie pažeidė arba pažeidžia baudžiamuosius įstatymus. Labai svarbu, 
kad vaikai, ypač nepilnamečių justicijos sistemoje patirties turintys vaikai, dalyvau-
tų didinant sąmoningumo lygį.
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97. Siekiant užtikrinti nepilnamečių justicijos administravimo kokybę, labai svarbu, kad visi 
susiję specialistai, be viso kito, teisėsaugos ir teisminės sistemos atstovai dalyvautų tin-
kamuose mokymuose apie Konvencijos nuostatų turinį ir reikšmę, ypač nuostatas, ku-
rios tiesiogiai susijusios su kasdienine praktika. Toks mokymas turėtų būti sistemingai ir 
nuosekliai organizuotas ir neapsiribotų informacija apie susijusias nacionalines ir tarp-
tautines teisines nuostatas, taip pat turėtų įtraukti informaciją, be viso kito, apie sociali-
nes ir kitas nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, ypatingą dėmesį skiriant mergai-
tėms ir mažumos ar vietinių gyventojų grupėms priklausantiems vaikams, apie jaunų 
asmenų gyvenimo kultūrą ir tendencijas, grupinės veiklos dinamiką, turimus išteklius 
spręsti įstatymus pažeidusių vaikų klausimą, ypač priemones be teisminio nagrinėjimo 
(žr. IV skyriaus B dalį).

VII. DUOMENŲ RINKIMAS, VERTINIMAS IR MOKSLINIAI TYRIMAI

98. Komitetas yra labai susirūpinęs dėl pagrindinių ir išskaidytų duomenų apie, be viso kito, 
vaikų įvykdytų nusikaltimų skaičių ir pobūdį, ikiteisminio sulaikymo taikymą ir vidutinę 
trukmę, vaikų, kuriems taikomos kitos ne teisminio nagrinėjimo priemonės (nukreipi-
mas), skaičių, nuteistų vaikų skaičių ir paskirtų sankcijų pobūdį, stokos. Komitetas ragi-
na valstybes dalyves sistemingai rinkti išskaidytus duomenis, susijusius su informacija 
apie nepilnamečių justicijos administravimo praktiką, kurie yra būtini, siekiant sukurti, 
įgyvendinti ir vertinti nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos ir veiksmingo atsako 
politikas ir programas, visiškai atitinkančias Konvencijos principus ir nuostatas.

99. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms atlikti reguliarų savo nepilnamečių 
justicijos praktikos, ypač taikomų priemonių, įskaitant susijusių su diskriminacija, rein-
tegracija ir recidyvizmu, veiksmingumo vertinimą. Pageidautina, kad tokį vertinimą 
atliktų nepriklausomos akademinės institucijos. Tyrimai, pavyzdžiui apie skirtumus ne-
pilnamečių justicijos administravimo sistemoje, kurie gali tapti diskriminacijos priežas-
timi, taip pat apie pasiekimus nepilnamečių justicijos srityje (tokius, kaip veiksmingos 
nukreipimo programos ar naujai atsirandančios nepilnamečių nusikalstamumo veiklos) 
parodys kritinius sėkmės ir problemų aspektus. Svarbu, kad tokiuose vertinimo ir tyri-
mų procesuose dalyvautų vaikai, ypač tie, kurie susidūrė su tam tikromis nepilnamečių 
justicijos sistemos dalimis. Būtina visiškai gerbti ir saugoti tokių vaikų privatumą ir jų 
bendradarbiavimo konfidencialumą. Šiuo atžvilgiu Komitetas atkreipia valstybių daly-
vių dėmesį į tarptautines gaires dėl vaikų dalyvavimo tyrimuose.
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ĮVADAS

1. Vaiko teisių konvencijos preambulėje valstybės dalyvės deramai atsižvelgia į kiekvienos 
tautos tradicijų ir kultūros vertybių svarbą vaiko apsaugai ir harmoningam vystymuisi. Nors 
visos Konvencijoje numatytos teisės taikomos visiems vaikams, ne tik vietiniams, Vaiko 
teisių konvencija buvo pirmoji pagrindinė žmogaus teisių sutartis tam tikrose nuostato-
se įtraukusi specialią nuorodą į vietinius vaikus.

2. Konvencijos 30 straipsnis nurodo, kad „tose valstybėse, kuriose gyvena etninių, religinių 
ar kalbinių mažumų arba vietinių gyventojų, iš vaiko, priklausančio tam tikrai mažumai, ar 
vietinio gyventojo vaiko negali būti apimta teisė kartu su kitais savo grupės nariais naudotis 
savo kultūra, išpažinti savo religiją, atlikinėti jos apeigas ir vartoti gimtąją kalbą.“

3. Be to, Konvencijos 29 straipsnis teigia, kad „vaiko lavinimo tikslas turi būti parengti vaiką 
sąmoningam gyvenimui laisvoje visuomenėje, pagrįstam supratimo, taikos, pakantumo, 
vyrų ir moterų lygiateisiškumo, visų tautų, etninių, nacionalinių ir religinių grupių, taip pat 
vietinės kilmės asmenų draugystės principais.“

4. Konvencijos 17 straipsnis taip pat konkrečiai pamini, kad valstybės dalyvės „skatina ma-
sinės informacijos priemones skirti ypač daug dėmesio vaikų, priklausančių kokiai nors ma-
žumų grupei, arba vietinių gyventojų vaikų kalbos poreikiams.“

5. Konkreti nuoroda į vietinius vaikus Konvencijoje pripažįsta specialių priemonių tokiems 
vaikams poreikį, kad jie galėtų visiškai naudotis savo teisėmis. Vaiko teisių komitetas 
savo periodinėse Konvencijos valstybių dalių ataskaitų peržiūrose nuolat atsižvelgia į 
vietinių vaikų padėtį. Komitetas pastebėjo, kad vietiniai vaikai susiduria su rimtais iš-
šūkiais, siekdami pasinaudoti savo teisėmis, ir parengė specialias rekomendacijas savo 
baigiamosiose pastabose. Vietiniai vaikai ir toliau daugelyje sričių patiria didelę diskri-
minaciją, kuri prieštarauja Konvencijos 2 straipsniui, įskaitant galimybę pasinaudoti 
sveikatos priežiūros sistemos ir švietimo paslaugomis. Todėl buvo parengtas šis bendra-
sis komentaras.

6. Be Vaiko teisių konvencijos, įvairios žmogaus teisių sutartys atliko svarbų vaidme-
nį, sprendžiant vietinių vaikų padėties ir teisės į nediskriminavimą klausimą, t. y. 



174

1965 m. Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,  
1966 m. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 1966 m. Tarptautinis ekonomi-
nių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas.

7. 1989 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje Nr. 169 dėl tenykščių gyventojų 
ir genčių nepriklausomose valstybėse nurodytos nuostatos, kurios remia vietinių gy-
ventojų teises ir ypač akcentuoja vietinių vaikų teises švietimo srityje.

8. 2001 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisija paskyrė specialųjį pranešėją dėl vie-
tinių gyventojų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių padėties, kurį 2007 m. patvirtino 
Žmogaus teisių taryba. Taryba kreipėsi į specialųjį pranešėją ir paprašė atkreipti ypatin-
gą dėmesį į vietinių vaikų padėtį, o kelios į jo metinę ir misijos ataskaitą įtrauktos reko-
mendacijos buvo skirtos specialiai tokių vaikų padėčiai.

9. 2003 m. Jungtinių Tautų Nuolatinis forumas vietinių tautų klausimais organizavo antrąją 
sesiją dėl vietinių vaikų ir jaunimo, o Vaiko teisių komitetas tais pačiais metais surengė 
metinę bendrųjų diskusijų dieną apie vietinių vaikų teises ir priėmė specialias rekomen-
dacijas, pirmiausia skirtas valstybėms dalyvėms, taip pat ir Jungtinių Tautų subjektams, 
žmogaus teisių mechanizmams, pilietinei visuomenei, rėmėjams, Pasaulio bankui ir re-
gioniniams plėtros bankams.

10. 2007 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino Deklaraciją dėl vietos gyven-
tojų teisių, kuri pateikia svarbias gaires dėl vietinių gyventojų teisių, įskaitant specialias 
nuorodas į vietinių vaikų teises tam tikrose srityse.

TIKSLAI IR STRUKTŪRA

11. Šis bendrasis komentaras dėl vietinių vaikų teisių pagal Vaiko teisių konvenciją remiasi 
aukščiau išdėstytais teisiniais pokyčiais ir iniciatyvomis.

12. Pagrindinis šios bendrojo komentaro tikslas – pateikti valstybėms dalyvėms gaires, kaip 
įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Konvenciją vietinių vaikų atžvilgiu. Komitetas šį 
bendrąjį komentarą grindžia savo patirtimi, aiškinant su vietiniais vaikais susijusias Kon-
vencijos nuostatas. Be to, bendrasis komentaras remiasi rekomendacijomis, priimtomis 
po 2003 m. įvykusios bendrųjų diskusijų dienos dėl vietinių vaikų, ir atspindi konsul-
tacinį procesą su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant pačius vietinius 
vaikus.

13. Bendrojo komentaro tikslas – išnagrinėti konkrečius iššūkius, kurie trukdo vietiniams 
vaikams visiškai pasinaudoti savo teisėmis, ir akcentuoti specialias priemones, kurių 
valstybės dalyvės privalo imtis, siekdamos užtikrinti veiksmingą vietinių vaikų teisių įgy-
vendinimą. Be to, bendrasis komentaras siekia skatinti praktikas ir akcentuoti teigiamus 
požiūrius į vietinių vaikų teises.

14. Konvencijos 30 straipsnis ir teisė naudotis kultūra, išpažinti religiją ir vartoti kalbą yra 
pagrindiniai šio bendrojo komentaro elementai. Tačiau šis bendrasis komentaras nagri-
nėja įvairias nuostatas, kurias įgyvendinant, būtina atkreipti ypatingą dėmesį į vietinius 
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vaikus. Ypatingas dėmesys skiriamas tarpusavio santykiams tarp atitinkamų nuostatų, 
ypač su bendraisiais Konvencijos principais, kuriuos nustatė Komitetas, t. y. nediskrimi-
navimas, vaiko interesai, teisė gyventi, išgyventi ir vystytis ir teisė būti išklausytam.

15. Komitetas pažymi, kad Konvencijoje yra nuorodos į mažumoms priklausančius vaikus ir 
vietinius vaikus. Tam tikros nuorodos šiame bendrajame komentare gali būti susijusios 
su mažumų bendruomenėms priklausančiais vaikais ir Komitetas gali nuspręsti ateityje 
parengti bendrąjį komentarą dėl mažumų grupėms priklausančių vaikų teisių.

30 STRAIPSNIS IR BENDRIEJI VALSTYBIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

16. Komitetas primena apie stiprią sąsają tarp Vaiko teisių konvencijos 30 straipsnio ir Tarp-
tautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 27 straipsnio. Abu straipsniai numato konkre-
čią asmens teisę kartu su kitais savo grupės nariais bendruomenėje naudotis savo kultū-
ra, išpažinti ir praktikuoti savo religiją ir vartoti gimtąją kalbą. Nustatyta teisė suvokiama 
kaip asmeninė ir kolektyvinė teisė ir yra svarbus kolektyvinių tradicijų ir vertybių vieti-
nėje kultūroje pripažinimas. Komitetas pažymi, kad vietinių gyventojų teisė naudotis 
kultūra gali būti glaudžiai susijusi su tradicinės teritorijos ir jos išteklių naudojimu.1

17. Nors 30 straipsnis yra išreikštas neigiamais terminais, vis tiek pripažįsta „teisės“ buvimą 
ir reikalauja, kad tokia teisė „negali būti atimta“. Todėl, valstybė dalyvė privalo užtikrin-
ti, kad šios teisės buvimas ir naudojimas būtų apsaugotas nuo neigimo ar pažeidimo. 
Komitetas sutinka su Žmogaus teisių komitetu, kad teigiamos apsaugos priemonės yra 
reikalingos ne tik dėl pačios valstybės dalyvės teisėkūros, teismo ar administracinių ins-
titucijų veiksmų, bet ir dėl kitų asmenų valstybėje dalyvėje veiksmų.2

18. Atsižvelgdamas į tai, Komitetas remia Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetą ir 
kviečia valstybes dalyves pripažinti ir gerbti skirtingas vietines kultūras, istoriją, kalbą ir gy-
venimo būdą kaip praturtinantį valstybės kultūrinį tapatumą ir skatinti jų išsaugojimą.3

19. Vietinių gyventojų buvimas įtvirtinamas, save identifikuojant, kaip pagrindinis jų  eg-
zistavimo nustatymo kriterijus.4 Valstybės dalyvės neprivalo oficialiai pripažinti vietinių 
gyventojų, kad jie galėtų naudotis savo teisėmis.

20. Vaiko teisių komitetas, remdamasis atlikta valstybių dalyvių ataskaitų peržiūra, pa-
stebėjo, kad dauguma valstybių dalyvių, įgyvendindamos savo įsipareigojimus pagal 

1 1994 m. Žmogaus teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 23 dėl 27 straipsnio 23.2 ir 7 paragrafai, CCPR/C/Rev.1/Add.5. 
2003 m. Vaiko teisių komiteto bendrųjų diskusijų dėl vietinių vaikų teisių dienos rekomendacijų 4 paragrafas.

2 1994 m. Žmogaus teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 23 dėl 27 straipsnio 3.1 paragrafas, CCPR/C/Rev.1/Add.5.  
1997 m. Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto bendroji rekomendacija Nr. 23 dėl vietinių gyventojų, pateikta 
A/52/18 V priede.

3 1997 m. Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto bendroji rekomendacija Nr. 23 dėl vietinių gyventojų, pateikta 
A/52/18 V priede.

4 TDO konvencijos Nr. 169 dėl tenykščių gyventojų ir genčių nepriklausomose valstybėse 1 straipsnio 2 dalis.
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Konvenciją, skiria nepakankamai dėmesio vietinių vaikų teisėms ir jų vystymosi ska-
tinimui. Komitetas laikosi nuomonės, kad būtina imtis specialių vietinių vaikų apsau-
gos priemonių, pasitelkiant teisės aktus ir politikas ir konsultuojantis su susijusiomis  
bendruomenėmis,5 taip pat įtraukiant vaikus į konsultacijų procesą kaip numatyta Kon-
vencijos 12 straipsnyje. Komitetas laikosi nuomonės, kad valstybės dalyvės valdžios ins-
titucijos ar kiti subjektai turėtų aktyviai vykdyti konsultacijas. Tokios konsultacijos turėtų 
atitikti kultūrą, garantuoti informacijos prieinamumą visoms šalims ir užtikrinti interak-
tyvų bendradarbiavimą ir dialogą.

21. Komitetas ragina valstybes dalyves užtikrinti, kad, įgyvendinant Konvenciją, būtų ski-
riamas pakankamas dėmesys 30 straipsniui. Valstybės dalyvės turėtų teikti periodines 
ataskaitas pagal Konvenciją dėl specialių priemonių, kurių ėmėsi, siekdamos užtikrinti, 
kad vietiniai vaikai galėtų naudotis 30 straipsnyje numatytomis teisėmis.

22. Komitetas pabrėžia, kad Konvencijos 30 straipsnyje numatytos kultūrinės praktikos turi 
būti įgyvendintos, vadovaujantis kitomis Konvencijos nuostatomis, ir jokiomis aplinky-
bėmis negali būti pateisintos, jeigu laikoma, kad jos pažeidžia vaiko orumą, sveikatą ir 
vystymąsi.6 Jeigu žalingos praktikos, be viso kito, ankstyvos santuokos ir moterų lytinių 
organų žalojimas, egzistuoja, valstybė dalyvė turėtų dirbti kartu su vietinėmis bendruo-
menėmis, siekdamos užtikrinti jų panaikinimą. Komitetas primygtinai ragina valstybes 
dalyves kurti ir įgyvendinti sąmoningumo didinimo kampanijas, švietimo programas ir 
teisės aktus, kurių tikslas yra keisti požiūrius ir spręsti prie žalingų praktikų prisidedančių 
lyčių vaidmenų ir stereotipų klausimą.7

BENDRIEJI PRINCIPAI (KONVENCIJOS 2, 3, 6 IR 12 STRAIPSNIAI)

NEDISKRIMINAVIMAS

23. 2 straipsnyje numatytas valstybių dalyvių įsipareigojimas užtikrinki kiekvieno jų juris-
dikcijoje esančio vaiko teises be jokios diskriminacijos. Komitetas įvardijo nediskrimi-
navimą kaip bendrąjį principą, kuris yra labai svarbus, siekiant įgyvendinti Konvencijoje 
įtvirtintas teises. Vietiniai vaikai turi neatsiejamą teisę būti apsaugoti nuo diskriminaci-
jos. Valstybė dalyvė, siekdama veiksmingai apsaugoti vaikus nuo diskriminacijos, priva-
lo užtikrinti, kad nediskriminavimo principas atsispindėtų visuose nacionaliniuose tei-
sės aktuose ir būtų tiesiogiai taikomas ir tinkamai stebimas bei vykdomas teisminiuose 
ir administraciniuose organuose. Veiksmingos teisių gynimo priemonės turėtų būti vyk-
domos laiku ir prieinamos. Komitetas pabrėžia, kad valstybės dalyvės įsipareigojimas 
taikomas ne tik visuomenei, bet ir privačiam sektoriui.

5 TDO konvencijos Nr. 169 2, 6 ir 27 straipsniai.
6 UNICEF „Innocenti Digest“ Nr. 11 „Ensuring the Rights of Indigenous Children“, 2004, 7 psl.
7 Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 4 (2003) dėl paauglių sveikatos 24 paragrafas.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 11 (2009) DĖL VIETINIŲ VAIKŲ IR JŲ TEISIŲ PAGAL KONVENCIJĄ



177

24. Kaip jau minėta Komiteto bendrajame komentare Nr. 5 dėl bendrųjų įgyvendinimo 
priemonių, valstybės dalyvės, vadovaudamosi nediskriminavimo įsipareigojimu, priva-
lo aktyviai identifikuoti atskirus vaikus ir vaikų grupes, kurių teisėms pripažinti ir įgyven-
dinti gali būti reikalingos specialios priemonės. Pavyzdžiui, Komitetas ypač akcentuoja 
būtinybę rinkti duomenis ir juos išskaidyti, siekiant identifikuoti diskriminaciją ar galimą 
diskriminaciją. Be to, siekiant spręsti diskriminacijos klausimą, gali reikėti pakeisti teisės 
aktus, administravimą ir išteklių paskirstymą, taip pat švietimo priemones, kad būtų pa-
keisti požiūriai.8

25. Komitetas, išsamiai išnagrinėjęs valstybių dalyvių ataskaitas, pažymi, kad vietiniai vai-
kai yra tie vaikai, kuriems reikia teigiamų priemonių, siekiant panaikinti diskriminaciją 
lemiančias sąlygas ir užtikrinti, kad jie galėtų naudotis teisėmis pagal Konvenciją vieno-
domis sąlygomis su kitais vaikais. Visų pirma valstybės dalyvės yra raginamos apsvars-
tyti specialių priemonių taikymo galimybę, siekiant užtikrinti, kad vietiniai vaikai galėtų 
naudotis kultūrą atitinkančiomis paslaugomis sveikatos priežiūros, mitybos, švietimo, 
poilsio ir sporto, socialinių paslaugų, būsto, sanitarijos įrenginių ir nepilnamečių justici-
jos srityse.9

26. Išskaidytų duomenų rinkimas ir rodiklių kūrimas yra vienos iš teigiamų priemonių, kurių 
privalo imtis valstybės dalyvės, siekdamos nustatyti esamas ir galimas vietinių vaikų dis-
kriminacijos sritis. Siekiant įgyvendinti tinkamas priemones, taikant teisės aktus, ištek-
lių paskirstymą, politikas ir programas, būtina identifikuoti atotrūkį ir kliūtis vietiniams 
vaikams pasinaudoti teisėmis.10

27. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad būtų vykdomas visuomenės informavimas ir 
švietimo priemonės, siekiant spręsti vietinių vaikų diskriminacijos klausimą. Įgyvendin-
damos įsipareigojimą pagal 2 straipsnį kartu su Konvencijos 17 straipsniu, 29 straipsnio 
1 dalies d punktu ir 30 straipsniu, valstybės dalyvės privalo kurti viešas kampanijas, me-
džiagą ir mokymo programas mokykloms ir specialistams, daugiausia dėmesio skiriant 
vietinių vaikų teisėms ir diskriminacinių požiūrių ir praktikų, taip pat rasizmo panaikini-
mui. Be to, valstybės dalyvės turėtų vietiniams ir nevietiniams vaikams suteikti prasmin-
gas galimybes suprasti ir gerbti skirtingas kultūras, religijas ir kalbas.

28. Savo periodinėse ataskaitose Komitetui valstybės dalyvės turėtų identifikuoti priemo-
nes ir programas, kurių imasi, siekdamos spręsti vietinių vaikų diskriminacijos klausimą, 
atsižvelgdamos į 2001 m. Pasaulio konferencijoje prieš rasizmą, diskriminaciją, ksenofo-
biją ir susijusią netoleranciją priimtą deklaraciją ir veiksmų programą.11

29. Kurdamos specialias priemones, valstybės dalyvės turėtų apsvarstyti vietinių vaikų, 
kurie gali susidurti su daugybe diskriminacijos aspektų, poreikius, taip pat atsižvelgti į 
skirtingą vietinių vaikų padėtį kaimo ir miesto vietovėse. Ypatingas dėmesys turėtų būti  

8 Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų įgyvendinimo priemonių 12 paragrafas.
9 2003 m. Vaiko teisių komiteto bendrųjų diskusijų dėl vietinių vaikų teisių dienos rekomendacijų 9 paragrafas.
10 Ten pat, 6 paragrafas.
11 2003 m. Vaiko teisių komiteto bendrųjų diskusijų dėl vietinių vaikų teisių dienos rekomendacijų 12 paragrafas.
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skiriamas mergaitėms, siekiant užtikrinti, kad jos galėtų naudotis savo teisėmis vieno-
dais pagrindais su berniukais. Be to, valstybės dalyvės turėtų užtikrinti specialias prie-
mones, siekdamos spręsti neįgalių vietinių vaikų teisių klausimą.12

VAIKO INTERESAI

30. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas geriausių vaiko interesų principo taikymui vieti-
nių vaikų atžvilgiu. Komitetas pažymi, kad vaiko interesai yra suvokiami kaip kolektyvi-
nė ir asmeninė teisė, o šios teisės taikymas vietiniams vaikams kaip grupei reikalauja, 
kad būtų apsvarstyta šios teisės sąsaja su kolektyvinėmis kultūrinėmis teisėmis. Vieti-
niai vaikai ne visada sulaukia tinkamo dėmesio, kurio nusipelno. Kai kuriais atvejais, jų 
padėtį užgožia kitos platesnės problemos, susijusios su vietiniais gyventojais (įskaitant 
žemės teises ir politinį atstovavimą).13 Vaikų atveju, geriausi vaiko interesai negali būti 
pamiršti ar pažeisti, suteikiant pranašumą grupės interesams.

31. Kai valstybės institucijos, įskaitant teisėkūros organus, vertina vietinių vaikų interesus, 
jos turėtų apsvarstyti vietinių vaikų kultūrines teises ir jų poreikį naudotis tokiomis tei-
sėmis kartu su kitais grupės nariais. Kalbant apie teisės aktus, politikas ir programas, 
kurios turi poveikį visiems vietiniams vaikams, būtina konsultuotis su vietine bendruo-
mene ir jai suteikti galimybę dalyvauti procese, siekiant nuspręsti, kaip vietinių vaikų 
interesai gali būti nustatyti, atsižvelgiant į kultūrą.

32. Komitetas laikosi nuomonės, kad reikėtų atskirti atskiro vaiko interesus nuo vaikų kaip 
grupės interesų. Priimant sprendimus (dažniausiai teismo nutartis ar administracinius 
sprendimus) dėl konkretaus vaiko, pirmiausia būtina atsižvelgti į to vaiko interesus. Ta-
čiau, siekiant nustatyti vaiko interesus, būtina atsižvelgti į kolektyvines teises.

33. Vadovaudamosi vaiko interesų principu, valstybės dalyvės privalo imtis aktyvių priemo-
nių teisėkūros, administracinėje ir teisminėje sistemose, kurios sistemingai taikytų prin-
cipą ir apsvarstytų savo sprendimų ir veiksmų pasekmes vaikų teisėms ir interesams.14 
Siekiant veiksmingai užtikrinti vietinių vaikų teises, tokios priemonės turėtų apimti ati-
tinkamų specialistų grupių mokymą ir sąmoningumo didinimą apie tai, kaip svarbu at-
sižvelgti į kolektyvines kultūrines teises, nustatant vaiko interesus.

TEISĖ GYVENTI, IŠGYVENTI IR VYSTYTIS

34. Komitetas reiškia susirūpinimą dėl neproporcingai didelių vietinių vaikų, gyvenančių 
dideliame skurde, kuris turi neigiamą poveikį jų galimybei išgyventi ir vystytis, skaičių. 

12 Neįgaliųjų teisių konvencijos preambulė. Jungtinių tautų deklaracijos dėl vietos gyventojų teisių 21 ir 22 straipsniai,  
A/RES/61/295.

13 UNICEF „Innocenti Digest“ Nr. 11 „Ensuring the Rights of Indigenous Children“, 2004, 1 psl.
14 Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų įgyvendinimo priemonių 12 paragrafas.
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Be to, Komitetas yra susirūpinęs dėl didelio kūdikių ir vaikų mirtingumo, taip pat ne-
prievalgio ir sergamumo vietinių vaikų tarpe. Pagal 4 straipsnį valstybės dalyvės priva-
lo spręsti ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių klausimą, skirdamos kiek įmanoma 
daugiau turimų išteklių, o prireikus, pasitelkdamos tarptautinį bendradarbiavimą. 6 ir 
27 straipsniai numato vaiko teisę išgyventi ir vystytis, taip pat turėti tinkamas gyvenimo 
sąlygas. Valstybės turėtų padėti tėvams ir kitiems už vietinius vaikus atsakingiems as-
menims įgyvendinti šią teisę, suteikdamos kultūriškai tinkamą materialinę paramą ir pa-
galbos programas, ypač susijusias su mityba, apranga ir būstu. Komitetas pabrėžia, kad 
valstybės dalyvės privalo imtis specialių priemonių, siekdamos užtikrinti vietinių vaikų 
galimybę naudotis teise į tinkamą gyvenimo lygį. Tokios priemonės kartu su pažangos 
rodikliais turėtų būti sukurtos, bendradarbiaujant su vietiniais gyventojais ir vaikais.

35. Komitetas dar kartą primena bendrajame komentare Nr. 5 išdėstytą vaiko vystymo-
si supratimą kaip „holistinę sąvoką, apimančią vaiko fizinį, psichinį, dvasinį, dorovinį,  
psichologinį ir socialinį vystymąsi“.15 Konvencijos preambulė akcentuoja kiekvieno 
asmens tradicijų ir kultūrinių vertybių svarbą, ypač atsižvelgiant į vaiko apsaugą ir 
darnų vystymąsi. Vietinių vaikų, kurių bendruomenės išlaiko tradicinį gyvenimo būdą, 
atveju, galimybė naudotis tradicine žeme yra labai svarbi jų vystymuisi ir galimybei 
naudotis kultūra.16 Valstybės dalyvės, užtikrindamos vaikų teisę gyventi, išgyventi 
ir vystytis, turėtų atidžiai apsvarstyti kultūrinę tradicinės žemės svarbą ir natūralios 
aplinkos kokybę.

36. Komitetas dar kartą patvirtina Tūkstantmečio plėtros tikslų (TPT) svarbą ir kviečia valsty-
bes bendrauti su vietiniais gyventojais, įskaitant vaikus, siekiant visiškai įgyvendinti TPT 
vietinių vaikų atžvilgiu.

PAGARBA VAIKO PAŽIŪROMS

37. Komiteto nuomone, atsižvelgiant į 12 straipsnį, būtina atskirti vaiko kaip individo teisę 
išreikšti savo nuomonę ir teisę būti išklausytam kolektyviai, dėl kurios vaikai kaip grupė 
gali dalyvauti konsultacijose dėl su jais susijusių klausimų.

38. Kalbant apie atskirą vietinį vaiką, valstybė dalyvė privalo gerbti vaiko teisę išteikti savo 
pažiūras visais jį (ją) liečiančiais klausimais tiesiogiai arba per atstovą ir toms pažiūroms 
skirti daug dėmesio, atsižvelgiant į vaiko amžių ir brandumą. Šis įsipareigojimas turi būti 
gerbiamas bet kokio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu. Atsižvelgdama į 
kliūtis, kurios trukdo vietiniams vaikams pasinaudoti šia teise, valstybė dalyvė turėtų už-
tikrinti aplinką, kuri skatintų vaikus laisvai reikšti nuomonę. Teisė būti išklausytam taip 
pat apima teisę į atstovavimą, kultūriniu požiūriu tinkamą aiškinimą ir teisę nereikšti 
savo nuomonės.

15 Ten pat.
16 UNICEF „Innocenti Digest“ Nr. 11 „Ensuring the Rights of Indigenous Children“, 2004, 8 psl.
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39. Kai teisė taikoma vietiniams vaikams kaip grupei, valstybė dalyvė atlieka svarbų vaid-
menį, skatindama jų dalyvavimą, taip pat turėtų užtikrinti, kad vietiniai vaikai dalyvautų 
konsultacijose dėl su jais susijusių klausimų. Valstybė dalyvė turėtų sukurti specialias 
strategijas, siekdamos užtikrinti, kad jų dalyvavimas būtų veiksmingas, taip pat garan-
tuoti, kad ši teisė būtų taikoma mokyklos, alternatyvios globos ir bendruomenės aplin-
koje. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms artimai dirbti su vietiniais vaikais ir 
jų bendruomenėmis, siekiant sukurti, įgyvendinti ir vertinti Konvencijos įgyvendinimo 
programas, politikas ir strategijas.

PILIETINĖS TEISĖS IR LAISVĖS (KONVENCIJOS 7, 8, 13–17 STRAIPSNIAI 
IR 37 STRAIPSNIO A PUNKTAS)

GALIMYBĖ NAUDOTIS INFORMACIJA

40. Komitetas pabrėžia, kad masinės informacijos priemonės turėtų ypač atsižvelgti į vie-
tinių vaikų kalbos poreikius pagal Konvencijos 17 straipsnio d punktą ir 30 straipsnį. 
Komitetas ragina valstybes dalyves remti vietinių vaikų galimybę naudotis masinės 
informacijos priemonėmis jų gimtąja kalba. Komitetas akcentuoja vietinių vaikų teisę 
naudotis informacija, kad jie galėtų veiksmingai naudotis teise būti išklausytiems.

GIMIMO REGISTRACIJA, PILIETYBĖ IR TAPATUMAS

41. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad visi vaikai būtų užregistruoti ši karto po gimimo 
ir įgytų pilietybę. Gimimo registracija turėtų būti nemokama ir visuotinai prieinama. Ko-
mitetas yra susirūpinęs, kad vietiniai vaikai dažniau nei nevietiniai vaikai nebūna užre-
gistruoti po gimimo ir susiduria su didesne rizika likti be pilietybės.

42. Todėl valstybės dalyvės turėtų imtis specialių priemonių, siekdamos užtikrinti, kad 
vietiniai vaikai, įskaitant gyvenančius atokiose vietovėse, būtų tinkamai užregistruoti. 
Sprendimą dėl tokių specialių priemonių reikėtų priimti pasikonsultavus su susijusio-
mis bendruomenėmis, o tokios priemonės galėtų apimti mobilius padalinius, periodi-
nes gimimo registracijos kampanijas ar gimimo registracijos biurų įsteigimą vietinėse 
bendruomenėse, siekiant užtikrinti prieinamumą.

43. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad vietinės bendruomenės būtų informuotos apie 
gimimo registracijos svarbą ir neigiamas pasekmes neužregistruotų vaikų galimybėms 
pasinaudoti kitomis teisėmis. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad tokia informacija 
būtų prieinama vietinėms bendruomenes jų gimtąja kalba, o viešo informavimo kam-
panijos būtų organizuojamos pasikonsultavus su susijusiomis bendruomenėmis.17

17 UNICEF „Innocenti Digest“ Nr. 11 „Ensuring the Rights of Indigenous Children“, 2004, 9 psl.
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44. Be to, atsižvelgdamos į Konvencijos 8 ir 30 straipsnius, valstybės dalyvės turėtų užtikrin-
ti, kad tėvai galėtų vietiniams vaikams suteikti pasirinktą tradicinį vardą pagal savo kul-
tūrines tradicijas ir teisę išsaugoti savo identiškumą. Valstybės dalyvės turėtų parengti 
nacionalinius teisės aktus, kurie vietiniams tėvams suteikia galimybę savo vaikams pa-
rinkti pageidaujamą vardą.

45. Komitetas atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į Konvencijos 8 straipsnio 2 dalį, kuri pa-
tvirtina, kad kai vaikui neteisėtai atimama dalis ar visi jo identiškumo elementai, vals-
tybės dalyvės suteikia jam paramą ir apsaugą, reikalingą jo identiškumui kuo skubiau 
atstatyti. Komitetas ragina valstybes dalyves atsižvelgti į Jungtinių Tautų deklaracijos 
dėl vietos gyventojų teisių 8 straipsnį, kuris nurodo, kad turėtų būti užtikrinti veiksmin-
gi prevencijos ir žalos atlyginimo mechanizmai, susiję su veiksmais, dėl kurių iš vietinių 
gyventojų, įskaitant vaikus, atimamas jų etninis identiškumas.

ŠEIMOS APLINKA IR ALTERNATYVI GLOBA (KONVENCIJOS 5 STRAIPSNIS,  
18 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALYS, 9–11, 19–21 IR 25 STRAIPSNIAI,  
27 STRAIPSNIO 4 DALIS IR 39 STRAIPSNIS)

46. Pagal Konvencijos 5 straipsnį valstybės dalyvės privalo gerbti tėvų arba, tam tikrais atve-
jais, išplėstinės šeimos arba bendruomenės narių, jei to reikalauja vietiniai papročiai, 
globėjų ar kitų, pagal įstatymą už viską atsakančių asmenų atsakomybę, teises ir parei-
gas tinkamai, pagal didėjančius sugebėjimus, vaiką pakreipti ir, jam naudojantis šia Kon-
vencija pripažintomis teisėmis, vadovauti. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad būtų 
įgyvendintos veiksmingos priemonės, apsaugančios vietinių šeimų ir bendruomenių 
vientisumą, suteikdamos paramą vykdyti su vaikų auginimu susijusias pareigas pagal 
Konvencijos 3, 5, 18, 25 straipsnius ir 27 straipsnio 3 dalį.18

47. Valstybės dalyvės, bendradarbiaudamos su vietos gyventojų šeimomis ir bendruome-
nėmis, turėtų rinkti duomenis apie vietinių vaikų šeimų padėtį, taip pat globojamus vai-
kus ir įvaikinimo procesus. Tokia informacija turėtų būti naudojama, rengiant su vieti-
niais vaikais susijusias politikas ir alternatyvios globos sąlygas, atsižvelgiant į jų kultūrą. 
Rengiant socialines paslaugas, sveikatos priežiūros ir švietimo programas, susijusias su 
vietiniais vaikais, pirmiausia būtina atsižvelgti į vaiko interesus ir išlaikyti vietinių gyven-
tojų šeimų ir bendruomenių vientisumą.19

48. Be to, valstybės dalyvės turėtų visuomet užtikrinti, kad bet kokiuose sprendimuose dėl 
vietinių vaikų alternatyvios globos svarbiausias dėmesys būtų skirtas vaiko interesų 
principui ir, vadovaudamosi į Konvencijos 20 straipsnio 3 dalimi, deramai atsižvelgtų 
į vaiko auklėjimo tęstinumą ir vaiko etninę, religinę, kultūrinę kilmę ir gimtąją kalbą. 
Valstybėse dalyvėse, kuriose vietiniai vaikai sudaro didžiąją atskirtų nuo tėvų vaikų dalį,  

18  2003 m. Vaiko teisių komiteto bendrųjų diskusijų dėl vietinių vaikų teisių dienos rekomendacijų 17 paragrafas.
19 Ten pat.
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turėtų būti sukurtos specialios politikos priemonės kartu su vietinėmis bendruomenė-
mis, siekiant sumažinti vietinių vaikų skaičių alternatyvios globos aplinkoje ir užkirsti 
kelią jų kultūrinio identiškumo praradimui. Tai ypač svarbu, jei vietinis vaikas yra globo-
jamas už savo bendruomenės ribų. Tokiu atveju, valstybė dalyvė turėtų imtis specialių 
priemonių, siekdama užtikrinti, kad vaikas galėtų išlaikyti savo kultūrinį identiškumą.

PIRMINĖ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR GEROVĖ (KONVENCIJOS 6 STRAIPSNIS,  
18 STRAIPSNIO 3 DALIS, 23, 24, 26 STRAIPSNIAI, 27 STRAIPSNIO 1–3 DALYS)

49. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad visi vaikai galėtų naudotis tobuliausiomis svei-
katos sistemos paslaugomis ir gauti galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros paslau-
goms. Dažnai vietinių vaikų sveikata yra prastesnė nei nevietinių vaikų dėl, be viso kito, 
žemesnės kokybės ar neprieinamų sveikatos priežiūros paslaugų. Komitetas, remdama-
sis valstybių dalyvių ataskaitų analize, reiškia susirūpinimą, kad tokia situacija susidarė ir 
besivystančiose, ir išsivysčiusiose šalyse.

50. Komitetas ragina valstybes dalyves imtis specialų priemonių, siekiant užtikrinti, kad 
vietiniai vaikai nebūtų diskriminuojami ir galėtų pasinaudoti tobuliausiomis sveikatos 
sistemos paslaugomis. Komitetas yra susirūpinęs dėl didelio vietinių vaikų mirtingumo 
lygio ir pažymi, kad valstybės dalyvės turi teigiamą pareigą užtikrinti, kad vietiniai vaikai 
turėtų vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir kovoti su nepa-
kankama mityba, taip pat kūdikių, vaikų ir gimdyvių mirtingumu.

51. Valstybės dalyvės turėtų imtis būtinų veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad vietiniai vaikai tu-
rėtų supaprastintas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Sveikatos siste-
mos paslaugos turėtų būti kaip įmanoma labiau paremtos bendruomene ir planuojamos ir 
administruojamos, bendradarbiaujant su susijusiais žmonėmis.20 Ypatingą dėmesį reikėtų 
atkreipti į tai, kad sveikatos priežiūros paslaugos atsižvelgtų į kultūrą, o informacija apie 
tokias paslaugas būtų prieinama vietinių gyventojų suprantama kalba. Taip pat būtina at-
kreipti dėmesį į tai, kad vietiniai gyventojai, kurie gyvena kaimo ir atokiose vietovėse arba 
ginkluotų konfliktų vietovėse, taip pat vietiniai gyventojai, kurie migravo dėl darbo, pa-
bėgėliai ar perkelti vietiniai gyventojai, turėtų galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis. Be to, valstybės dalyvės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į neįgalių vietinių 
vaikų poreikius ir užtikrinti, kad atitinkamos programos ir politikos atsižvelgtų į kultūrą.21

52. Sveikatos sistemos darbuotojai ir medicinos personalas iš vietinių bendruomenių at-
lieka svarbų vaidmenį, palaikydami ryšį tarp tradicinės medicinos ir įprastų medicinos 
paslaugų, todėl pirmenybė turėtų būti teikiama vietinių bendruomenių darbuotojų 
įdarbinimui.22 Valstybės dalyvės turėtų skatinti šių darbuotojų vaidmenį, suteikdamos 

20 TDO konvencijos Nr. 169 25 straipsnio 1 ir 2 dalys.
21 Vaiko teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 9 (2006) dėl neįgalių vaikų teisių.
22 TDO konvencijos Nr. 169 25 straipsnio 3 dalis.
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jiems būtinas priemones ir organizuodamos mokymus. Tokie darbuotojai, atsižvelgda-
mi į kultūrą ir tradicijas, galėtų paskatinti naudoti tradicinę mediciną vietinėse bendruo-
menėse. Šiuo atžvilgiu, Komitetas primena TDO konvencijos Nr. 169 25 straipsnio 2 dalį 
ir Jungtinių Tautų Deklaracijos dėl vietos gyventojų teisių 24 ir 31 straipsnius dėl vietos 
gyventojų teisės naudotis savo tradiciniais vaistais.23

53. Valstybės dalyvės turėtų imtis visų pagrįstų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad vie-
tiniai vaikai, šeimos ir jų bendruomenės gautų informaciją ir išsilavinimą sveikatos ir 
prevencinės priežiūros klausimais, pvz., apie mitybą, maitinimą krūtimi, prenatalinę ir 
postnatalinę priežiūrą, vaikų ir paauglių sveikatą, skiepus, užkrečiamas ligas (ypač ŽIV / 
AIDS ir tuberkuliozę), higieną, aplinkos priežiūrą ir pesticidų ir herbicidų pavojus.

54. Valstybės dalyvės, analizuodamos paauglių sveikatą, turėtų apsvarstyti specialias strate-
gijas, kad vietiniai paaugliai turėtų galimybę gauti su seksualine ir reprodukcine sveikata  
susijusią informaciją ir pasinaudoti paslaugomis, įskaitant informaciją apie šeimos pla-
navimą ir kontraceptines priemones, ankstyvo nėštumo pavojus, ŽIV / AIDS prevenciją ir 
lytiniu keliu plintančių ligų (LPI) prevenciją ir gydymą. Komitetas rekomenduoja valsty-
bėms dalyvėms atsižvelgti į bendrąjį komentarą Nr. 3 (2003) dėl ŽIV / AIDS ir vaiko teisių 
ir bendrąjį komentarą Nr. 4 (2003) dėl paauglių sveikatos.24

55. Kai kuriose valstybėse dalyvėse vietinių vaikų savižudybių skaičius yra reikšmingai di-
desnis nei nevietinių vaikų. Todėl valstybės dalyvės, pasikonsultavusios su susijusia ben-
druomene, turėtų parengti ir įgyvendinti prevencinių priemonių politiką ir užtikrinti, 
kad būtų paskirti papildomi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai kultūrą atitinkančiai vieti-
nių vaikų psichinės sveikatos priežiūrai. Valstybė dalyvė, siekdama analizuoti ir kovoti su 
pagrindinėmis priežastimis, turėtų sukurti ir palaikyti dialogą su vietine bendruomene.

ŠVIETIMAS (KONVENCIJOS 28, 29 IR 31 STRAIPSNIAI)

56. Konvencijos 29 straipsnis nurodo, kad vaiko lavinimo tikslai turi būti nukreipti į, be viso 
kito, pagarbos vaiko kultūrinio identitetui, kalbai ir vertybėms, taip pat civilizacijoms, 
kurios skiriasi nuo jo (jos) paties (pačios), ugdymui. Be to, tikslai apima vaiko parengi-
mą atsakingai gyventi laisvoje visuomenėje, remiantis supratimo, taikos, pakantumo, 
vyrų ir moterų lygiateisiškumo, visų tautų, etninių, nacionalinių ir religinių grupių, taip 
pat vietinės kilmės asmenų draugystės principais. Lavinimo tikslai taikomi visų vaikų 
ugdymui, o valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad jie tinkamai atsispindėtų mokymo 
programoje, medžiagoje, metoduose ir politikose. Valstybės yra raginamos peržiūrėti 
Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 1 dėl švietimo tikslų.25

23 Jungtinių Tautų deklaracijos dėl vietos gyventojų teisių 24 ir 31 straipsniai, A/RES/61/295.
24 Vaiko teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 3 (2003) dėl ŽIV / AIDS ir vaiko teisių ir bendrasis komentaras Nr. 4 (2003) 

dėl paauglių sveikatos.
25 Vaiko teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 1 (2001) dėl švietimo tikslų.
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57. Vietinių vaikų švietimas prisideda prie jų individualaus ir bendruomeninio vystymo-
si, taip pat dalyvavimo platesnėje visuomenėje. Kokybiškas švietimas sudaro sąlygas 
vietiniams vaikas naudotis ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis savo 
pačių ir jų bendruomenės naudai. Be to, jis stiprina vaikų gebėjimą naudotis savo pi-
lietinėmis teisėmis, kad jie galėtų daryti įtaką politikos procesams, siekiant pagerinti 
žmogaus teisių apsaugą. Todėl teisės į vietinių vaikų švietimą įgyvendinimas yra labai 
svarbi priemonė, suteikianti individualų vietinių gyventojų įgalinimą ir apsisprendi-
mo teisę.

58. Valstybės dalyvės, siekdamos užtikrinti, kad švietimo tikslai atitiktų Konvenciją, at-
sako už vaikų apsaugą nuo visų diskriminacijos formų, kaip tai įtvirtinta Konvencijos  
2 straipsnyje, ir aktyvią kovą su rasizmu. Ši pareiga yra stipriai susijusi su vietiniais vai-
kais. Siekdamos veiksmingai įgyvendinti šį savo įsipareigojimą, valstybės dalyvės turėtų 
užtikrinti, kad mokymo programa, medžiaga ir istorijos vadovėliai pateiktų sąžiningą, 
tikslų ir informatyvų vietinių gyventojų bendruomenių ir kultūrų vaizdavimą.26 Būtina 
vengti diskriminuojančių praktikų, tokių kaip draudimai dėvėti kultūrinius ir tradicinius 
rūbus mokyklos aplinkoje.

59. Konvencijos 28 straipsnis nurodo, kad valstybės dalyvės privalo užtikrinti privalomą 
pradinį lavinimą, kuris turi būti prieinamas visiems vaikams, remiantis lygiomis galimy-
bėmis. Valstybės dalyvės yra raginamos užtikrinti, kad vidurinis ir profesinis ugdymas 
būtų prieinamas ir pasiekiamas kiekvienam vaikui. Tačiau praktikoje vietiniai vaikai 
rečiau lanko mokyklą ir dažniau ją palieka, todėl jų raštingumo lygis yra žemesnis nei 
nevietinių vaikų. Dauguma vietinių vaikų turi mažiau galimybių įgyti išsilavinimą dėl 
įvairių veiksnių, įskaitant nepakankamą ugdymo įstaigų ir mokytojų skaičių, tiesiogines 
ar netiesiogines su mokymusi susijusias išlaidas, taip pat kultūrą atitinkančių dvikalbių 
mokymo programų pagal 30 straipsnį stoką. Be to, vietiniai vaikai dažnai susiduria su 
diskriminacija ir rasizmu mokyklos aplinkoje.

60. Valstybės dalyvės, siekdamos, kad vietiniai vaikai galėtų naudotis teise įgyti išsilavinimą 
vienodomis sąlygomis su nevietiniais vaikais, privalo imtis įvairių specialių priemonių. 
Valstybės dalyvės turėtų paskirti tikslinius finansinius, materialinius ir žmogiškuosius  
išteklus, siekdamos įgyvendinti politikas ir programas, kurių tikslas yra pagerinti vieti-
nių vaikų galimybes įgyti išsilavinimą. Pagal TDO konvencijos Nr. 169 27 straipsnį švieti-
mo programos ir paslaugos turėtų būti sukurtos ir įgyvendintos, bendradarbiaujant su 
susijusiais gyventojais, siekiant spręsti specialių poreikių klausimą. Be to, vyriausybės 
turėtų pripažinti vietinių gyventojų teisę steigti švietimo institucijas ir įstaigas, jeigu to-
kios institucijos atitinka minimalius kompetentingos institucijos nustatytus standartus 
po konsultacijų su tokiais gyventojais.27 Valstybės turėtų dėti visas pagrįstas pastangų, 
siekdamos užtikrinti, kad vietinės bendruomenės suprastų išsilavinimo vertę ir svarbą, 
taip pat bendruomenės paramos dėl mokyklos lankymo reikšmę.

26 TDO konvencijos Nr. 169 31 straipsnis ir Jungtinių Tautų deklaracijos dėl vietos gyventojų teisių 15 straipsnis, A/
RES/61/295.

27 TDO konvencijos Nr. 169 27 straipsnis.
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61. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad mokyklinės įstaigos būtų vietiniams vaikams 
lengvai pasiekiamos jų gyvenamojoje vietoje. Jei reikia, valstybės dalyvės turėtų palai-
kyti visuomenės informavimo priemonių naudojimą, pavyzdžiui, radijo transliacijas ir 
nuotolines švietimo programas (internetu) švietimo tikslais, ir įkurti mobiliąsias moky-
klas vietiniams gyventojams, kurie praktikuoja klajoklių tradicijas. Mokymo ciklas turė-
tų atsižvelgti į kultūrines praktikas, žemės ūkio sezonus ir apeigas ir prie jų prisitaikyti. 
Valstybės dalyvės turėtų įkurti internatines mokyklas, nutolusias nuo vietinių bendruo-
menių, tik tada, kai tai yra būtina, nes tokios aplinkybės gali atgrasyti vietinius vaikus, 
ypač mergaites, nuo mokyklos lankymo. Internatinės mokyklos turėtų laikytis kultūriniu 
požiūriu jautrių standartų ir būti reguliariai stebimos. Be to, reikėtų siekti užtikrinti, kad 
vietiniai vaikai, gyvenantys už savo bendruomenės ribų, turėtų galimybę įgyti išsilavini-
mą išlaikant pagarbą jų kultūrai, kalbai ir tradicijoms.

62. Konvencijos 30 straipsnis įtvirtina vietinių vaikų teisę naudoti savo gimtąją kalbą. Siekiant 
įgyvendinti šią teisę, lavinimas vaiko gimtąja kalba yra labai svarbus. TDO konvencijos  
Nr. 169 8 straipsnis patvirtina, kad vietiniai vaikai turėtų būti mokomi skaityti ir rašyti 
savo gimtąja kalba, taip pat turi būti suteikiama galimybė išmokti kitas oficialias šalies 
kalbas.28 Dvikalbė ir tarpkultūrinė mokymo programa yra svarbus vietinių vaikų lavini-
mo kriterijus. Vietinių vaikų mokytojai, kiek įmanoma, turėtų būti samdomi iš vietinių 
bendruomenių ir sulaukti tinkamos paramos ir mokymo.

63. Atsižvelgdamas į Konvencijos 31 straipsnį, Komitetas pabrėžia daugelį teigiamų daly-
vavimo sporto, tradicinių žaidimų, fizinio ugdymo ir rekreacinėje veikloje privalumų ir 
kviečia valstybes dalyves užtikrinti, kad vietiniai vaikai galėtų veiksmingai naudotis šio-
mis teisėmis.

SPECIALIOS APSAUGOS PRIEMONĖS (KONVENCIJOS 22, 30, 38, 39,  
40 STRAIPSNIAI, 37 STRAIPSNIO B–D PUNKTAI, 32–36 STRAIPSNIAI)

VAIKAI GINKLUOTUOSE KONFLIKTUOSE IR VAIKAI PABĖGĖLIAI

64. Peržiūrėjęs periodines valstybių dalyvių ataskaitas, Komitetas nusprendė, kad vietiniai 
vaikai yra labai pažeidžiami ginkluotų konfliktų arba vidinių neramumų situacijose.  
Vietinės bendruomenės dažnai gyvena vietovėse, kurios yra patrauklios dėl savo gam-
tinių išteklių arba dėl savo atokumo yra nevalstybinių ginkluotųjų grupuočių bazė. Be 
to, vietinės bendruomenės gyvena netoli sienų ar ribų, dėl kurių nesutaria valstybės.29

65. Tokiomis aplinkybėmis vietiniai vaikai susidūrė ir toliau susiduria su pavojumi tapti iš-
puolių prieš jų bendruomenes aukomis, kurių metu vaikai žūva, būna prievartaujami, 
kankinami, perkeliami, dingsta, tampa žiaurumo liudininkais ir būna atskiriami nuo tėvų 

28 TDO konvencijos Nr. 169 28 straipsnis.
29 UNICEF „Innocenti Digest“ Nr. 11 „Ensuring the Rights of Indigenous Children“, 2004, 13 psl.
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ir bendruomenių. Ginkluotosios pajėgos ar grupuotės dažnai nusitaiko į mokyklas, todėl 
vietiniai vaikai praranda galimybę įgyti išsilavinimą. Be to, vietiniai vaikai yra verbuojami 
į ginkluotąsias pajėgas ir grupuotes ir yra verčiami vykdyti žiaurumo veiksmus, kartais 
net prieš savo bendruomenes.

66. Pagal Konvencijos 38 straipsnį valstybės dalyvės privalo užtikrinti pagarbą humanita-
rinės teisės taisyklėms, saugoti civilius gyventojus ir rūpintis per ginkluotis konfliktus 
nukentėjusiais vaikais. Valstybės dalyvės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į pavojus, su 
kuriais susiduria vietiniai vaikai karo veiksmų metu, ir imtis visų įmanomų prevencinių 
priemonių po konsultacijų su susijusiomis bendruomenėmis. Būtina, kiek įmanoma, 
vengti karo veiksmų vietinių gyventojų teritorijose, todėl Komitetas primena Jungtinių 
Tautų deklaracijos dėl vietos gyventojų teisių 30 straipsnį.30 Valstybės dalyvės neturėtų 
reikalauti, kad jaunesni nei 18-os metų amžiaus vietiniai vaikai būtų šaukiami į karinę 
tarnybą. Valstybės dalyvės yra raginamos ratifikuoti ir įgyvendinti fakultatyvinį protoko-
lą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose.

67. Vietiniams vaikams, kurie buvo užverbuoti dalyvauti ginkluotame konflikte, turi būti tei-
kiamos būtinos paramos paslaugos, kad jie galėtų reintegruotis į savo šeimas ir bend-
ruomenes. Vadovaudamosi Konvencijos 39 straipsniu, valstybės dalyvės privalo imtis 
visų reikiamų priemonių, kad padėtų fiziškai ir psichologiškai atsistatyti ir socialiai rein-
tegruotis vaikui, tapusiam bet kokio pobūdžio išnaudojimo, piktnaudžiavimo, kankini-
mo ar kitokio žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio, bausmės ar gin-
kluotų konfliktų auka. Vietinių vaikų atveju, visa tai būtina daryti, atsižvelgiant į vaiko 
kultūrą ir gimtąją kalbą.

68. Perkelti ar vietiniai vaikai pabėgėliai turėtų sulaukti specialaus dėmesio ir humanitari-
nės pagalbos, atsižvelgiant į jų kultūrą. Būtina remti saugų sugrįžimą ir kolektyvinės ar 
asmeninės nuosavybės sugrąžinimą.

EKONOMINIS IŠNAUDOJIMAS

69. Konvencijos 32 straipsnis nurodo, kad vaikai turėtų būti apsaugoti nuo ekonominio iš-
naudojimo ir nuo bet kokio darbo, kuris gali būti pavojingas jų sveikatai arba trukdyti 
jiems mokytis, kenkti jų sveikatai ir fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam bei soci-
aliniam vystymuisi. Be to, TDO konvencija Nr. 138 (dėl minimalaus amžiaus) ir konven-
cija Nr. 182 (dėl blogiausių vaikų darbo formų) nustato parametrus, viena vertus, padė-
siančius atskirti vaikų darbą, kurį būtina uždrausti, ir, kita vertus, priimtiną vaikų darbą, 
įskaitant veiklas, kurios vietiniams vaikams padeda įgyti pragyventi būtinus įgūdžius, 
identitetą ir kultūrą. Vaikų darbas – tai darbas, kuris iš vaikų atima jų vaikystę, potencialą 
ir orumą, taip pat kenkia jų fiziniam ir protiniam vystymuisi.31

30 Jungtinių Tautų deklaracijos dėl vietos gyventojų teisių 30 straipsnis, A/RES/61/295.
31 TDO „Vadovas dėl kovos su vaikų darbu vietinių gyventojų ir genčių tarpe“ 2006, 9 psl.
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70. Vaiko teisių konvencijos nuostatos atkreipia dėmesį į vaikų naudojimą neteisėtų nar-
kotinių medžiagų gamyboje ir prekyboje (33 str.), seksualinį išnaudojimą (34 str.), vaikų 
pardavimą (35 str.), vaikus ginkluotuose konfliktuose (38 str.). Šios nuostatos yra stipriai 
susijusios su TDO konvencijoje Nr. 182 pateiktu blogiausių vaikų darbo formų apibrė-
žimu. Komitetas reiškia didelį susirūpinimą ir pažymi, kad neproporcingas vietinių vai-
kų skaičius susiduria su skurdu ir dideliu vaikų darbo pavojumi, ypač blogiausiomis jo 
formomis (vergovė, pavergimas už skolas, vaikų pardavimas, įskaitant dėl darbo namų 
ūkiuose, dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose, prostitucijos ir pavojingo darbo).

71. Išnaudojamo pobūdžio darbo vietinių vaikų (kaip ir visų vaikų atveju) tarpe prevencija 
reikalauja remtis teisėmis pagrįstu požiūriu į vaikų darbą ir yra glaudžiai susijusi su švie-
timo skatinimu. Siekdamos veiksmingai panaikinti išnaudojamo pobūdžio vaikų dar-
bą vietinėse bendruomenėse, valstybės dalyvės privalo identifikuoti esamas švietimo 
kliūtis ir specialias vietinių vaikų teises ir poreikius dėl mokyklinio ugdymo ir profesinio 
mokymo. Todėl būtina dėti ypatingas pastangas, siekiant išlaikyti dialogą su vietinėmis 
bendruomenėmis ir tėvais dėl švietimo svarbos ir naudos. Be to, siekiant įgyvendin-
ti kovos su išnaudojamo pobūdžio vaikų darbu priemones, būtina atlikti struktūrinių  
pagrindinių vaikų išnaudojimo priežasčių analizę, rinkti duomenis ir kurti bei įgyvendin-
ti prevencines programas, valstybėms tinkamai paskirstant finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius ir konsultuojantis su vietinėmis bendruomenėmis ir vaikais.

SEKSUALINIS IŠNAUDOJIMAS IR PREKYBA ŽMONĖMIS

72. Vadovaudamosi Konvencijos 34 ir 35 straipsniais, kurie atsižvelgia į 20 straipsnio nuos-
tatas, valstybės privalo užtikrinti, kad vaikai būtų apsaugoti nuo seksualinio išnaudoji-
mo ir piktnaudžiavimo bei pagrobimo, taip pat pardavimo ir prekybos bet kokiu tikslu. 
Komitetas yra susirūpinęs, kad vietiniai vaikai, kurių bendruomenės gyvena skurde ir 
migruoja į miestus, susiduria su dideliu pavojumi tapti seksualinio išnaudojimo ir preky-
bos žmonėmis aukomis. Jaunos mergaitės, ypač gimimo metu neregistruotos mergai-
tės, yra labai pažeidžiamos. Valstybės dalyvės, siekdamos pagerinti visų vaikų (ir vietinių 
vaikų) apsaugą, raginamos ratifikuoti ir įgyvendinti fakultatyvinį protokolą dėl vaikų 
pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos.

73. Valstybės po konsultacijų su vietinėmis bendruomenėmis ir vaikais, turėtų sukurti pre-
vencines priemones ir paskirti tikslinius finansinius ir žmogiškuosius išteklius joms įgy-
vendinti. Valstybės, rengdamos prevencines priemones, turėtų remtis tyrimais, kurie 
įtrauktų dokumentaciją apie pažeidimų modelius ir pagrindinių priežasčių analizę.

NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJA

74. Konvencijos 37 ir 40 straipsniai užtikrina vaikų teises valstybės teismų sistemoje. Komi-
tetas išreiškia susirūpinimą dėl vietinių vaikų įkalinimo, kuris dažnai yra neproporcin-
gai didelis ir kai kuriais atvejais gali būti siejamas su sistemine diskriminacija pačioje 
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teisingumo sistemoje ir (arba) visuomenėje.32 Siekdamas spręsti didelio įkalinimo ly-
gio klausimą, Komitetas atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į Konvencijos 40 straipsnio  
3 dalį, pagal kurią valstybės privalo imtis priemonių, kad prireikus vaikams, kurie laiko mi 
pažeidusiais baudžiamuosius įstatymus, kaltinami arba pripažįstami kaltais dėl jų pa-
žeidimo, nebūtų taikomas teisminis nagrinėjimas. Savo bendrajame komentare Nr. 10 
(2007) dėl vaikų teisių nepilnamečių justicijoje ir baigiamosiose pastabose Komitetas 
patvirtino, kad vaiko suėmimas, sulaikymas ir įkalinimas gali būti naudojamas tik kaip 
kraštutinė priemonė.33

75. Valstybės dalyvės raginamos imtis visų reikiamų priemonių, kad paremtų vietinius gy-
ventojus kurti ir įgyvendinti tradicines atkuriamojo teisingumo sistemas, jeigu tokios 
programos atitinka Konvencijoje numatytas teises, ypač vaiko interesus.34 Komitetas 
atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į Jungtinių Tautų nepilnamečių nusikalstamumo 
prevencijos gaires, kurios skatina plėtoti bendruomenines programas, skirtas nepil-
namečių nusikalstamumo prevencijai.35 Valstybės dalyvės po konsultacijų su vietiniais 
gyventojais, turėtų parengti bendruomene paremtas politikas, programas ir paslaugas, 
kuriuos atsižvelgtų į vietinių vaikų, jų šeimų ir bendruomenių poreikius ir kultūrą. Vals-
tybės turėtų paskirti atitinkamus išteklius nepilnamečių justicijos sistemoms, taip pat ir 
toms, kurias sukūrė ir įgyvendina vietiniai gyventojai.

76. Valstybėms dalyvėms primenama, kad įgyvendinant Konvencijos 12 straipsnį, visi 
vaikai turėtų gauti galimybę būti išklausyti bet kurio juos liečiančio teisminio ar 
baudžiamojo nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą. Vietinių vaikų atveju, 
valstybės dalyvės turėtų priimti priemones, siekdamos užtikrinti, kad vaikai galėtų 
pasinaudoti nemokamomis vertėjo paslaugomis ir gautų kultūrą atitinkančią teisi-
nę pagalbą.

77. Teisėsaugos ir teismų sistemos specialistai turėtų būti tinkamai mokomi apie Konven-
cijos ir jos fakultatyvinių protokolų turinį ir reikšmę, įskaitant poreikį priimti specialias 
apsaugos priemones vietiniams vaikams ir kitoms konkrečioms grupėms.36

VALSTYBIŲ DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR KONVENCIJOS  
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

78. Komitetas primena valstybėms dalyvėms, kad Vaiko teisių konvencijos ratifikavimas 
jas įpareigoja imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visų jų jurisdik-
cijai priklausančių vaikų teisės pagal Konvenciją. Pareiga gerbti ir saugoti įpareigoja  

32 Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 10 (2007) dėl vaikų teisių nepilnamečių justicijoje 6 paragrafas.
33 Ten pat, 23 paragrafas.
34 Bendrųjų diskusijų dėl vietinių vaikų teisių dienos rekomendacijų 13 paragrafas (2003).
35 1990 m. Jungtinių Tautų nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos gairės (Rijado gairės).
36 Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 10 (2007) dėl vaikų teisių nepilnamečių justicijoje 97 paragrafas.
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valstybę dalyvę užtikrinti, kad vietinių vaikų galimybė naudotis savo teisėmis būtų vi-
siškai apsaugota nuo bet kokių valstybės dalyvės teisėkūros, teismo ar administracijos 
organų ar kitų subjektų ar asmenų veiksmų.

79. Pagal Konvencijos 3 straipsnį valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad visuose su vaikais 
susijusiuose veiksmuose pirmiausia būtų atsižvelgta į vaikų interesus. Pagal Konvenci-
jos 4 straipsnį, valstybės dalyvės privalo imtis priemonių, kad įgyvendintų Konvenciją, 
panaudodamos kiek įmanoma daugiau savo turimų išteklių. 42 straipsnis nurodo, kad 
valstybės dalyvės taip pat privalo užtikrinti, kad vaikai ir suaugusieji gautų informaciją 
apie Konvencijos principus ir nuostatas.

80. Siekdamos veiksmingai įgyvendinti Konvencijoje numatytas vietinių vaikų teises, vals-
tybės dalyvės privalo priimti reikiamus teisės aktus, kurie atitiktų Konvenciją. Būti-
na paskirti reikiamus išteklius ir priimti specialias priemones įvairiose srityse, siekiant 
veiksmingai užtikrinti, kad vietiniai vaikai galėtų naudotis savo teisėmis vienodomis 
sąlygomis su nevietiniais vaikais. Taip pat būtina dėti papildomas pastangas, siekiant 
surinkti ir išskaidyti duomenis ir sukurti rodiklius, skirtus vertinti vietinių vaikų teisių 
įgyvendinimo laipsnį. Valstybės dalyvės, siekdamos sukurti politiką ir programavimo 
pastangas, kurios atsižvelgtų į kultūrą, privalo konsultuotis su vietinėmis bendruome-
nėmis ir tiesiogiai su vietiniais vaikais. Su vietiniais vaikais dirbantys specialistai turėtų 
būti mokomi atsižvelgti į vaikų teisių kultūrinius aspektus.

81. Komitetas kviečia valstybes dalyves, kai taikytina, geriau įtraukti informaciją į savo pe-
riodines ataskaitas Komitetui dėl vietinių vaikų teisių įgyvendinimo ir specialių priemo-
nių priėmimo. Be to, Komitetas kviečia valstybes dalyves stiprinti pastangas versti ir pla-
tinti informaciją apie Konvenciją ir jos fakultatyvinius protokolus bei ataskaitų rengimo 
procesą vietinių bendruomenių ir vaikų tarpe, siekiant juos aktyviai įtraukti į stebėsenos 
procesą. Taip pat vietinės bendruomenės yra raginamos panaudoti Konvenciją kaip ga-
limybę įvertinti savo vaikų teisių įgyvendinimą.

82. Galiausiai Komitetas ragina valstybes dalyves priimti teisėmis pagrįsta požiūrį į vietinius 
vaikus, remiantis Konvencija ir kitais susijusiais tarptautiniais standartais, tokiais kaip 
TDO konvencija Nr. 169 ir Jungtinių Tautų deklaracija dėl vietos gyventojų teisių. Sie-
kiant užtikrinti veiksmingą vietinių vaikų teisių įgyvendinimo stebėseną, valstybės daly-
vės raginamos stiprinti tiesioginį bendradarbiavimą su vietinėmis bendruomenėmis ir, 
prireikus, siekti techninio bendradarbiavimo su tarptautinėmis agentūromis, įskaitant 
Jungtinių Tautų subjektus. Teisių suteikimas vietiniams vaikams ir veiksmingas jų teisių 
naudotis kultūra, išpažinti religiją ir vartoti gimtąją kalbą įgyvendinimas yra svarbus kul-
tūriškai įvairios valstybės, kuri laikosi savo su žmogaus teisėmis susijusių įsipareigojimų, 
pagrindas.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 12 (2009) 
DĖL VAIKO TEISĖS BŪTI IŠKLAUSYTAM
 

VAIKO TEISĖ BŪTI IŠGIRSTAM

Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis numato:

„1. Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai 
jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir 
brandumą, skiriama daug dėmesio.

2. Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teismi-
nio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą 
nacio nalinių įstatymų numatyta tvarka.“

I. ĮVADAS

1. Vaiko teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 12 straipsnis – tai unikali nuostata žmo-
gaus teisių sutartyje, kuri sprendžia teisinio ir socialinio vaikų, kurie, viena vertus, neturi 
visiško suaugusiesiems būdingo savarankiškumo, tačiau, kita vertus, yra teisių subjektai, 
statuso klausimą. 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kuri užtikrina, kad kiekvienas savo pažiū-
ras sugebantis formuoti vaikas turi teisę laisvai jas reikšti visai jį (ją) liečiančiais klausi-
mais, o vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo (jos) amžių ir brandumą, turi būti skiriama 
daug dėmesio. 2 dalyje teigiama, kad kiekvienam vaikui suteikiame teisė būti išgirstam 
bet kokio jį (ją) liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

2. Visų vaikų teisė būti išklausytiems ir jų pažiūroms skirti daug dėmesio yra viena pagrin-
dinių Konvencijos vertybių. Vaiko teisių komitetas (toliau – Komitetas) 12 straipsnį laiko 
vienu iš keturių bendrųjų Konvencijos principų. Kiti principai – teisė į nediskriminavimą, 
teisė gyventi ir vystytis ir teisė pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus – akcentuoja tai, 
kad šis straipsnis įtvirtina ne tik pačią teisę, bet taip pat turėtų būti apsvarstytas, aiški-
nant ir įgyvendinant visas kitas teises.

3. Nuo 1989 m., kai buvo priimta Konvencija, buvo padaryta reikšminga pažanga vieti-
niu, nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygiu, rengiant teisės aktus, politikas ir meto-
dologijas, skirtas skatinti 12 straipsnio įgyvendinimą. Pastaraisiais metais susiformavo  
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plačiai paplitusi praktika, kuris konceptualizuojama kaip „dalyvavimas“, nors pats termi-
nas nėra vartojamas 12 straipsnio tekste. Šis terminas keitėsi ir dabar yra plačiai vartoja-
mas apibūdinti vykstantį procesą, kuris apima dalijimąsi informacija ir abipuse pagarba 
paremtą dialogą tarp vaikų ir suaugusiųjų, kurio metu vaikai gali sužinoti, kaip jų ir su-
augusiųjų pažiūros yra vertinamos ir formuoja tokių procesų rezultatą.

4. 2002 m. vykusioje dvidešimt septintojoje Generalinės asamblėjos specialiojoje sesijo-
je valstybės dalyvės dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą įgyvendinti 12 straipsnį.1 
Tačiau Komitetas pažymi, kad daugelyje visuomenių įsigalėjusios praktikos ir požiūriai, 
taip pat politinės ir ekonominės kliūtys trukdo įgyvendinti vaiko teisę išreikšti savo pa-
žiūras įvairiais jį (ją) liečiančiais klausimais ir tinkamai į jas atsižvelgti. Nors dauguma 
vaikų susiduria su sunkumais, Komitetas ypač pripažįsta, kad tam tikros vaikų grupės, 
įskaitant jaunesnius berniukus ir mergaites, marginalizuotoms ir nepalankioje padėtyje 
atsidūrusioms grupėms priklausančius vaikus, susiduria su ypatingomis kliūtimis, siek-
dami pasinaudoti šia teise. Komitetas taip pat reiškia susirūpinimą dėl daugelio egzis-
tuojančių praktikų kokybės. Reikia geriau suprasti, ką reiškia 12 straipsnis ir kaip jį visiš-
kai įgyvendinti kiekvieno vaiko atžvilgiu.

5. 2006 m. Komitetas organizavo bendrųjų diskusijų dėl vaiko teisės būti išklausytam die-
ną, siekdamas išnagrinėti 12 straipsnio reikšmę ir svarbą, jo sąsajas su kitais straipsniais 
ir atotrūkį, gerų praktikų ir prioritetų klausimus, kurie turi būti sprendžiami, siekiant ska-
tinti naudojimąsi teise.2 Šis bendrasis komentaras parengtas, remiantis tą dieną pasida-
linta informacija (procese dalyvavo ir vaikai), valstybių dalyvių ataskaitų analize ir Komi-
teto sukaupta patirtimi, taip pat labai svarbia vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų 
(NVO), bendruomeninių organizacijų, plėtros agentūrų ir pačių vaikų kompetencija ir 
patirtimi, pritaikant 12 straipsnyje įtvirtintą teisę praktikoje.

6. Šiame bendrajame komentare pirmiausia pristatoma abiejų 12 straipsnio dalių teisinė 
analizė ir paaiškinami reikalavimai šiai teisei įgyvendinti, ypač teisminiuose ir admi-
nistraciniuose procesuose (A dalis). B dalyje aptariama 12 straipsnio sąsaja su kitais 
trimis bendraisiais Konvencijos principais bei santykis su kitais straipsniais. C dalyje 
išdėstyti vaiko teisės būti išklausytam reikalavimai ir poveikis skirtingose situacijose ir 
aplinkose. D dalyje išvardyti pagrindiniai šios teisės įgyvendinimo reikalavimai, o E daly-
je pristatomos išvados.

7. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms platinti šį bendrąjį komentarą vyriau-
sybės ir administracinėse struktūrose, taip pat vaikams ir pilietinei visuomenei. Todėl, 
bendrąjį komentarą būtina išversti į atitinkamas kalbas ir parengti vaikams palankias 
versijas, organizuoti kursus ir seminarus, kurių metu būtų galima aptarti pasekmes ir 
geriausius įgyvendinimo būdus, taip pat įtraukti jį į visų su vaikais dirbančių specialistų 
mokymo programas.

1 2002 m. priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija S-27/2 „Vaikams tinkamas pasaulis“.
2 Žr. 2006 m. vykusios bendrųjų diskusijų dėl vaiko teisės būti išklausytam dienos rekomendacijas. Prieiga per internetą 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/Final_Recommendations_after_DGD.doc.
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II. TIKSLAI

8. Bendrojo komentaro tikslas – paremti valstybes dalyves, kad šios galėtų veiksmingai 
įgyvendinti 12 straipsnį. Todėl bendrasis komentaras siekia:

– stiprinti 12 straipsnio svarbos supratimą ir jo reikšmę vyriausybėms, suinteresuoto-
sioms šalims, NVO ir plačiajai visuomenei;

– detalizuoti teisės aktų, politikos ir praktikos, būtinų visiškai įgyvendinti 12 straipsnį, 
taikymo sritį;

– akcentuoti teigiamus požiūrius, įgyvendinant 12 straipsnį, pasinaudojant Komiteto 
stebėsenos patirtimi;

– pasiūlyti pagrindinius tinkamų būdų atsižvelgti į vaikų pažiūras visais juos liečian-
čiais klausimais reikalavimus.

III. TEISĖ BŪTI IŠGIRSTAM – KIEKVIENO VAIKO IR VAIKŲ GRUPĖS TEISĖ

9. Bendrojo komentaro struktūra atitinka Komiteto išreikštą skirtumą tarp kiekvieno vaiko 
teisės būtų išklausytam ir vaikų grupei (pvz., mokinių klasei, kaimynystėje gyvenantiems 
vaikams, šalies vaikams, neįgaliems vaikams ar mergaitėms) taikomą teisę būti išklau-
sytiems. Tai labai svarbus skirtumas, nes vadovaudamosi Konvencija, valstybės dalyvės 
privalo užtikrinti vaiko teisę būti išklausytam, atsižvelgiant į jo (jos) amžių ir brandumą 
(žr. toliau pateiktą teisinę 12 straipsnio 1 ir 2 dalių analizę).

10. Amžiaus ir brandumo sąlygos gali būti įvertintos, kai išklausomas individualus vai-
kas arba kai vaikų grupė pageidauja išreikšti savo pažiūras. Vaiko amžiaus ir brandu-
mo įvertinimo užduotis yra lengvesnė, kai aptariama grupė yra pastovios struktūros 
komponentas (šeimos, mokinių klasės ar tam tikros kaimynystės gyventojų), tačiau 
tampa sudėtingesnė, kai vaikai kolektyviai išreiškia savo pažiūras. Net susidurdamos 
su amžiaus ir brandumo vertinimo sunkumais, valstybės dalyvės turėtų vaikus laikyti 
grupe, kurią būtina išklausyti. Be to, Komitetas primygtinai rekomenduoja valstybėms 
dalyvėms dėti visas pastangas išklausyti ar siekti išklausyti kolektyviai pasisakančių 
vaikų pažiūras.

11. Valstybės dalyvės turėtų skatinti vaikus laisvai formuoti pažiūras ir turėtų užtikrinti 
aplinką, kurioje vaikui sudaromos sąlygos naudotis savo teise būti išklausytam.

12. Vaiko išreikštos pažiūros gali pasitarnauti kaip svarbios perspektyvos ar patirtis ir turėtų 
būti apsvarstytos sprendimų priėmimo, politikos formavimo ir įstatymų ir (arba) prie-
monių rengimo ir jų vertinimo procesuose.

13. Tokie procesai dažnai vadinami dalyvavimu. Galimybė pasinaudoti vaiko ar vaikų tei-
se būti išklaustam yra svarbiausias tokių procesų elementas. Dalyvavimo sąvoka pa-
brėžia, kad vaikų dalyvavimas turėtų būti ne momentinis veiksmas, bet intensyvaus 
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bendravimo tarp vaikų ir suaugusiųjų apie politikų, programų ir priemonių visuose 
svarbiuose vaikų gyvenimo kontekstuose rengimo pradinis taškas.

14. Bendrojo komentaro A dalyje („Teisinė analizė“) Komitetas aptaria kiekvieno vaiko teisę 
būti išklausytam. C dalyje („Teisės būti išklausytam įgyvendinimas skirtingose aplinkose 
ir situacijose“) Komitetas nagrinėja teisę būti išklausytam ir individualių vaikų ir vaikų 
kaip grupės atžvilgiu.

A.  TEISINĖ ANALIZĖ

15. Konvencijos 12 straipsnis įtvirtina kiekvieno vaiko teisę laisvai reikšti savo pažiūras visais 
jį (ją) liečiančiais klausimais, taip pat teisę tinkamai atsižvelgti į vaiko pažiūras, atsižvel-
giant į jo (jos) amžių ir brandumą. Ši teisė valstybėms dalyvės nustato aiškų įsipareigoji-
mą pripažinti šią teisę ir ją įgyvendinti, išklausant vaiko pažiūras ir joms skiriant tinkamą 
dėmesį. Pagal šį įsipareigojimą valstybės dalyvės, atsižvelgdamos į savo teisinę sistemą, 
privalo arba tiesiogiai garantuoti šią teisę, arba priimti ar pakeisti įstatymus, kad vaikai 
galėtų visiškai pasinaudoti šia teise.

16. Tačiau vaikas turi teisę nesinaudoti šia teise. Tai – vaiko pasirinkimas, o ne įsipareigo-
jimas. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad vaikas gautų visą būtiną informaciją ir 
patarimus, kad galėtų priimti savo interesus atitinkantį sprendimą.

17. 12 straipsnis, kaip bendrasis principas, nurodo, kad valstybės dalyvės turėtų siekti ir už-
tikrinti, kad visų kitų Konvencijoje įtvirtintų teisių aiškinimas ir įgyvendinimas vadovau-
tųsi šiuo straipsniu.3

18. 12 straipsnis aiškina, kad vaikas turi teises, kurios turi įtakos jo (jos) gyvenimui, o ne tik 
teises, kurios kyla iš vaiko pažeidžiamumo (apsaugos) ar priklausomybės nuo suaugu-
siųjų (aprūpinimo).4 Konvencija pripažįsta vaiką teisių subjektu, o beveik visuotinis vals-
tybių dalyvių šio tarptautinio dokumento ratifikavimas pabrėžia šį vaiko statusą, kuris 
yra aiškiai išreikštas 12 straipsnyje.

1.   12 straipsnio pažodinė analizė

(A) 12 STRAIPSNIO 1 DALIS

(i)  „garantuoja“

19. 12 straipsnio 1 dalis nurodo, kad valstybės dalyvės „garantuoja“ vaiko teisę laisvai reikšti savo 
pažiūras. „Garantuoja“ yra teisinis ypatingą galią turintis terminas, kuris valstybės dalyvėms 

3 Žr. Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemonių (CRC/
GC/2003/5).

4 Konvencija dažnai apibūdinama trimis principais – aprūpinimas, apsauga ir dalyvavimas (anglų kalba – trys „p“ –  
pro vi sion, protection and participation).
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nepalieka veiksmų laisvės veikti savo nuožiūra. Todėl valstybės dalyvės yra įpareigotos imtis 
reikiamų priemonių visiškai įgyvendinti šią teisę visiems vaikams. Šis įsipareigojimas apima 
du elementus, būtinus, siekiant užtikrinti, kad veiktų mechanizmai, kurie padėtų išsiaiškinti 
vaiko pažiūras visais jį (ją) liečiančiais klausimais ir į tokias pažiūras atsižvelgtų.

 (ii) „sugebančiam suformuoti savo pažiūras“

20. Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, „sugebančiam suformuluoti savo pažiūras“, teisę 
laisvai jas reikšti. Ši frazė turėtų būti suvokiama ne kaip apribojimas, o kaip valstybės 
dalyvės įsipareigojimas įvertinti vaiko gebėjimus kiek tik įmanoma suformuoti savaran-
kišką nuomonę. Tai reiškia, kad valstybės dalyvės negali pradėti nuo prielaidos, kad vai-
kas negali išreikšti savo pažiūrų. Priešingai, valstybės dalyvės turėtų daryti prielaidą, kad 
vaikas geba suformuoti savo pažiūras ir pripažinti jo (jos) teisę tokias pažiūras išreikšti, 
todėl vaikas neprivalo įrodyti savo gebėjimų.

21. Komitetas akcentuoja, kad 12 straipsnis neprimeta jokios amžiaus ribos vaiko teisės 
išreikšti savo pažiūras atžvilgiu ir ragina valstybes dalyves neįvesti tokių amžiaus ribų 
pagal įstatymus ar praktikoje ir taip apriboti vaiko teisę būti išklausytam visais jį (ją) 
liečiančiais klausimais. Šiuo atžvilgiu Komitetas akcentuoja šiuos aspektus:

– pirma, 2004 m. vykusių bendrųjų diskusijų dėl vaiko teisių įgyvendinimo ankstyvo-
joje vaikystėje dienos rekomendacijose Komitetas akcentavo, kad vaiko kaip teisių 
turėtojo sąvoka „... yra įtvirtinta vaiko kasdieniniame gyvenime jau nuo ankstyvo-
jo etapo“.5 Tyrimų rezultatai rodo, kad pažiūras formuoti sugeba laba jauni vaikai, 
net kai jie negali tų pažiūrų išreikšti žodžiu.6 Todėl, siekiant visiškai įgyvendinti  
12 straipsnį, būtina pripažinti ir gerbti nežodines bendravimo formas, įskaitant žai-
dimus, kūno kalbą, veido išraiškas, piešimą ir tapybą, kurias naudodami, vaikai gali 
pademonstruoti supratimą, pasirinkimą ir pageidavimą;

– antra, nebūtina, kad vaikais gautų išsamią informaciją apie visus jį (ją) liečiančių 
klausimų aspektus, tačiau būtina, kad vaikas pakankamai suprastų, todėl galėtų 
tinkamai formuoti savo pažiūras tokiais klausimais;

– trečia, valstybės dalyvės taip pat privalo užtikrinti vaikų, kurie susiduria su sunku-
mais, kad būtų išklausyti, teisių įgyvendinimą. Pavyzdžiui, neįgalūs vaikai turėtų 
būti aprūpinti ir įgalinti naudotis bet kokiais komunikacijos būdais, kurie padėtų 
išreikšti savo pažiūras. Taip pat būtina dėti pastangas, siekiant pripažinti mažumų ir 
vietinių gyventojų grupėms priklausančių, migrantų vaikų ir kitų vaikų, kurie nesu-
pranta kalbos, kuria kalba dauguma šalies gyventojų, teisę išreikšti pažiūras;

– galiausiai valstybės dalyvės turi žinoti apie galimas neigiamas neapgalvotos šios tei-
sės praktikos pasekmes, ypač atvejais, kurie yra susiję su labai mažais vaikais, arba 
kai vaikas tapo nusikalstamos veikos, seksualinės prievartos, smurto ar kito blogo  

5 CRC/C/GC/7/Rev.1 14 paragrafas.
6 Cf. Lansdown G., „The evolving capacities of the child“, „Innocenti Research Centre“, UNICEF/Save the Children, Florencija 

(2005).
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elgesio aukomis. Valstybės dalyvės turi imtis visų reikiamų priemonių, siekdamos už-
tikrinti, kad vaiko teisė būti išklausytam būtų įgyvendinta, visiškai apsaugant vaiką.

 (iii) „teisę laisvai jas reikšti“

22. Vaikas turi teisę „laisvai jas reikšti“. „Laisvai“ reiškia galimybę vaikui išreikšti savo pažiūras 
be spaudimo, taip pat pasirinkimą, ar vaikas nori pasinaudoti savo teise būti išklausy-
tam. „Laisvai“ taip pat reiškia, kad vaiku negalima manipuliuoti, daryti jam (jai) įtaką ar 
naudoti spaudimą. „Laisvai“ sąvoka yra iš esmės susijusi su „paties“ vaiko perspektyva – 
vaikas turi teisę išreikšti savo pažiūras, o ne kitų asmenų pažiūras.

23. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti nuomonei išreikšti tinkamas sąlygas, kurios atsi-
žvelgtų į vaiko asmeninę ir socialinę padėtį, ir aplinką, kurioje vaikas jaustųsi gerbiamas 
ir saugus, todėl galėtų laisvai išreikšti savo nuomonę.

24. Komitetas akcentuoja, kad vaikas netūrėtų būti apklausiamas dažniau nei būtina, ypač 
tais atvejais, kai tiriami žalingi įvykiai. Vaiko „išklausymas“ yra sudėtingas procesas, kuris 
gali turėti trauminį poveikį vaikui.

25. Siekiant įgyvendinti vaiko teisę išreikšti savo pažiūras, būtina informuoti vaiką apie visus 
klausimus, galimybes ir galimus sprendimus, kuriuos priima asmenys, atsakingi už vaiko 
išklausymą, vaiko tėvai ar globėjai, ir tokių sprendimų pasekmes. Vaikas taip pat turi būti 
informuotas apie sąlygas, pagal kurias jis (ji) turės išreikšti savo pažiūras. Ši teisė gauti 
informaciją yra labai svarbi, nes tai yra išankstinė vaiko išaiškinto sprendimo sąlyga.

 (iv) „visais jį liečiančiais klausimais“

26. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad vaikas galėtų išreikšti savo pažiūras visais jį (ją) 
liečiančiais klausimais. Tai reiškia antrąją šios teisės sąlygą – vaikas turi būti išklausytas, 
jeigu aptariamas klausimas yra susijęs su vaiku. Ši pagrindinė sąlyga turi būti plačiai 
gerbiama ir suprantama.

27. Žmogaus teisių komisijos įkurta atviros sudėties darbo grupė, kuri parengė Konvencijos 
tekstą, atmetė pasiūlymą apibrėžti šiuos klausimus, sudarant sąrašą, kuris riboja vaiko 
ar vaikų pažiūrų svarstymą. Vietoje to, buvo nuspręsta, kad vaiko teisė būti išklausytam 
turėtų reikšti visus su vaiku susijusius klausimus. Komitetas yra susirūpinęs dėl to, kad 
vaikai dažnai negali pasinaudoti teise būti išklausytam, net jei akivaizdu, kad svarsto-
mas klausimas yra susijęs su vaiku, o vaikai gali išreikšti savo pažiūras tokiu klausimu. 
Nors Komitetas remia platų „klausimai“ apibrėžimą, kuris taip pat apima Konvencijoje 
neminimus klausimus, jis pripažįsta sąlygą „liečiantis vaiką“, kuri buvo įtraukta, siekiant 
paaiškinti, kad nebuvo numatytas joks bendrasis politinis įgaliojimas. Tačiau praktikoje, 
įskaitant vaiko klausimams skirtą pasaulio viršūnių susitikimą, platus su vaiku ir vaikais 
susijusių klausimų aiškinimas padeda įtraukti vaikus į socialinius jų bendruomenės ir 
visuomenės procesus. Todėl valstybės dalyvės turėtų atidžiai išklausyti vaikų pažiūras, 
kai tik jų perspektyva gali pagerinti sprendimų kokybę.

 (v) „atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio“

28. Vaiko pažiūroms būtina skirti daug dėmesio, atsižvelgiant į jo (jos) amžių ir brandumą. 
Ši sąlyga reiškia vaiko gebėjimą, kurį būtina įvertinti, kad būtų galima vaiko pažiūroms 
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skirti daug dėmesio arba informuoti vaiką apie tai, kaip tokios pažiūros paveikė proceso 
rezultatą. 12 straipsnyje nurodyta, kad nepakanka paprasčiausiai išklausyti, būtina rim-
tai atsižvelgti į vaiko pažiūras, kai vaikas gali jas suformuoti.

29. 12 straipsnyje nurodytas reikalavimas vaiko pažiūroms skirti daug dėmesio, atsižvel-
giant į amžių ir brandumą, paaiškina, kad vien amžius negali nustatyti vaiko pažiūrų 
svarbos. Vaikų supratimo lygiai nėra vienodai susiję su jų biologiniu amžiumi. Mokslinių 
tyrimų rezultatai rodo, kad informacija, patirtis, aplinka, socialiniai ir kultūriniai lūkesčiai 
ir paramos lygiai prisideda prie vaiko gebėjimų formuoti pažiūras ugdymo. Todėl vaiko 
pažiūros turi būti įvertinos kiekvienu atskiru atveju.

30. Brandumas reiškia gebėjimą suprasti ir įvertinti tam tikro klausimo pasekmes, todėl turi 
būti apsvarstytas, nustatant kiekvieno vaiko gebėjimus. Brandumą sunku apibrėžti. Pagal 
12 straipsnį brandumas yra vaiko gebėjimas pagrįstai ir savarankiškai išreikšti savo pažiū-
ras klausimais. Klausimo poveikis vaikui taip pat turi būti apsvarstytas. Kuo didesnis rezul-
tato poveikis vaiko gyvenime, tuo aktualesnis atitinkamas vaiko brandumo vertinimas.

31. Būtina apsvarstyti didėjančių vaiko gebėjimų sąvoką, taip pat tėvų vadovavimą ir pa-
kreipimą (žr. 8 paragrafą ir C dalį).

(B)  12 STRAIPSNIO 2 DALIS

(i) teisė „būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar administracinio nagri-
nėjimo metu“

32. 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad turi būti suteikiamos galimybės būti išklausytam „jį 
liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu“. Komitetas akcentuoja, kad 
ši nuostata taikoma visiems su vaiku susijusiems teisminiams procesams, įskaitant, bet 
neapsiribojant procesais, susijusiems su atskyrimu nuo tėvų, globa, įvaikinimu, įstaty-
mus pažeidusiais vaikais, fizinio ar psichologinio smurto, seksualinės prievartos ir kitų 
nusikaltimų vaikais aukomis, sveikatos priežiūra, socialiniu draudimu, nelydimais vai-
kais, prieglobsčio siekiančiais ir pabėgėliais vaikais, ginkluotų konfliktų ir kitų ekstre-
malių situacijų aukomis. Įprastiniai administraciniai procesai apima sprendimus dėl vai-
kų švietimo, sveikatos, aplinkos, gyvenimo sąlygų ar apsaugos. Abiejų rūšių procesai 
gali apimti alternatyvius ginčų sprendimo mechanizmus, pavyzdžiui, tarpininkavimą ir  
arbitražą.

33. Teisė būti išgirstam taikoma ir procesuose, kuriuos inicijavo vaikai (pvz., skundai dėl blo-
go elgesio ir apeliacijos dėl pašalinimo iš mokyklos), ir procesuose, kuriuos inicijavo kiti 
asmenys ir kurie turi įtakos vaikui (pvz., atskyrimas nuo tėvų ar įvaikinimas). Valstybės 
dalyvės yra raginamos priimti teisines priemones, pagal kurias sprendimus teisminiuose 
ar administraciniuose procesuose priimantys asmenys turėtų paaiškinti, kaip atsižvelgė 
į vaiko pažiūras ir pasekmes vaikui.

34. Vaikas negali būti veiksmingai išklausytas bauginančioje, priešiškoje, nejautrioje ar jo 
(jos) amžiaus neatitinkančioje aplinkoje. Procesai turi būti prieinami ir tinkami vaikui. 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vaikams palankios informacijos teikimui ir prista-
tymui, tinkamai paramai ginti save, tinkamai išmokytiems darbuotojams, teismo salių 
dizainui, teisėjų ir advokatų rūbams, šydams ir atskiriems laukiamiesiems.
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 (ii) „tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą“

35. Kai vaikas nori būti išklausytas, jis (ji) privalo nuspręsti, kaip norėtų būti išklausytas – „tie-
siogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka“. Ko-
mitetas rekomenduoja, kai įmanoma, bet kokiame procese tiesiogiai išklausyti vaiką.

36. Vaikams atstovauti gali tėvai, advokatas ar kitas asmuo (taip pat ir socialinis darbuoto-
jas). Tačiau būtina pabrėžti, kad daugeliu atveju (civilinėse, baudžiamosiose ar adminis-
tracinėse bylose) egzistuoja interesų konfliktų tarp vaiko ir akivaizdžiausio atstovo (vie-
no iš tėvų arba abiejų tėvų) pavojus. Jeigu vaikas išklausomas per atstovą, labai svarbu, 
kad atstovas teisingai perduotų vaiko pažiūras sprendimą priimančiam asmeniui. Vaikas 
(arba, jei reikia, atitinkama institucija) turėtų nustatyti pasirinktą būdą, atsižvelgdamas 
į konkrečią savo situaciją. Atstovai privalo turėti pakankamų žinių apie įvairius sprendi-
mų priėmimo procesų aspektus ir juos suprasti, taip pat turėti darbo su vaikais patirties.

37. Atstovas turi žinoti, kad jis (ji) išskirtinai atstovauja vaiko, o ne kitų asmenų (tėvų, insti-
tucijų ar organų, pvz., gyvenamųjų namų, administracijos ar visuomenės) interesams. 
Būtina parengti atstovų, kurie paskirti atstovauti vaiko pažiūroms, elgesio kodeksus.

 (iii) „nacionalinių įstatymų numatyta tvarka“

38. Atstovavimas turėtų vykti „nacionalinių įstatymų numatyta tvarka“. Ši sąlyga neturėtų 
būti suprasta kaip leidžianti naudoti procedūras nustatančius teisės aktus, kurie riboja 
arba draudžia naudotis šia pagrindine teise. Priešingai, valstybės dalyvės yra raginamos 
laikytis pagrindinių teisingo proceso taisyklių, tokių kaip teisė gintis ir susipažinti su 
savo byla.

39. Kai nesilaikoma darbo tvarkos taisyklių, galima ginčyti teismo arba administracinio or-
gano sprendimą, kuris gali būti panaikintas, pakeistas ar grąžintas tolesniam teisminiam 
svarstymui.

2.  Vaiko teisės būti išklausytam įgyvendinimo žingsniai

40. Siekiant įgyvendinti abi 12 straipsnio dalis, būtina atlikti penkis žingsnius, kad vaiko 
teisė būti išklausytam būtų veiksmingai įgyvendinta, kai klausimas yra susijęs su vaiku 
arba vaikas yra pakviestas išreikšti savo pažiūras oficialiame procese bei kitose aplinko-
se. Šie reikalavimai turi būti taikomi tinkamu būdu, atsižvelgiant į konkretų kontekstą.

(A)  PASIRENGIMAS

41. Už vaiko išklausymą atsakingi asmenys privalo užtikrinti, kad vaikas būtų informuotas 
apie savo teisę išreikšti savo nuomonę visais jį liečiančiais klausimais, ypač bet kurio 
teisminio ar administracinio sprendimų priėmimo proceso metu, taip pat, kokį poveikį 
jo (jos) pažiūros turės proceso rezultatui. Be to, vaikas turi gauti informaciją apie gali-
mybę pasisakyti tiesiogiai arba per atstovą. Vaikas turi žinoti apie galimas savo pasirin-
kimo pasekmes. Sprendimus priimantys asmenys privalo tinkamai parengti vaiką prieš 
nagrinėjimą ir pateikti paaiškinimus, kaip, kada ir kur vyks toks nagrinėjimas, kas jame 
dalyvaus, ir turi atsižvelgti į vaiko pažiūras šiuo atžvilgiu.
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(B) IŠKLAUSYMAS

42. Kontekstas, kuriame vaikas naudojasi savo teise būti išklausytam, turi būti įgalinantis ir 
padrąsinantis, kad vaikas būtų tikras, jog atsakingas suaugusysis yra pasirengęs išklau-
syti ir rimtai atsižvelgti į vaiko pažiūras. Asmuo, kuris išklausys vaiką, gali būti su vaiku 
susijusiuose klausimuose dalyvaujantis asmuo (pvz., mokytojas, socialinis darbuotojas 
ar globėjas), sprendimą priimantis asmuo institucijoje (pvz., direktorius, administrato-
rius ar teisėjas) arba specialistas (pvz., psichologas ar gydytojas).

43. Patirtis rodo, kad reikėtų organizuoti pokalbį, o ne vienpusę apklausą. Vaikas neturėtų būti ap-
klausiamas atviro teismo posėdžio metu. Tai reikėtų daryti, laikantis konfidencialumo sąlygų.

(C)  VAIKO GEBĖJIMŲ VERTINIMAS

44. Vaiko pažiūroms turi būti skirta daug dėmesio, kai atlikus konkretaus atvejo analizę, pa-
aiškėja, kad vaikas gali formuoti savo pažiūras. Jeigu vaikas gali pagrįstai ir savarankiškai 
formuoti savo pažiūras, sprendimą priimantis asmuo privalo atsižvelgti į vaiko pažiūras 
kaip į reikšmingą veiksnį, priimdamas sprendimą dėl klausimo. Būtina parengti gerą vai-
ko gebėjimų vertinimo praktiką.

(D)  INFORMACIJA APIE VAIKO PAŽIŪROMS SUTEIKTĄ SVARBĄ  
(GRĮŽTAMOJI INFORMACIJA)

45. Kadangi vaikas naudojasi teise, kad į jo (jos) pažiūras būtų deramai atsižvelgta, sprendi-
mą priimantis asmuo privalo informuoti vaiką apie proceso rezultatą ir paaiškinti, kaip 
buvo atsižvelgta į jo (jos) pažiūras. Grįžtamoji informacija – tai garantija, kad vaiko pa-
žiūros bus išklausytos ne tik kaip formalumas, bet ir bus rimtai apsvarstoma. Informacija 
gali paskatinti vaiką reikalauti, sutikti ar parengti kitą pasiūlymą, o teisminio ar adminis-
tracinio nagrinėjimo atveju, pateikti apeliaciją ar skundą.

(E)  SKUNDAI, TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS IR ŽALOS KOMPENSAVIMAS

46. Teisės aktai privalo vaikams užtikrinti skundo teikimo procedūras ir teisės gynimo prie-
mones, kai jų teisė būti išgirstiems ir tinkamai atsižvelgti į jų pažiūras yra nepaisoma 
ar pažeidžiama.7 Vaikai turėtų gauti galimybę kreiptis į ombudsmeną ar kitą panašų 
vaidmenį atliekantį asmenį visuose vaikų institucijose, be viso kito, mokyklose, dienos 
cent ruose, kad galėtų pateikti savo skundus. Vaikai turėtų žinoti apie šiuos asmenis ir 
kaip su jais susisiekti. Šeimos konfliktų atveju, kai atsižvelgiama į vaikų pažiūras, vaikas 
turėtų gauti galimybę kreiptis į asmenį bendruomenės jaunimo paslaugų centruose.

47. Jeigu vaiko teisė būti išklausytam yra pažeidžiama teisminio ar administracinio proceso 
metu (12 straipsnio 2 dalis), vaikas turi gauti galimybę pasinaudoti apeliacijos ar skundo 
procedūromis, kurios užtikrintų teisių gynimo priemones dėl teisių pažeidimų. Skundų 
procedūros turi numatyti patikimus mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad tokiomis proce-
dūromis pasinaudoję vaikai įsitikintų, kad nesusidurs su smurto ar bausmės pavojumi.

7 Žr. Komiteto bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemonių 
24 paragrafą.
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3.  Valstybių dalyvių įsipareigojimai

(A) PAGRINDINIAI VALSTYBIŲ DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

48. Vaiko teisė būti išklausytam valstybėms dalyvėms primeta įsipareigojimą peržiūrėti ar 
pakeisti savo teisės aktus, siekiant numatyti mechanizmus, kurie vaikams užtikrintų 
galimybę gauti tinkamą informaciją, tinkamą paramą, jei reikia, grįžtamąją informaciją 
apie tai, kaip buvo atsižvelgta į jų pažiūras, ir pasinaudoti skundų, teisių gynimo arba 
žalos atlyginimo procedūromis.

49. Siekdamos įgyvendinti savo įsipareigojimus, valstybės dalyvės turėtų priimti šias strategijas:

– peržiūrėti ir atšaukti 12 straipsnį ribojančias deklaracijas ir išlygas;

– įsteigti nepriklausomas žmogaus teisių institucijas, tokias kaip vaikų ombudsme-
nas ar komisaras, kuriems būtų suteikti platūs vaiko teisių įgaliojimai;8

– organizuoti mokymus apie 12 straipsnį ir jo taikymą praktikoje visiems su vaikais 
dirbantiems specialistams, įskaitant advokatus, teisėjus, policijos pareigūnus, so-
cialinius darbuotojus, bendruomenės darbuotojus, psichologus, globėjus, globos 
namų darbuotojus, kalėjimų pareigūnus, mokytojus visuose švietimo sistemos ly-
giuose, gydytojus ir kitus sveikatos sistemos specialistus, valstybės tarnautojus ir 
pareigūnus, prieglobsčio institucijų pareigūnus ir tradicinius lyderius;

– užtikrinti tinkamas sąlygas vaikams išreikšti savo pažiūras, įsitikinti, kad į šias pažiūras 
būtų deramai atsižvelgta, naudojantis taisyklėmis ir susitarimais, kurie yra aiškiai įtvir-
tinti įstatymuose ir institucijų kodeksuose ir nuolat vertinami dėl jų veiksmingumo;

– kovoti su neigiamais požiūriais, kurie trukdo visiškai įgyvendinti vaiko teisę būti 
išklausytam, organizuojant viešąsias kampanijas, įtraukiant nuomonės lyderius ir 
žiniasklaidą, ir keisti plačiai paplitusias sampratas apie vaiką.

(B) SPECIALŪS ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL TEISMINIŲ IR ADMINISTRACINIŲ PROCESŲ

 (i) Vaiko teisė būti išklausytam civiliniuose teismo procesuose

50. Toliau pateikti pagrindiniai klausimai, dėl kurių būtina išklausyti vaiką.

Skyrybos ir separacija

51. Separacijos ir skyrybų atvejais, teismo sprendimai turi nedviprasmišką poveikį vaikams. 
Sprendimus dėl vaiko išlaikymo, globos ir bendravimo priima teisėjas teismo ar teis-
mo nurodyto tarpininkavimo proceso metu. Dauguma jurisdikcijų savo įstatymuose dėl 
santykių nutraukimo įtraukė nuostatą, kad teisėjas privalo pirmiausia atsižvelgti į „vaiko 
interesus“.

8 Žr. Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 2 (2002) dėl nepriklausomų žmogaus teisių institucijų vaidmens.
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52. Todėl visi teisės akai dėl separacijos ir skyrybų turi įtraukti vaiko teisę būti išklausytam 
sprendimus priimančių asmenų ir tarpininkavimo procesų metu. Kai kurios jurisdikcijos, 
priimdamos politikas ar teisės aktus, nurodo amžių, kurio sulaukę vaikai laikomi galintys 
išreikšti savo pažiūras. Tačiau Konvencijoje yra išreikšti lūkesčiai, kad šis klausimas turė-
tų būti sprendžiamas kiekvienu atskiru atveju, atsižvelgiant į amžių ir brandumą, todėl 
būtinas atskiras vaiko gebėjimų vertinimas.

Atskyrimas nuo tėvų ir alternatyvi globa

53. Kai yra priimamas sprendimas vaiką pašalinti iš jo (jos) šeimos, nes vaikas yra prievartos, 
nepriežiūros namuose auka, būtina atsižvelgti į vaiko pažiūras, siekiant nustatyti vaiko 
interesus. Intervencija gali būti inicijuota, remiantis vaiko, kito šeimos nario ar bendruo-
menės nario skundu dėl įtariamos prievartos ar nepriežiūros šeimoje.

54. Komiteto patirtis rodo, kad valstybės dalyvės ne visada atsižvelgia į vaiko teisę būti iš-
klausytam. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms, naudojant teisės aktus, reg-
lamentus ir politikos direktyvas, užtikrinti, kad vaiko pažiūros būti išklausytos ir apsvars-
tytos, įskaitant sprendimus dėl vaikų globos šeimos aplinkoje ar apgyvendinimo globos 
namuose, globos planų rengimo ir jų peržiūros, susitikimų su tėvais ir šeima.

Įvaikinimas ir kafalah pagal islamo įstatymą

55. Kai vaikas gali būti įvaikintas arba jam (jai) gali būti užtikrinta alternatyvi globa kafalah 
pagal islamo įstatymą ir galiausiai tas vaikas bus įvaikintas ar bus paskirta globa pagal 
kafalah, labai svarbu, kad vaikas būtų išklausytas. Toks procesas taip pat būtinas, kai 
įtėviai ar globėjai įsivaikina vaiką, nors vaikas ir įtėviai jau tam tikrą laiką gyveno kartu.

56. Pagal Konvencijos 21 straipsnį pirmiausia būtina atsižvelgti į vaiko interesus. Priimant 
sprendimus dėl įvaikinimo, kafalah ar kito apgyvendinimo, vaiko „interesai“ negali būti 
apibrėžti, neatsižvelgiant į vaiko pažiūras. Komitetas ragina visas valstybes dalyves in-
formuoti vaiką, jei įmanoma, apie įvaikinimo, kafalah ar kito apgyvendinimo poveikį ir 
pagal teisės aktus užtikrinti, kad vaiko pažiūros būtų išklausytos.

 (ii) Vaiko teisė būti išklausytam baudžiamosiose bylose

57. Baudžiamosiose bylose vaiko teisė laisvai išreikšti savo pažiūras visais jį (ją) liečiančiais 
klausimais turi būti visiškai gerbiama ir įgyvendinta kiekviename nepilnamečių justici-
jos proceso etape.9

Nepilnamečiai nusikaltėliai

58. Pagal Konvencijos 12 straipsnio 2 dalį vaikas, kuris yra įtariamas, apkaltintas ar pripažin-
tas įvykdęs baudžiamojo įstatymo pažeidimus, turi teisę būti išklausytas. Būtina laiky-
tis šios teisės visuose teisminio proceso etapuose, pavyzdžiui ikiteisminio tyrimo metu, 
kai vaikas turi teisę neduoti parodymų, ir vėliau, kai turi teisę būti išklausytas policijos,  

9 Žr. Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 10 (2007) dėl vaiko teisių nepilnamečių justicijoje (CRC/C/GC/10).
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prokurorų ir teisėjo. Ji taip pat taikoma visuose teismo sprendimų priėmimo ir vykdymo 
ir visų paskirtų priemonių įgyvendinimo etapuose.

59. Nukreipimo atveju, įskaitant tarpininkavimą, vaikas turi gauti galimybę laisvai ir sava-
noriškai duoti sutikimą, taip pat pasinaudoti teisinėmis ar kitokiomis konsultacijomis ir 
pagalba, kad būtų galima nustatyti pasiūlyto nukreipimo tinkamumą ir poreikį.

60. Kad vaikas galėtų veiksmingai dalyvauti teismo procesuose, kiekvienas vaikas turi būti ne-
delsiant ir tiesiogiai informuotas apie jam (jai) pateiktus kaltinimus jam (jai) suprantama kal-
ba, taip pat apie nepilnamečių justicijos procesą ir galimas priemones, kurių imsis teismas. 
Teisminiai procesai turėtų vykti taip, kad vaikas galėtų juose dalyvauti ir laisvai save išreikšti.

61. Teismo ir kiti posėdžiai, susiję su įstatymus pažeidusiu vaiku, turi būti uždari. Šios taisyk-
lės išlygos turėtų būti labai ribotos, aiškiai išdėstytos nacionaliniuose teisės aktuose ir 
atsižvelgti į vaiko interesus.

Vaikai aukos ir liudininkai

62. Vaikai, kurie yra nusikaltimų aukos arba liudininkai, turi gauti galimybę visiškai pasinau-
doti savo teise laivai išreikšti savo pažiūras pagal Jungtinių Tautų ekonominės ir sociali-
nės tarybos rezoliuciją 2005/20 „Vaikų kaip nusikalstamų veikų aukų ir liudytojų apsau-
gos baudžiamajame procese gairės“.10

63. Visų pirma tai reiškia, kad būtina dėti visas pastangas, siekiant užtikrinti, kad būtų pa-
sikonsultuota su vaiku auka ir (arba) vaiku liudininku dėl su dalyvavimu nagrinėjamoje 
byloje susijusių klausimų, ir suteikti jiems galimybę savo pasirinktu būdu laisvai išreikšti 
pažiūras ir susirūpinimą keliančius klausimus dėl jų dalyvavimo teisminiame procese.

64. Vaiko, kuris yra nusikaltimo auka ar liudininkas, teisė taip pat yra susijusi su teise būti in-
formuotam apie klausimus, tokius kaip sveikatos, psichologinės ir socialinės paslaugos, 
vaiko aukos ir (arba) vaiko liudininko vaidmuo, „apklausų“ vykdymo būdai, galiojantys 
paramos mechanizmai vaikams, pateikiant skundą ir dalyvaujant tyrimuose ir teismo 
procesuose, konkrečią posėdžio vietą ir laiką, apsauginių priemonių prieinamumą, gali-
mybes gauti žalos atlyginimą ir teikti apeliaciją.

 (iii) Vaiko teisė būti išklausytam administraciniuose procesuose

65. Visos valstybės dalyvės turėtų teisės aktuose numatyti administracines procedūras, ku-
rios atspindėtų 12 straipsnio reikalavimus ir užtikrintų vaiko teisę būti išklausytam kartu 
su kitomis procedūrinėmis teisėmis, įskaitant teisę susipažinti su susijusiais įrašais, gauti 
pranešimą apie posėdžius ir būti atstovaujamam tėvų ar kitų asmenų.

66. Vaikai dažniau dalyvauja administraciniuose procesuose, o ne teismo procesuose, nes admi-
nistraciniai procesai yra mažiau formalūs, lankstesni, juos galima gana lengvai nustatyti va-
dovaujantis įstatymais ir reglamentais. Procesai turi būti vaikams palankūs ir jiems prieinami.

10 Jungtinių Tautų Ekonominės ir socialinės tarybos rezoliucija 2005/20, ypač 8, 19 ir 20 straipsniai. Prieiga per internetą 
www.un.org/ecosoc/docs/2005/Resolution%202005-20.pdf.
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67. Konkretūs administraciniai su vaikais susiję procesai apima mechanizmus, skirtus 
spręsti drausmės mokykloje (pvz., nušalinimas nuo pamokų, pašalinimas iš mokyk-
los), atsisakymo suteikti mokyklos baigimo atestatus ir su mokymosi rezultatais susi-
jusius klausimus, taip pat drausminių priemonių ir atsisakymo suteikti privilegijas ne-
pilnamečių sulaikymo centruose klausimus, nelydimų vaikų prieglobsčio prašymus, 
paraiškas gauti vairuotojo pažymėjimą. Sprendžiant tokius klausimus, vaikai turi teisę 
būti išklausyti ir naudotis kitomis teisėmis, kurios atitinka „nacionalinės teisės proce-
dūrines taisykles“.

B.  TEISĖ BŪTI IŠKLAUSYTAM IR SĄSAJOS SU KITOMIS KONVENCIJOS NUOSTATOMIS

68. 12 straipsnis, kaip bendrasis principas, yra susijęs su kitais Konvencijos bendraisiais 
principais, pavyzdžiui, 2 straipsniu (teisė į nediskriminavimą), 6 straipsniu (teisė gyven-
ti, išgyventi ir vystytis) ir tarpusavyje susijęs su 3 straipsniu (teisė pirmiausia atsižvelg-
ti į vaiko interesus). Šis straipsnis taip pat yra stipriai susijęs su pilietinėmis teisėmis 
ir laisvėmis, ypač 13 straipsniu (teisė reikšti nuomonę) ir 17 straipsniu (teisė naudotis 
informacija). Be to, 12 straipsnis yra susijęs su visais kitais Konvencijos straipsniais, 
kurie negali būti visiškai įgyvendinti, jeigu vaikas nėra gerbiamas kaip savo pažiūras 
dėl atitinkamuose straipsniuose įtvirtintų teisių ir jų įgyvendinimo turintis subjektas.

69. 12 straipsnio sąsaja su 5 straipsniu (didėjantys vaiko gebėjimai ir tinkamas tėvų vado-
vavimas ir pakreipimas, žr. šio bendrojo komentaro 84 paragrafą) yra labai svarbi, nes 
tėvai, vadovaudami vaikui, privalo atsižvelgti į didėjančius vaiko sugebėjimus.

1.  12 ir 3 straipsniai

70. 3 straipsnio tikslas – užtikrinti, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvar-
bu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, 
teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai. Tai 
reiškia, kad bet koks veiksmas vaiko atžvilgiu turi gerbti vaiko interesus. Vaiko inte-
resai yra panašūs į procedūrinę teisę, kuri įpareigoja valstybes dalyves kiekviename 
veiksmų procese numatyti žingsnius, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į vaiko 
interesus. Konvencija įpareigoja valstybes dalyves garantuoti, kad už tokius veiksmus 
atsakingi asmenys išklausytų vaiką, kaip tai nurodyta 12 straipsnyje. Šis žingsnis yra 
privalomas.

71. Konsultacijų su vaiku metu nustatyti vaiko interesai nėra vienintelis veiksnys, kurį ins-
titucijos, valdžios organai ir administracijos turėtų apsvarstyti savo veiksmuose. Tačiau 
vaiko interesai, kaip ir vaiko pažiūros, yra labai svarbūs.

72. 3 straipsnis yra skirtas atskiriems atvejams, tačiau aiškiai reikalauja, kad vaikų, kaip gru-
pės, interesai būtų apsvarstyti visuose su vaikais susijusiuose veiksmuose. Todėl vals-
tybės dalyvės, nustatydamos interesus, yra įsipareigojusios apsvarstyti ne tik kiekvie-
no vaiko situaciją, bet atsižvelgti į vaikų kaip grupės interesus. Be to, valstybės dalyvės 
privalo išnagrinėti privačių ir viešųjų įstaigų, valdžios institucijų ir teisėkūros institucijų 
veiksmus. Šio įsipareigojimo taikymas ir įstatymų leidimo organams aiškiai parodo, kad 
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kiekvienas su vaiku susijęs įstatymas, reglamentas ar taisyklė turi vadovautis interesų 
kriterijumi.

73. Nėra jokių abejonių, kad vaikų, kaip grupės, interesai turi būti nustatyti tokiu pačiu 
būdu kaip ir kiekvieno vaiko interesai. Jeigu iškyla pavojus daugelio vaikų interesams, 
institucijų valdžios organų ir vyriausybinių institucijų vadovai turėtų suteikti galimy-
bes išklausyti susijusius vaikus iš tokių neapibrėžtų grupių ir tinkamai atsižvelgti į jų 
pažiūras, planuodami veiksmus, įskaitant teisėkūros sprendimus, kurie yra tiesiogiai 
ar netiesiogiai susiję su vaikais.

74. Įtampos tarp 3 ir 12 straipsnių nėra, jie vienas kitą papildo kaip bendrieji principai. Vienas 
straipsnis įtvirtina tikslą užtikrinti vaiko interesus, o kitas – vaiko ar vaikų išklausymo meto-
dologiją. Iš tiesų, 3 straipsnis nebus teisingai įgyvendintas, jei 12 straipsnio komponentai 
nebus gerbiami. Panašiai, 3 straipsnis sustiprina 12 straipsnio funkcionalumą, palengvin-
damas pagrindinį vaikų vaidmenį visuose jų gyvenimu susijusiuose sprendimuose.

2.  12, 2 ir 6 straipsniai

75. Teisė į nediskriminavimą yra prigimtinė teisė, kurią garantuoja visi žmogaus teisių do-
kumentai, įskaitant Vaiko teisių konvenciją. Pagal Konvencijos 2 straipsnį kiekvienam 
vaikui garantuojama teisė naudotis savo teisėmis, įskaitant 12 straipsnyje numatytas 
teises, be jokios diskriminacijos. Komitetas pažymi, kad valstybės dalyvės privalo imtis 
visų reikiamų priemonių, kad kiekvienas vaikas turėtų teisę laisvai reikšti savo pažiū-
ras, ir toms pažiūroms turi skirti daug dėmesio be jokios diskriminacijos, nepriklauso-
mai nuo rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tauty-
bės, etninės ar socialinės kilmės, turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių. 
Valstybės dalyvės privalo spręsti diskriminacijos klausimą, taip pat ir pažeidžiamų ar 
marginalizuotų vaikų diskriminacijos klausimą, siekdamos užtikrinti, kad vaikai galėtų 
pasinaudoti savo teise būti išklausytam ir galėtų dalyvauti visuose su jais susijusiuose 
procesuose lygiomis sąlygomis su kitais vaikais.

76. Visų pirma Komitetas reiškia susirūpinimą, kad kai kuriose visuomenėse požiūriai ir 
praktikos kelia grėsmę ir stipriai riboja šios teisės įgyvendinimą. Valstybės dalyvės pri-
valo imtis reikiamų priemonių, siekdamos didinti sąmoningumą ir šviesti visuomenę 
apie neigiamą tokių požiūrių ir praktikų poveikį, taip pat skatinti pakeisti požiūrius, 
kad būtų visiškai įgyvendintos kiekvieno vaiko teisės pagal Konvenciją.

77. Komitetas ragina valstybes dalyves atkreipti ypatingą dėmesį į mergaičių teisę būti 
išklausytoms, gauti paramą ir, jei reikia, išreikšti savo pažiūras ir tokioms pažiūroms 
skirti daug dėmesio, kadangi lyčių stereotipai ir patriarchalinės vertybės kelia grėsmę 
ir sudaro stiprius ribojimus mergaitėms pasinaudoti 12 straipsnyje numatyta teise.

78. Komitetas palankiai vertina valstybių dalyvių įsipareigojimus, numatytus Neįgaliųjų 
teisių konvencijos 7 straipsnyje, užtikrinti, kad neįgalūs vaikai gautų atitinkamą pagal-
bą ir įrangą, todėl galėtų laivai išreikšti jų pažiūras ir tinkamai atsižvelgti į tas pažiūras.

79. Vaiko teisių konvencijos 6 straipsnis pripažįsta kiekvieno vaiko neatimamą teisę gy-
venti. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti didžiausią galimybę vaikui išgyventi ir  
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vystytis. Komitetas pažymi, kad svarbu skatinti vaikų teisės būti išklausytam galimy-
bes, kadangi vaiko dalyvavimas yra įrankis, kuris stimuliuoja visišką asmenybės ir vaiko 
gebėjimų vystymąsi, atitinkantį 6 straipsnį ir 29 straipsnyje įtvirtintus švietimo tikslus.

3.  12, 13 ir 17 straipsniai

80. 13 straipsnis dėl teisės laisvai reikšti savo nuomonę ir 17 straipsnis dėl teisės naudotis in-
formacija yra svarbios išankstinės sąlygos, siekiant efektyviai naudotis teise būti išklau-
sytam. Šie straipsniai įtvirtina vaikų kaip teisių subjektų statusą ir kartu su 12 straipsniu 
numato, kad vaikas turi teisę naudotis tomis teisėmis savo naudai pagal savo didėjan-
čius sugebėjimus.

81. 13 straipsnyje įtvirtinta teisė laisvai reikšti nuomonę dažnai painiojama su 12 straipsniu. 
Tačiau, nors abu straipsniai yra stipriai susiję, jie išdėsto skirtingas teises. Teisė laisvai 
reikšti nuomonę yra susijusi su teise turėti ir reikšti nuomonę, ieškoti ir gauti informa-
ciją, pasinaudojant žiniasklaidos priemonėmis. Pagal šį straipsnį valstybė dalyvė negali 
apriboti vaikų teisės turėti arba reikšti nuomonę. Todėl, vadovaudamosi primestu įsipa-
reigojimu, valstybės dalyvės privalo netrukdyti reikšti tokias nuomones arba gauti infor-
maciją, tuo pačiu metu apsaugant teisę naudotis ryšių priemonėmis ir viešu dialogu. Ta-
čiau 12 straipsnis yra susijęs su teise reikšti pažiūras vaiką liečiančiais klausimais ir teisę 
dalyvauti vaiko gyvenimui įtakos turinčiuose veiksmuose ir sprendimuose. 12 straipsnis 
primeta valstybėms dalyvėms įsipareigojimą numatyti teisinę sistemą ir mechanizmus, 
kurie sudarytų vaikų dalyvavimo visuose su vaiku susijusiuose veiksmuose ir sprendimų 
priėmimo procesuose sąlygas, taip pat įgyvendinti įsipareigojimą deramai atsižvelgti į 
išreikštas vaiko pažiūras. 13 straipsnyje numatyta teisė laisvai reikšti nuomonę nereika-
lauja tokio dalyvavimo ar valstybių dalyvių reakcijos. Tačiau aplinkos, kurioje gerbiama 
vaiko teisė reikšti savo pažiūras pagal 12 straipsnį, sukūrimas taip pat padeda ugdyti 
vaikų gebėjimus pasinaudoti savo teise laisvai reikšti nuomonę.

82. Vaiko teisės naudotis informacija įgyvendinimas pagal 17 straipsnį iš esmės yra veiksmin-
go teisės reikšti pažiūras įgyvendinimo prielaida. Vaikai turi gauti galimybę naudotis infor-
macija apie visus juos dominančius klausimus, kuri yra pateikta jų amžių ir sugebėjimus 
atitinkančiais formatais. Pavyzdžiui, tai taikoma informacijai, kuri yra susijusi su jų teisėmis, 
bet kokiais juos liečiančiais procesais, nacionaliniais teisės aktais, reglamentais ir politikomis, 
vietos paslaugomis, apeliacijų ir skundų teikimo procedūromis. Laikydamosi 17 ir 42 straips-
nio, valstybės dalyvės turėtų įtraukti informaciją apie vaikų teises į mokyklų programas.

83. Komitetas taip pat primena valstybėms dalyvėms, kad žiniasklaida yra svarbi priemo-
nė, padedanti didinti informuotumą apie vaikų teisę reikšti savo pažiūras ir suteikianti 
galimybes viešai reikšti savo pažiūras. Jis ragina įvairias žiniasklaidos formas panaudoti 
papildomus išteklius, siekiant įtraukti vaikus į programų rengimo ir galimybių vaikams 
plėtoti žiniasklaidos iniciatyvas dėl jų teisių ir joms vadovauti kūrimo procesą.11

11 Bendrųjų diskusijų dėl vaikų ir žiniasklaidos diena (1996), www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/doc/days/media.pdf.
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4.  12 ir 5 straipsniai

84. Konvencijos 5 straipsnis nurodo, kad valstybės dalyvės privalo gerbti tėvų arba, tam 
tikrais atvejais, išplėstinės šeimos arba bendruomenės narių, jei to reikalauja vietiniai 
papročiai, atsakomybę, teises ir pareigas tinkamai, pagal didėjančius sugebėjimus, vai-
ką pakreipti ir, jam naudojantis šia Konvencija pripažintomis teisėmis, vadovauti. Todėl 
vaikas turi teisę į pakreipimą ir vadovavimą, kuris turėtų kompensuoti žinių, patirties ir 
supratimo stoką, ir kurį riboją paties vaiko didėjantys sugebėjimai, kaip nurodyta šiame 
straipsnyje. Kuo daugiau vaikas žino, patyrė ir supranta, tuo labiau tėvai ar teisėti glo-
bėjai ar kiti už vaiką teisiškai atsakingi asmenys privalo keisti pakreipimą ir vadovavimą 
į priminimus ir patarimus, o vėliau pereiti prie bendravimo lygiomis sąlygomis. Šis pasi-
keitimas nevyksta tam tikru vaiko vystymosi proceso metu, tačiau nuolatos stiprėja, kai 
vaikas yra skatinamas išreikšti savo pažiūras.

85. Šį reikalavimą skatina Konvencijos 12 straipsnis, kuris nurodo, kad būtina deramai atsi-
žvelgti į vaiko pažiūras, kai vaikas geba jas formuoti. Kitaip tariant, kai vaikai įgyja būti-
nus sugebėjimus, jie turi teisę į vis didėjančią atsakomybę dėl su jais susijusių klausimų 
reguliavimo.12

5.  12 straipsnis ir vaiko teisių įgyvendinimas

86. Be ankstesniuose paragrafuose aptartų straipsnių, daugelis Konvencijos straipsnių rei-
kalauja ir skatina vaikų dalyvavimą juos liečiančiuose klausimuose. Dėl daugialypio to-
kio dalyvavimo pobūdžio sąvoka „dalyvavimas“ yra visuotinai naudojama. Neabejoti-
nai 12 straipsnis yra pagrindinis tokio dalyvavimo ramstis, tačiau reikalavimas planuoti, 
dirbti ir kurti, konsultuojantis su vaikais, yra nurodytas visoje Konvencijoje.

87. Įgyvendinimo praktika yra susijusi su daugeliu problemų, tokių kaip sveikata, ekonomi-
ka, švietimas ar aplinka, kurios domina net tik vaiką kaip individą, bet ir vaikų grupes ar 
visus vaikus. Todėl Komitetas visuomet sąvoką „dalyvavimas“ aiškino plačiai, siekdamas 
nustatyti procedūras ne tik individualiems vaikams ir aiškiai apibrėžtoms grupėms, bet 
ir tokioms vaikų grupėms, kaip vietos vaikai, neįgalūs vaikai, ar vaikai apskritai, kuriuos 
tiesiogiai ar netiesiogiai veikia socialinės, ekonominės ar kultūrinės gyvenimo visuome-
nėje sąlygos.

88. Toks platus vaikų dalyvavimo supratimas atsispindi išvadų dokumente „Vaikams tin-
kamas pasaulis“, kuris buvo priimtas dvidešimt septintojoje specialiojoje Generalinės 
asamblėjos sesijoje. Valstybės dalyvės pasižadėjo „parengti ir įgyvendinti programas, 
siekdamos skatinti prasmingą vaikų ir paauglių dalyvavimą sprendimų priėmimo pro-
cesuose, taip pat ir šeimose, mokyklose, vietos ir nacionaliniu lygiu“ (32 paragrafo 
1 punktas). Komitetas savo bendrajame komentare Nr. 5 dėl bendrųjų Vaiko teisių 
konvencijos įgyvendinimo priemonių nurodė, kad „svarbu, kad vyriausybės plėtotų 

12  Bendrasis komentaras Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Vaiko teisių konvencijos priemonių įgyvendinimo.
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tiesioginius santykius su vaikais, o ne tik tuos, pasiektus, tarpininkaujant nevyriausy-
binėms organizacijoms (NVO) ar žmogaus teisių institucijoms“.13

C.  TEISĖS BŪTI IŠKLAUSYTAM ĮGYVENDINIMAS SKIRTINGOSE APLINKOSE IR 
 SITUACIJOSE

89. Vaiko teisė būti išklausytam turi būti įgyvendinta skirtingose aplinkose ir situacijoje, ku-
riose vaikas auga, vystosi ir mokosi. Šiose aplinkose ir situacijose naudojamos skirtingos 
vaiko ir jo (jos) vaidmens sąvokos, kurios gali skatinti ar riboti vaiko dalyvavimą kasdie-
niniuose reikaluose ir svarbių sprendimų priėmimo procesuose. Yra įvairių būdų, kaip 
būtų galima daryti įtaką vaiko teisės būti išklausytam įgyvendinimui, kuriuos valstybės 
dalyvės gali naudoti, siekdamos skatinti vaikų dalyvavimą.

1.  Šeimoje

90. Šeima, kurioje jau labai maži vaikai gali laisvai reikšti savo pažiūras ir į tas pažiūras yra 
tinkamai atsižvelgta, yra svarbus modelis ir padeda vaikui pasiruošti pasinaudoti savo 
teise būti išklausytam plačiojoje visuomenėje. Toks požiūris į vaiko auginimą skatina 
individualų vystymąsi, stiprina šeimos santykius ir palaiko vaiko socializaciją, taip pat 
atlieka prevencinį vaidmenį prieš visas smurto formas namuose ir šeimoje.

91. Konvencija pripažįsta tėvų ar kitų teisėtų globėjų teises ir pareigas suteikti tinkamą pa-
kreipimą ir vadovavimą vaikams (žr. 84 paragrafą), tačiau pažymi, kad tokie veiksmai turi 
įgalinti vaikus naudotis savo teisėmis ir turi būti atliekami, atsižvelgiant į didėjančius 
vaiko sugebėjimus.

92. Valstybės dalyvės, priimdamos teisės aktus ir politiką, turėtų skatinti tėvus, globėjus ir 
vaikų prižiūrėtojus išklausyti vaikus ir deramai atsižvelgti į jų pažiūras vaikus liečiančiais 
klausimais. Tėvams taip pat turėtų būti patariama remti vaikus, įgyvendinant jų teises 
laisvai reikšti savo pažiūras ir tinkamai atsižvelgti į vaikų pažiūras visuose visuomenės 
lygiuose.

93. Siekdamas remti auklėjimo stilius, kurie gerbia vaiko teisę būti išklausytam, Komitetas 
rekomenduoja valstybėms dalyvėms palaikyti tėvų švietimo programas, kurios remiasi 
esamu teigiamu elgesiu ir požiūriu, taip pat platinti informaciją apie Konvencijoje įtvir-
tintas vaikų ir tėvų teises.

94. Tokios programos turėtų spręsti šiuos klausimus:

– abipuse pagarba paremtus santykius tarp tėvų ir vaikų;

– vaikų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese;

13 Ten pat, 12 paragrafas.
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– tinkamo atsižvelgimo į kiekvieno šeimos nario pažiūras pasekmes;

– didėjančių vaikų sugebėjimų supratimą, skatinimą ir pagarbą jiems;

– prieštaringų nuomonių šeimoje sprendimo būdus.

95. Šios programos turi sustiprinti principą, kad mergaitės ir berniukai turi vienodas teises 
išreikšti savo pažiūras.

96. Žiniasklaida turėtų atlikti reikšmingą vaidmenį, perduodama žinutę tėvams, kad jų 
vaikų dalyvavimas yra laba vertingas patiems vaikams, jų šeimoms ir visuomenei.

2.  Alternatyvios globos aplinkoje

97. Būtina sukurti mechanizmus,  siekiant užtikrinti, kad visi bet kokios formos alternatyvios 
globos aplinkoje, įskaitant institucijas, esantys vaikai galėtų reikšti savo pažiūras ir į tas 
pažiūras būtų tinkamai atsižvelgta visuose klausimuose, susijusiuose su vaikų perkėli-
mu, globos reglamentavimu globojančioje šeimoje ar globos namuose ir kasdieninia-
me vaikų gyvenime. Tokie mechanizmai turėtų apimti:

– teisės aktus, kurie užtikrina vaikų teisę gauti informaciją apie bet kokį įkurdinimo, 
globos ir (arba) gydymo planą ir prasmingas galimybes reikšti savo pažiūras ir į jas 
deramai atsižvelgti viso sprendimų priėmimo proceso metu;

– teisės aktus, kurie užtikrina vaiko teisę būti išklausytam ir į tokias pažiūras tinkamai 
atsižvelgti, plėtojant ir kuriant vaikams palankias globos paslaugas;

– kompetentingų stebėsenos institucijų, pvz., vaikų ombudsmeno, komisaro ar 
inspekcijos, įkūrimą. Tokios institucijos turėtų stebėti vaikų globą, apsaugą ar 
gydymą reglamentuojančių taisyklių ir reglamentų laikymąsi, vadovaujantis  
3 straipsnio įsipareigojimais. Stebėsenos įstaiga turėtų gauti įgaliojimus, kad ga-
lėtų netrukdoma patekti į stacionarios globos institucijas (įskaitant institucijas, 
kuriose laikomi įstatymus pažeidę vaikai), tiesiogiai išklausyti vaiko pažiūras ir rū-
pesčius, taip pat stebėti, kaip pati institucija išklauso vaikų pažiūras ir ar deramai 
į jas atsižvelgia;

– veiksmingų mechanizmų, pavyzdžiui, vaikų atstovavimo tarybos, skirtos ir mergai-
tėms, ir berniukams, sukūrimą stacionarios globos institucijoje. Tokia taryba turė-
tų įgaliojimus dalyvauti institucijos politikos ir taisyklių rengimo ir įgyvendinimo  
procesuose.

3.  Sveikatos priežiūros sistemoje

98. Siekiant įgyvendinti Konvencijos nuostatas, būtina gerbti vaiko teisę reikšti savo pažiū-
ras ir dalyvauti, skatinant sveiką vaiko vystymąsi ir gerovę. Tai taikoma net tik individua-
liems su sveikatos priežiūra susijusiems sprendimams, bet ir vaikų dalyvavimui sveika-
tos politikos ir paslaugų kūrimo procese.
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99. Komitetas identifikuoja kelis atskirus, tačiau susijusius klausimus, kuriuos būtina ap-
svarstyti vaiko dalyvavimo su jo (jos) sveikatos priežiūra susijusiose praktikose ir spren-
dimuose atžvilgiu.

100. Vaikai, įskaitant mažus vaikus, turėtų būti įtraukti į sprendimų priėmimo procesus, atsi-
žvelgiant į didėjančius jų gebėjimus. Jie turėtų gauti informaciją apie siūlomą gydymą, 
galima poveikį ir rezultatą. Tokia informacija turi būti pateikta neįgaliems vaikams tinka-
mu ir prieinamu formatu.

101. Valstybės dalyvės privalo priimti teisės aktus ar reglamentus, siekdamos užtikrinti vaikų 
galimybę pasinaudoti konfidencialaus medicininio konsultavimo ar patarimų paslau-
gomis be tėvų sutikimo, neatsižvelgiant į vaiko amžių, kai tai būtina dėl vaiko saugu-
mo ar gerovės. Vaikams tokios galimybės gali būti būtinos, pavyzdžiui, kai vaikai patiria 
smurtą ar prievartą namuose, jiems reikia su reprodukcine sistema susijusio ugdymo ar 
paslaugų, ar konflikto tarp tėvų ir vaiko dėl galimybės naudotis sveikatos priežiūros pas-
laugomis atveju. Teisė pasinaudoti konsultavimo ir patarimų galimybėmis skiriasi nuo 
teisės duoti medicininį sutikimą ir jai neturėtų būti taikomi amžiaus apribojimai.

102. Komitetas palankiai vertina kai kurių šalių iniciatyvą nustatyti amžiaus ribą, kai teisė dėl 
sutikimo perduodama vaikui, ir ragina valstybes dalyves apsvarstyti galimybę priimti 
tokius teisės aktus. Todėl vaikai sulaukę tam tikro amžiaus turės teisę duoti sutikimą. 
Tokiu atveju, nebus taikomas reikalavimas atlikti individualų profesionalų sugebėjimų 
vertinimą po konsultacijų su nepriklausomu, kompetentingu ekspertu. Tačiau, Komite-
tas primygtinai rekomenduoja valstybėms dalyvėms užtikrinti, kad, kai jaunesni vaikai 
gali pademonstruoti sugebėjimus reikšti pagrįstas pažiūras dėl savo gydymo, tokioms 
pažiūroms būtų skiriama daug dėmesio.

103. Gydytojai ir sveikatos priežiūros įstaigos turėtų vaikams teikti aiškią ir prieinamą infor-
maciją apie jų teises, susijusias su dalyvavimu pediatriniuose tyrimuose ir klinikiniuose 
bandymuose. Vaikai turi būti informuoti apie tyrimus, siekiant gauti informuotą jų suti-
kimą kaip papildomą procedūrinę apsauginę priemonę.

104. Valstybės dalyvės taip pat turėtų priimti priemones, kurios įgalintų vaikus išreikšti savo 
pažiūras ir pasidalinti patirtimi su jų sveikata ir vystymusi susijusių paslaugų planavi-
mo ir programavimo procesuose. Būtina siekti išsiaiškinti jų pažiūras visais sveikatos 
paslaugų teikimo aspektais (kokios paslaugos yra būtinos, kaip ir kur jas reikėtų teikti, 
paslaugomis pasinaudoti trukdančios diskriminacinės kliūty, sveikatos sistemos specia-
listų kokybė ir požiūriai, kaip skatinti vaikų gebėjimus prisiimti vis didesnę atsakomybę 
dėl savo pačių sveikatos ir vystymosi). Tokią informaciją galima gauti, be viso kito, pa-
sinaudojant grįžtamosios informacijos sistemomis, skirtomis vaikams, kurie naudojasi 
paslaugomis ar dalyvauja tyrimuose ir konsultacijų procesuose, ir ją perduoti vietos ar 
nacionalinėms vaikų taryboms ar parlamentams, kad būtų sukurti vaikų teises gerbian-
tys sveikatos priežiūros paslaugų standartai ir rodikliai.14

14 Komitetas taip pat atkreipia dėmesį į savo bendrojo komentaro Nr. 3 (2003) dėl ŽIV / AIDS ir vaiko teisių 11 ir 12 paragra-
fus ir bendrojo komentaro Nr. 4 dėl paauglių sveikatos 6 paragrafą.
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4.  Švietimo sistemoje ir mokykloje

105. Pagarba vaiko teisei būti išklausytam švietimo sistemoje yra svarbi, siekiant įgyvendinti 
teisę į švietimą. Komitetas reiškia susirūpinimą dėl autoritarizmo, diskriminacijos, nepa-
garbos ir smurto, kurie apibūdina daugelio mokyklų ir klasių realybę. Tokios aplinkos 
nesukuria palankių sąlygų vaikams išreikšti savo pažiūras ir deramai į jas neatsižvelgia.

106. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms imtis veiksmų, kuriant galimybes vai-
kams išreikšti savo pažiūras dėl toliau išvardytų klausimų ir joms skirti daug dėmesio.

107. Visose švietimo aplinkose, įskaitant švietimo programas ankstyvaisiais metais, turėtų 
būti skatinamas aktyvus vaikų vaidmuo dalyvaujamojoje mokymosi aplinkoje.15 Moky-
mas ir mokymasis turėtų atsižvelgti į vaikų gyvenimo sąlygas ir jų perspektyvas. Todėl 
švietimo institucijos turėtų įtrukti vaikų ir jų tėvų pažiūras į mokymo ir mokyklų progra-
mų planavimo procesą.

108. Švietimas apie žmogaus teises gali formuoti vaikų motyvaciją ir elgesį tik tada, kai žmo-
gaus teisės praktikuojamos institucijose, kuriose vaikai mokosi, žaidžia ir gyvena kartu 
su kitais vaikais ir suaugusiaisiais.16 Visų pirma, vaiko teisę būti išklausytam atidžiai ste-
bi vaikai šiose institucijose, kuriose vaikai gali stebėti, ar jų pažiūroms iš tikro skiriama 
daug dėmesio, kaip tai deklaruojama Konvencijoje.

109. Vaikų dalyvavimas yra būtinas, siekiant klasėje sukurti socialinį klimatą, stimuliuojantį 
bendradarbiavimą ir abipusę pagalbą, kuri reikalinga į vaikus orientuotam interakty-
viam mokymuisi. Labai svarbu atsižvelgti į vaiko pažiūras, siekiant panaikinti diskrimi-
naciją, užkirsti kelią patyčioms drausminių priemonių atžvilgiu. Komitetas palankiai ver-
tina bendraamžių savitarpio švietimą ir konsultavimą.

110. Nuolatinis vaikų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese turėtų būti pasiektas, be viso 
kito, pasitelkiant klasių tarybas, studentų tarybas ir studentų atstovus mokyklos valdybo-
se ir komitetuose, kur jie galėtų laisvai reikšti savo pažiūras dėl mokyklų politikų ir elgesio 
kodeksų rengimo ir įgyvendinimo. Šios teisės turi būti įtvirtintos teisės aktuose, negalima 
pasikliauti vien valdžios institucijų, mokyklų ir mokytojų geranoriškumu jas įgyvendinti.

111. Už mokyklos ribų valstybės dalyvės turėtų konsultuotis su vaikais vietos ir nacionali-
niu lygiu dėl visų švietimo politikos aspektų, įskaitant, be viso kito, vaikams palankaus 
švietimo sistemos pobūdžio stiprinimo, formalaus ir neformalaus mokymosi institucijų, 
kurios vaikas suteiktų „antrą galimybę“, mokymo programų, mokymo metodų, mokyklų 
struktūros, standartų, biudžetų sudarymo ir vaiko apsaugos sistemų.

112. Komitetas ragina valstybes dalyves remti nepriklausomų mokinių organizacijų, kurios 
galėtų padėti vaikams, kompetentingai atlikdamos dalyvaujamuosius vaidmenis švieti-
mo sistemoje, kūrimą.

15 UNICEF / UNESCO „Žmogaus teisių požiūris į švietimą visiems – vaikų teisės į švietimą ir teisių švietimo sistemoje įgyven-
dinimo sistema“ (2007).

16 Vaiko teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 1 (2001) dėl švietimo tikslų (Konvencijos 29 straipsnio 1 dalis)  
(CRC/GC/2001/1).
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113. Priimant sprendimus dėl perkėlimo į kitą mokyklos lygį ar pasirenkant mokymo progra-
mą ar kursą, turi būti užtikrinta vaiko teisė būti išklausytam, kadangi tokie sprendimai 
turi didelį poveikį vaiko interesams. Tokie sprendimai turi būti peržiūrėti administra-
cine ar teismine tvarka. Be to, vaiko teisė būti išklausytam turi būti visiškai gerbiama 
su drausme susijusiuose klausimuose.17 Visų pirma sprendimas dėl vaiko pašalinimo 
iš mokymo įstaigos ar mokyklos turi būti peržiūrėtas teismine tvarka, kadangi priešta-
rauja vaiko teisei į švietimą.

114. Komitetas palankiai vertina vaikams palankias mokyklų programas daugelyje šalių, ku-
rios siekia užtikrinti interaktyvias, rūpestingas, apsaugančias, dalyvaujamąsias aplinkas 
ir parengia vaikus ir paauglius aktyviam vaidmeniui visuomenėje ir ugdo atsakingus 
piliečius bendruomenėse.

5.  Žaidimų, rekreacinėje, sporto ir kultūrinėje veikloje

115. Kad vaikai galėtų vystytis ir socializuotis, jiems reikia žaidimų, rekreacinės, fizinės ir kul-
tūrinės veiklos. Tokios veiklos turėtų būti sukurtos, atsižvelgiant į vaikų pageidavimus 
ir sugebėjimus. Būtina konsultuotis su vaikais, kurie gali išreikšti savo pažiūras, dėl žai-
dimo ir poilsio vietų prieinamumo ir tinkamumo. Labai maži vaikai ir kai kurie neįgalūs 
vaikai, kurie negali dalyvauti formalių konsultacijų procesuose, turėtų gauti specialias 
galimybes savo pažiūroms išreikšti.

6.  Darbovietėje

116. Vaikai, kurie pradeda dirbti nesulaukę įstatymais ir Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijų Nr. 138 (1973) ir Nr. 182 (1999) nustatyto amžiaus, turi būti išklausyti vaikams 
palankiose aplinkose, siekiant suprasti jų pažiūras apie situaciją ir jų interesus. Jie turėtų 
būti įtraukti į sprendimo, kuris gerbia ekonominius ir socialinius-struktūrinius apribo-
jimus, taip pat kultūrinį kontekstą, kuriame tokie vaikai dirba, paieškos procesą. Vaikai 
taip pat turėtų būti išklausyti, kai kuriamos politikos, kurios siekia panaikinti pagrindi-
nes vaikų darbo priežastis, ypač švietimo atžvilgiu.

117. Dirbantys vaikai turi teisę būti apsaugoti nuo išnaudojimo pagal įstatymus ir turė-
tų būti išklausyti, kai darbo įstatymų įgyvendinimą tikrinantys inspektoriai apžiūri 
darbo vietas ir sąlygas. Vaikai ir, jei yra, dirbančių vaikų asociacijų atstovai turi būti 
išklausyti darbo įstatymų rengimo metu arba įstatymų vykdymo svarstymo ir verti-
nimo procesų metu.

17 Valstybės dalyvės turėtų vadovautis Komiteto bendruoju komentaru Nr. 8 (2006) dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo 
fizinių bausmių ir kitų žiaurių ar žeminančių bausmių formų, kuris paaiškina dalyvaujamąsias strategijas, skirtas panai-
kinti fizines bausmes (CRC/C/GC/8).
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7.  Smurto situacijose

118. Konvencija įtvirtina vaiko teisę būti apsaugotam nuo visų formų smurto ir valstybių da-
lyvių atsakomybę užtikrini šią teisę kiekvienam vaikui be jokios diskriminacijos. Komite-
tas ragina valstybes dalyves konsultuotis su vaikais dėl teisės aktų, politikos, švietimo ir 
kitų priemonių kūrimo ir įgyvendinimo, siekiant spręsti visų formų smurto klausimą. Bū-
tina skirti ypatingą dėmesį, siekiant užtikrinti, kad marginalizuoti ir nepalankioje padė-
tyje atsidūrę vaikai, pvz., išnaudojami vaikai, gatvės vaikai ar vaikai pabėgėliai, nebūtų 
pašalinti iš konsultacijų proceso, kurio metu siekiama išsiaiškinti pažiūras apie susijusius 
teisės aktus ir politikas.

119. Šiuo atžvilgiu Komitetas palankiai vertina generalinio sekretoriaus pristatyto tyrimo 
apie smurtą prieš vaikus išvadas ir ragina valstybes dalyves visiškai įgyvendinti jo reko-
mendacijas, įskaitant rekomendaciją suteikti vaikams vietą laisvai išreikšti pažiūras ir į 
tas pažiūras deramai atsižvelgti visuose prevencijos, pranešimų apie smurtą prieš juos ir 
smurto stebėsenos aspektuose.18

120. Į daugumą smurto prieš vaikus atvejų nereaguojama, nes vaikai tam tikras išnaudojamo 
elgesio formos supranta kaip priimtinas praktikas ir dėl to, kad trūksta vaikams palankių 
pranešimų apie smurtą mechanizmų. Pavyzdžiui, jie neturi asmenų, kuriais pasitikėtų ir 
galėtų konfidencialiai ir saugiai pranešti apie patirtą blogą elgesį, pvz., fizines bausmes, 
lytinių organų žalojimą ar ankstyvas santuokas, taip pat neturi kanalo, kurį galėtų panau-
doti, kad perduotų savo bendruosius pastebėjimus asmenims, atsakingiems už jų teisių 
įgyvendinimą. Todėl, siekiant veiksmingai įtraukti vaikus į apsaugines priemones, būtina 
informuoti vaikus apie jų teisę būti išklausytiems ir apsaugotiems nuo bet kokių fizinio ir 
psichologinio smurto formų. Valstybės dalyvės turėtų įpareigoti visas vaikų institucijas su-
kurti galimybę paprastai susisiekti su asmenimis ar institucijomis, kuriais galėtų pasitikėti 
ir saugiai pranešti apie smurtą, pvz., pagalbos linijas, ir sukurti vietas, kuriose vaikai galėtų 
pasidalinti savo patirtimi ir pažiūromis apie kovą su smurtu prieš vaikus.

121. Komitetas taip pat atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į tyrime apie smurtą prieš vaikus 
pateiktas generalinio sekretoriaus rekomendacijas remti ir skatinti vaikų organizacijas ir 
vaikų vadovaujamas iniciatyvas, siekiant spręsti smurto klausimą, ir įtraukti šias organi-
zacijas į programų ir priemonių prieš smurtą rengimo, kūrimo ir vertinimo procesus, kad 
vaikai galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį iri apsaugoti save.

8.  Prevencijos strategijų kūrimo procese

122. Komitetas pažymi, kad vaikų nuomonės vis dažniau tampa galinga jėga, siekiant iš-
vengti vaiko teisių pažeidimų. Geros praktikos pavyzdžių galima rasti, be viso kito, vyk-
dant smurto prevenciją mokyklose, kovojant su vaikų išnaudojimu, kai jie verčiami dirb-
ti pavojingus ir sunkius darbus, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gatvės vaikams ir  

18 Nepriklausomo eksperto ataskaita Jungtinių Tautų tyrimui apie smurtą prieš vaikus (A/61/299).
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nepilnamečių justicijos sistemoje. Būtina konsultuotis su vaikais, formuojant teisės 
aktus ir politikas, susijusias su šiomis probleminėmis ir kitomis sritimis. Be to, vai-
kai turėtų dalyvauti susijusių planų ir programų rengimo, plėtojimo ir įgyvendinimo  
procesuose.

9.  Procesuose dėl imigracijos ir prieglobsčio

123. Vaikai, kurie į šalį atvyksta kartu su darbo ieškančiais tėvais ar kaip pabėgėliai, yra labai 
pažeidžiami. Dėl šios priežasties labai svarbu skubiai įgyvendinti jų teisę išreikšti pažiū-
ras apie visus procesų dėl imigracijos ir prieglobsčio aspektus. Migracijos atvejais, vaikas 
turėtų būti išklausytas dėl švietimo lūkesčių ir sveikatos būklės, siekiant vaiką integruoti 
į mokyklą ir sveikatos sistemos paslaugas. Prieglobsčio prašymo atveju, vaikas turi gauti 
papildomą galimybę pateikti priežastis dėl kurių prašo prieglobsčio.

124. Komitetas pabrėžia, kad šie vaikai turi gauti visą susijusią informaciją apie teises ir 
prieinamas paslaugas, įskaitant bendravimo priemones bei procesą dėl imigracijos 
ir prieglobsčio, gimtąja kalba, kad šių vaikų nuomonė būtų išgirsta ir į ją tinkamai 
atsižvelgta procesų metu. Būtina paskirti nemokamą globėją arba patarėją. Prie-
globsčio prašantiems vaikams taip pat reikia veiksmingos šeimos paieškos ir susiju-
sios informacijos apie padėtį kilmės šalyje, kad būtų galima nustatyti jų interesus. 
Vaikams, kurie anksčiau dalyvavo ginkluotuose konfliktuose, gali reikėti specialios 
pagalbos, kad jie galėtų išreikšti savo poreikius. Be to, būtina užtikrinti, kad piliety-
bės neturintys vaikai būtų įtraukti į sprendimų priėmimo procesus tose teritorijose, 
kuriose jie gyvena.19

10.  Nepaprastosios padėties situacijose

125. Komitetas pabrėžia, kad 12 straipsnyje įtvirtinta teisė nenustoja galioja krizinėse situaci-
jose ar po jų. Yra vis daugiau įrodymų apie prasmingą vaikų indėlį konfliktų situacijose, 
sprendimų ir atkūrimo procesuose po konfliktų.20 Todėl Komitetas savo rekomendacijo-
se, pateiktose po 2008 m. įvykusios bendrųjų diskusijų dienos, pabrėžė, kad vaikai, ku-
riuos paveikė ekstremali situacija, turėtų būti raginami ir įgalinami dalyvauti savo padė-
ties ir ateities perspektyvų analizės procesuose. Vaikų dalyvavimas padeda jiems atgauti 
savo gyvenimo kontrolę, prisideda prie reabilitacijos, ugdo organizacinius įgūdžius ir 
stiprina tapatumo jausmą. Tačiau būtina imtis atsargumo priemonių, siekiant apsaugoti 
vaikus nuo trauminių ir žalingų situacijų poveikio.

126. Todėl Komitetas ragina valstybes dalyves remti mechanizmus, kurie sudaro vaikams, 
ypač paaugliams, sąlygas atlikti aktyvų vaidmenį, vykdant atstatymą po ekstremalių si-

19 Žr. Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 6 (2005) dėl nelydimų ir atskirtų vaikų, esančių ne savo kilmės šalyje  
(CRC/GC/2005/6).

20 UNICEF „The participation of children and young people in emergencies: a guide for relief agencies“, Bankokas (2007).
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tuacijų ir priimant pokonfliktinius sprendimus. Būtina išsiaiškinti vaikų pažiūras prog-
ramų vertinimo, kūrimo, įgyvendinimo, stebėjimo ir analizės procesuose. Pavyzdžiui,  
vaikai pabėgėlių stovyklose gali būti raginai prisidėti prie savo pačių saugumo ir ge-
rovės, steigiant vaikų forumus. Būtina suteikti paramą, kad vaikai galėtų steigti tokius 
forumus, tuo pačiu metu užtikrinant, kad jų veikla atitiktų vaikų interesus ir teisę būti 
apsaugotiems nuo žalingų patirčių.

11.  Nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje

127. Dauguma vaikų dalyvavimo galimybių yra bendruomenės lygyje. Komitetas palankiai 
vertina didėjantį jaunimo parlamentų, vaikų tarybų savivaldybėse ir ad hoc konsultaci-
jų, kuriose vaikai gali išreikšti savo pažiūras sprendimų priėmimo procesuose, skaičių. 
Tačiau šios formalaus atstovaujamojo dalyvavimo vietos vyriausybėje struktūros turėtų 
būti tik vienas iš daugelio 12 straipsnio įgyvendinimo vietos lygiu būdų, kadangi tik 
nedidelis vaikų skaičius gali dalyvauti savo vietos bendruomenėse. Politikų ir pareigūnų 
priėmimo valandos, atviros dienos ir apsilankymai mokyklose ir vaikų darželiuose suku-
ria papildomas bendravimo galimybes.

128. Vaikai turėtų būti remiami ir raginami formuoti vaikų vadovaujamas organizacijas ir ini-
ciatyvas, kurios sukurs prasmingo dalyvavimo ir atstovavimo vietą. Be to, vaikai gali pa-
sidalinti savo požiūriais, pavyzdžiui, apie mokyklų, žaidimo aikštelių, parkų, poilsio ir kul-
tūrinių vietų, viešųjų bibliotekų, sveikatos priežiūros įstaigų ir vietos susisiekimo sistemų 
projektavimą, siekiant užtikrinti tinkamesnes paslaugas. Vaikų pažiūros turėtų būti aiškiai 
įtrauktos bendruomenės plėtros planuose, kai būtina organizuoti viešas konsultacijas.

129. Tuo tarpu, tokios dalyvavimo galimybės daugelyje šalių yra sukurtos rajono, regiono, 
federaliniu ir nacionaliniu lygiu, kur jaunimo parlamentai, tarybos ir konferencijos vai-
kams suteikia forumus, kuriuose vaikai gali pristatyti savo pažiūras ir su jomis supažin-
dinti atitinkamas auditorijas. NVO ir pilietinės visuomenės organizacijos sukūrė vaikų 
paramos praktikas, kurios užtikrina atstovavimo skaidrumą ir pasipriešina manipuliavi-
mo arba tokenizmo rizikoms.

130. Komitetas palankiai vertina reikšmingą UNICEF ir NVO indėlį, didinant informuotumą 
apie vaiko teisę būti išklausytam ir dalyvauti visose savo gyvenimo srityse, taip pat ragi-
na jas ir toliau remti vaikų dalyvavimą visuose su jais susijusiuose klausimuose, įskaitant 
visuomeniniu, bendruomeniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, ir sudaryti sąlygas 
keistis geromis praktikomis. Vaikų vadovaujamų organizacijų tinklų kūrimas turėtų būti 
aktyviai skatinamas, siekiant padidinti bendro mokymosi ir kolektyvinio atstovavimo 
platformų galimybes.

131. Tarptautiniu lygiu ypač svarbus vaikų dalyvavimas 1990 m. ir 2002 m. Generalinės 
asamblėjos organizuotuose pasaulio viršūnių susitikimuose vaikams skirtais klausi-
mais ir vaikų įtraukimas į ataskaitų Vaiko teisių komitetui rengimo procesus. Komi-
tetas palankiai vertina vaikų organizacijų ir vaikų atstovų raštiškas ataskaitas ir pa-
pildomą žodinę informaciją valstybių dalyvių vykdomame vaiko teisių įgyvendinimo 
stebėsenos procese ir ragina valstybes dalyves ir NVO remti vaikus, kad jie išreikštų 
savo pažiūras Komitetui.
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D.  PAGRINDINIAI VAIKO TEISĖS BŪTI IŠKLAUSYTAM ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

132. Komitetas ragina valstybes dalyves vengti tokenizmo požiūrių, kurie riboja vaikų pažiū-
rų išraišką, arba sudaro sąlygas vaikams būti išklausytiems, bet deramai neatsižvelgia į 
jų pažiūras. Komitetas akcentuoja, kad suaugusiųjų vykdomas manipuliavimas vaikais, 
kai vaikams pasakoma, ką jie turėtų sakyti, arba kai dėl dalyvavimo iškyla pavojaus grės-
mė, yra neetiškos praktikos ir negali būti suprastos kaip 12 straipsnio įgyvendinimas.

133. Kad dalyvavimas būtų veiksmingas ir prasmingas, jis turi būti suprastas kaip procesas, 
o ne kaip atskiras vienkartis įvykis. Remiantis po Vaiko teisių konvencijos priėmimo  
1989 m. įgyta patirtimi, buvo pasiektas bendras sutarimas dėl pagrindinių reikalavi-
mų, kuriuos būtina įvykdyti, siekiant veiksmingai, etiškai ir prasmingai įgyvendinti  
12 straipsnį. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms integruoti šiuos reikalavi-
mus į teisėkūros ir kitas priemones, siekiant įgyvendinti 12 straipsnį.

134. Visi procesai, kuriuose išklausomas ar dalyvauja vaikas ar vaikai turi būti:

(a) skaidrūs ir informatyvūs – vaikai turi gauti visišką, prieinamą, į įvairovę atsižvelgian-
čią ir pagal amžių tinkančią informaciją apie jų teisę laisvai išreikšti savo pažiūras 
ir tos pažiūroms skirti daug dėmesio, taip pat informaciją, kaip toks dalyvavimas 
vyksta, jo apimtį, tikslą ir galimą poveikį;

(b) savanoriški – vaikai neturėtų būti verčiami prieš savo valią reikšti pažiūras ir turėtų 
būti informuoti, kad bet kuriuo metu gali nutraukti savo dalyvavimą;

(c) pagarbūs – vaikų pažiūros turi būti gerbiamos, o vaikai turėtų gauti galimybes inici-
juoti idėjas ir veiklas. Su vaikais dirbantys suaugusieji turėtų pripažinti, gerbti ir rem-
tis gerais vaikų dalyvavimo pavyzdžiais, tokiais kaip vaikų indėlis šeimos, mokyk-
los, kultūros ir darbo aplinkoje. Jie taip pat turi suprasti socialinius-ekonominius, 
aplinkos ir kultūrinius vaiko gyvenimo kontekstus. Su vaikais dirbantys asmenys ir 
organizacijos turi gerbti vaikų pažiūras dėl dalyvavimo viešuosiuose renginiuose;

(d) aktualūs – klausimai, dėl kurių vaikai turi teisę išreikšti savo pažiūras, turi turėti rea-
lią reikšmę jų gyvenimui ir sudaryti sąlygas remtis savo žiniomis, įgūdžiais ir gebė-
jimais. Be to, būtina sukurti erdves, kuriose vaikai galėtų atkreipti dėmesį ir spręsti 
jiems aktualius ir svarbius klausimus;

(e) palankūs vaikams – aplinka ir darbo metodai turi būti pritaikyti pagal vaiko gebėji-
mus. Turėtų būti numatytas tinkamas laikas ir ištekliai, siekiant užtikrinti, kad vaikai 
būtų tinkamai pasirengę, savimi pasitikėtų ir turėtų galimybę išsakyti savo pažiūras. 
Būtina atsižvelgti į tai, kad vaikams reikia skirtingo lygio paramos ir dalyvavimo 
formų, atitinkančių jų amžių ir didėjančius gebėjimus;

(f ) integraciniai – dalyvavimas turi būti integracinis, vengti egzistuojančių diskrimina-
cijos modelių ir remti marginalizuotų vaikų (ir berniukų, ir mergaičių) galimybes 
dalyvauti (žr. 88 paragrafą). Vaikai nėra vienalytė grupė, todėl dalyvavimas turi už-
tikrinti lygias galimybes visiems be jokios diskriminacijos. Programos taip pat turi 
atsižvelgti į visoms bendruomenėms priklausančių vaikų kultūrą;
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(g) pagrįsti mokymais – suaugusiesiems reikia pasiruošimo, įgūdžių ir paramos, kad 
galėtų sudaryti sąlygas veiksmingam vaikų dalyvavimui, pavyzdžiui, klausymo, 
darbo kartu su vaikais ir jų veiksmingo įtraukimo, atsižvelgiant į didėjančius vaikų 
gebėjimus, įgūdžių. Patys vaikai gali dalyvauti kaip instruktoriai ir tarpininkai ir ska-
tinti veiksmingą dalyvavimą. Jie turėtų gauti galimybes stiprinti savo įgūdžius, pa-
vyzdžiui, veiksmingai dalyvaudami informavimo programose apie savo teises, mo-
kymuose apie susirinkimų organizavimą, lėšų rinkimą, bendravimą su žinia sklaida, 
viešą kalbėjimą ir atstovavimą;

(h) saugūs ir atsižvelgiantys į riziką – tam tikrose situacijose vaikai, išreikšdami savo 
pažiūras, gali susidurti su rizikomis. Suaugusieji atsako už vaikus, su kuriais dirba, 
ir privalo imtis atsargumo priemonių, kad sumažintų smurto, išnaudojimo ar bet 
kurios kitų neigiamų jų dalyvavimo pasekmių rizikas vaikams. Tinkamai apsaugai 
užtikrinti būtinos priemonės apima aiškios vaiko apsaugos strategijos, kuri pripa-
žįsta tam tikras rizikas, su kuriomis susiduria kai kurios vaikų grupės, ir papildomas 
kliūtis, su kuriomis jos susiduria, siekdami gauti pagalbą, sukūrimą. Vaikai turi žinoti 
apie savo teisę būti apsaugoti nuo pavojaus ir kur reikėtų kreiptis dėl pagalbos, jei 
reikia. Investicijos į darbą su šeimomis ir bendruomenėmis yra labai svarbios, sie-
kiant sukurti supratimą apie dalyvavimo vertę ir pasekmes ir sumažinti pavojų, su 
kuriuo, kitu atveju, vaikai susidurtų;

(i) atskaitingi – įsipareigojimas dėl tolesnių veiksmų ir vertinimo yra labai svarbus. Pa-
vyzdžiui, bet kokiose tyrimų ar konsultacijų procesuose vaikai turi būti informuoti, 
kaip jų pažiūros buvo aiškintos ir naudotos ir, jei reikia, gauti galimybę ginčyti ir 
daryti poveikį rezultatų analizei. Vaikai taip pat turi teisę gauti aiškią grįžtamąją in-
formaciją apie jų dalyvavimo poveikį bet kokiems rezultatams. Tam tikrais atvejais, 
vaikai turėtų gauti galimybę dalyvauti tolesnių veiksmų procesuose ar veiklose. Bū-
tina vykdyti vaikų dalyvavimo stebėseną ir vertinimą, jei įmanoma, kartu su vaikais.

E.  IŠVADOS

135. Investicijos į vaiko teisę būti išklausytam visais jį liečiančiais klausimais ir toms pažiū-
roms skirti daug dėmesio yra aiškus ir tiesioginis valstybių dalyvių teisinis įsipareigoji-
mas pagal Konvenciją. Tai yra kiekvieno vaiko teisė be jokios diskriminacijos. Prasmin-
gos galimybės įgyvendinti 12 straipsnį bus pasiektos, tik panaikinant teisines, politines, 
ekonomines, socialines ir kultūrines kliūtis, kuriuos šiuo metu trukdo įgyvendinti vaikų 
galimybes būti išklausytiems ir visiškai dalyvauti visuose su jais susijusiuose klausimuo-
se. Būtinas pasirengimas pasipriešinti prielaidoms apie vaikų sugebėjimus ir skatinti 
aplinkų, kuriose vaikai gali ugdyti ir pademonstruoti gebėjimus, plėtrą. Taip pat būtina 
įsipareigoti dėl išteklių ir mokymo.

134. Valstybės dalyvės, įgyvendindamos šiuos įsipareigojimus, susidurs su iššūkiais. Tačiau tai 
yra pasiekiamas tikslas, jeigu valstybės dalyvės sistemingai įgyvendins šiame bendrajame 
komentare išdėstytas strategijas ir sukurs vaikus ir jų pažiūras gerbiančią kultūrą.
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CRC/C/GC/13 
2011 m. balandžio 18 d.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 13 (2011) 
DĖL VAIKO TEISĖS BŪTI APSAUGOTAM 
NUO BET KOKIOS FORMOS SMURTO
 

I. ĮVADAS

1. 19 straipsnis nurodo:

 „1. Valstybės dalyvės, siekdamos apginti vaiką nuo įvairiausio pobūdžio fizinio ar psi-
chologinio smurto, įžeidimų ar piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo ar nerūpestingo 
elgesio, grubaus elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinį piktnaudžiavimą, kuriuos 
jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens, imasi visų 
reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo priemonių.

 2. Tarp tokių apsaugos priemonių reikiamais atvejais gali būti ir veiksmingos socialinės 
programos, leidžiančios suteikti paramą vaikui ir jį globojantiems asmenims ir išaiškinti, 
pranešti, perduoti nagrinėti, tirti, gydyti ir imtis kitų priemonių minėtais žiauraus elgesio 
su vaiku atvejais, o prireikus iškelti baudžiamąją bylą.“

2. Šio bendrojo komentaro loginis pagrindas. Vaiko teisių komitetas (toliau – Komi-
tetas) parengė šį Vaiko teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 19 straipsnio bendrąjį 
komentarą, nes prieš vaikus naudojamo smurto mastas ir intensyvumas kelia neri-
mą. Smurtui panaikinti skirtos priemonės turi būti stiprinamos ir išplečiamos, siekiant 
veiksmingai užbaigti praktikas, kurios kelia pavojų vaikų vystymuisi ir galimiems vi-
suomenių naudojamiems nesmurtiniams konfliktų sprendimo būdams.

3. Apžvalga. Bendrasis komentaras remiasi šiomis pagrindinėmis prielaidomis ir 
pastebėjimais:

(a) „Smurtas prieš vaikus yra nepateisinamas. Visų smurto prieš vaikus formų galima 
išvengti“;1

1 Nepriklausomo eksperto ataskaitos Jungtinių Tautų tyrimui apie smurtą prieš vaikus (A/61/299) 1 paragrafas.
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(b) vaiko teisėmis pagrįstas požiūris į vaiko globą ir apsaugą reikalauja, kad vyktų po-
kyčiai, susiję su pagarba ir parama vaikų, pirmiausia ne kaip „aukų“, o kaip teisių 
turėtojų orumui ir fiziniam ir psichologiniam vientisumui;

(c) orumo sąvoka reikalauja, kad kiekvienas vaikas būtų pripažintas, gerbiamas ir sau-
gomas kaip teisių turėtojas ir unikalus ir vertingas žmogus, turintis individualią as-
menybę, atskirus poreikius, interesus ir asmeninį gyvenimą;

(d) teisinės valstybės principas turėtų būti visiškai taikomas ne tik suaugusiesiems, bet 
ir vaikams;

(e) vaikų teisė būti išklausytiems ir atsižvelgti į jų pažiūras turi būtų sistemingai gerbia-
ma visuose sprendimų priėmimo procesuose, o jų įgalinimas ir dalyvavimas turėtų 
būti svarbiausias vaiko globos ir apsaugos strategijų ir programų aspektas;

(f ) vaikų teisė pirmiausia atsižvelgti į jų interesus visuose juos liečiančiuose ar su jais 
susijusiuose klausimuose turi būti gerbiama, ypač tais atvejais, kai vaikai yra smur-
to aukos, taip pat visose prevencinėse priemonėse;

(g) svarbiausia yra pirminė visų smurto formų prevencija, remiantis visuomenės svei-
katos, švietimo, socialinių paslaugų ir kitais požiūriais;

(h) Komitetas pripažįsta, kad šeimos, įskaitant išplėstines šeimas, užima svarbiausią 
vietą vaiko globos ir apsaugos bei smurto prevencijos srityse. Tačiau Komitetas taip 
pat pripažįsta, kad dažnai vaikai patiria smurtą šeimose, todėl būtina vykdyti inter-
venciją ir remti vaikus, kai jie tampa sunkumų ir kančių, sukeltų ar sukurtų šeimose, 
aukomis;

(i) Komitetas taip pat žino apie plačiai paplitusį ir intensyvų smurtą prieš vaikus vals-
tybinėse institucijose, kurį vykdo valstybiniai veikėjai, taip pat mokyklos, globos 
centrai, stacionarios globos įstaigos, policija sulaikymo metu ir teisingumo institu-
cijos, kuriuose vaikai gali būti kankinami ar net žudomi. Komitetas yra informuotas 
ir apie smurtą prieš vaikus, kurį dažnai naudoja ginkluotos grupuotės ir valstybinės 
ginkluotosios pajėgos.

4. Smurto apibrėžimas. Šiame bendrajame komentare „smurtas“ reiškia „įvairiausio pobū-
džio fizinį ar psichologinį smurtą, įžeidimą ar piktnaudžiavimą, priežiūros nebuvimą ar 
nerūpestingą elgesį, grubų elgesį ar išnaudojimą, įskaitant seksualinį piktnaudžiavimą“, 
kaip tai nurodyta Konvencijos 19 straipsnio 1 dalyje. Sąvoka „smurtas“ šiame dokumen-
te reiškia visas žalos vaikams formas, kaip nurodyta 19 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis 
2006 m. Jungtinių Tautų tyrime apie smurtą prieš vaikus naudota terminologija. Tačiau 
kiti įvairiems žaloms tipams apibūdinti skirti terminai (sužalojimas, prievarta, priežiūros 
nebuvimas, blogas elgesys ir išnaudojimas) turi tokią pačią reikšmę.2 Liaudies kalboje 
terminas „smurtas“ dažnai suprantamas tik kaip fizinė žala ir (arba) tyčinė žala. Tačiau 
Komitetas primygtinai pabrėžia, kad termino „smurtas“ pasirinkimas šiame komentare 

2 Konvencijos vertimai į kitas kalbas nebūtinai apima tikslius anglų kalbos termino „violence“ atitikmenis.
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neturėtų būti aiškinamas taip, kad sumažintų nefizinės ir (arba) netyčinės žalos poveikį 
ar būtinybę spręsti jos klausimą (pvz., be viso kito, nepriežiūrą ir psichologinę prievartą).

5. Valstybių įsipareigojimai ir šeimos bei kitų veikėjų atsakomybės. Nuorodos į „valsty-
bes dalyves“ siejasi su valstybių dalyvių įsipareigojimais prisiimti atsakomybę dėl vaikų 
ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir provincijos ir savivaldos lygiu. Šie specialieji įsipareigojimai 
apima tinkamą tikrinimą ir pareigą užkirsti kelią smurtui ar žmogaus teisių pažeidimams, 
pareigą apsaugoti vaikus aukas ir liudininkus nuo žmogaus teisių pažeidimų, pareigą iš-
tirti ir nubausti atsakingus asmenis bei pareigą sudaryti galimybes gauti žalos atlyginimą 
dėl žmogaus teisių pažeidimų. Nepriklausomai nuo to, ar buvo smurtaujama, valstybės 
dalyvės turi teigiamą ir aktyvų įsipareigojimą remti ir padėti tėvams ir kitiems globėjams 
pagal savo galimybes ir finansinį pajėgumą, atsižvelgiant į didėjančius vaiko gebėjimus, 
užtikrinti optimaliam vaiko vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas (18 ir 27 str.). Be to, vals-
tybės dalyvės privalo užtikrinti, kad visi asmenys, kurie atlikdami savo darbą, atsako už 
smurto prevenciją, apsaugą nuo smurto ir atsaką į smurtą, taip pat teisingumo sistemos 
darbuotojai spręstų vaiko poreikių ir pagarbos jų teisėms klausimus.

6. Bendrojo komentaro Nr. 13 raida. Šis bendrasis komentaras remiasi Komiteto pateik-
tomis gairėmis ir valstybių dalyvių ataskaitų peržiūra, taip pat atitinkamomis galutinė-
mis pastabomis ir 2000 m. ir 2001 m. vykusių bendrųjų diskusijų dėl smurto prieš vaikus 
dienų rekomendacijomis, bendruoju komentaru Nr. 8 (2006) dėl vaiko teisės būti apsau-
gotam nuo fizinių bausmių ir kitų žiaurių ar žeminančių bausmių formų, taip pat kituose 
bendruosiuose komentaruose pateikta informacija apie smurtą. Bendrasis komentaras 
atkreipia dėmesį į 2006 m. nepriklausomo eksperto ataskaitos, skirtos Jungtinių Tautų 
tyrimui apie smurtą prieš vaikus (A/61/299), rekomendacijas ir kviečia valstybes dalyves, 
nedelsiant įgyvendinti tas rekomendacijas. Komitetas taip pat atkreipia dėmesį į išsa-
mias gaires, pateiktas Alternatyvios globos vaikams gairėse3 ir Jungtinių Tautų agentū-
rų, vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų (NVO), bendruomeninių organizacijų, plė-
tros agentūrų ir pačių vaikų žinias ir patirtį, siekiant praktiškai įgyvendinti 19 straipsnį.4

7. 19 straipsnis kontekste. Komitetas pripažįsta, kad:

(a) 19 straipsnis yra viena iš daugelio tiesiogiai su smurtu susijusi Konvencijos nuos-
tata. Komitetas taip pat pripažįsta tiesioginę fakultatyvinio protokolo dėl vaikų 
pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos bei fakultatyvinio protokolo 
dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose sąsają su 19 straipsniu. Tačiau Ko-
mitetas laikosi nuomonės, kad 19 straipsnis yra pagrindinė nuostata diskusijose 
ir strategijose, kurios nagrinėja ir siekia panaikinti visų formų smurtą platesniame 
Konvencijos kontekste;

(b) 19 straipsnis yra stipriai susijęs su kitomis Konvencijos nuostatomis, kurios tiesio-
giai nesisieja su smurtu. Be straipsnių, kuriuose nurodomos teisės, identifikuojamos  

3 Generalinės asamblėjos rezoliucijos 64/142 priedas.
4 Žr. Vaikų kaip nusikalstamų veikų aukų ir liudytojų apsaugos baudžiamajame procese gaires (Ekonominės ir socialinės 

tarybos rezoliucijos 2005/20 priedas).
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kaip Konvencijos principai (žr. šio bendrojo komentaro V skyrių), 19 straipsnio įgy-
vendinimas turi būti vykdomas, atsižvelgiant į 5, 9, 18 ir 27 straipsnius; 

(c) vaikų teisės, kad būtų gerbiamas žmogiškasis orumas, fizinis ir psichologinis vien-
tisumas ir užtikrinama vienoda apsauga pagal įstatymą, taip pat pripažįstamos ki-
tuose tarptautiniuose ir regioniniuose žmogaus teisių dokumentuose;

(d) siekiant įgyvendinti 19 straipsnį, nacionalinės, regioninės ir tarptautinės žmogaus 
teisių įstaigos, mechanizmai ir Jungtinių Tautų agentūros turėtų bendradarbiauti;

(e) ypač svarbus bendradarbiavimas su generalinio sekretoriaus specialiuoju atstovu 
smurto prieš vaikus klausimams, kuris turi įgaliojimus skatinti Jungtinių Tautų tyri-
mo apie smurtą prieš vaikus rekomendacijų įgyvendinimą, artimai bendradarbiau-
jant su valstybėmis narėmis ir kitais partneriais, įskaitant Jungtinių Tautų agentūras 
ir organizacijas, pilietinės visuomenės organizacijas ir vaikus, siekiant užtikrinti vai-
ko teisę būti apsaugotam nuo visų formų smurto.

8. Platinimas. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms platinti šį bendrąjį ko-
mentarą vyriausybinėse ir administracinėse struktūrose, tėvams, kitiems globėjams, 
vaikams, profesinėms organizacijoms, bendruomenėms ir pilietinei visuomenei. Vals-
tybės dalyvės turėtų naudoti visus platinimo kanalus, įskaitant spausdintinę žinias-
klaidą, internetą ir vaikų bendravimo priemones. Todėl bendrasis komentaras turės 
būti išverstas į atitinkamas kalbas, įskaitant gestų kalbą, Brailio raštą, parengtas neį-
galiems vaikams pritaikytu formatu. Be to, reikės parengti kultūriškai tinkamas ir vai-
kams palankias versijas, organizuoti kursus ir seminarus, įgyvendinti pagal amžių ir 
negalią pritaikytą paramą, siekiant aptarti bendrojo komentaro poveikį ir geriausius 
jo įgyvendinimo būdus, taip pat dokumentą įtraukti į visų su vaikais dirbančių specia-
listų mokymo programą.

9. Ataskaitų teikimo reikalavimai pagal Konvenciją. Komitetas atkreipia valstybių da-
lyvių dėmesį į ataskaitų teikimo reikalavimus, išdėstytus gairėse dėl ataskaitų teikimo 
pagal sutartis (CRC/C/58/Rev.2 ir Corr.1), bendrajame komentare Nr. 8 (53 paragrafe) 
ir Komiteto baigiamosiose pastabose, parengtose po dialogų su atitinkamų valstybių 
dalyvių atstovais. Šis bendrasis komentaras įtvirtina ir nurodo priemones, apie kurias 
valstybės dalyvės turėtų pateikti informaciją pagal Konvencijos 44 straipsnį teikiamose 
ataskaitose. Komitetas taip pat rekomenduoja valstybėms dalyvėms įtraukti informaciją 
apie Jungtinių Tautų tyrimo apie smurtą prieš vaikus (A/61/299 116 paragrafas) reko-
mendacijų įgyvendinimo pažangą. Ataskaitos turėtų apimti įstatymus ir kitus reglamen-
tus, pasitelktus, siekiant uždrausti smurtą ir tinkamai įsikišti smurto atvejais, taip pat 
smurto prevencijos priemones, sąmoningumo didinimo veiklas ir teigiamų, nesmur-
tinių santykių skatinimą. Ataskaitose taip pat reikėtų nurodyti, kas atsako už vaiką ir 
šeimą kiekviename intervencijos (ir prevencijos) etape, taip pat atsakomybes, kuriuose 
etapuose ir pagal kokias aplinkybes specialistai gali kištis, ir kaip bendradarbiauja skir-
tingi sektoriai.

10. Papildomi informacijos šaltiniai. Komitetas taip pat ragina Jungtinių Tautų agentūras, 
nacionalines žmogaus teisių institucijas, NVO ir kitas kompetentingas institucijas teikti 
atitinkamą informaciją apie visų formų smurto teisinį statusą ir paplitimą bei jų panaiki-
nimo pažangą.
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II. TIKSLAI

11. Šio bendrojo komentaro tikslai yra tokie:

(a) valstybėms dalyvėms pateikti gaires, kurios padėtų suprasti jų įsipareigojimus pagal 
Konvencijos 19 straipsnį uždrausti, išvengti ir reaguoti į visų formų fizinį ar psicholo-
ginį smurtą, sužalojimą ar prievartą, nepriežiūrą ar priežiūros trūkumą, blogą elgesį ar 
vaikų išnaudojimą, įskaitant seksualinę prievartą, kai vaiką prižiūri tėvas (-ai), teisėtas 
(-i) globėjas (-ai) ar bet kuris kitas asmuo, įskaitant valstybinius veikėjus;

(b) išdėstyti teisines, teismines, administracines, socialines ir edukacines priemones, 
kurių valstybės dalyvės privalo imtis;

(c) įveikti izoliuotas, suskaidytas ir atsako iniciatyvas, siekiant spręsti vaiko globos ir 
apsaugos klausimą, kurios turėjo ribotą poveikį visų formų smurto prevencijai ir 
panaikinimui;

(d) remti holistinį požiūrį į 19 straipsnio įgyvendinimą, remiantis Konvencijos bendrą-
ja perspektyva dėl vaikų teisių, susijusių su išgyvenimu, orimu, gerove, sveikata, 
vystymusi, dalyvavimu ir nediskriminavimu, kurių įgyvendinimui kyla grėsmė dėl 
smurto, užtikrinimo;

(e) valstybėms dalyvėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims suteikti pagrindą vysty-
ti ir koordinuoti smurto panaikinimo sistemą, vadovaujantis visapusiškomis vaiko 
teisėmis pagrįstos globos ir apsaugos priemonėmis;

(f ) akcentuoti, kad visos valstybės dalyvės privalo veikti nedelsdamos, kad įgyvendin-
tų savo įsipareigojimus pagal 19 straipsnį.

III. SMURTAS VAIKŲ GYVENIME

12. Iššūkiai. Komitetas pripažįsta ir sveikina įvairias vyriausybių ir kitų institucijų parengtas 
iniciatyvas, kurios siekia užkirsti kelią smurtui prieš vaikus ir į jį reaguoti. Nepaisant šių 
pastangų, vykdomų iniciatyvų nepakanka. Daugelyje valstybių teisinėms sistemoms vis 
dar nepavyksta uždrausti visų smurto prieš vaikus formų, o kai tokie įstatymai egzistuo-
ja, jų vykdymas yra netinkamas. Plačiai paplitusios socialinės ir kultūrinės pažiūros ir 
praktikos toleruoja smurtą. Vykdomų priemonių poveikis yra ribotas dėl žinių ir duome-
nų bei supratimo apie smurtą prieš vaikus ir pagrindines jo priežastis trūkumo, taip pat 
dėl atsako pastangų, kurios dėmesį skiria simptomams ir pasekmėms, o ne priežastims, 
ir dėl strategijų, kurios yra suskaidytos, o ne integruotos. Šiai problemai spręsti skirti 
ištekliai yra nepakankami.

13. Žmogaus teisių imperatyvas. Valstybės dalyvės, vadovaudamosi Konvencija, privalo 
spręsti smurto prieš vaikus paplitimo ir dažnumo klausimą ir jį panaikinti. Pagrindinių 
vaikų teisių į pagarbą jų žmogiškajam orumui ir fiziniam ir psichologiniam vientisumui 
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užtikrinimas ir skatinimas, užkertant kelią visų formų smurtui, yra labai svarbus, siekiant 
skatinti visas Konvencijoje numatytas vaiko teises. Visi šiame dokumente pateikti argu-
mentai sustiprina, tačiau nepakeičia šio žmogaus teisių imperatyvo. Todėl, prevencijos 
ir atsako į smurtą strategijos ir sistemos turi remtis vaiko teisių, o ne gerovės požiūriu  
(žr. 53 paragrafą).

14. Visuomenės vystymasis ir vaikų indėlis. Pagarbi, palaikanti vaikų auklėjimo aplinka 
be smurto palaiko vaikų individualių asmenybių įgyvendinimą ir puoselėja socialių, at-
sakingų ir aktyviai prisidedančių piliečių vystymąsi vietos bendruomenėje ir plačiojoje 
visuomenėje. Pagal tyrimų duomenis egzistuoja mažesnė tikimybė, kad smurto nepa-
tyrę ir sveikai besivystantys vaikai smurtaus vaikystėje ar sulaukę pilnametystės. Smurto 
prevencija vienoje kartoje sumažina jo tikimybę kitoje. Todėl 19 straipsnio įgyvendini-
mas yra pagrindinė strategija, siekiant sumažinti ir išvengti visų formų smurto visuome-
nėse ir prisidėti prie „socialinės pažangos ir gyvenimo sąlygų gerinimo“ ir „laisvės, teisin-
gumo ir taikos žemėje“ „žmonių giminei“, kurioje vaikai turi su suaugusiaisiais vienodą 
vietą ir vertę (Konvencijos preambulė).

15. Išgyvenimas ir vystymasis – pražūtingas smurto prieš vaikus poveikis. Smurtas turi 
neigiamą poveikį vaikų išgyvenimui ir „fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir so-
cialiniam vystymuisi“ (27 straipsnio 1 dalis), kaip tai aprašyta toliau:

(a) trumpalaikės ir ilgalaikės smurto pieš vaikus ir blogo elgesio su vaikais pasekmės 
sveikatai yra plačiai pripažintos. Jos apima mirtinus ir nemirtinus sužalojimus (gali 
būti negalios priežastis), fizinės sveikatos problemas (įskaitant nesugebėjimą klestėti, 
vėliau plaučių, širdies ir kepenų ligas ir lytiniu keliu plintančias ligas), pažinimo su-
trikimus (įskaitant prastus mokymosi ir darbo rezultatus), psichologines ir emocines 
pasekmes (tokias kaip atstūmimo ir palikimo jausmas, pažeistas gebėjimas prisirišti, 
traumos, baimė, nerimas, nesaugumo jausmas ir pažeistas pasitikėjimas savimi), psi-
chinės sveikatos (pvz., nerimo ir depresinius sutrikimus, haliucinacijas, atminties su-
trikimus ir bandymus nusižudyti), sveikatai pavojų keliantį elgesį (pvz., piktnaudžiavi-
mą priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis ir ankstyvą lytinį gyvenimą);

(b) vystymosi ir elgesio pasekmės (tokios kaip mokyklos nelankymas, agresyvus, an-
tisocialinis, destrukcinis ir tarpasmeninis destrukcinis elgesys) gali tapti, be viso 
kito, santykių blogėjimo, pašalinimo iš mokyklos ir nusižengimo įstatymams prie-
žastimi. Turima įrodymų, kad dėl smurto poveikio padidėja tolesnės vaiko vikti-
mizacijos ir smurtinių patirčių kaupimo grėsmė, įskaitant partnerių smurtą inty-
miuose santykiuose;5

(c) valstybėje vykdomos despotiškos ar „nulinės tolerancijos“ politikos, reaguojant į 
vaikų smurtą, poveikis vaikams, ypač paaugliams, daro itin didelę žalą, kadangi tai 
yra baudžiamasis požiūris, viktimizuojantis vaikus, pagal kurį į smurtą reaguojama 
smurtu. Tokias politikas dažnai formuoja visuomenės išreikštas susirūpinimas dėl 

5 Žr. nepriklausomo eksperto Paulo Sérgio Pinheiro ataskaitą „Pasaulinė ataskaita apie smurtą prieš vaikus“ Jungtinių Tau-
tų generalinio sekretoriaus tyrimui apie smurtą prieš vaikus (Ženeva, 2006), 63–66 psl.
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piliečių saugumo ir tokiems klausimams žiniasklaidoje skiriamas ypatingas dėme-
sys. Valstybės politika dėl visuomenės saugumo turėtų kruopščiai apsvarstyti pa-
grindines vaikų įvykdomų nusikaltimų priežastis, kad numatytų galimybę išeiti iš 
užburto rato, kur prieš smurtą kovojama smurtu.

16. Smurto prieš vaikus kaina. Žmogiškosios, socialinės ir ekonominės išlaidos, susijusios 
su vaikų teisės į apsaugą neigimu, yra didžiulės ir nepriimtinos. Tiesioginės išlaidos gali 
apimti medicininę priežiūrą, teisines ir socialinės rūpybos paslaugas bei alternatyvią glo-
bą. Netiesioginės išlaidos gali apimti galimus ilgalaikius sužalojimus ar negalią, psicho-
logines pasekmes ar kitą poveikį aukos gyvenimo kokybei, švietimo proceso sutrukdy-
mą ar nutraukimą ir produktyvumo praradimą tolesniame vaiko gyvenime. Jos taip pat 
apima su baudžiamojo teisingumo sistema susijusias išlaidas, patirtas dėl nusikaltimų, 
kuriuos įvykdė smurtą patyrę vaikai. Socialinės išlaidos, susidarančios dėl demografinio 
disbalanso dėl diskriminacinio mergaičių pašalinimo prieš gimimą, yra didelės ir gali 
turėti įtakos padidėjusiam smurtui prieš mergaites, įskaitant jų pagrobimą, ankstyvas ir 
priverstines santuokas, prekybą žmonėmis seksualiniais tikslais ir seksualinį smurtą.

 

IV. 19 STRAIPSNIO TEISINĖ ANALIZĖ

A. 19 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. „…įvairiausio pobūdžio...“

17. Jokių išimčių. Komitetas nuolat laikėsi požiūrio, kad bet kokio pobūdžio smurtas, nors 
ir nestiprus, prieš vaikus yra nepriimtinas. Išsireiškimas „įvairiausio pobūdžio fizinio ar 
psichologinio smurto“ nepalieka vietos jokiam įteisintam smurto prieš vaikus lygiui. 
Dažnumas, žalos sunkumo laipsnis ir ketinimas pakenkti nėra būtinoji smurto apibrėži-
mo sąlyga. Valstybės dalyvės gali remtis šiais veiksniais intervencijos strategijose, siek-
damos sudaryti sąlygas proporcingam atsakui, kuris atsižvelgia į vaiko interesus, tačiau 
apibrėžimai negali panaikinti absoliučios vaiko teisės į žmogiškąjį orumą ir fizinį ir psi-
chologinį vientisumą, kai tam tikros smurto formos yra apibūdinamos kaip teisiškai ir 
(arba) socialiai priimtinos.

18. Vaiko teisėmis pagrįstų apibrėžimų būtinybė. Valstybės dalyvės privalo sukurti nacio-
nalinius vaiko gerovės, sveikatos ir vystymosi standartus, kadangi šių sąlygų užtikrini-
mas yra pagrindinis vaikų globos ir apsaugos tikslas. Siekiant užkirsti visų 19 straipsnyje 
nurodytų formų smurtą visose aplinkose, būtina parengti aiškius, pritaikomus teisinius 
apibrėžimus. Tokie apibrėžimai turi atsižvelgti į bendrajame komentare pateiktas gaires, 
turi būti pakankamai aiškūs, kad galėtų būti naudojami, taip pat pritaikomi skirtingose 
visuomenėse ir kultūrose. Būtina skatinti pastangas standartizuoti apibrėžimus tarptau-
tiniu mastu (siekiant palengvinti duomenų rinkimą ir tarpvalstybinį keitimąsi patirtimi).

19. Smurto formų apžvalga. Toliau pateiktas nebaigtinis smurto formų sąrašas taikomas 
visiems vaikams visose aplinkose, taip pat pereinant iš vienos aplinkos į kitą. Prieš vaikus 
gali smurtauti suaugusieji arba kiti vaikai. Be to, kai kurie vaikai žaloja save. Komitetas 
pripažįsta, kad dažnai smurto formos vyksta kartu ir gali apimti kelias čia dėl patogumo 
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nurodytas kategorijas. Ir berniukai, ir mergaitės susiduria su visų formų smurto pavoju-
mi, tačiau dažnai smurtas turi lyties komponentą. Pavyzdžiui, mergaitės gali dažniau pa-
tirti seksualinį smurtą namuose, o berniukai gali susidurti ir patirti smurtą baudžiamojo 
teisingumo sistemoje (taip pat žr. 72 paragrafo b punktą apie smurtą dėl lyties).

20. Priežiūros nebuvimas ir nerūpestingas elgesys. Priežiūros nebuvimas reiškia nesu-
gebėjimą patenkinti vaikų fizinių ir psichologinių poreikių, apsaugoti nuo pavojaus arba 
gauti medicinos, gimimo registracijos ar kitas paslaugas, kai už vaikų globą atsakingi 
asmenys turi priemones, žinias ir galimybes naudotis paslaugomis. Tai apima:

(a) fizinės priežiūros nebuvimą – nesugebėjimas apsaugoti vaikų nuo sužalojimų,6 
įskaitant dėl priežiūros stokos, arba nesugebėjimas aprūpinti vaiko pagrindiniais 
reikmenimis, įskaitant maistą, pastogę, rūbus ir pagrindinę medicininę priežiūrą;

(b) psichologinę arba emocinę nepriežiūrą, įskaitant emocinės paramos ir meilės sto-
ką, nuolatinį dėmesio vaikui trūkumą, globėjų „psichologinį neprieinamumą“, kai 
šie nepastebi vaiko užuominų ir signalų, taip pat parnerio smurtą intymiuose san-
tykiuose, piktnaudžiavimą narkotinėmis ir alkoholinėmis medžiagomis;

(c) vaiko fizinės ar protinės sveikatos priežiūros nebuvimą – pagrindinės medicininės 
priežiūros nesuteikimas;

(d) nesirūpinimą ugdymu – įstatymų, pagal kuriuos globėjai privalo užtikrinti, kad vai-
kai įgis išsilavinimą, lankydami mokyklą ar kitu būdu, nesilaikymas; ir

(e) išsižadėjimą – praktika, kuri kelia didžiulį susirūpinimą ir kai kuriuose visuomenėse 
neproporcingai paliečia, be viso kito, nesantuokinius vaikus, neįgalius vaikus.7

21. Psichologinis smurtas. „Psichologinis smurtas“ pagal Konvenciją dažnai apibūdinamas 
kaip psichologinė nepriežiūra, psichologinė prievarta, užgauliojimai, emocinė prievarta 
arba priežiūros nebuvimas, taip pat gali apimti:

(a) nuolatinio kenksmingo bendravimo su vaiku formas, pavyzdžiui, vaikams sakoma, 
kad jie yra nieko verti, nemylimi, nepageidaujami, yra pavojuje ar vertingi tik tam, 
kad patenkintų kitų poreikius;

(b) gąsdinimą, terorizavimą ir grasinimą, išnaudojimą, tvirkinimą, niekinimą, izoliavi-
mą, ignoravimą ir favoritizmą;

(c) emocinio atsako nebuvimą, psichinės sveikatos, medicininės priežiūros ir švietimo 
poreikių nepaisymą;

6 Valstybės dalyvės taip pat privalo remti globėjus, siekdamos išvengti nelaimingų atsitikimų (19 straipsnis ir 24 straipsnio 
2 dalies e punktas).

7 Daugelyje šalių vaikai yra paliekami, nes skurdžiai gyvenantys tėvai ir globėjai negali vaikų išlaikyti. Pagal apibrėžimą 
priežiūros nebuvimas – tai nesugebėjimas pasirūpinti vaikais, kai tėvai turi priemones, būtinas vaiko poreikiams pa-
tenkinti. Komitetas ragina valstybes dalyves teikti tėvams ir teisėtiems globėjams paramą, reikalingą tinkamam vaikų 
auklėjimui. (Konvencijos 18 straipsnio 2 dalis).
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(d) įžeidinėjimą, pravardžiavimą, žeminimą, menkinimą, išjuokimą ir vaiko jausmų 
įžeidimą;

(e) smurtą šeimoje;

(f ) įkalinimą vienutėje, izoliavimą ar žeminimą, sulaikymo sąlygų bloginimą; ir

(g) suaugusiųjų ir kitų vaikų vykdomas psichologines patyčias ir žeminimą8, taip pat 
ir naudojant informacijos ir ryšių technologijas (IRT), tokias kaip mobilieji telefo-
nai ir internetas (žinomas kaip priekabiavimas skaitmeninėje erdvėje).

22. Fizinis smurtas apima mirtiną ir nemirtiną fizinį smurtą. Komitetas laikosi nuomonės, 
kad fizinis smurtas apima:

(a) visas fizines bausmes ir kitas kankinimų, žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elge-
sio ar bausmių formas; ir

(b) suaugusiųjų ir kitų vaikų vykdomą fizinį priekabiavimą ir žeminimą.

23. Neįgaliems vaikams gali būti taikomos konkrečios fizinio smurto formos, pavyzdžiui:

(a) priverstinė sterilizacija (ypač mergaitėms);

(b) smurtas, pateisinamas kaip gydymas (pavyzdžiui, elektrokonvulsinis gydymas ir 
elektros šokas, naudojamas kaip priešiškumo gydymas, siekiant kontroliuoti vaikų 
elgesį); ir

(c) sąmoningas vaikų suluošinimas, siekiant juos išnaudoti elgetavimui gatvėse ar kur 
kitur.

24. Fizinė bausmė. Komitetas bendrajame komentare Nr. 8 (11 paragrafas) apibrėžė „fi-
zinę“ bausmę kaip bet kurią bausmę, panaudojant fizinę jėgą ir siekiant sukelti, nors 
ir nestiprų, skausmą ar diskomfortą. Dažniausiai tokios bausmės apima vaikų muši-
mą (pliaukštelėjimą, sudavimą plaštaka, pliaukštelėjimą per užpakalį) ranka ar įrankiu 
(rimbu, lazda, diržu, batu, mediniu šaukštu ir kt.). Tačiau fizinės bausmės gali apimti ir 
vaiko spardymą, purtymą ir mėtymą, braižymą, žnaibymą, kandžiojimą, plaukų tam-
pymą ir mušimą per ausis, mušimą vytele, vaikų vertimą likti nepatogioje padėtyje, 
deginimą, plikymą karštu vandeniu ar priverstinį rijimą. Komiteto nuomone, fizinė 
bausmė visada yra žeminanti. Kitos konkrečios fizinės bausmės formos yra išvardytos 
nepriklausomo eksperto ataskaitoje Jungtinių Tautų tyrimui apie smurtą prieš vaikus 
(A/61/299 26, 60 ir 62 paragrafai).

25. Seksualinė prievarta ir išnaudojimas. Seksualinė prievarta ir išnaudojimas apima:

8 „Žeminimas“ reiškia ritualus ir kitus veiksmus, kuri apima priekabiavimą, smurtą ar žeminimą, naudojamą kaip asmens 
inicijavimo į grupę būdą.
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(a) vaiko skatinimą ar vertimą užsiimti neteisėta ar psichologiškai žalinga seksualine 
veikla;9

(b) vaikų naudojimą komercinio seksualinio išnaudojimo tikslu; ir

(c) vaikų naudojimą garso ar vizualiniuose vaizduose, vaizduojančiuose vaiko seksua-
linę prievartą;

(d) vaikų prostituciją, seksualinę vergovę, seksualinį išnaudojimą kelionių ir turizmo 
srityje, prekybą vaikais (šalyje ir už jos ribų) ir vaikų pardavimą seksualiniais tikslais, 
taip pat priverstines santuokas. Dauguma vaikų patiria seksualinę viktimizaciją ne-
susijusią su fizine jėga ar suvaržymu, tačiau tokie veiksmai turi vienodą psichologiš-
kai trikdantį išnaudojamąjį ir trauminį poveikį.

26. Kankinimas ir nežmoniškas ar žeminantis elgesys ar bausmė apima visų formų 
smurtą prieš vaikus, siekiant išgauti prisipažinimą, be teismo sprendimo nubausti vaikus 
dėl neteisėto ar nepageidaujamo elgesio, priversti vaikus užsiimti veikla prieš jų valią. 
Dažniausiai tokias smurto formas naudoja policijos pajėgos ir teisėsaugos pareigūnai, 
stacionarių ar kitų institucijų darbuotojai ir asmenys, turintys galią prieš vaikus, įskaitant 
nevalstybinius ginkluotus veikėjus. Dažnai aukomis tampa marginalizuoti, nepalankio-
je padėtyje atsidūrę ir diskriminuojami vaikai, kurių nesaugo suaugusieji, atsakingi už 
vaikų teisių ir interesų gynimą. Tai taip pat apima su įstatymų pažeidimais susijusius 
vaikus, gatvės vaikus, mažumos ir vietos grupėms priklausančius vaikus, taip pat nelydi-
mus vaikus. Tokių veiksmų žiaurumas dažnai sukelia visą gyvenimą trunkančią fizinę ir 
psichologinę žalą ir socialinį stresą.

27. Smurtas vaikų tarpe apima fizinį, psichologinį ir seksualinį smurtą, dažnai kai vieni vaikai 
ar vaikų grupė tyčiojasi iš kitų vaikų. Tokie veiksmai ne tik pažeidžia vaiko fizinį ir psicho-
loginį vientisumą ir gerovę trumpuoju laikotarpiu, tačiau dažnai turi stiprų poveikį vaiko 
vystymuisi, švietimui ir socialinei integracijai vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Be to, jaunimo 
gaujose naudojamas smurtas turi didelę žalą vaikams kaip aukoms ir kaip dalyviams. Nors 
vaikai yra veikėjai, už šiuos vaikus atsakingų suaugusiųjų vaidmuo yra labai svarbus, sie-
kiant tinkamai reaguoti ir išvengti tokio smurto, užtikrinant, kad priemonės nesustiprintų 
smurto, kai naudojamas baudžiamasis požiūris ir su smurtu kovojama, pasitelkiant smurtą.

28. Savęs žalojimas apima valgymo sutrikimus, piktnaudžiavimą priklausomybę sukelian-
čiomis medžiagomis ir jų vartojimą, susižalojimą, mintis apie savižudybę ir savižudybę. 
Komitetas išreiškia didelį susirūpinimą dėl savižudybių paauglių tarpe.

29. Žalingos praktikos apima, tačiau neapsiriboja, toliau išvardytomis praktikomis:

(a) fizinės bausmės ir kitos žiaurios ar žeminančios bausmės;

9 Seksualinė prievarta apima bet kokią seksualinę veiklą, kurią vaikui primeta suaugusysis ir nuo kurios vaikas yra apsau-
gotas pagal baudžiamąją teisę. Seksualinė veikla taip pat laikoma prievarta, jeigu ją įvykdo vaikas prieš kitą vaiką, ne-
pilnametis nusikaltėlis yra žymiai vyresnis už vaiką auką arba naudoja jėgą, grasinimus arba kitas spaudimo priemones. 
Seksualinė veikla tarp vaikų nėra laikoma seksualine prievarta, jeigu vaikai yra vyresni nei seksualinės veiklos laisva valia 
amžiaus riba, kurią nustato valstybė dalyvė.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 13 (2011) DĖL VAIKO TEISĖS BŪTI APSAUGOTAM NUO BET KOKIOS FORMOS SMURTO



227

(b) moters lytinių organų žalojimas;

(c) amputacija, rišimas, randavimas, deginimas ir ženklinimas;

(d) smurtinės ir žeminančios inicijavimo apeigos, priverstinis mergaičių maitinimas, 
penėjimas, nekaltybės patikrinimas (mergaičių lytinių organų apžiūra);

(e) priverstinės santuokos ir ankstyvos santuokos;

(f ) „garbės“ nusikaltimai, keršto išpuoliai (kai dėl tarps skirtingų grupių kylančių ginčų 
kenčia dalyvaujančių šalių vaikai), su kerštu susijusios mirtys ir smurtas;

(g) kaltinimai raganavimu ir susijusios žalingos praktikos, pvz., egzorcizmas;

(h) uvektomija ir dantų traukimas.

30. Smurtas žiniasklaidoje. Žiniasklaida, ypač geltonoji spauda, yra linkusi akcentuoti šo-
kiruojančius įvykius, todėl sukuria šališką, stereotipais pagrįstą vaikų, ypač nepalankio-
je padėtyje atsidūrusių vaikų ir paauglių, įvaizdį. Tokie vaikai dažnai vaizduojami kaip 
agresyvūs asmenys ar nusikaltėliai tik todėl, kad jie kitaip elgiasi ar rengiasi. Tokie įtvir-
tinti stereotipai turi įtakos valstybių politikoms, kurios remiasi baudžiamuoju požiūriu ir 
gali pateisinti smurtą kaip reakciją į tariamą ar faktinį vaikų ir jaunuolių nusižengimą.

31. Smurtas, naudojant informacijos ir ryšių technologijas.10 Vaikų apsaugos pavojai, 
susiję su IRT, apima šias iš dalies sutampančias sritis:

(a) seksualinę vaikų prievartą, siekiant sukurti vizualinius ir garsiniu vaikų prievartavi-
mo vaizdus (internetas ir IRT sudaro tam palankias sąlygas);

(b) nepadorių vaikų ar atskirus vaikus ar jų grupes pajuokiančių nuotraukų ir pseudo 
nuotraukų („morfavimo“) ir vaizdo įrašų darymo, gaminimo, leidimo daryti, platini-
mo, demonstravimo, turėjimo ar reklamavimo procesą;

(c) vaikus kaip IRT naudotojus:

(i) vaikai, kaip informacijos gavėjai, gali susidurti su faktiškai ar galimai žalingais 
skelbimais, brukalais, reklama, asmenine informacija ir turiniu, kuris yra agre-
syvus, smurtinis, kupinas neapykantos, šališkas, rasistinis, pornografinis11, ne-
pageidaujamas ir (arba) klaidinantis;

(ii) vaikai, kaip asmenys, bendraujantys su kitais per IRT, gali patirti patyčias, su-
sidurti su priekabiavimu ar persekiojimu (vaiko „viliojimas“) ir (arba) verčiami, 

10 Informacinės technologijos, tokios kaip internetas ir mobilieji telefonai, turi didelį potencialią kaip teigiami įrankiai, pa-
dedantys apsaugoti vaikus ir pranešti apie įtariamus ar faktinius smurto ar blogo elgesio atvejus. Turi būti sukurta ap-
sauginė aplinka, pasitelkiant informacijų technologijų reguliavimą ir stebėjimą, įskaitant vaikų įgalinimą saugiai naudoti 
šias technologijas.

11 Pornografija gali padidinti vaikų prieš vaikus naudojamą seksualinę prievartą, nes pornografiją matę vaikai gali „išban-
dyti“ tai, ką matė su jaunesniais vaikais, kuriais gali lengvai pasinaudoti ar kuriuos kontroliuoja.
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apgauti ar įtikinti susitikti su nepažįstamaisiais realiame gyvenime, taip pat 
rengiami įsitraukti į seksualinę veiklą ir (arba) pateikti asmeninę informaciją;

(iii) vaikai, kaip veikėjai, gali tyčiotis ar priekabiauti prie kitų, žaisti žaidimus, kurie 
turi neigiamą įtaką psichologiniam vystymuisi, kurti ir įkelti netinkamą seksu-
alinio pobūdžio medžiagą, teikti klaidinančią informaciją ar patarimus ir (arba) 
nelegaliai parsisiųsti informaciją, užsiimti kompiuteriniu įsilaužimu, žaisti azar-
tinius žaidimus, užsiimti finansinėmis apgaulėmis ir (arba) terorizmu.12

32. Instituciniai ir sisteminiai vaiko teisių pažeidimai. Už vaiko apsaugą nuo visų formų 
smurto atsakingos valdžios institucijos visuose valstybės lygiuose gali tiesiogiai arba 
netiesiogiai sukelti žalą dėl veiksmingų įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo 
priemonių stokos. Toks neveikimas apima negebėjimą priimti ar peržiūrėti teisės aktus 
ar kitas nuostatas, netinkamą įstatymų ir kitų reglamentų įgyvendinimą, nepakankamą 
aprūpinimą materialiniais, techniniais ir žmogiškaisiais ištekliais ir gebėjimais identifi-
kuoti, išvengti ir reaguoti į smurtą prieš vaikus. Neveikimas taip pat reiškia nepakan-
kamą priemonių ir programų aprūpinimą pažangos vertinimo, stebėjimo ar analizės 
įrankiais ar veiksmų, nukreiptų prieš smurtą prieš vaikus, trūkumą. Be to, imdamiesi tam 
tikrų veiksmų, specialistai gali piktnaudžiauti vaiko teise būti apsaugotam nuo smurto, 
pavyzdžiui, jeigu savo pareigas vykdo, neatsižvelgdami į vaiko interesus, pažiūras ir vys-
tymosi tikslus.

2. „patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens“

33. „Globėjų“ apibrėžimas. Komiteto nuomone, nepaisant pagarbos didėjantiems vaiko 
gebėjimams ir vis didėjančiam savarankiškumui, visus 18-os metų nesulaukusius asme-
nis kažkas globoja arba tūrėtų globoti. Egzistuoja tik trys sąlygos vaikams – emancipaci-
ja13, pagrindinio ar įgaliotojo globėjo globa arba valstybės globa de facto. 19 straipsnio 
1 dalyje nurodytas „globėjų“ kaip „tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio 
asmens“ apibrėžimas apima asmenis, turinčius aiškią, teisiškai pripažintą, profesinė ir 
etinę ir (arba) kultūrinę atsakomybę už vaiko saugumą, sveikatą, vystymąsi ir gerovę, 
t. y. pirmiausia tėvus, globėjus, įtėvius, globėjus pagal islamo įstatymo kafalah, gynė-
jus, išplėstinę šeimą ir bendruomenės narius, švietimo sistemos, mokyklos ir ankstyvo-
sios vaikystės ugdymo institucijų darbuotojus, vaikus globėjus, kuriuos įdarbina tėvai, 
rekreacinės veiklos arba sporto trenerius, įskaitant jaunimo grupių vadovus, darbdavius 
arba vadovus darbovietėje, institucijų (vyriausybinių ir nevyriausybinių) darbuotojus, 

12 Pritaikyta pagal lentelę, kurią sukūrė internetinis projektas EUKids Online, paminėtą AUPs in Context: Establishing Safe and 
Responsible Online Behaviours („Becta“, 2009), 6 psl. Taip pat žr. Rio de Žaneiro deklaraciją ir raginimą imtis veiksmų vaikų 
ir paauglių seksualinio išnaudojimo prevencijai ir sustabdymui. Prieiga per internetą http://iiicongressomundial.net/
congresso/arquivos/Rio%20Declaration%20and%20Call%20for%20Action%20-%20FINAL%20Version.pdf.

13 Pagal ankstesnes Komiteto rekomendacijas valstybėms dalyvėms didinti santuokinį amžių iki 18-os metų amžiaus ir 
mergaitėms, ir berniukams (bendrojo komentaro Nr. 4 (2003) dėl paauglių sveikatos ir vystymosi Vaiko teisių konvenci-
jos kontekste 20 paragrafas). Be to, atsižvelgdamas į labai didelį jų pažeidžiamumą dėl blogo elgesio, Komitetas laikosi 
nuomonės, kad 19 straipsnis taip pat taikomas jaunesniems nei 18-os metų amžiaus asmenims, kurie įgijo pilnametystę 
ar emancipaciją dėl ankstyvos santuokos ir (arba) priverstinės santuokos.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 13 (2011) DĖL VAIKO TEISĖS BŪTI APSAUGOTAM NUO BET KOKIOS FORMOS SMURTO



229

atliekančius globėjų pareigas, pavyzdžiui, atsakingi suaugusieji sveikatos priežiūros, 
nepilnamečių justicijos sistemose, dienos centruose ir stacionarios globos institucijose. 
Nelydimų vaikų atveju, valstybė yra globėja de facto.

34. Globos aplinkos apibrėžimas. Globos aplinka – tai vietos, kuriose vaikai leidžia laiką, 
prižiūrimi „nuolatinių“ pagrindinių globėjų (pvz., tėvų ar gynėjų) arba įgaliotojų ar „lai-
kinų“ globėjų (pvz., mokytojų ar jaunimo grupės lyderių) tam tikrą laikotarpį (trumpai, 
ilgai, pakartotinai ar tik vieną kartą). Vaikai dažnai ir lanksčiau būna keliose globos 
aplinkose, tačiau pagrindinis globėjas (tiesiogiai arba koordinuodamas ir bendradar-
biaudamas su įgaliotoju globėju) atsako už jų saugumą, pereinant iš vienos aplinkos 
į kitą (pavyzdžiui pakeliui iš mokyklos ir į ją, išėjus parnešti vandens, kuro, maisto ar 
pašaro gyvuliams). Be to, dažnai laikoma, kad vaikus globoja pagrindinis ar įgaliotasis 
globėjas, nors jie nėra fiziškai prižiūrimi tam tikroje globos aplinkoje, pvz., kai žaidžia 
vietoje, kurios nemato globėjai, ar naršo internetą be priežiūros. Įprastos globos aplin-
kos apima šeimos namus, mokyklas ir kitas švietimo institucijas, ankstyvosios vaikys-
tės globos įstaigas, pomokyklinius dienos centrus, laisvalaikio, sporto kultūrinės ir 
rekreacinės veiklos institucijas, religines institucijas ir maldos namus. Medicinos, rea-
bilitacijos ir globos įstaigose, darbovietėje ir teisingumo sistemos institucijose vaikus 
globoja specialistai arba valstybiniai veikėjai, kurie turi atsižvelgti į vaiko interesus ir 
užtikrinti vaiko teises į apsaugą, gerovę ir vystymąsi. Trečioji aplinka, kurioje būtina 
užtikrinti vaiko apsaugą, gerovę ir vystymąsi, yra mikrorajonai, bendruomenės, taip 
pat pabėgėlių ir dėl konfliktų ir (arba) stichinių nelaimių perkeltų asmenų stovyklos ar 
gyvenvietės.14

35. Vaikai, kurie neturi akivaizdaus pagrindinio ar įgaliotojo globėjo. 19 straipsnis taip 
pat taikomas vaikams, kurie neturi pagrindinio ar įgaliotojo globėjo arba kito asmens, 
kuriam buvo patikėta saugoti ir užtikrinti vaiko gerovę, pavyzdžiui, vaikai namų ūkiuo-
se, kuriems vadovauja vaikai, gatvės vaikai, migravusių tėvų vaikai arba nelydimi vaikai 
už savo kilmės šalies ribų.15 Valstybė dalyvė privalo prisiimti atsakomybę kaip de facto 
globėja arba kaip kuris nors kitas vaiką globojantis asmuo, net jei tokie vaikai nepa-
tenka į fizinę globos aplinką, pvz., globa šeimos aplinkoje, grupiniuose namuose arba 
NVO patalpose. Valstybė dalyvė privalo „teikti vaikui tokią apsaugą ir globą, kokios reikia 
jo gerovei“ (3 straipsnio 2 dalis) ir „pasirūpina tokio vaiko priežiūros pakeitimu“ vaikui, 
„kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos“ (20 straipsnis). Vaikų 
teises galima užtikrinti keliais būdais, pageidautina, kad tai būtų daroma į šeimą pana-
šioje globos aplinkoje. Tokia aplinka turi būti kruopščiai patikrinta, siekiant įsitikinti, kad 
vaikas nesusidurs su smurto pavojumi.

36. Smurtautojai. Vaikai gali patirti pagrindinių ar įgaliotojų globėjų ir (arba) kitų as-
menų, nuo kurių juos saugo globėjas (pvz., kaimynų, bendraamžių ir nepažįstamų-
jų) smurtą. Be to, vaikai susiduria su pavojumi, kad patirs smurtą daugelyje aplinkų, 
kuriose specialistai ir valstybiniai veikėjai piktnaudžiauja savo galiomis vaikų atžvilgiu,  

14 Jungtinių Tautų tyrimas apie smurtą prieš vaikus apibūdina aplinkas, kuriose naudojamas smurtas prieš vaikus. Taip pat 
žr. Alternatyvios globos vaikams gaires.

15 Kaip apibrėžta Komiteto bendrojo komentaro Nr. 6 7 paragrafe.
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pavyzdžiui, mokyklose, stacionariuose globos namuose, policijos nuovadose ir teisin-
gumo sistemos institucijose. Visos šios sąlygos patenka į 19 straipsnio, kuris neapsiri-
boja vien tik globėjų asmeniniame kontekste vykdomu smurtu, taikymo sritį.

3. „imasi...“

37. Terminas „imasi“ valstybės dalyvėms nepalieka veikimo laisvės. Todėl valstybės dalyvės 
griežtai privalo imtis „visų reikiamų priemonių“, siekdamos visiškai įgyvendinti šią visų 
vaikų teisę.

4. „visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo priemonių“

38. Bendrosios įgyvendinimo ir stebėsenos priemonės. Komitetas atkreipia valstybių 
dalyvių dėmesį į bendrąjį komentarą Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Vaiko teisių konvenci-
jos įgyvendinimo priemonių.16 Komitetas taip pat valstybėms dalyvėms siūlo peržiūrėti 
bendrąjį komentarą Nr. 2 (2002) dėl nepriklausomų nacionalinių žmogaus teisių institu-
cijų vaidmens, skatinant ir saugant vaiko teises. Šios įgyvendinimo ir stebėsenos prie-
monės yra labai svarbios, siekiant laikytis 19 straipsnio.

39. „Visų reikiamų... priemonių“. Terminas „reikiamų“ reiškia įvairias su visais vyriausybės 
sektoriais susijusias priemones, kurias būtina naudoti ir kurios turi būti veiksmingos, 
siekiant išvengti ir reaguoti į visų formų smurtą. Šis terminas negali būti aiškinamas taip, 
kad toleruotų tam tikras smurto formas. Būtina sukurti integruotą, darnią, tarpdisciplini-
nę ir koordinuotą sistemą, apimančią visas 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas priemones 
visose 2 dalyje išvardytose intervencijose. Izoliuotos programos ir veiksmai, kurie nėra 
integruoti tvarioje ir koordinuotoje vyriausybės politikoje ir infrastruktūroje, turi ribotą 
poveikį. Vaikų dalyvavimas yra labai svarbus čia išvardytų priemonių vystymo, stebėse-
nos ir vertinimo procesuose.

40. Teisinės priemonės reiškia ir teisės aktus, įskaitant biudžetą, ir priemonių įgyvendinimą 
ir vykdymą. Jos sudaro nacionalinius, provincijos ir savivaldos įstatymus ir visus susiju-
sius reglamentus, kurie apibrėžia struktūras, sistemas, mechanizmus, taip pat susijusių 
agentūrų ir kompetentingų pareigūnų vaidmenis ir atsakomybes.

41. Valstybės dalyvės privalo atlikti šiuos veiksmus, jeigu to dar nepadarė:

(a) ratifikuoti Konvencijos fakultatyvinius protokolus ir kitus tarptautinius ir regioni-
nius žmogaus teisių dokumentus, kurie užtikrina vaikų apsaugą, įskaitant Neįga-
liųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvinius protokolus, taip pat Konvenciją prieš 
kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą;

16 Žr. 9 paragrafą (dėl reikiamų priemonių), 13 ir 15 (dėl panaikinimo ir išlygų tinkamumo), taip pat 66 ir 67 (dėl Konvencijos 
platinimo).
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(b) peržiūrėti ir atšaukti deklaracijas ir išlygas, prieštaraujančias Konvencijos objektui ir 
tikslui ar tarptautinei teisei;

(c) stiprinti bendradarbiavimą su sutarčių šalimis ir kitais žmogaus teisių mechanizmais;

(d) peržiūrėti ir pakeisti nacionalinius teisės aktus pagal 19 straipsnį ir jo įgyvendinimą 
pagal holistinę Konvencijos sistemą, sukuriančią visapusišką politiką dėl vaiko tei-
sių ir užtikrinančią visišką visų smurto prieš vaikus formų uždraudimą visose aplin-
kose, taip pat veiksmingas ir tinkamas sankcijas nusikaltėliams;17 

(e) paskirti atitinkamą biudžeto asignavimą teisinėms ir visoms kitoms priemonėms, 
kurios buvo priimtos, siekiant užbaigti smurtą prieš vaikus, įgyvendinti;

(f ) užtikrinti vaikų aukų ir liudininkų apsaugą ir veiksmingą galimybę gauti žalos 
atlyginimą;

(g) užtikrinti, kad atitinkami teisės aktai garantuotų tinkamą vaikų apsaugą žiniasklai-
dos ir IRT srityje;

(h) sukurti ir įgyvendinti socialines programas, siekiant skatinti optimalų ir teigiamą 
vaikų auklėjimą, teikiant būtiną paramą vaikams ir jį globojantiems asmenims per 
integruotas paslaugas;

(i) vykdyti įstatymus ir teismines procedūras, įskaitant teisių gynimo priemones, kurio-
mis vaikai galėtų pasinaudoti, kai pažeidžiamos jų teisės, vaikams palankiu būdu;

(j) sukurti ir remti nepriklausomas nacionalines vaiko teisių apsaugos institucijas.

42. Administracinės priemonės turėtų atspindėti vyriausybių įsipareigojimus kurti progra-
mas, stebėjimo ir priežiūros sistemas, būtinas apsaugoti vaiką nuo visų formų smurto. 
Todėl būtina:

(a) visuose nacionaliniuose ir subnacionaliniuose vyriausybės lygiuose;

(i) sukurti pagrindinį vyriausybės centrą, kuris koordinuotų vaiko apsaugos stra-
tegijas ir paslaugas;

(ii) apibrėžti tarpsektorinių iniciatyvinių komitetų vaidmenis, atsakomybes ir san-
tykius su suinteresuotosiomis šalimis, siekiant veiksmingai valdyti nacionali-
nes ir subnacionalines įgyvendinančias institucijas, jas stebėti ir reikalauti, kad 
jos būtų atskaitingos;

(iii) užtikrinti, kad paslaugų decentralizavimo procesas garantuotų jų kokybę, at-
skaitomybę ir teisingą paskirstymą;

17 „Sankcijų“ kontekste terminas „nusikaltėliai“ neapimą save žalojančių vaikų. Elgesys su kitus vaikus žalojančiais vaikais 
turi būti edukacinio ir terapinio pobūdžio.
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(iv) įgyvendinti sisteminius ir skaidrius biudžeto sudarymo procesus, siekiant ge-
riausiai panaudoti vaikų apsaugai, įskaitant prevenciją, skirtus išteklius;

(v) sukurti visapusišką ir patikimą nacionalinės duomenų rinkimo sistemą, siekiant 
užtikrinti sisteminį sistemų (poveikio analizių), programų ir rezultatų stebėjimą 
ir vertinimą, remiantis su universaliais standartais suderintais indikatoriais, ku-
rie yra pritaikyti ir vadovaujasi vietos lygiu sukurtais uždaviniais ir tikslais;

(vi) teikti paramą nepriklausomoms žmogaus teisių institucijoms ir skatinti specia-
lių vaiko teisių įgaliojimų sukūrimą, pvz., vaiko teisių ombudsmeno pareigy-
bės, jeigu tokių įgaliojimų dar nėra.18 

(b) visuose vyriausybės, profesinių ir pilietinių institucijų lygiuose:

(i) sukurti ir įgyvendinti (pasitelkiant dalyvaujamuosius procesus, kurie skatina 
nuosavybę ir tvarumą):

a. tarpinstitucines ir tarpžinybines vaiko apsaugos politikas;

b. profesinės etikos kodeksus, protokolus, susitarimo memorandumus ir 
globos standartus visoms vaikų priežiūros paslaugoms ir aplinkoms (įskai-
tant dienos centrams, ligoninėms, sporto klubams ir stacionarioms insti-
tucijoms ir kt.).

(ii) įtraukti akademines ir profesinio mokymo įstaigas į vaiko apsaugos iniciatyvas;

(iii) remti gerų mokslinių tyrimų programas.

43. Socialinės priemonės turėtų atspindėti vyriausybės įsipareigojimą įgyvendinti vaiko ap-
saugos teises ir aprūpinti pagrindinėmis ir tikslinėmis paslaugomis. Tokias priemones 
gali inicijuoti ir įgyvendinti ir valstybiniai, ir pilietinės visuomenės veikėjai, už kuriuos 
atsako valstybė. Tokios priemonės apima:

(a) Socialinės politikos priemones, siekiant sumažinti riziką ir išvengti smurto prieš vaikus, 
pavyzdžiui:

(i) vaiko globos ir apsaugos priemonių integraciją į pagrindines socialinės politi-
kos sistemas;

(ii) veiksnių ir aplinkybių, kurios trukto pažeidžiamoms grupėms naudotis paslau-
gomis ir savo teisėmis (įskaitant, be viso kito, vietinių gyventojų ir mažumų 
grupėms priklausančius vaikus ir neįgalius vaikus) identifikavimą ir prevenciją;

(iii) skurdo mažinimo strategijas, įskaitant finansinę ir socialinę paramą rizikos gru-
pei priklausančios šeimoms;

18 Žr. Bendrąjį komentarą Nr. 2, ypač 1, 2, 4 ir 19 paragrafus.
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(iv) visuomenės sveikatos ir saugumo, būsto, užimtumo ir švietimo politikas;

(v) geresnes galimybes naudotis sveikatos priežiūros, socialinės gerovės ir teisin-
gumo paslaugomis;

(vi) „vaikams palankių miestų“ planavimą;

(vii) sumažintą alkoholio, nelegalių narkotikų ir ginklų paklausą ir galimybes juos gauti;

(viii) bendradarbiavimą su žiniasklaidos ir IRT pramonėmis, siekiant sukurti, skatinti 
ir vykdyti pasaulinius vaikų priežiūros ir apsaugos standartus;

(ix) vaikų apsaugos nuo žiniasklaidos pateiktos informacijos ir medžiagos, kuri ne-
gerbia žmogaus orumo ir vaiko vientisumo, gairių sukūrimą, stigmatizuojan-
čios kalbos uždraudimą, susilaikymą nuo pakartotinai viktimitizuojančių atas-
kaitų apie šeimoje ar kur kitur įvykusius su vaikais susijusius įvykius platinimo, 
paramą profesionaliems, įvairiais šaltiniais pagrįstiems tyrimo metodams, ku-
riuos gali patikrinti visos susijusios šalys;

(x) galimybes vaikams išreikšti savo pažiūras ir lūkesčius žiniasklaidoje, taip pat jų 
dalyvavimą ne tik vaikų programose, bet ir įvairios informacijos rengimo ir per-
davimo procesuose (pvz., kaip reporteriams, analitikams ir komentatoriams), 
siekiant palaikyti tinkamą vaikų ir vaikystės įvaizdį visuomenėje.

(b) socialines programas, remiančias vaiką kaip individą ir vaiko šeimą ir kitus globėjus, 
kad būtų užtikrintas optimalus ir teigiamas vaiko auginimas, pavyzdžiui:

(i) vaikams – vaikų priežiūros, ankstyvojo vaiko vystymosi ir popamokinės veiklos 
programas, vaikų ir jaunimo grupes ir klubus, su sunkumais susiduriančių vai-
kų (įskaitant savęs žalojančių vaikų) konsultavimą, visą parą veikiančias nemo-
kamas vaikų pagalbos linijas, kuriose dirba kvalifikuoti specialistai, paslaugas 
globėjų šeimoms, kurios būtų periodiškai tikrinamos;

(ii) šeimoms ir kitiems globėjams – bendruomeninės savitarpio pagalbos grupes, 
kuriose sprendžiami psichologinių ir ekonominių sunkumų klausimai (pvz., 
tėvų ir mikrokreditų grupės), gerovės programas, skirtas šeimos gyvenimo ly-
giui palaikyti, įskaitant tiesiogines išmokas tam tikro amžiaus vaikams, konsul-
tacijas globėjams, kurie susiduria su užimtumo, būsto ir (arba) vaiko auginimo 
sunkumais, terapines programas (įskaitant savitarpio pagalbos grupes), kurios 
padėtų globėjams, susiduriantiems su šeiminiu smurtu, priklausomybe nuo 
alkoholio ar narkotikų ar psichinės sveikatos problemomis.

44. Švietimo priemonės turėtų spręsti požiūrių, tradicijų, papročių ir elgesio praktikų, kurios 
toleruoja ir skatina smurtą prieš vaikus, klausimą. Jos turėtų skatinti atviras diskusijas 
apie smurtą, įskaitant žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės dalyvavimą, taip pat, rem-
ti vaikų gyvenimo įgūdžius, žinias ir dalyvavimą bei stiprinti globėjų ir su vaikais ben-
draujančių specialistų gebėjimus. Tokias programas gali inicijuoti ne tik valstybė, bet ir 
pilietinės visuomenės veikėjai, už kuriuos atsako valstybė. Toliau pateikiami kai kurie 
konkretūs pavyzdžiai:
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(a) visoms suinteresuotosioms šalims – viešosios informacijos programos, įskaitant 
sąmoningumo didinimo kampanijas, kuriose dalyvauja nuomonės lyderiai ir ži-
niasklaida, siekiant skatinti teigiamą vaikų auginimą ir kovoti su neigiamais vi-
suomenės požiūriais ir praktikomis, kurios toleruoja ar skatina smurtą, Konven-
cijos, šio bendrojo komentaro ir valstybių dalyvių ataskaitų platinimas vaikams 
palankiu ir prieinamu formatu, parama priemonėms, kurios ugdo ir informuoja 
apie apsaugą IRT kontekste;

(b) vaikams – tikslios, prieinamos ir amžių atitinkančios informacijos teikimas ir 
gyvenimo įgūdžių, savisaugos ir specialių rizikų, pavyzdžiui, susijusių su IRT, 
taip pat teigiamų santykių su bendraamžiais kūrimo ir pasipriešinimo paty-
čioms įgūdžių ugdymas, įgalinimas naudotis visomis vaiko teisėmis ir ypač 
teise būti išklausytam ir atsižvelgti į vaiko pažiūras mokymo programose ir 
kitais būdais;

(c) šeimoms ir bendruomenėms – tėvų ir globėjų švietimas apie teigiamą vaiko au-
ginimą, tikslios ir prieinamos informacijos apie konkrečias rizikas ir kaip reikėtų 
išklausyti vaikus ir atsižvelgti į jų pažiūras teikimas;

(d) specialistams ir institucijoms (vyriausybėms ir pilietinei visuomenei):

(i) visų su vaikais dirbančių specialistų ir neprofesionalių asmenų (įskaitant vi-
sose švietimo sistemos lygiuose dirbančių mokytojų, socialinių darbuotojų, 
gydytojų, slaugytojų ir kitų sveikatos sistemos specialistų, psichologų, advo-
katų, teisėjų, policijos, probacijos ir įkalinimo įstaigų pareigūnų, žurnalistų, 
bendruomenės darbuotojų, globėjų stacionariose globos institucijose, vals-
tybės tarnautojų ir pareigūnų, prieglobsčio tarnybų darbuotojų, tradicinių ir 
religinių lyderių) pradinis, praktinis ir į vaidmenį orientuotas mokymas (jei 
reikia, ir tarpsektorinis) apie vaiko teisių požiūrį į 19 straipsnį ir praktinį jo 
taikymą;

(ii) oficialiai pripažintų sertifikavimo sistemų, susijusių su švietimo ir profesinio 
mokymo institucijomis ir profesinėmis draugijomis, sukūrimas, siekiant re-
guliuoti ir pripažinti tokį mokymą;

(iii) Konvencija įtraukimas į visų specialistų, kurie dirbs su vaikais, mokymo  
programą; 

(iv) parama „vaikams palankioms mokykloms“ ir kitoms iniciatyvoms, kurios ap-
ima, be viso kito, pagarbą vaikų dalyvavimui;

(v) parama moksliniams tyrimams apie vaikų auginimą ir apsaugą.

 

B. 19 STRAIPSNIO 2 DALIS

„Tarp tokių apsaugos priemonių reikiamais atvejais gali būti ir...“

45. Įvairios intervencijos. Holistinė vaiko apsaugos sistema reikalauja visapusiškų ir 
integruotų priemonių visuose 19 straipsnio 2 dalyje identifikuotuose etapuose,  
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atsižvelgiant į atitinkamos valstybės dalyvės socialines ir kultūrines tradicijas ir teisinę 
sistemą.19 

46. Prevencija. Komitetas akcentuoja, kad vaiko apsauga turi prasidėti nuo aktyvios visų 
smurto formų prevencijos, taip pat aiškiai uždrausti visų formų smurtą. Valstybės  
privalo priimti priemones, siekdamos užtikrinti, kad už vaikų globą, pakreipimą ir augi-
nimą atsakingi suaugusieji gerbtų ir saugotų vaikų teises. Prevencija apima visuomenės 
sveikatos ir kitas priemones, kurios teigiamai remia pagarbų vaikų auginimą ir visų vai-
kų apsaugą nuo smurto, taip pat kovoja su pagrindinėmis smurto priežastimis vaiko, 
šeimos, nusikaltėlių, bendruomenės, institucijų ir visuomenės lygiu. Plėtojant ir įgyven-
dinant vaiko apsaugos sistemas, visada daugiausia dėmesio reikėtų skirti bendrajai (pir-
minei) ir tikslinei (antrinei) prevencijai. Prevencinės priemonės gali pasiūlyti didžiausią 
naudą per ilgą laikotarpį. Tačiau, įsipareigojimas dėl prevencijos nesumažina valstybių 
pareigų veiksmingai reaguoti į įvykdytą smurtą:

47. Prevencinės priemonės gali būti šios:

(a) suinteresuotosioms šalims: 

(i) kova su požiūriais, kurie įtvirtina toleranciją ir pakantumą visų formų smurtui, 
įskaitant smurtą dėl lyties, rasės, odos spalvos, religijos, etninės ar socialinės 
kilmės, negalios ar kito galios disbalanso;

(ii) informacijos apie Konvencijoje įtvirtintą holistinį ir teigiamą požiūrį į vaiko 
apsaugą platinimas, naudojant kūrybiškas viešąsias kampanijas, taip pat mo-
kyklose ir bendraamžių savitarpio ugdymo procese, pasitelkiant šeimos, ben-
druomenės ir institucines edukacines iniciatyvas, specialistus ir profesines gru-
pes, NVO ir pilietinę visuomenę;

(iii) partnerysčių su visais visuomenės sektoriais, įskaitant pačius vaikus, NVO ir ži-
niasklaidą, formavimas;

(b) vaikams: 

(i) visų vaikų registravimas, siekiant sudaryti sąlygas pasinaudoti paslaugomis ir 
žalos atlyginimo procedūromis;

(ii) parama vaikams, kad jie galėtų patys apsisaugoti ir apsaugoti bendraamžius, 
suteikiant daugiau informacijos apie jų teises ir ugdant socialinius įgūdžius, 
taip pat naudojant amžių atitinkančias įgalinimo strategijas;

(iii) „mentorystės“ programų įgyvendinimas (tokios programos galėtų į vaikų, ku-
riems neužtenka globėjų teikiamos paramos, gyvenimą įtraukti atsakingus ir 
patikimus suaugusiuosius);

(c)  šeimoms ir bendruomenėms:

19 Taip pat kiekviename etape būtina atsižvelgti į išsamias Alternatyvios globos vaikams gairėse pateiktas rekomendacijas.
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(i) parama tėvams ir globėjams suprasti, priimti ir įgyvendinti geras vaiko augini-
mo praktikas, kurios remiasi vaiko teisių, vystymosi ir teigiamo drausminimo 
metodų išmanymu, siekiant palaikyti šeimų gebėjimus rūpintis vaikais saugio-
je aplinkoje;

(ii) priežiūros prieš ir po gimdymo paslaugos, apsilankymų namuose programos, 
kokybiškos ankstyvojo vystymosi programos ir pajamų generavimo progra-
mos nepalankioje padėtyje atsidūrusioms grupėms;

(iii) sąsajų tarp psichinės sveikatos paslaugų, piktnaudžiavimo priklausomybę su-
keliančiomis medžiagomis gydymo ir vaiko apsaugos paslaugų stiprinimas;

(iv) laikinos priežiūros programos ir šeimos paramos centrai šeimoms, kurios susi-
duria su ypač sunkiomis aplinkybėmis;

(v) prieglaudos ir krizių centrai tėvams (dažniausiai moterims), kurie patyrė smur-
tą šeimoje, ir jų vaikams;

(vi) pagalba šeimos, priimant priemones, kurios skatina šeimos vienybę ir užtik-
rina, kad vaikai galėtų visiškai naudotis savo teisėmis asmeninėje aplinkoje, 
susilaikymas nuo nepagrįsto kišimosi į vaiko asmeninius ir šeimos santykius, 
atsižvelgiant į aplinkybes.20

(d) specialistams ir institucijoms (vyriausybei ir pilietinei visuomenei): 

(i) prevencijos galimybių identifikavimas ir moksliniais tyrimais ir duomenų rinki-
mu pagrįstos informacijos apie politiką ir praktiką teikimas;

(ii) teisėmis pagrįstų vaiko apsaugos politikų ir procedūrų, profesinės etikos ko-
deksų ir globos standartų įgyvendinimas, užtikrinant dalyvavimą;

(iii) smurto prevencija globos ir teisingumo sistemų aplinkose, be viso kito, suku-
riant ir įgyvendinant bendruomenines paslaugas, kad institucionalizacija ir su-
laikymas būtų naudojami tik kaip paskutinė išeitis ir tik tada, jei atitinka vaiko 
interesus.

48. Identifikavimas21 apima rizikos veiksnių, susijusių su tam tikrais atskirais vaikais ar vai-
kų grupėmis ir globėjais, identifikavimą (siekiant sukurti tikslines prevencijos iniciaty-
vas) ir faktinio blogo elgesio požymių identifikavimą (siekiant sukurti tinkamą interven-
ciją kiek įmanoma anksčiau). Todėl būtina, kad visi su vaikais bendraujantys asmenys 
žinotų apie rizikos veiksnius ir visų smurto formų rodiklius, būtų susipažinę su gairėmis 
dėl tokių rodiklių aiškinimo ir turėtų reikiamas žinias, norą ir gebėjimus imtis tinkamų 

20 Žmogaus teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 17 (1989) dėl vaiko teisių; 1988 m. kovo 24 d. Europos žmogaus  
teisių teismo sprendimas byloje Olsson prieš Švediją (Nr. 1), Serija A Nr. 130, 81 paragrafas; 1989 m. sausio 10 d. Ameri-
kos šalių žmogaus teisių teismo sprendimas dėl bylos esmės byloje Velásquez Rodríguez prieš Hondūrą, Serija C, Nr. 3,  
172 paragrafas.

21 48 ir kiti paragrafai gali būti taikomi neformalios ir paprotinės teisingumo sistemos procesuose.
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veiksmų (įskaitant apsaugos įvykus nelaimei užtikrinimą). Vaikai privalo gauti kiek įma-
noma daugiau galimybių pranešti apie besivystančias problemas, kol jos nepasiekė 
krizės lygio, o suaugusieji – atpažinti ir spręsti tokias problemas, net jei vaikai neprašo 
pagalbos. Būtinas ypatingas budrumas marginalizuotų vaikų grupių, kurios laikomos 
labai pažeidžiamomis dėl alternatyvių bendravimo būdų, nejudumo ir (arba) požiūrio, 
kad jos yra nekompetentingos (pvz., neįgalūs vaikai), atžvilgiu. Būtina sukurti pagrįstas 
sąlygas, siekiant užtikrinti, kad tokie vaikai galėtų bendrauti ir pranešti apie problemas 
vienodomis sąlygomis kaip ir kiti.

49. Pranešimai.22 Komitetas primygtinai rekomenduoja visoms valstybėms dalyvėms su-
kurti saugius, plačiai paviešintus, konfidencialius ir prieinamus pranešimo apie smur-
tą prieš vaikus mechanizmus vaikams, jų atstovams ir kitiems asmenims, įskaitant visą 
parą veikiančias nemokamas pagalbos linijas ir kitas IRT. Siekiant sukurti pranešimų 
teikimo mechanizmus, būtina (a) teikti tinkamą informaciją, kuri sudarytų sąlygas teik-
ti skundus; (b) dalyvauti tyrimuose ir teismo procesuose; (c) sukurti skirtingoms aplin-
kybėms tinkamus protokolus, kurie yra plačiai žinomi vaikams ir plačiajai visuomenei;  
(d) įsteigti susijusias paramos paslaugas vaikams ir šeimoms; ir (e) organizuoti mokymus 
ir tęstinę paramą darbuotojams, kad jie galėtų per pranešimų teikimo sistemas gauti 
informaciją ir ją pateikti. Pranešimų teikimo mechanizmai turi būtų sujungti ir pristato-
mi kaip į pagalbą orientuotos paslaugos, kurios nėra orientuotos į baudžiamąjį atsaką, 
tačiau siūlo visuomenės sveikatos ir socialinę paramą. Vaikų teisė būti išklausytiems ir 
atsižvelgti į jų pažiūras turi būti gerbiama. Kiekvienoje šalyje pranešimai apie smurtą, 
įtarimus dėl smurto ar smurto grėsmę turėtų būti privalomi bent jau tiesiogiai su vaikais 
dirbantiems specialistams. Kai pranešimai pateikiami sąžiningai, būtina sukurti proce-
sus, siekiant užtikrinti pranešimą teikiančio specialisto apsaugą.

50. Perdavimas. Pranešimą gaunantis asmuo turėtų gauti aiškias gaires ir būti išmokytas, 
kad žinotų, kada, kaip ir kokiai atsaką koordinuojančiai agentūrai turėtų perduoti proble-
mos sprendimo klausimą. Kvalifikuoti specialistai ir administratoriai gali perduoti tokius 
pranešimus tarp įvairių sektorių, kai nustato, kad vaikui būtina apsauga (neatidėliotina 
ar ilgesniam laikotarpiui) ir specializuotos pagalbos paslaugos. Vaiko apsaugos sistemo-
je dirbantys specialistai turi būti mokomi apie tarpžinybinę kooperaciją ir bendradar-
biavimo protokolus. Procesas apima (a) dalyvaujamąjį, daugiadisciplininį trumpalaikių 
ir ilgalaikių vaiko, globėjų ir šeimos poreikių vertinimą, kurio metu išsiaiškinamos vaiko 
ir globėjų bei šeimos pažiūros ir į jas atsižvelgiama; (b) dalijimąsi vertinimo rezultatais 
su vaiku, globėjais ir šeima; (c) vaiko ir šeimos nukreipimą pasinaudoti įvairiomis pas-
laugomis, siekiant patenkinti šiuos poreikius; ir (d) tolesnius veiksmus ir intervencijos 
pakankamumo vertinimą.

51. Tyrimas. Smurto atvejų, apie kuriuos pranešė vaikas, atstovas ar kita šalis, tyrimą turi 
atlikti kvalifikuoti specialistai, kurie dalyvavo specialiuose visapusiškuose mokymuo-
se. Tokie tyrimai turi remtis vaiko teisių ir vaikams pritaikytu požiūriu. Griežtos, bet 
vaikams pritaikytos procedūros padės užtikrinti, kad smurtas būtų tinkamai identi-
fikuotas, taip pat pateikti įrodymus administraciniuose, civiliniuose, vaiko apsaugos ir 

22 Taip pat žr. Vaikų kaip nusikalstamų veikų aukų ir liudytojų apsaugos baudžiamajame procese gaires.
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baudžiamuosiuose procesuose. Būtina dėti ypatingas pastangas, siekiant išvengti dar 
didesnės žalos vaikui tyrimo proceso metu. Todėl visos šalys privalo išsiaiškinti ir tinka-
mai atsižvelgti į vaiko pažiūras.

52. Gydymas. „Gydymas“ yra viena iš daugelio paslaugų, siekiant padėti „fiziškai ir psicholo-
giškai atsistatyti ir socialiai reintegruotis“ vaikams, kurie patyrė smurtą. Tokia paslauga turi 
būti teikiama „aplinkoje, kuri puoselėja vaiko sveikatą, savigarbą ir orumą“ (39 str.). Todėl 
būtina atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: (a) vaiko pažiūras, kurias reikia skatinti ir tinkamai į 
jas atsižvelgti; (b) vaiko saugumą; (c) galimą neatidėliotiną saugaus vaiko apgyvendinimo  
poreikį; ir (d) numatomą galimų intervencijų poveikį ilgalaikei vaiko gerovei, sveikatai 
ir vystymuisi. Medicinos, psichinės sveikatos, socialinės ir teisinės paslaugos ir pagalba, 
taip pat ilgalaikės tolesnės priežiūros paslaugos turėtų būti teikiamos vaikams, jei buvo 
nustatyti prievartos atvejai. Turėtų būti prieinamos visos numatytos paslaugos, įskai-
tant šeimos grupių konferencijas ir kitos panašias praktikas. Paslaugos nusikaltėliams 
(ypač nepilnamečiams nusikaltėliams) ir jų gydymą taip pat būtinos. Kitų vaikų atžvil-
giu agresyvūs vaikai dažnai neturi rūpestingos šeimos ir bendruomenės aplinkos. Jie 
turi būti laikomi aukomis dėl savo auginimo sąlygų, kurios sukelia vaikų frustraciją, ne-
apykantos jausmą ir agresiją. Pirmenybė turėtų būti suteikta švietimo priemonėms, be 
to, jos turėtų padėti pagerinti vaikų socialinį požiūrį, kompetencijas ir elgesį. Tuo pačiu 
metu būtina išnagrinėti tokių vaikų gyvenimo sąlygas, siekiant skatinti globą ir paramą 
tokių vaikų ir kitų vaikų šeimoje ir bendruomenėje. Kalbant apie save žalojančius vaikus, 
pripažįstama, kad toks elgesys yra didelės psichologinės baimės rezultatas ar gali būti 
smurto pasekmė. Savęs žalojimas neturėtų būti kriminalizuojamas. Intervencijos turėtų 
būti palaikomojo pobūdžio ir jokiu būdu negali būti baudžiamojo pobūdžio.

53. Tolesni veiksmai. Šie aspektai visada turi būti aiškūs: (a) kas atsako už vaiką ir šeimą 
nuo pranešimų pateikimo ir perdavimo procesų iki pat tolesnių veiksmų; (b) bet kokių 
veiksmų, kurie turi būti aptarti su vaiku ir kitomis susijusiomis šalimis, tikslai; (c) išsami 
informacija, įgyvendinimo terminai ir pasiūlyta visų intervencijų trukmė; ir (d) veiksmų 
peržiūros, stebėsenos ir vertinimo mechanizmai ir laikas. Tęstinumas tarp intervencijų 
etapų yra labai svarbus. Tokį tęstinumą galima geriausiai užtikrinti bylų valdymo pro-
ceso metu. Siekiant užtikrinti veiksmingą pagalbą, veiksmai, dėl kurių buvo apsispręsta 
dalyvaujamojo proceso metu, neturėtų būti nepagrįstai atidėliojami. Tolesni veiksmai 
turi būti suprantami pagal 39 straipsnį (atsistatymas ir reintegracija), 25 straipsnį (nuo-
latinis gydymo ir įkurdinimo vertinimas), 6 straipsnio 2 dalį (teisė vystytis) ir 29 straipsnį 
(švietimo tikslai, kuriuose numatomi vystymosi ketinimai ir siekiai). Vaiko bendravimas 
su abiem tėvais turėtų būti užtikrintas, vadovaujantis 9 straipsnio 3 dalimi, nebent tai 
prieštarautų vaiko interesams.

54. Dalyvavimas teisminiuose procesuose.23 Tinkamas procesas turi būti užtikrintas vi-
sais atvejais. Vaiko apsauga ir tolesnis vystymasis, taip pat jo (jos) interesai (ir kitų vaikų 
interesai, kai egzistuoja pakartotinio nusikaltėlio nusižengimo pavojus) visada turi būti 

23 Taip pat žr. 2010 m. lapkričio 17 d. priimtas Europos tarybos ministrų komiteto gaires dėl vaikams palankaus teisingumo, 
Vaikų kaip nusikalstamų veikų aukų ir liudytojų apsaugos baudžiamajame procese gaires ir Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją 65/213.
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pagrindinis sprendimų priėmimo tikslas, atsižvelgiant į mažiausiai trikdančias interven-
cijas, kurias pateisina aplinkybės. Be to, Komitetas rekomenduoja įgyvendinti toliau iš-
vardytas garantijas:

(a) teisingumo sistema arba kitos kompetentingos institucijos (tokios kaip policija, 
imigracijos tarnybos, švietimo įstaigos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslau-
gas teikiančios institucijos) turėtų, nedelsdamos ir tinkamai informuoti vaikus ir 
tėvus;

(b) su vaikais smurto aukomis turėtų būti elgiamasi vaikams palankiu ir tinkamu būdu 
viso teisingumo proceso metu, atsižvelgiant į jų asmeninę padėtį, poreikius, amžių, 
lytį, negalią ar brandos lygį ir visiškai gerbiant jų fizinį, psichinį ir dorovinį vientisumą;

(c) dalyvavimas teisminiuose procesuose turėtų būti prevencinis, jei įmanoma, aktyviai 
skatinant teigiamą elgesį ir uždraudžiant neigiamą elgesį. Dalyvavimas teisminia-
me procese turėtų būti koordinuoto ir integruoto požiūrio tarp sektorių elementas, 
palaikantis ir sudarantis sąlygas kitiems specialistams dirbti su vaikais, globėjais, 
šeimomis ir bendruomenėmis, taip pat palengvinantis galimybes pasinaudoti viso-
mis prieinamomis vaiko globos ir apsaugos paslaugomis;

(d) visuose procesuose, kuriuose dalyvauja vaikai smurto aukos, spartumo principas 
turėtų būti taikomas, tuo pačiu metu gerbiant įstatymų viršenybę.

55. Dalyvavimas teisminiame procese gali susidėti iš šių elementų:

(a) diferencijuotų ir tarpininkaujamo pobūdžio reakcijų, tokių kaip šeimos grupių kon-
ferencijos, alternatyvūs ginčų sprendimų mechanizmai, atkuriamasis teisingumas 
ir sutartys tarp vaiko teisių apsaugos specialisto ir vaiko išplėstinės šeimos nario ar 
kito asmens, kuris globoja ir finansiškai remia vaiką (kai procesai gerbia žmogaus 
teises, yra atskaitingi ir juos valdo kvalifikuoti tarpininkai);

(b) nepilnamečių ar šeimos teismo intervencijų, leidžiančių nustatyti specialias vaiko 
apsaugos priemones;

(c) baudžiamosios teisės procedūrų, kurios turi būti griežtai taikomos, siekiant už-
drausti plačiai paplitusias de jure ar de facto nebaudžiamumo, ypač valstybinių vei-
kėjų, praktikas;

(d) drausminių ar administracinių procedūrų prieš specialistus dėl neatsakingo ar ne-
tinkamo elgesio, tiriant įtariamo netinkamo elgesio su vaiku atvejus (arba vidiniai 
procesai profesinių organizacijų kontekste dėl etikos ar globos standartų pažeidi-
mo, arba išoriniai procesai);

(e) teismų nurodymų, siekiant užtikrinti, kad nuo įvairių formų smurto nukentėję vai-
kai galėtų gauti kompensaciją ir pasinaudoti reabilitacijos paslaugomis.

56. Prireikus turėtų būti sukurti specializuoti nepilnamečių ar šeimų teismai ir baudžiamieji 
procesai vaikams smurto aukoms. Tai galėtų apimti specializuotų padalinių įsteigimą 
policijoje, teismų sistemoje ir prokuratūroje, suteikiant galimybes teisminiame pro-
cese užtikrinti vienodą ir teisingą neįgalių vaikų dalyvavimą. Visi su vaikais dirbantys  
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specialistai, kurie dalyvauja tokiose bylose, turėtų dalyvauti specialiuose daugiadiscip-
lininiuose mokymuose apie skirtingo amžiaus vaikų grupių teises ir poreikius, taip pat 
jiems pritaikytus procesus. Įgyvendinant daugiadisciplininį požiūrį, būtina gerbti pro-
fesines taisykles dėl konfidencialumo. Sprendimas vaiką atskirti nuo jo (jos) tėvų arba 
šeimos aplinkos turi būti priimtas tik tada, jeigu atitinka vaiko interesus (9 straipsnis ir 
20 straipsnio 1 dalis). Tačiau, smurto atvejais, kai kaltininkai yra pagrindiniai globėjai, 
vadovaujantis aukščiau išdėstytomis vaiko teisių apsaugos priemonėmis ir atsižvelgiant 
į sunkumą ir kitus veiksnius, dažnai pirmenybė teikiama intervencinėms priemonėms, 
kurių tikslas yra socialinis ir pedagoginis auklėjimas, ir atkuriamajam požiūriui, o ne vien 
tik baudžiamajam teisminiam dalyvavimui. Būtina užtikrinti veiksmingų teisių gynimo 
priemonių prieinamumą, įskaitant kompensacijas aukoms ir galimybę pasinaudoti ža-
los atlyginimo mechanizmais ir apeliacijos ar nepriklausomų skundų mechanizmais.

57. Veiksmingos procedūros. Tokioms apsauginėms priemonėms, paminėtoms 19 straips-
nio 1 ir 2 dalyse, ir integruotoms į sistemų kūrimo požiūrį (žr. 71 paragrafą), reikia „veiks-
mingų procedūrų“, siekiant užtikrinti jų vykdymą, kokybę, aktualumą, prieinamumą, 
poveikį ir efektyvumą. Todėl tokios procedūros turėtų apimti šiuos procesus:

(a) tarpsektorinį koordinavimą, kuriam įgaliojimus suteiktų protokolai ir susitarimo 
memorandumai, jei būtina;

(b) sisteminio ir tęstinio duomenų rinkimo ir analizės plėtojimą ir įgyvendinimą;

(c) mokslinių tyrimų darbotvarkės plėtojimą ir įgyvendinimą; ir

(d) išmatuojamų tikslų ir rodiklių, susijusių su vaikams ir šeimoms skirtomis politiko-
mis, procesais ir rezultatais, plėtojimą.

58. Rezultatų rodikliai turėtų orientuotis į teigiamą vaiko, kaip teisių turėtojo, vystymąsi ir 
gerovę, o ne į siaurą dėmesį smurto dažnumui, paplitimui, rūšiai ar mastui. Nustatant pa-
grindines smurto priežastis ir rekomenduojant korekcinius veiksmus, būtina atsižvelgti 
į vaikų mirčių, kritinių sužalojimų analizes, apklausas ir sistemines peržiūras. Moksliniai 
tyrimai turi remtis esamomis žiniomis apie tarptautinę ir nacionalinę vaiko apsaugą ir 
pasinaudoti daugiadisciplininiu ir tarptautiniu bendradarbiavimu, siekiant maksimizuo-
ti papildomumą (taip pat žr. 72 paragrafo j punktą apie su nacionalinio koordinavimo 
sistemomis susijusią atskaitomybę).

V. 19 STRAIPSNIO AIŠKINIMAS PLATESNIAJAME KONVENCIJOS  
KONTEKSTE

59. Vaiko teisių požiūrio apibrėžimas. Pagarbos vaiko, kaip teisių turėtojo, orumui, gy-
venimui, išgyvenimui, gerovei, sveikatai, vystymuisi, dalyvavimui ir nediskriminavimui 
įtvirtinimas ir gynimas turėtų būti svarbiausias valstybių dalyvių su vaikais susijusių 
politikų tikslas, kurį galima pasiekti, užtikrinant, saugant ir įgyvendinant visas Kon-
vencijoje (ir jos fakultatyviniuose protokoluose) numatytas teises. Todėl būtina pa-
keisti vaiko apsaugos požiūrius, pagal kuriuos vaikai suvokiami ir laikomi „objektais“,  
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kuriems būtina pagalba, o ne teisių turėtojais, kurie turi teisę į apsaugą be jokių išlygų. 
Vaiko teisių požiūris prisideda prie vaiko teisių įgyvendinimo kaip tai nurodyta Kon-
vencijoje, didinant pareigų vykdytojų gebėjimus įvykdyti savo įsipareigojimus gerbti, 
saugoti ir įgyvendinti teises (4 str.) ir teisių turėtojų gebėjimus pareikalauti savo teisių, 
visada vadovaujantis teise į nediskriminavimą (2 str.), atsižvelgti į vaiko interesams 
(3 straipsnio 1 dalis), gyventi, išgyventi ir vystytis (6 str.) ir atsižvelgti į vaiko pažiūras 
(12 str.). Vaikai taip pat turi teisę, kad jų globėjai, tėvai ir bendruomenės lyderiai, atsi-
žvelgdami į didėjančius vaiko gebėjimus, jiems vadovautų ir juos pakreiptų, naudo-
jantis savo teisėmis (5 str.). Šis vaiko teisių požiūris yra holistinis ir akcentuoja paramą 
vaiko stiprybėms ir jo paties ištekliams, taip pat visoms socialinėms sistemoms, ku-
rioms priklauso vaikas (šeimai, mokyklai, bendruomenei, institucijoms, religinėms ir 
kultūrinėms sistemoms).

60. 2 straipsnis (nediskriminavimas). Komitetas akcentuoja, kad valstybės dalyvės priva-
lo imtis priemonių, siekdamos kiekvienam vaikui garantuoti apsaugą nuo visų formų 
smurto „be jokios diskriminacijos, nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų arba teisėtų glo-
bėjų rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, 
etninės ar socialinės kilmės, turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių“. Tai 
apima diskriminaciją dėl išankstinio nusistatymo prieš komerciniais tikslais seksualiai 
išnaudojamus vaikus, taip pat gatvės vaikus ar vaikų, susiduriančių su įstatymų pažei-
dimais ar išsiskiriančių savo apranga ar elgesiu diskriminaciją. Valstybės dalyvės turėtų 
spręsti pažeidžiamų vaikų ar marginalizuotoms grupėms priklausančių vaikų diskrimi-
nacijos klausimą kaip tai išdėstyta šio bendrojo komentaro 72 paragrafo g punkte ir 
imtis aktyvių pastangų, siekdamos užtikrinti, kad tokiems vaikams būtų garantuota jų 
teisė į apsaugą vienodais pagrindais su kitais vaikais.

61. 3 straipsnis (vaiko interesai). Komitetas akcentuoja, kad vaiko interesų aiškinimas tu-
rėtų atitikti visą Konvenciją, įskaitant įsipareigojimą apsaugoti vaikus nuo visų formų 
smurto. Tai negali būti naudojama pateisinti praktikas, įskaitant fizines bausmes ir kitas 
žiauraus ar žeminančio baudimo formas, kurios prieštarauja vaiko orumui ir teisei į fizinį 
vientisumą. Suaugusiojo sprendimas dėl vaiko interesų negali nepaisyti įsipareigojimo 
gerbti visas vaiko teises pagal Konvenciją. Visų pirma Komitetas laikosi nuomonės, kad 
toliau išvardytos priemonės padės geriausiai atsižvelgti į vaiko interesus:

(a) visų formų smurto prevencija ir teigiamo vaikų auginimo skatinimas, akcentuo-
jant poreikį sutelkti dėmesį į pirminę intervenciją nacionalinėse koordinavimo 
sistemose;

(b) pakankamos investicijos į žmogiškuosius, finansinius ir techninius išteklius, taip pat 
vaiko teisėmis pagrįsta ir integruotą vaiko apsaugos ir paramos sistemą.

62. 6 straipsnis (teisė gyventi, išgyventi ir vystytis). Apsauga nuo visų formų smurto turi 
būti apsvarstyta ne tik vaiko teisės „gyventi“ ir „išgyventi“, bet ir teisės „vystytis“ atžvilgiu, 
kuri turi būti aiškinama, atsižvelgiant į bendrą vaiko apsaugos tikslą. Todėl valstybės da-
lyvės įsipareigojimas apima visapusišką apsaugą nuo smurto ir išnaudojimo, kuris gali 
sukelti pavojų vaiko teisei gyventi, išgyventi ir vystytis. Komitetas tikisi, kad valstybės 
aiškins „vystymąsi“ platesniąją prasme kaip holistinę sąvoką, apimančią vaiko fizinį, psi-
chinį, dvasinį, dorovinį, psichologinį ir socialinį vystymąsi. Optimalus visų vaikų vysty-
masis turėtų būti įgyvendinimo priemonių tikslas.
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63. 12 straipsnis (teisė būti išklausytam). Komitetas laikosi nuomonės, kad vaiko da-
lyvavimas skatina apsaugą, o vaiko apsauga yra pagrindinis dalyvavimo aspektas. 
Jau labai maži vaikai, kuris yra ypač pažeidžiami dėl smurto, gali naudotis teise būti 
išklausyti. Kiekviename vaiko apsaugos proceso etape būtina išklausyti vaiko pažiū-
ras ir tinkamai į jas atsižvelgti. Vaiko teisė būti išklausytam yra labai svarbi smurto 
atvejais (žr. Komiteto bendrojo komentaro Nr. 12 (2009) 118 ir kitus paragrafus). 
Komitetas, aptardamas šeimą ir vaiko auginimą, išreiškė nuomonę, kad ši teisė taip 
pat atlieka prevencinį vaidmenį, kovojant su visų formų smurtu namuose ir šeimoje. 
Be to, Komitetas akcentuoja vaikų dalyvavimo bendruosiuose ir mokyklose vykdo-
muose prevencijos strategijų kūrimo procesuose, ypač patyčių ir kitų formų smurto 
mokyklose panaikinimo ir prevencijos procesuose svarbą. Turėtų būti remiamos ini-
ciatyvos ir programos, kurios siekia sustiprinti vaikų gebėjimus panaikinti smurtą. 
Kadangi smurtavimo patirtis iš esmės atima galias, būtina imtis jautrių priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad vaiko apsaugos intervencijos tokio poveikio nesustiprintų ir 
teigiamai prisidėtų prie vaiko atsistatymo ir reintegracijos, sudarant palankias sąly-
gas dalyvavimui. Komitetas pažymi, kad marginalizuotos ir (arba) diskriminuojamos 
grupės susiduria su didelėmis dalyvavimo kliūtimis. Labai svarbu spręsti šių kliūčių 
klausimą vaiko apsaugos atžvilgiu, nes tokie vaikai dažnai patenka tarp labiausiai 
nukentėjusių nuo smurto.

64. Kitu du Konvencijos straipsniai taip pat yra labai svarbūs, siekiant įgyvendinti  
19 straipsnį.

65. 4 straipsnis (reikiamos priemonės). Pagal 4 straipsnį valstybės privalo imtis visų rei-
kiamų priemonių, siekdamos įgyvendinti visas Konvencijoje numatytas teises, įskai-
tant 19 straipsnį. Taikant 4 Konvencijos straipsnį, būtina pažymėti, kad 19 straipsny-
je numatyta teisė į apsaugą nuo visų formų smurto yra pilietinė teisė ir laisvė. Todėl  
19 straipsnio įgyvendinimas yra neatidėliotinas ir besąlyginis valstybių dalyvių įsi-
pareigojimas. Vadovaudamosi 4 straipsniu ir neatsižvelgdamos į ekonomines aplin-
kybes, valstybės privalo imtis visų galimų priemonių, kad įgyvendintų vaiko teises ir 
skirtų didžiausią dėmesį nepalankioje situacijoje atsidūrusioms grupėms (žr. Komi-
teto bendrojo komentaro Nr. 5 8 paragrafą). Straipsnis pabrėžia, kad turimi ištekliai 
turėtų būti panaudoti kiek įmanoma geriau.

66. 5 straipsnis (didėjančius gebėjimus atitinkantis vadovavimas ir pakreipimas). 
Siekiant įgyvendinti 19 straipsnį, būtina pripažinti ir remti tėvų, išplėstinės šeimos, 
teisėtų globėjų ir bendruomenės narių svarbą vaikų globos ir apsaugos ir smurto pre-
vencijos procesuose. Šis požiūris atitinka 5 straipsnį, kuris skatina pagarbą globėjų 
atsakomybei, teisėms ir pareigoms tinkamai, pagal didėjančius vaiko sugebėjimus, jį 
(ją) pakreipti ir, jam (jai) naudojantis šia Konvencija pripažintomis teisėmis, vadovau-
ti (įskaitant 19 straipsnį) (taip pat žr. 72 paragrafo d punktą dėl šeimos pirmenybės 
nacio nalinėse koordinavimo sistemose ir kitus su šeimomis susijusius straipsnius).

67. Kiti susiję straipsniai. Konvencijoje taip pat išdėstyti kiti straipsniai, kurie aiškiai arba 
netiesiogiai siejasi su smurtu ir vaiko apsauga. 19 straipsnis turėtų būti aiškinamas kartu 
su šiais straipsniais. Šios visapusiškos nuorodos parodo poreikį atsižvelgti į plačiai papli-
tusią visų formų smurto grėsmę vaiko teisių įgyvendinimui ir užtikrinti vaikų apsaugą 
visose gyvenimo ir vystymosi situacijose.
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VI. NACIONALINĖ SMURTO PRIEŠ VAIKUS KOORDINAVIMO SISTEMA

68. Nacionaliniai veiksmų planai ir smurto prieš vaikus koordinavimo sistema. Komi-
tetas pripažįsta, kad dauguma valstybių dalyvių priimtų nacionalinių planų, skirtų vaiko 
teisėms įgyvendinti, apima priemones, siekiančias uždrausti, išvengti ir panaikinti visų 
formų smurtą prieš vaikus. Tokie veiksmų planai, nors ir prisideda prie to, kad vaikai 
galėtų naudotis savo teisėmis, susiduria su daugybe iššūkių įgyvendinimo, stebėsenos, 
vertinimo ir tolesnių veiksmų procesuose, pavyzdžiui, jie dažnai nėra susieti su ben-
dromis plėtros politikomis, programomis, biudžetais ir koordinavimo mechanizmais. 
Komitetas, siekdamas sukurti geriau įgyvendinamą ir lankstesnę priemonę, siūlo „ko-
ordinuotą smurto prieš vaikus sistemą“ visoms vaiko teisėmis pagrįstoms priemonėms, 
skirtoms apsaugoti vaikus nuo visų formų smurto ir palaikyti apsauginę aplinką.24 Tokia 
koordinavimo sistema gali būti naudojama vietoje nacionalinių veiksmų planų, kai tokie 
planai dar nėra parengti arba yra nelankstūs. Jeigu nacionaliniai veiksmų planai jau yra 
veiksmingai įgyvendinami, koordinavimo sistema gali papildyti tokias pastangas, ska-
tinti diskusijas ir kurti naujas idėjas ir išteklius, kad pagerintų jų veikimą.

69. Nacionalinė smurto prieš vaikus koordinavimo sistema. Ši koordinavimo sistema 
gali pateikti bendrąją principų sistemą ir bendravimo mechanizmą vyriausybės minis-
terijoms, taip pat valstybiniams ir pilietinės visuomenės veikėjams visuose lygiuose bū-
tinų priemonių atžvilgiu, visose priemonėse ir kiekviename 19 straipsnyje nurodytų in-
tervencijų etape. Ji gali skatinti lankstumą ir kūrybiškumą, taip pat sudaryti sąlygas kurti 
ir įgyvendinti iniciatyvas, kurias vienu metu vykdo ir vyriausybė, ir bendruomenė, tačiau 
kurios vis dėlto yra įtrauktos į bendrą darnią ir koordinuotą sistemą. Ankstesnėse reko-
mendacijose ir bendruosiuose komentaruose, taip pat bendrajame komentare Nr. 5 dėl 
bendrųjų įgyvendinimo priemonių Komitetas jau ragino valstybes dalyves kurti planus 
ir strategijas dėl specialių Konvencijos aspektų (pavyzdžiui, nepilnamečių justicijos ar 
ankstyvosios vaikystės). Šiame kontekste Komitetas rekomenduoja sukurti nacionalinę 
koordinavimo sistemą dėl apsaugos nuo visų formų smurto, įskaitant visapusiškas pre-
vencines priemones.

70. Skirtingi pradiniai taškai. Komitetas pripažįsta, kad daugelyje šalių vaikų apsauga nuo 
visų formų smurto yra labai sudėtinga, o valstybės dalyvės kuria ir įgyvendina priemo-
nes iš labai skirtingų pradinių taškų teisinės, institucinės ir paslaugų infrastruktūros, kul-
tūrinių papročių ir profesinių kompetencijų, taip pat išteklių lygių atžvilgiu.

71. Nacionalinės koordinavimo sistemos kūrimo procesas. Nėra vieno modelio, skir-
to tokioms koordinavimo sistemoms dėl apsaugos nuo visų formų smurto. Kai ku-
rios šalys investavo į atskirą vaiko apsaugos sistemą, o kitos yra linkusios integruoti 
apsaugos klausimus į bendrąją vaikų teisių įgyvendinimo sistemą. Patirtis rodo, kad 
sistemos kūrimo procesas yra labai svarbus, siekiant sėkmingai įgyvendinti sistemą.  

24 Taip pat žr. visapusiškų nepriklausomo eksperto rekomendacijų Jungtinių Tautų tyrimui apie smurtą prieš vaikus 
(A/61/299) 96 paragrafą.
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Siekiant užtikrinti visų suinteresuotųjų šalių vyresniųjų atstovų dalyvavimą ir atsako-
mybę, būtina išmintingai supaprastinti tokį procesą, pavyzdžiui, organizuojant dau-
giadisciplinines darbo grupes, kurios turi tinkamus sprendimų priėmimo įgaliojimus 
ir yra ambicingos. Prevencijos ir apsaugos nuo visų formų smurto sistema turėtų rem-
tis egzistuojančiomis formaliomis ir neformaliomis struktūromis, paslaugomis ir orga-
nizacijomis. Atotrūkiai tūrėtų būti identifikuoti ir panaikinti, remiantis 19 straipsnyje 
ir pačioje Konvencijoje, taip pat kituose tarptautiniuose ir regioniniuose žmogaus tei-
sių dokumentuose nurodytais įsipareigojimais, taip pat Jungtinių Tautų tyrime apie 
smurtą prieš vaikus, šiame bendrajame komentare ir papildomose įgyvendinimo prie-
monėse numatytomis gairėmis. Nacionalinio planavimo procesas turėtų būti skaidrus 
ir integracinis, atskleisti visą informaciją plačiajai visuomenei ir užtikrinti vyriausybės, 
NVO, mokslinių tyrimų ir profesinės praktikos ekspertų, tėvų ir vaikų dalyvavimą. 
Procesas turėtų būti prieinamas ir suprantamas ir vaikams, ir suaugusiesiems. Nacio-
nalinė koordinavimo sistema turėtų būti visiškai įvertinta ir finansuojama, įskaitant 
žmogiškuosius ir techninius išteklius, ir, jei įmanoma, pristatyta nacionaliniame vaikų 
biudžete.

72. Elementai, kuriuos reikėtų įtraukti į nacionalines koordinavimo sistemas. Toliau 
išvardyti elementai turi būti įtraukti į intervencijos priemones (teisines, administracines, 
socialines ir švietimo) ir etapus (prevencijos, atsistatymo ir reintegracijos):

(a) vaiko teisių požiūris – šis požiūris remiasi deklaracija, kad vaikas yra teisių turėto-
jas, o ne geranoriškos suaugusiųjų veiklos naudos gavėjas. Šis požiūris gerbia ir 
skatina konsultacijas ir bendradarbiavimą su vaikais, jų atstovavimą koordinavi-
mo sistemos ir konkrečių joje numatytų priemonių kūrimo, įgyvendinimo, stebė-
senos ir vertinimo procesuose, atsižvelgiant į vaiko (vaikų) amžių ir didėjančius 
gebėjimus;

(b) smurto prieš vaikus lyties aspektas. Valstybės dalyvės, nagrinėdamos įvairias smurto 
formas įvairiose aplinkose, turėtų užtikrinti, kad politikos ir priemonės atsižvelg-
tų į skirtingus pavojus, su kuriais susiduria mergaitės ir berniukai. Valstybės turė-
tų spręsti visų formų diskriminacijos dėl lyties klausimą kaip visapusiškos smurto 
prevencijos strategijos dalį. Tai apima lyčių stereotipų, galios disbalanso, nelygybės 
ir diskriminacijos, palaikančios ir įtvirtinančios smurto ir prievartos naudojimą na-
muose, mokykloje ir švietimo aplinkoje, bendruomenėse, darbovietėje, institucijo-
se ir plačiojoje visuomenėje, klausimų sprendimą. Vyrai ir berniukai turėtų būti ak-
tyviai raginami būti strateginiais moterų ir mergaičių partneriais ir sąjungininkais, 
gauti galimybes skatinti pagarbą vieni kitiems ir supratimą, kaip reikėtų sustabdyti 
diskriminaciją dėl lyties ir smurtines jos apraiškas;

(c) pirminė (bendroji) prevencija. Žr. šio bendrojo komentaro 42 paragrafą;

(d) pagrindinė šeimų vieta vaiko priežiūros ir apsaugos strategijose.25 Šeimos (įskaitant 
išplėstines šeimas ir kitas šeimos tipo globos formas) turi didžiausią potencialą 

25 Taip pat žr. Alternatyvios globos vaikams gaires.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 13 (2011) DĖL VAIKO TEISĖS BŪTI APSAUGOTAM NUO BET KOKIOS FORMOS SMURTO



245

apsaugoti vaikus ir užkirsti kelią smurtui. Šeimos taip pat gali paremti ir suteikti 
vaikams galias, kad šie galėtų apsisaugoti patys. Todėl būtinybė stiprinti šeimos 
gyvenimą, paremti šeimas ir dirbti su sunkumais susiduriančiomis šeimomis turi 
būti vaiko apsaugos veiklos prioritetas kiekviename intervencijos etape, ypač 
prevencijos (įtvirtinant gerą vaikų priežiūros praktiką) ir ankstyvosios interven-
cijos etapuose. Tačiau Komitetas taip pat pripažįsta, kad didžioji dalis vaikų pa-
tiriamo smurto atvejų, įskaitant seksualinę prievartą, vyksta šeimoje ir pabrėžia 
būtinybę įsikišti, jeigu šeimos nariai smurtauja prieš vaiką;

(e) atsparumo ir apsauginiai veiksniai. Labai svarbu suprasti atsparumo ir apsaugi-
nius veiksnius, t. y. vidines ir išorines stiprybes ir paramą, kuri skatina asmeninį 
saugumą ir sumažina prievartą ir nepriežiūrą bei jų neigiamą poveikį. Apsaugi-
niai veiksniai apima stabilias šeimas, puoselėjantį vaiko auginimą, kai suaugusieji 
patenkina vaiko fizinius ir psichosocialinius poreikius, teigiamą nesmurtinį bau-
dimą, saugų vaiko prisirišimą prie bent vieno suaugusiojo, palaikančius santykius 
su bendraamžiais ir kitais asmenimis (įskaitant mokytojus), socialinę aplinką, kuri 
puoselėja palankias socialines, nesmurtines ir nediskriminuojančias pažiūras ir 
elgesį, aukštą socialinės sanglaudos lygį ir klestinčius socialinius tinklus ir kaimy-
nystės ryšius;

(f ) rizikos veiksniai. Būtina imtis aktyvių, specialiai pritaikytų rizikos veiksnių, ku-
rie gali turėti poveikį atskiriems vaikams ar vaikų grupėms bendruosiuose ar 
konkrečiuose kontekstuose, mažinimo priemonių. Tai apima tėvų rizikos veiks-
nius, tokius kaip piktnaudžiavimą priklausomybę sukeliančiomis medžiago-
mis, psichinės sveikatos problemas ir socialinę izoliaciją, taip pat šeimos rizi-
kos veiksnius, tokius kaip skurdas, nedarbas, diskriminacija ir marginalizacija. 
Universaliame lygyje visi 0–18 metų amžiaus vaikai yra laikomi pažeidžiamais, 
kol nesibaigia jų nervinės sistemos, psichologinis, socialinis ir fizinis augimas 
ir vystymasis. Kūdikiai ir maži vaikai susiduria su didesne rizika dėl nevisiško 
jų smegenų išsivystymo ir visiškos priklausomybės nuo suaugusiųjų. Ir mer-
gaitės, ir berniukai susiduria su smurto rizika, tačiau dažnai smurtas turi lyties  
komponentą;

(g) pažeidžiami vaikai. Vaikų grupės, kurios gali patirti smurtą, apima, bet neapsiribo-
ja su biologiniais tėvais negyvenančiais vaikais (gyvenantys alternatyvios globos 
aplinkoje), gimimo metu neužregistruotais vaikais, gatvės vaikais, su faktiniais ar 
suvokiamais įstatymų pažeidimais susiduriančiais vaikais, vaikais su fizine, jutimo, 
mokymosi ar psichologine negalia, vaikais, sergančiais įgimta, įgyta ir (arba) lėti-
ne liga ar turinčiais rimtų elgesio problemų, vietiniais vaikais26  ir kitoms etninėms 

26 Kai kuriose visuomenėse „nepriežiūra“, kuri skiriasi nuo „prievartos“, yra pagrindinė priežastis, dėl kurios vietiniai vaikai 
yra pašalinami iš šeimų (priešingai nei nevietinių šeimų atžvilgiu). Nebaudžiamo pobūdžio paramos šeimai paslaugos 
ir intervencijos, kurios tiesiogiai sprendžia priežastis (pvz., skurdą, būsto ir istorines aplinkybes) dažnai yra labiau tinka-
mos. Būtina imtis specialių priemonių, siekiant spręsti diskriminaciją, susijusią su vietinėms ir kitoms mažumos bendruo-
menėms teikiamomis paslaugomis ir prieinamomis intervencijų galimybėmis.
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mažumoms priklausančiais vaikais, vaikais iš religinių ar kalbos mažumos grupių, 
lesbietėmis, gėjais, transseksualais, vaikais, kurie susiduria su žalingų tradicinių 
praktikų pavojumi, ankstyvą santuoką sudariusiais vaikais (ypač mergaitės, ir 
ypač, bet ne tik priverstinės santuokos), pavojingą darbą (įskaitant blogiausias jo 
formas) dirbančiais vaikais, vaikais migrantais ar pabėgėliais, perkeltais vaikais ir 
(arba) parduotais vaikais, smurtą patyrusiais vaikais, namuose ir bendruomenėse 
smurtą patiriančiais ar jį matančiais vaikais, vaikais, gyvenančiais žemo sociali-
nio ir ekonominio statuso miesto aplinkoje, kurioje ginklai, narkotikai ir alkoholis 
yra lengvai prieinami, nelaimingų atsitikimų ar stichinių nelaimių zonose ar tok-
sinėse aplinkose gyvenančiais vaikais, su ŽIV / AIDS susiduriančiais vaikais ar ŽIV 
infekuotais vaikais, vaikais, kurie prastai maitinasi, kitų vaikų prižiūrimais vaikais, 
vaikais, kurie patys yra globėjai ir namų ūkio galvos, nepilnamečiams tėvams (ne-
sulaukusiems 18-os metų amžiaus) gimusiais vaikais, nelaukiamais vaikais, pirma-
laikio gimdymo ar gimdymo, kai gimsta dvyniai ar daugiau vaikų, metu gimusiais 
vaikais, dėl netinkamos priežiūros ar bendravimo su globėjais hospitalizuotais 
vaikais, vaikais, susidūrusiais su IRT be tinkamų apsaugos priemonių, priežiūros 
ar galių save apsaugoti. Vaikai nepaprastosios padėties atveju yra labai pažeidžia-
mi dėl smurto, kai dėl socialinių ir ginkluotųjų konfliktų, stichinių nelaimių ir kitų 
sudėtingų ir nuolatinių nepaprastųjų situacijų, žlunga socialinės sistemos, vaikai 
yra atskiriami nuo globėjų, o globos ir saugios aplinkos yra pažeidžiamos ar net 
sunaikinamos;

(h) išteklių paskirstymas. Įvairiuose sektoriuose būtini žmogiškieji, finansiniai ir 
techniniai ištekliai turi būti paskirstyti, panaudojant kiek įmanoma daugiau 
turimų išteklių. Griežti stebėsenos mechanizmai turi būti sukurti ir įgyven-
dinti, siekiant užtikrinti atskaitomybę dėl biudžeto asignavimų ir veiksmingo  
paskirstymo;

(i) koordinavimo mechanizmai. Mechanizmai turi būti aiškiai išdėstyti, siekiant už-
tikrinti veiksmingą koordinavimą tarp skirtingų sektorių centriniu, regioniniu ir 
vietos lygiu kartu su pilietine visuomene, įskaitant empirinių tyrimų bendruo-
menę. Šiuos mechanizmus turėtų palaikyti aukščiau išvardytos administracinės 
priemonės;

(j) atskaitomybė. Būtina užtikrinti, kad valstybės dalyvės, nacionalinės ir vietos agen-
tūros ir organizacijos, taip pat susijusios pilietinės visuomenės suinteresuotosios 
šalys aktyviai, bendradarbiaudamos sukurtų ir taikytų stebėsenos, matavimo ir 
vertinimo standartus, rodiklius, įrankius ir sistemas, siekdamos įgyvendinti savo 
pareigas ir įsipareigojimus apsaugoti vaikus nuo smurto. Komitetas nuolatos iš-
reiškė savo paramą atskaitomybės sistemoms, ypač, naudojančioms duomenų 
rinkimą ir analizę, rodiklių sudarymą, stebėseną ir vertinimą, taip pat paramą 
nepriklausomoms žmogaus teisių institucijoms. Komitetas rekomenduoja valsty-
bėms dalyvėms skelbti metines ataskaita apie pažangą dėl smurto uždraudimo, 
prevencijos ir panaikinimo, pateikti jas parlamentui apsvarstyti ir aptarti, taip pat 
kviesti visas susijusias suinteresuotąsias šalis pateikti atsiliepimus apie tokiose 
ataskaitose pateiktą informaciją.
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VII. ĮGYVENDINIMO IŠTEKLIAI IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO 
BŪTINYBĖ

73. Valstybių dalyvių įsipareigojimai. Atsižvelgdamas į valstybių dalyvių įsipareigoji-
mus, be viso kito, pagal 4 ir 19 straipsnius, Komitetas laikosi nuomonės, kad išteklių 
trūkumas negali būti naudojamas kaip pasiteisinimas, kad valstybė dalyvė nesiima 
jokių ar imasi nepakankamų priemonių, siekdamos apsaugoti vaikus. Todėl valsty-
bės dalyvės yra raginamos priimti visapusiškas, strategines, aiškius įgyvendinimo 
terminus turinčias koordinavimo sistemas vaiko priežiūrai ir apsaugai. Komitetas 
ypač akcentuoja būtinybę konsultuotis su vaikais, kuriant tokias strategijas, siste-
mas ir priemones.

74. Paramos šaltiniai. Atsižvelgdamas į 70 paragrafe nurodytus skirtingus pradinius 
taškus, supratimą, kad biudžetai nacionaliniu ir decentralizuotu lygiu turėtų būti pir-
minis vaiko priežiūros ir apsaugos strategijų finansavimo šaltinis, Komitetas atkreipia 
valstybių dalyvių dėmesį į Konvencijos 4 ir 45 straipsniuose išdėstytus tarptautinio 
bendradarbiavimo ir pagalbos būdus. Komitetas kviečia vystomojo bendradarbiavi-
mo paramą teikiančias valstybes dalyves, institucijas donores (įskaitant Pasaulio ban-
ką, privačius šaltinius ir fondus), Jungtinių Tautų agentūras ir organizacijas, kitas tarp-
tautines ir regionines institucijas ir organizacijas finansiškai ir techniškai remti vaiko 
apsaugos programas, įskaitant mokymą, kurios visiškai atsižvelgia į 19 straipsnyje ir 
pačioje Konvencijoje nurodytus reikalavimus.  Ši finansinė ir techninė parama turėtų 
būti teikiama, formuojant stiprias ir teisingas partnerystes nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygiu. Vaiko teisėmis paremtos apsaugos programos turėtų būti vienas iš pagrindinių 
darnios tarptautinė paramą gaunančių šalių plėtros komponentų. Komitetas taip pat 
ragina tokias institucijas tęsti darbą su Komitetu, generalinio sekretoriaus specialiuo-
ju atstovu smurto prieš vaikus klausimams ir kitais tarptautiniais ir regioniniais žmo-
gaus teisių mechanizmais, siekiant įgyvendinti šį tikslą.

75. Tarptautiniu lygiu būtini ištekliai. Be to, būtina investuoti į toliau išvarytas sritis tarp-
tautiniu lygiu, siekiant padėti valstybėms dalyvėms įgyvendinti savo su 19 straipsniu 
susijusius įsipareigojimus:

(a) žmogiškieji ištekliai – geresnis bendravimas, bendradarbiavimas ir individualus 
keitimasis informacija profesinėse asociacijoje ir tarp jų (pavyzdžiui, tarp me-
dicinos, psichinės sveikatos, socialinio darbo, teisės, švietimo, blogo elgesio su 
vaikais, akademijos / mokslinių tyrimų, vaiko teisių ir mokymo organizacijų ir 
institucijų), geresnis bendravimas ir bendradarbiavimas pilietinės visuomenės 
grupėse ir tarp jų (pavyzdžiui, tarp mokslinių tyrimų bendruomenių, NVO, vaikų 
vadovaujamų organizacijų, neįgaliems asmenims skirtų organizacijų, bendruo-
menių ir jaunimo grupių, ekspertų, dalyvaujančių žinių ir praktikos kūrimo ir 
mainų srityse);

(b) finansiniai ištekliai – geresnis paramos teikėjų skiriamos paramos koordinavimas, 
stebėsena ir vertinimas, tolesnė finansinių ir žmogiškųjų išteklių analizės plėtra, 
kad ekonomistai, tyrėjai ir valstybės dalyvės galėtų visiškai įvertinti holistinių vaiko 
apsaugos sistemų įgyvendinimo išlaidas (pirmiausia dėmesį skiriant prevencijai) ir 
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palyginti jas su tiesioginio ir netiesioginio (įskaitant tarp kartų) smurto poveikio 
individualiu, nacionaliniu ir net tarptautiniu lygiu valdymo išlaidomis, taip pat tarp-
tautinių finansinių institucijų atliekama „jų politikų ir veiklos, siekiant įvertinti jų ga-
limą poveikį vaikams“ peržiūra; 

(c) techniniai ištekliai – įrodymais pagrįsti rodikliai, sistemos modeliai (įskaitant 
pavyzdinius teisės aktus), įrankiai, gairės, protokolai ir praktikos standartai,  
skirti bendruomenėms ir specialistams, kartu su patarimais dėl jų pritaikymo 
skirtinguose kontekstuose, platforma sistemingai dalintis ir naudotis informa-
cija (žiniomis ir praktika), visuotinai nustatytas aiškumas ir skaidrumas vaiko 
teisių ir apsaugos biudžeto sudarymo procesuose, taip pat vaiko apsaugos re-
zultatų stebėjimo procesuose ekonomikos pakilimo ir nuosmukio ciklų metu ar 
esant sudėtingoms aplinkybėms (techninė pagalba turėtų būti nustatyta per 
laiką, naudojant informaciją, modelius ir susijusį mokymą).

76. Regioninis ir tarptautinis tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Būtina ne tik vystymosi 
parama, bet ir bendradarbiavimas, siekiant spręsti vaiko apsaugos klausimus, kurie 
peržengia valstybių ribas, pvz., valstybių sienas kertantys vaikai (nelydimi ar kartu su 
šeimomis keliaujantys vaikai arba vaikai, kurie tai daro savanoriškai ar neturėdami 
kito pasirinkimo, pvz., dėl konfliktų, bado, stichinių nelaimių ar epidemijų) ir dėl to 
atsiduriantys pavojuje, tarpvalstybinė prekyba vaikais dėl darbo, seksualinio išnaudo-
jimo, įvaikinimo, prekybos kūno dalimis ir organais ar kitais tikslais, valstybių sienas 
peržengiantys konfliktai, kurie gali pakenkti vaiko saugumui ir galimybei pasinaudoti 
apsaugos sistemomis, net jei vaikas pasilieka kilmės šalyje, ir nelaimės, kurios vienu 
metu paveikia kelias šalis. Siekiant apsaugoti vaikus, kurie susiduria su tarpvalstybi-
nėmis vaiko apsaugos problemomis, tokiomis kaip elektroniniai nusikaltimai ir ekste-
ritorialiniai baudžiamojo persekiojimo veiksmai prieš asmenis dėl seksualinio vaikų 
prievartavimo kelionių ir turizmo atvejais, taip pat dėl prekybos šeimomis ar vaikais, 
reikia specialių teisės aktų, politikų, programų ir partnerysčių, nepriklausomai nuo to, 
ar vaikai yra tradicinėse globos situacijoje ar, kai valstybė yra de facto globėja, pvz., 
nelydimų vaikų atveju.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 14 (2013) DĖL VAIKO TEISĖS PIRMIAUSIA 
ATSIŽVELGTI Į JO (JOS) INTERESUS (3 STRAIPSNIO 1 DALIS)

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 14 (2013) 
DĖL VAIKO TEISĖS PIRMIAUSIA ATSIŽVELGTI Į 
JO (JOS) INTERESUS (3 STRAIPSNIO 1 DALIS)

„Imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstai-
gos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, 
svarbiausia – vaiko interesai.”

Vaiko teisių konvencija (2 straipsnio 1 dalis)

 

I. ĮVADAS

A. VAIKO INTERESAI – TEISĖ, PRINCIPAS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖ

1. Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina vaiko teisę, pagal kurią visuose su 
vaiku susijusiuose sprendimuose ir viešajame ir privačiame sektoriuose jo (jos) intere-
sai turi būti įvertinti ir į juos atsižvelgta. Be to, šioje nuostatoje išreikšta viena pagrin-
dinių Konvencijos vertybių. Vaiko teisių komitetas (Komitetas) įvardijo 3 straipsnio 
1 dalies nuostatą kaip vieną iš keturių bendrųjų Konvencijos principų, skirtų visoms 
vaiko teisėms aiškinti ir įgyvendinti,1 taip pat taiko ją kaip dinamišką koncepciją, kurią 
būtina tinkamai įvertinti, atsižvelgiant į konkretų kontekstą.

2. Sąvoka „vaiko interesai“ nėra nauja. Ji buvo naudota prieš Konvencijos priėmimą ir buvo 
įtvirtinta 1959 m. Vaiko teisių deklaracijoje (2 paragrafas), Konvencijoje dėl visų formų diskri-
minacijos panaikinimo moterims (5 straipsnio b punktas ir 16 straipsnio 1 dalies d punktas), 
taip pat regioniniuose dokumentuose ir daugelyje nacionalinių ir tarptautinių įstatymų.

3. Konvencija aiškiai nurodo vaiko interesus kituose straipsniuose – 9 straipsnyje dėl atsky-
rimo nuo tėvų, 10 straipsnyje dėl šeimos susivienijimo, 18 straipsnyje dėl tėvų pareigų, 

1 Komiteto bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemonių 12 paragrafas 
ir bendrojo komentaro Nr. 12 (2009) dėl vaiko teisės būti išklausytam 2 paragrafas.
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20 straipsnyje dėl šeimos aplinkos netekimo ir alternatyvios globos, 21 straipsnyje 
dėl įvaikinimo, 37 straipsnio c punkte dėl vaiko, kuriam atimta laisvė, teisės būti at-
skirtam nuo suaugusiųjų, 40 straipsnio 2 dalies b punkto III papunktyje dėl procedū-
rinių garantijų, įskaitant tėvų dalyvavimą teismo posėdžiuose, kai vaikas laikomas 
pažeidusiu baudžiamuosius įstatymus arba kaltinamas jų pažeidimu. Vaiko interesai 
taip pat yra nurodyti Konvencijos fakultatyviniame protokole dėl vaikų pardavimo, 
vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos (preambulėje ir 8 straipsnyje) ir Konven-
cijos fakultatyviniame protokole dėl pranešimo procedūros (preambulėje ir 2 ir  
3 straipsniuose).

4. Vaiko interesų sąvokos tikslas – užtikrinti, kad vaikas galėtų visiškai ir veiksmingai 
pasinaudoti Konvencijoje pripažintomis teisėmis, taip pat garantuoti vaiko holistinį 
vystymąsi.2 Komitetas jau nurodė,3 kad „suaugusiojo sprendimas dėl vaiko interesų 
negali nepaisyti įsipareigojimo gerbti visas vaiko teises pagal Konvenciją.“ Komitetas 
primena, kad Konvencijoje neegzistuoja teisių hierarchija ir visos joje nurodytos teisės 
atsižvelgia į „vaiko interesus“, todėl neigiamas vaiko interesų aiškinimas negali pažeis-
ti nė vienos teisės.

5. Siekiant visiškai taikyti vaiko interesų sąvoką, būtina sukurti teisėmis pagrįstą požiūrį, 
įtraukti visus veikėjus, užtikrinti holistinį fizinį, psichologinį, dorinį ir dvasinį vaiko vien-
tisumą ir remti vaiko žmogiškąjį orumą.

6. Komitetas pabrėžia, kad vaiko interesai yra trejopa sąvoka. Tai yra:

(a) materialinė teisė. Vaiko teisė, kad jo (jos) interesai būtų įvertinti ir į juos būtų 
atsižvelgta, kai svarstomi skirtingi interesai, siekiant priimti sprendimą dėl ap-
tariamo klausimo, ir garantija, kad ši teisė bus įgyvendinta kiekvieną kartą, kai 
yra priimamas su vaiku, nustatytomis ar nenustatytomis vaikų grupėmis ar aps-
kritai vaikais susijęs sprendimas. 3 straipsnio 1 dalis sukuria savaiminį valstybių 
įsipareigojimą, yra tiesiogiai taikoma (savarankiškai vykdoma) ir gali būti pa-
naudota teismuose;

(b) pagrindinis, aiškinamasis teisės principas. Jeigu teisinę nuostatą galima aiškinti ke-
liai būdais, būtina pasirinkti tą aiškinimą, kuris geriausiai atitinka vaiko interesus. 
Konvencijoje ir jos fakultatyviniuose protokoluose įtvirtintos teisės suteikia aiškini-
mo sistemą;

(c) darbo tvarkos taisyklė. Priimant sprendimą, kuris darys įtaką konkrečiam vaikui, 
vaikų grupei ar visiems vaikams, sprendimo priėmimo procesas turėtų apimti gali-
mo tokio sprendimo poveikio (teigiamo ar neigiamo) susijusiam vaikui ar vaikams 
vertinimą. Siekiant įvertinti ir nustatyti vaiko interesus, būtinos procedūrinės ga-
rantijos. Be to, sprendimo pagrindimas turėtų parodyti, kad į tokią teisę buvo aiškiai 
atsižvelgta. Tokiu atveju, valstybės dalyvės privalo paaiškinti, kaip tokia teisė buvo 

2 Komitetas tikisi, kad valstybės aiškins vystymąsi kaip „holistinę sąvoką, apimančią vaiko fizinį, psichinį, dvasinį, moralinį, 
psichologinį ir socialinį vystymąsi“ (bendrojo komentaro Nr. 5 12 paragrafas).

3 Bendrojo komentaro Nr. 13 (2011) dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo bet kokios formos smurto 61 paragrafas.
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gerbiama sprendime, t. y. kas atitiko vaiko interesus, kokiais kriterijais buvo remtasi, 
kaip vaiko interesai buvo įvertinti, atsižvelgiant į kitas aplinkybes, nesvarbu, ar tai 
platūs politikos klausimą ar atskiri atvejai. 

7. Šiame bendrajame komentare išsireiškimas „vaiko interesai“ apima visus tris aukščiau 
aptartus aspektus.

B. STRUKTŪRA

8. Šio bendrojo komentaro taikymo sritis apsiriboja Konvencijos 3 straipsnio 1 dalimi ir 
neapima 3 straipsnio 2 dalies, susijusios su vaiko gerove, ir 3 straipsnio 3 dalies dėl vals-
tybių dalyvių įsipareigojimo užtikrinti, kad už vaikus atsakingos institucijos, tarnybos ir 
organai laikytųsi nustatytų standartų ir būtų priimti mechanizmai, kurie užtikrintų, kad 
standartai būtų gerbiami.

9. Komitetas išdėsto šio bendrojo komentaro tikslus (II skyrius) ir pristato valstybių 
dalyvių įsipareigojimo pobūdį ir apimtį (III skyrius). Be to, bendrajame komentare 
pateikta 3 straipsnio 1 dalies teisinė analizė (IV skyrius), kuri susieja jį su kitais Kon-
vencijos bendraisiais principais. V skyrius yra skirtas vaiko intereso principo įgyven-
dinimui praktikoje, o VI skyrius pateikia rekomendacijas dėl bendrojo komentaro 
platinimo.

 

II. TIKSLAI

10. Šio bendrojo komentaro tikslas – užtikrinti, kad Konvencijos valstybės dalyvės 
taikytų ir gerbtų vaiko interesus. Jis apibrėžia reikalavimus tinkamai atsižvelgti į 
vaiko interesus, ypač teisminiuose ir administraciniuose sprendimuose, taip pat 
kituose veiksmuose, susijusiuose su vaiku kaip asmeniu ir visuose įstatymų, po-
litikų, strategijų, programų, planų, biudžetų, teisinių ir biudžetinių iniciatyvų ir 
rekomendacijų, t. y. visų įgyvendinimo priemonių, priėmimo procesų, susijusių su 
vaikais ar konkrečia jų grupe, etapuose. Komitetas tikisi, kad visi asmenys, susiję 
su vaikais, taip pat tėvai ir globėjai naudos šį bendrąjį komentarą kaip vadovą, 
priimdami sprendimus.

11. Vaiko interesai yra dinamiška sąvoka, kuri apima įvairius nuolat besikeičiančius 
klausimus. Šis bendrasis komentaras pateikia vaiko interesų vertinimo ir nustatymo 
sistemą, tačiau nesiekia nurodyti, kas yra geriausia vaikui bet kurioje situacijoje bet 
kuriuo metu.

12. Pagrindinis šio bendrojo komentaro tikslas – sustiprinti vaiko teisės, kad pirmiausia (kai 
kuriais atvejais vaiko interesai turi būti svarbiausia aplinkybė, žr. 38 paragrafą) būtų įver-
tinti jo (jos) interesai ir į juos būtų atsižvelgta, supratimą ir taikymą. Bendras komentaro 
tikslas yra skatinti realius pažiūrų pokyčius, siekiant kad vaikai būtų gerbiami kaip teisių 
turėtojai. Tiksliau, tai turi įtakos šiems aspektams:
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(a) visų vyriausybės priimtų įgyvendinimo priemonių plėtojimui;

(b) teisminių ar administracinių valdžios institucijų ar viešųjų subjektų per savo at-
stovus priimtiems individualiems sprendimams, kurie yra susiję su vienu ar keliais 
identifikuotais vaikais;

(c) pilietinės visuomenės subjektų ir privataus sektoriaus, įskaitant pelno ir ne pelno 
siekiančių organizacijų, kurios teikia su vaikais susijusias ar jiems įtaką darančias 
paslaugas, priimtiems sprendimams;

(d) rekomendacijoms dėl veiksmų, kurių privalo imtis su vaikais dirbantys asmenys, 
įskaitant tėvus ir globėjus.

III. VALSTYBIŲ DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POBŪDIS IR APIMTIS

13. Kiekviena valstybė dalyvė privalo gerbti ir įgyvendinti vaiko teisę, kad būtų įver-
tinti jo ( jos) interesai ir į juos būtų pirmiausia atsižvelgta. Be to, jos turi įsipareigo-
jimą imtis visų būtinų, sąmoningų ir konkrečių priemonių, siekdamos įgyvendinti 
šią teisę.

14. 3 straipsnis 1 dalis nustato sistemą, kurioje valstybės dalyvės turi tris skirtingus įsipa-
reigojimus:

(a) įsipareigojimą užtikrinti, kad vaiko interesai būtų tinkamai įtraukti ir nuolat taiko-
mi visuose valstybės įstaigų veiksmuose, ypač visose įgyvendinimo priemonėse, 
administraciniuose ir teisminiuose procesuose, kurie turi tiesioginį arba netiesiogi-
nį poveikį vaikams;

(b) įsipareigojimą užtikrinti, kad visi teisminiai ir administraciniai sprendimai, taip pat 
su vaikais susijusios politikos ir teisės aktai pademonstruotų, kad pirmiausia atsi-
žvelgė į vaiko interesus. Tai apima aprašymą, kaip interesai buvo nagrinėti ir vertinti 
ir jiems priskirta svarba;

(c) įsipareigojimą užtikrinti, kad vaiko interesai būtų įvertinti ir į juos būtų pirmiausia 
atsižvelgta sprendimuose ir veiksmuose, kurių imasi privatus sektorius, įskaitant 
paslaugas teikiančius subjektus. Ar bet kurie privatūs subjektai ar institucijos, prii-
mančios su vaikais susijusius ar jiems įtaką darančius sprendimus.

15. Siekdamos užtikrinti laikymąsi, valstybės dalyvės turėtų imtis kelių įgyvendinimo prie-
monių pagal Konvencijos 4 ir 42 straipsnius bei 44 straipsnio 6 dalį ir užtikrinti, kad 
visuose veiksmuose pirmiausia būtų atsižvelgta į vaiko interesus, taip pat atlikti šiuos 
veiksmus:

(a) peržiūrėti ir, jei reikia, pakeisti nacionalinius teisės aktus ir kitus teisės šal-
tinius, siekdamos įtraukti 3 straipsnio 1 dalį, taip pat užtikrinti, kad reikalavi-
mas atsižvelgti į vaiko interesus atsispindėtų ir būtų įgyvendintas visuose  
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nacionaliniuose įstatymuose ir reglamentuose, provincijos ar teritoriniuose tei-
sės aktuose, privačių ar valstybinių institucijų, teikiančių paslaugas ar daran-
čioms įtaką vaikams, veiklą reglamentuojančiose taisyklėse, bei teisminiuose 
ir administraciniuose procesuose bet kuriame lygyje kaip materialinė teisė ir 
darbo tvarkos taisyklė;

(b) paisyti vaiko interesų, koordinuojant ir įgyvendinant politikas nacionaliniu, regioni-
niu ir vietos lygiu;

(c) sukurti skundų teikimo, teisių gynimo ar žalos atlyginimo mechanizmus ir proce-
dūras, siekiant visiškai įgyvendinti vaiko teisę, kad jo (jos) interesai būtų tinkamai 
įtraukti ir nuolatos taikomi įgyvendinimo priemonėse, administraciniuose ir teismi-
niuose procesuose, kurie yra susiję arba turi įtakos vaikams;

(d) atsižvelgti į vaiko interesus, skirstant nacionalinius išteklius programoms ir priemo-
nėms, kurių tikslas yra įgyvendinti vaikų teises, ir veiklose, kurios gauna tarptautinę 
plėtros pagalbą ir paramą;

(e) kuriant, stebint ir vertinant duomenų rinkimą, užtikrinti, kad vaiko interesai būtų 
aiškiai išdėstyti ir, jei reikia, remti mokslinius tyrimus dėl su vaikų teisėmis susijusių 
klausimų;

(f ) teikti informaciją ir organizuoti mokymus apie 3 straipsnio 1 dalį ir jo taikymą 
praktikoje visiems asmenims, kurie priima tiesiogiai ar netiesiogiai su vaikais 
susijusius sprendimus, įskaitant su vaikais dirbančius specialistus arba kitus 
žmones;

(g) teikti tinkamą informaciją vaikams jiems suprantama kalba ir jų šeimoms bei glo-
bėjams, kad jie suprastų pagal 3 straipsnio 1 dalį saugomos teisės apimtį, taip pat 
sukurti būtinas sąlygas vaikams išreikšti savo požiūrį ir užtikrinti, kad į jų nuomone 
bus atsižvelgta;

(h) kovoti su visomis neigiamomis pažiūromis ir sampratomis, kurios trukdo visiškai 
įgyvendinti vaiko teisę įvertinti ir pirmiausia atsižvelgti į jo (jo) interesus, pasitel-
kiant komunikacijos programas, apimančias žiniasklaidą ir socialinius tinklus, taip 
pat vaikus, siekiant, kad vaikai būtų pripažinti teisių turėtojais.

16. Siekiant visiškai atsižvelgti į vaiko interesus, būtina apsvarstyti toliau išvardytus para-
metrus:

(a) visuotinį, nedalomą, tarpusavyje priklausomą ir susijusį žmogaus teisių pobūdį; 

(b) vaikų kaip teisių turėtojų pripažinimą;

(c) pasaulinį Konvencijos pobūdį ir aprėptį;

(d) valstybių dalyvių įsipareigojimą gerbti, saugoti ir įgyvendinti visas Konvencijoje 
nurodytas teises;

(e) trumpalaikį, vidutinės trukmės ir ilgalaikį veiksmų, susijusių su vaiko laipsnišku vys-
tymusi, poveikį.
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IV.  TEISINĖ ANALIZĖ IR SĄSAJOS SU BENDRAISIAIS KONVENCIJOS 
PRINCIPAIS

A. 3 STRAIPSNIO 1 DALIES PAŽODINĖ ANALIZĖ

1. „Imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų“

 (a) „Imantis bet kokių veiksmų“

17. 3 straipsnio 1 dalies tikslas – užtikrinti, kad teisė būtų užtikrinama visuose su vaikais 
susijusiuose sprendimuose ir veiksmuose. Tai reiškia, kad kiekvienas veiksmas, susijęs su 
vaiku ar vaikais, turi pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus. Žodis „veiksmas“ apima ne 
tik sprendimus, bet ir visus poelgius, elgesį, pasiūlymus, paslaugas, procedūras ir kitas 
priemones.

18. Neveikimas arba veiksmų nesiėmimas ir nepadarymas taip pat yra „veiksmai“, pvz., kai so-
cialinės gerovės institucijos nesiima veiksmų vaikams apsaugoti nuo smurto ar prievartos.

 (b) „liečiančių“

19. Teisinė pareiga taikoma visiems sprendimams ir veiksmams, kurie yra tiesiogiai ir netie-
siogiai susiję su vaikais. Todėl terminas „liečiančių“ pirmiausia reiškia tiesiogiai su vaiku, 
vaikų grupėmis ir visais vaikais susijusias priemones ir sprendimus, ir, antra, kitas prie-
mones, kurios turi poveikį atskiriems vaikams, vaikų grupėms ar visiems vaikams, net 
jei tokios priemonės nėra tiesiogiai jiems skirtos. Kaip nurodyta Komiteto bendrajame 
komentare Nr. 7, tokie veiksmai apima vaikams skirtus veiksmus (pvz., susijusius su svei-
kata, priežiūra ar švietimu), taip pat veiksmus, kurie apima vaikus arba kitas gyventojų 
grupes (pvz., susijusius su aplinka, būstu ar transportu) (13 paragrafo b punktas). Todėl 
„liečiančių“ turi būti suprastas labai plačiai.

20. Iš tiesų, visi veiksmai, kurių imasi valstybė, yra vienaip ar kitaip susiję su vaikais. Tai nereiš-
kia, kad kiekvienas valstybės veiksmas turi įtraukti visišką, formalų vaiko interesų vertini-
mo ir nustatymo procesą. Tačiau, jeigu sprendimas turės didelį poveikį vaikui ar vaikams, 
reikėtų didesnio apsaugos lygio ir išsamių procedūrų vaikų interesams apsvarstyti.

 Todėl, aptariant priemones, kurios nėra tiesiogiai skirtos vaikui ar vaikams, terminas „lie-
čiančių“ turėtų būti paaiškintas, atsižvelgiant į kiekvieno atvejo aplinkybes, kad būtų 
galima įvertinti veiksmo poveikį vaikui ar vaikams.

 (c) „vaikų“

21. Terminas „vaikų“ reiškia visus 18-os metų amžiaus nesulaukusius asmenis valstybės da-
lyvės jurisdikcijoje be jokios diskriminacijos pagal Konvencijos 1 ir 2 straipsnius.

4 Bendrojo komentaro Nr. 11 (2009) dėl vietinių vaikų ir jų teisių pagal Konvenciją 30 paragrafas.
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22. 2 straipsnio 1 dalis taikoma vaikams kaip individams ir įpareigoja valstybes dalyves ver-
tinti ir pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus atskiruose sprendimuose.

23. Tačiau terminas „vaikų“ reiškia, kad teisė tinkamai atsižvelgti į jų interesus vaikams tai-
koma be tik kaip individams, bet ir kaip grupei. Todėl valstybės privalo įvertinti ir pir-
miausia atsižvelgti į vaikų kaip grupės interesus visuose su jais susijusiuose veiksmuose. 
Tai ypač akivaizdu įgyvendinimo priemonėse. Komitetas  pabrėžia, kad vaiko interesai 
yra suvokiamai kaip kolektyvinė ir individuali teisė, o tokios teisės taikymas vietos vai-
kams kaip grupei reikalauja apvarstyti, kaip teisė siejasi su kolektyvinėmis kultūrinėmis 
teisėmis.

24. Tai nereiškia, kad su individualiu vaiku susijusiame sprendime jo (jos) interesai turi būti 
suprasti kaip tokie patys kaip ir visų vaikų. Atvirkščiai, 3 straipsnio 1 dalis reiškia, kad 
vaiko interesai turi būti vertinami individualiai. Vaikų kaip individų ar grupės interesų 
nustatymo procedūros yra aprašytos V skyriuje.

2. „valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, admi-
nistracijos ar įstatymų leidimo organai“

25. Valstybės įsipareigojimas tinkamai apsvarstyti vaiko interesus yra visapusiškas įsiparei-
gojimas, apimantis visas su vaikais susijusias valstybės ir privačias įstaigas, užsiimančias 
socialiniu aprūpinimu, teismus, administracijos ar įstatymų leidimo organus. Nors tėvai 
nėra aiškiai paminėti 3 straipsnio 1 dalyje, „pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko intere-
sai“ (18 straipsnio 1 dalis).

 (a) „valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu,“

26. Šie terminai neturėtų būti siaurai aiškinami ar apsiriboti socialinėmis institucijomis 
stricto sensu, tačiau turėtų būti suprantami kaip visos institucijos, kurių darbas ir 
sprendimai daro poveikį vaikams ir jų teisių įgyvendinimui. Tokios institucijos apima 
ne tik su ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis susijusias institucijas 
(pvz., globos, sveikatos apsaugos, aplinkos, švietimo, verslo, laisvalaikio, žaidimo ir 
kt.), bet ir tas, kurių veikla siejasi su pilietinėmis teisėmis ir laisvėmis (pvz., gimi-
mo registracija, apsauga nuo smurto visose aplinkose ir kt.). Privačios įstaigos, užsi-
imančios socialiniu aprūpinimu, apima privataus sektoriaus organizacijas (pelno ar 
ne pelno siekiančias), kurios vaikams teikia paslaugas ir yra labai svarbios, kad vaikai 
galėtų naudotis savo teisėmis, taip pat tos, kurios veikia valstybės tarnybų vardu ar 
teikia alternatyvias paslaugas.

 (b) „teismai“

27. Komitetas akcentuoja, kad „teismai“ reiškia visus teismo procesus visose institucijose, 
kuriose dirba teisėjai ar eiliniai asmenys, ir visas atitinkamas procedūras, susijusias su 
vaikais be jokių apribojimų. Tai apima taikinimo, tarpininkavimo ir arbitražo procesus.

28. Baudžiamosiose bylose interesų principas taikomas vaikams, kurie atsidūrė su įstatymo 
pažeidimu susijusiose situacijose (t. y. yra įtariami, apkaltinti ar pripažinti pažeidę įstaty-
mus) arba dalyvauja (kaip aukos ar liudininkai) tokiose bylose, taip pat vaikai, kurių tėvai 
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atsidūrė su įstatymo pažeidimu susijusiose situacijose. Komitetas5 pabrėžia, kad vaiko 
interesų apsauga reiškia, kad tradiciniai baudžiamosios teisenos tikslai, tokie kaip repre-
sijos ar bausmės, su nepilnamečiais nusikaltėliais susijusiose situacijose turėtų užleisti 
kelią reabilitacijai ir atstatomojo teisingumo tikslams.

29. Civilinėse bylose vaikas gali tiesiogiai arba per atstovą ginti savo interesus, pavyzdžiui, 
bylose dėl tėvystės, smurto prieš vaiką ar vaiko nepriežiūros, šeimos susijungimo, būsto 
ir kt. Teismo procesas gali daryti poveikį vaikui, pavyzdžiui, procesuose, susijusiuose su 
įvaikinimu ar skyrybomis, sprendimuose dėl globos, gyvenamosios vietos nustatymo, 
bendravimo ar dėl kitų didelį poveikį vaiko gyvenimui ir vystymuisi turinčių klausimų, 
taip pat bylose dėl smurto prieš vaiką ar nepriežiūros. Teismai privalo užtikrinti, kad vi-
sose situacijose ir sprendimuose bus atsižvelgta į vaiko interesus, nepriklausomai nuo 
tokių situacijų ar sprendimų procedūrinio ar esminio pobūdžio, ir turi parodyti, kad jie 
tai veiksmingai atliko.

 (c) „administracijos organai“

30. Komitetas pabrėžia, kad visų lygių administracijos organų sprendimų apimtis yra labai 
plati ir apima sprendimus, susijusius su švietimu, globa, sveikatos priežiūra, aplinka, gy-
venimo sąlygomis, apsauga, prieglobsčiu, migracija, pilietybės įgijimu ir kt. Atskiri šiose 
srityse administracijos organų priimti sprendimai turi būti įvertinti ir vadovautis vaiko 
interesais, kaip ir visos įgyvendinimo priemonės.

 (d) „įstatymų leidimo organai“

31. Tai, kad valstybių dalyvių įsipareigojimas taikomas ir jų „įstatymų leidimo organams“ 
aiškiai parodo, kad 3 straipsnio 1 dalis yra susijusi su visais vaikais, o ne tik su vaikais kaip 
individais. Bet kokio įstatymo, reglamento ar kolektyvinių sutarčių (su vaikais susijusių 
dvišalių ar daugiašalių prekybos ar taikos sutarčių) priėmimo procese reikėtų vadovau-
tis vaiko interesais. Vaiko teisė įvertinti ir pirmiausia atsižvelgti į jo (jos) interesus turėtų 
būti aiškiai įtraukta visuose susijusiuose teisės aktuose, ne tik tuose įstatymuose, kurie 
yra konkrečiai susiję su vaikais. Šis įsipareigojimas galioja ir sprendimuose dėl biudžeto, 
kurio rengimo ir plėtojimo procesuose būtina remtis vaiko interesų perspektyva, sie-
kiant, kad toks biudžetas atsižvelgtų į vaiko teises.

3. „vaiko interesai“

32. Vaiko interesų sąvoka yra sudėtinga, o turinys turi būti nustatytas kiekvienu konkre-
čiu atveju. Įstatymų leidėjai, teisėjai, administracinės, socialinės ar švietimo instituci-
jos gali paaiškinti sąvoką ir naudingai ja pasinaudoti, aiškindamos ir įgyvendindamos  
3 straipsnio 1 dalį pagal visas kitas Konvencijos nuostatas. Todėl vaiko interesų sąvoka 
yra lanksti ir pritaikoma. Ji turėtų būti pritaikyta ir apibrėžta kiekvienu atskiru atve-
ju, atsižvelgiant į konkrečią susijusio vaiko ar vaikų situaciją ir asmeninį kontekstą, 

5 Bendrojo komentaro Nr. 10 (2007) dėl vaikų teisių nepilnamečių justicijoje 10 paragrafas
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aplinkybes ar poreikius. Priimant individualius sprendimus, vaiko interesai turi būti 
įvertinti ir nustatyti pagal konkrečias kiekvieno vaiko aplinkybes. Priimant kolekty-
vinius sprendimus (pvz., įstatymo leidimų institucijų sprendimus), būtina įvertinti ir 
nustatyti vaiko interesus, atsižvelgiant į konkrečios grupės ir (arba) visų vaikų aplinky-
bes. Abiem atvejais, vertinimo ir nustatymo procesuose turėtų būti laikomasi Konven-
cijoje ir jos fakultatyviniuose protokoluose nurodytų teisių.

33. Vaiko interesai taikomi visuose su vaiku ar vaikais susijusiuose klausimuose, į juos at-
sižvelgiama, siekiant spręsti bet kokius galimus konfliktus, susijusius su Konvencijoje 
ir kitose žmogaus teisių sutartyse įtvirtintomis teisėmis. Būtina atkreipti dėmesį ir nu-
statyti galimus sprendimus, kurie atitinka vaiko interesus. Tai reiškia, kad valstybės, pri-
imdamos įgyvendinimo priemones, privalo paaiškinti visų vaikų (įskaitant pažeidžiamų 
vaikų) interesus.

34. Dėl vaiko interesų sąvokos lankstumo ji gali būti pritaikyta pagal kiekvieno indi-
vidualaus vaiko situaciją ir didinti žinias apie vaiko vystymąsi. Tačiau ji taip pat 
gali sudaryti galimybę manipuliuoti. Vyriausybės ir kitos valstybinės institucijos 
piktnaudžiavo vaiko interesų sąvoka, siekdamos pateisinti rasistines politikas, taip 
pat tėvai, siekdami apginti savo pačių interesus ginčuose dėl globos, specialistai, 
kurie nenorėjo tuo užsiimti ir atmetė vaiko interesų vertinimą kaip nereikšmingą 
ir nesvarbų.

35. Įgyvendinimo priemonių atžvilgiu, siekiant užtikrinti, kad visuose teisės aktų ir poli-
tikos rengimo ir priėmimo procesuose visuose vyriausybės lygiuose pirmiausia būtų 
atsižvelgta į vaiko interesus, būtina nuolat vykdyti poveikio vaiko teisėms vertinimą, 
kad būtų galima numatyti pasiūlyto įstatymo, politikos ar biudžeto asignacijų poveikį 
vaikams ir jų galimybėms pasinaudoti savo teisėmis, taip pat poveikio vaikų teisėms 
analizę, kad būtų galima įvertinti faktinį įgyvendinimo poveikį.6 

4. „svarbiausia“

36. Priimant visas įgyvendinimo priemones, pirmiausia būtina atsižvelgti į vaiko interesus. 
Žodis „būtina“ valstybėms primeta stiprų teisinį įsipareigojimą ir reiškia, kad valstybės 
negali savarankiškai nuspręsti, ar reikia vertinti vaiko interesus ir į juos tinkamai atsi-
žvelgti bet kuriuose veiksmuose.

37. Išsireiškimas „svarbiausia“ reiškia, kad vaiko interesai negali būti vertinami taip pat, kaip 
ir visos kitos aplinkybės. Šią tvirtą poziciją pateisina speciali vaiko padėtis: priklausomy-
bė nuo kitų, branda, teisinis statusas ir dažnai galimybės išreikšti savo nuomonę netu-
rėjimas. Vaikai turi mažiau galimybių nei suaugusieji kovoti už savo interesus, todėl su 
vaikais susijusius sprendimus priimantys asmenys turi aiškiai juos suvokti. Jeigu vaiko 
interesai nėra akcentuojami, jie gali būti pamiršti.

6 Bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemonių 45 paragrafas.
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38. Įvaikinimo atveju (21 str.), teisė, kad būtų atsižvelgta į vaiko interesus yra dar labiau 
sustip rinta. Tai jau yra ne vien svarbiausia aplinkybė, bet ir viršiausia aplinkybė. Iš tiesų, 
vaiko interesai yra lemiamas veiksnys, priimant sprendimus ne tik dėl įvaikinimo, bet ir 
kitais klausimais.

39. Tačiau, kadangi 3 straipsnio 1 dalis apima įvairias situacijas, Komitetas pripažįsta, kad 
taikant šį straipsnį, būtinas lankstumas. Įvertinti ir nustatyti vaiko interesai gali prieš-
tarauti kitiems interesams ar teisėms (pvz., kitų vaikų, visuomenės, tėvų ir kitų asmenų 
interesams ir teisėms). Galimi vaiko kaip individo ir vaikų kaip grupės ar visų vaikų in-
teresų konfliktai turi būti sprendžiami kiekvienu konkrečiu atveju, atidžiai išlaikant pu-
siausvyrą tarp visų šalių interesų ir priimant tinkamą kompromisą. Būtina imtis tokių pa-
čių veiksmų, jeigu kitų asmenų teisės prieštarauja vaiko interesams. Jeigu neįmanoma 
suderinti interesų, valdžios institucijos ir sprendimus priimantys asmenys privalo ana-
lizuoti ir įvertinti susijusių asmenų teises, atsižvelgdami į tai, kad vaiko teisė pirmiausia 
atsižvelgti į jo (jos) interesus, reiškia, kad vaiko interesams priskiriama pirmenybė ir tai 
nėra vien tik viena iš aplinkybių. Todėl būtina suteikti didesnę reikšmę aspektams, kurie 
geriausiai tenkina vaiko interesus.

40. Jeigu vaiko interesai suvokiami kaip „svarbiausi“, būtina suprasti, kokią vietą vaiko in-
teresai turi užimti visuose veiksmuose ir pasiryžti suteikti pirmenybę visiems intere-
sams visomis aplinkybėmis, ypač, kai veiksmai turi nepaneigiamą poveikį susijusiems 
vaikams.

 

B. VAIKO INTERESAI IR SĄSAJOS SU KITAIS BENDRAISIAIS KONVENCIJOS PRINCIPAIS

1. Vaiko interesai ir teisė į nediskriminavimą (2 str.)

41. Teisė į nediskriminavimą nėra pasyvus įsipareigojimas, draudžiantis visas diskriminaci-
jos naudotis teisėmis pagal Konvenciją formas, tačiau taip pat reikalauja, kad valstybės 
imtųsi aktyvių priemonių, siekdamos užtikrinti veiksmingas vienodas galimybes visiems 
vaikams naudotis teisėmis pagal Konvenciją. Tam gali reikėti teigiamų priemonių, skirtų 
realios nelygybės padėčiai ištaisyti.

2. Vaiko interesai ir teisė gyventi, išgyventi ir vystytis (6 str.)

42. Valstybės privalo sukurti aplinką, kuri gerbia žmogaus orumą ir užtikrina holistinį kie-
kvieno vaiko vystymąsi. Vertindama ir nustatydama vaiko interesus, valstybė privalo už-
tikrinti visišką pagarbą jo (jos) prigimtinei teisei gyventi, išgyventi ir vystytis.

3. Vaiko interesai ir teisė būti išklausytam (12 str.)

43. Vaiko interesų vertinimas turi apimti pagarbą vaiko teisei laisvai išreikšti savo pažiūras 
ir į jas atsižvelgti visuose su vaikais susijusiuose klausimuose. Tai aiškiai išdėstyta Komi-
teto bendrajame komentare Nr. 12, kuris taip pat akcentuoja neatskiriamą sąsają tarp  
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3 straipsnio 1 dalies ir 12 straipsnio. Abu straipsniai vienas kitą papildo. 3 straipsnio 1 da-
lis siekia įgyvendinti vaiko interesus, o 12 straipsnis pateikia metodologiją, skirtą išklau-
syti vaiko ar vaikų pažiūras ir juos įtraukti į visus su vaiku susijusius procesus, įskaitant 
vaiko interesų vertinimą. 3 straipsnio 1 dalis negali būti teisingai taikoma, jeigu nėra 
įvykdyti 12 straipsnio reikalavimai. Panašiai 3 straipsnio 1 dalis sustiprina 12 straipsnio 
funkcionalumą, palengvindamas esminį vaikų vaidmenį visuose jų gyvenimą veikian-
čiuose sprendimuose.7

44. Didėjantys vaiko gebėjimai (5 str.) turi būti apsvarstyti, kai vaiko interesams ir teisei 
būti išklausytam kyla grėsmė. Komitetas jau nustatė, kad kuo daugiau vaikas žino, 
patyrė ir supranta, tuo daugiau tėvai, teisėti globėjai ir kiti teisiškai už vaiką atsa-
kingi asmenys privalo keisti vadovavimą ir pakreipimą priminimais ir patarimais, o 
vėliau pereiti prie bendravimo lygiomis teisėmis.8 Panašiai, vaikui bręstant, jo (jos) 
pažiūroms turi būti suteikiama didesnė svarba, vertinant vaiko interesus. Kūdikiai 
ir maži vaikai turi tokias pačias teises kaip ir visi vaikai, kad būtų atsižvelgta į jų 
interesus, net jeigu jie negali išreikšti savo pažiūrų ar sau atstovauti kaip vyresni 
vaikai. Valstybės privalo užtikrinti tinkamas sąlygas, įskaitant atstovavimą, jei reikia, 
siekdamos vertinti vaikų interesus. Tas pats taikoma vaikams, kurie negali ar nenori 
išreikšti savo pažiūrų.

45. Komitetas primena, kad Konvencijos 12 straipsnio 2 dalis numato vaiko teisę būti išklau-
sytam tiesiogiai arba per atstovą bet kokio jį (ją) liečiančio teisminio ar administracinio 
nagrinėjimo metu (žr. V skyriaus B dalį).

V. Įgyvendinimas – vaiko interesų vertinimas ir nustatymas

46. Kaip minėta anksčiau „vaiko interesai“ yra teisė, principas ir darbo tvarkos taisyklė, kuri 
remiasi visų vaiko ar vaikų interesų elementų vertinimu konkrečiose situacijose. Verti-
nant ir nustatant vaiko interesus, kad būtų priimtas sprendimas dėl specialios priemo-
nės, būtina imtis toliau išvardytų veiksmų:

(a) pirmiausia, atsižvelgiant į konkrečias faktines atvejo aplinkybes, išsiaiškinti atitin-
kamus interesų vertinimo elementus, suteikti jiems konkretų turinį ir priskirti svorį 
kiekvienam elementui vienas kito atžvilgiu;

(b) antra, siekiant tai padaryti, būtina laikytis procedūros, kuri užtikrina teisines garan-
tijas ir tinkamą teisės taikymą.

47. Vaiko interesų vertinimas ir nustatymas apima du žingsnius, kurių būtina laikytis, kai 
reikia priimti sprendimą. „Interesų vertinimas“ susideda iš visų elementų, būtinų su indi-
vidualiu vaiku ar vaikų grupe susijusiems sprendimams priimti konkrečioje situacijoje, 

7 Bendrojo komentaro Nr. 12 70–74 paragrafai.
8 Ten pat, 84 paragrafas.
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įvertinimo ir balansavimo. Šiuos veiksmus atlieka sprendimus priimantis asmuo arba 
jo (jos) darbuotojai (jei įmanoma, daugiadisciplininė komanda) ir juose turi dalyvauti 
vaikas. „Interesų nustatymas“ apibūdina formalų procesą su griežtomis procedūrinė-
mis apsaugos priemonėmis, sukurtomis vaiko interesams nustatyti, remiantis interesų 
vertinimu.

 

A. INTERESŲ VERTINIMAS IR NUSTATYMAS

48. Vaiko interesų vertinimas yra specifinė veikla, kurią reikia vykdyti kiekvienu konkrečiu 
atveju, atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno vaiko, vaikų grupės ar visų vaikų aplinkybes. 
Tokios aplinkybės siejasi su individualiomis susijusio vaiko ar vaikų savybėmis, tokiomis 
kaip, be viso kito, amžius, lytis, brandos lygis, patirtis, priklausymas mažumos grupei, 
fizinė, sensorinė ar protinė negalia, taip pat socialinės ir kultūrinės vaiko ar vaikų aplin-
kybės (pvz., ar vaikas turi tėvus, ar su jais gyvena, santykių tarp vaiko ir jo (jos) šeimos 
ar globėjų kokybė, aplinkos saugumas, kokybiškų alternatyvių priemonių, prieinamų 
šeimai, išplėstinei šeimai ar globėjams, buvimas ir kt.).

49. Vaiko interesų nustatymas turėtų prasidėti nuo konkrečių aplinkybių, dėl kurių vaikas 
yra unikalus, vertinimo. Tai reiškia, kad kai kurie elementai bus panaudoti, o kai kurie ne, 
taip pat daro įtaką, kaip jie bus įvertinti vienas kito atžvilgiu. Visų vaikų interesų vertini-
mas apima tuos pačius elementus.

50. Komiteto nuomone, naudinga sudaryti nebaigtinį ir nehierarchinį elementų, kuriuos 
bet kuris sprendimus priimantis ir vaiko interesus nustatantis asmuo galėtų įtraukti į 
interesų vertinimo procesą, sąrašą. Nebaigtinis elementų pobūdis sąraše reiškia, kad ga-
lima neapsiriboti vien šiais elementais ir apsvarstyti kitus veiksnius, atsižvelgiant į kon-
krečias atskiro vaiko ar vaikų grupės aplinkybes. Visi sąraše nurodyti elementai turi būti 
apsvarstyti ir suderinti, atsižvelgiant į kiekvieną situaciją. Sąrašas turėtų suteikti ne tik 
konkrečias rekomendacijas, bet ir lankstumą.

51. Toks elementų sąrašas valstybei ar sprendimus priimančiam asmeniui suteiktų reko-
mendacijas dėl tam tikrų vaikus veikiančių sričių (pvz., šeima, įvaikinimas ir nepilname-
čių justicijos įstatymai), reguliavimo. Jei reikia, galima pridėti kitus pagal teisines tradi-
cijas tinkamus elementus. Komitetas norėtų pabrėžti, kad papildant elementų sąrašą, 
galutinis vaiko interesų tikslas yra užtikrinti visišką ir veiksmingą naudojimąsi Konvenci-
joje pripažintomis teisėmis ir holistinį vaiko vystymąsi. Todėl Konvencijoje įtvirtintoms 
teisėms prieštaraujantys elementai arba elementai, kurie turi teisėms pagal Konvenciją 
prieštaraujantį poveikį, negali būti laikomi pagrįstais, vertinant tai, kas geriausia vaikui 
ar vaikams.

1. Elementai, kuriuos būtina apsvarstyti, vertinant vaiko interesus

52. Remdamasis šiomis preliminariomis aplinkybėmis, Komitetas mano, kad toliau išvardyti 
elementai, kuriuos būtina apsvarstyti, vertinant ir nustatant vaiko interesus, yra svarbūs 
nagrinėjamoje situacijoje.
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 (a) Vaiko pažiūros

53. Konvencijos 12 straipsnyje numatyta vaiko teisė išreikšti savo pažiūras visais jį liečian-
čiais klausimais. Bet koks sprendimas, kuris neatsižvelgia į vaiko pažiūras arba nesutei-
kia tinkamos svarbos pagal jo (jos) amžių ir brandą, negerbia vaiko ar vaikų galimybės 
daryti įtaką, nustatant interesus.

54. Tai, kad vaikas yra labai jaunas arba pažeidžiamas (pvz., turi negalią, priklauso mažumos 
grupei, yra migrantas ir kt.) neatima iš jo (jos) teisės išreikšti savo pažiūras ir nesumaži-
na vaiko pažiūrų svarbos, nustatant jo (jos) interesus. Specialių priemonių priėmimas, 
siekiant užtikrinti, kad vaikai tokiose situacijose galėtų pasinaudoti lygiomis teisėmis, 
priklauso nuo individualaus vertinimo, kuris užtikrina pačių vaikų vaidmenį sprendimų 
priėmimo procese, taip pat pagrįstą tinkamų sąlygų pritaikymą9 ir paramą, jei reikia, 
užtikrinti visišką jų dalyvavimą jų interesų vertinimo procese.

 (b) Vaiko tapatybė

55. Vaikai nėra vienalytė grupė, todėl, vertinant vaikų interesus, būtina atsižvelgti į įvairovę. 
Vaiko tapatybė apima savybes, tokias kaip lytis, seksualinė orientacija, tautinė kilmė, re-
ligija ir pažiūros, kultūrinis identitetas, asmenybė. Nors vaikai ir jauni žmonės turi tokius 
pačius universalius pagrindinius poreikius, tokių poreikių išreiškimas priklauso nuo įvai-
rių asmeninių, fizinių, socialinių ir kultūrinių aspektų, įskaitant didėjančius jų gebėjimus. 
Konvencija užtikrina vaiko teisę išsaugoti savo identiškumą (8 str.), o tokia teisė turi būti 
gerbiama ir apsvarstoma, vertinant vaiko interesus.

56. Religinė ir kultūrinė tapatybė, pavyzdžiui, svarstant vaiko atidavimą į globą namų aplin-
koje ar į priežiūros įstaigas, taip pat yra labai svarbus aspektas, todėl būtina tinkamai 
atsižvelgti į vaiko auklėjimo tęstinumą ir vaiko etninę kilmę, religinę ir kultūrinę priklau-
somybę ir gimtąją kalbą (20 straipsnio 3 dalis), todėl sprendimus priimantis asmuo turi 
atsižvelgti į šias specialias aplinkybes, vertindamas ir nustatydamas vaiko interesus. To-
kie patys principai galioja įvaikino, atskyrimo nuo tėvų ar jų skyrybų atveju. Tinkamas 
vaiko interesų svarstymas reiškia, kad vaikai turi galimybę pažinti savo šalies kultūrą (ir, 
jei įmanoma, kalbą) šeimos kilmę ir galimybę gauti informaciją apie savo biologinę šei-
mą pagal atitinkamos šalies teisinius ir profesinius reglamentus (žr. 9 straipsnio 4 dalį).

57. Nors būtina atsižvelgti į vaiko religinių ir kultūrinių vertybių ir tradicijų išsaugojimą kaip 
vaiko identiteto dalį, praktikos, kurios neatitinka arba nėra suderinamos su Konvencijo-
je įtvirtintomis teisėmis, neatitinka vaiko interesų. Kultūrinė tapatybė negali pateisinti 
sprendimus priimančių asmenų ar valdžios institucijų vykdomo tradicijų ir kultūrinių 
vertybių įtvirtinimo, atimančio iš vaiko ar vaikų galimybę pasinaudoti Konvencijoje nu-
matytomis teisėmis.

9 Žr. Neįgaliųjų teisių konvencijos 2 str. „Tinkamas sąlygų pritaikymas“ reiškia būtinus ir tinkamus pakeitimus ir pritaikymą, 
dėl kurių nepatiriama neproporcinga ar nepagrįsta našta ir kurių reikia konkrečiu atveju, siekiant užtikrinti [...] galimybę 
naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis lygiai su kitais asmenimis ar galimybę įgyvendinti šias 
teises ir laisves.
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 (c) Šeimos aplinkos išsaugojimas ir santykių palaikymas

58. Komitetas primena, kad būtina vykdyti vaiko teisių vertinimą ir nustatymą galimo vai-
ko atskyrimo nuo jo (jos) tėvų kontekste (9, 18 ir 20 straipsniai). Komitetas taip pat pa-
brėžia, kad minėti elementai yra konkrečios teisės, o ne tik vaiko interesų nustatymo 
elementai.

59. Šeima yra pagrindinė visuomenės ląstelė ir natūrali jos narių, ypač vaikų, augimo ir ge-
rovės aplinka (Konvencijos preambulė). Vaiko teisę į šeimos gyvenimą saugo Konvencija 
(16 straipsnis). Terminas „šeima“ turi būti aiškinamas plačiąja prasme ir apimti biologi-
nius tėvus, įtėvius ar globėjus ir, jei taikoma, išplėstinės šeimos ar bendruomenės narius, 
kaip tai numato vietiniai papročiai (5 straipsnis).

60. Šeimos išskyrimo prevencija ir šeimos vienybės išsaugojimas yra svarbūs vaiko apsau-
gos sistemos komponentai, kurie remiasi 9 straipsnio 1 dalyje numatytomis teisėmis 
„kad vaikas nebūtų išskirtas su savo tėvais prieš jų norą, išskyrus tuos atvejus, kai [...] 
toks atskyrimas yra būtinas vaiko interesams.“ Be to, nuo vieno ar abiejų tėvų atskirtas 
vaikas turi teisę „nuolat su jais bendrauti, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su vai-
ko interesais“ (9 straipsnio 3 dalis). Tai taip pat taikoma bet kuriam asmeniui, kuris turi 
globos teises, teisėtiems ar pagrindiniams globėjams, įtėviams ir asmenims, su kuriais 
vaikas palaiko stiprius asmeninius santykius.

61. Atsižvelgiant į vaiko atskyrimo nuo jo (jos) tėvų poveikio rimtumą, toks atskyrimas tu-
rėtų būti vykdomas tik kaip kraštutinė priemonė, kai vaikui gresia pavojus patirti neiš-
vengiamą žalą ar kitaip prireikus. Atskyrimas neturėtų įvykti, jeigu mažiau intervencinės 
priemonės gali apsaugoti vaiką. Valstybės, prieš nuspręsdamos taikyti atskyrimą, turėtų 
suteikti pagalbą tėvams prisiimti jų pareigas ir atkurti ar sustiprinti šeimos gebėjimus 
rūpintis vaiku, išskyrus atvejus, kaip atskyrimas yra būtinas, siekiant apsaugoti vaiką. 
Ekonominės priežastys negali būti pagrindas atskirti vaiką nuo jo (jos) tėvų.

62. Alternatyvios globos vaikams gairės10 siekia užtikrinti, kad vaikai nebūtų perduoti į al-
ternatyvios globos aplinką be jokios priežasties, o alternatyvios globos atveju, tokia glo-
ba būtų teikiama pagal tinkamas sąlygas, kurios atitinka vaiko teises ir interesus. Ypač 
„finansinis ar materialini skurdas ar tiesiogiai ar netiesiogiai tokiam skurdui priskirtos 
sąlygos neturėtų būti vienintelis vaiko pašalinimo iš tėvų priežiūros pagrindimas [...], 
tačiau turėtų būti suvokiamas kaip ženklas, kad šeimai būtina suteikti tinkamą pagalbą“ 
(15 paragrafas).

63. Taip pat vaikas negali būti atskirtas nuo savo tėvų dėl vaiko arba jo (jos) tėvų negalios.11 
Atskyrimo galimybė gali būti svarstoma tik tais atvejais, kai būtina parama šeimai, sie-
kiant ją išsaugoti, yra nepakankamai veiksminga, kad būtų išvengta vaiko nepriežiūros 
ar palikimo pavojaus ar grėsmės vaiko saugumui.

10 Generalinės asamblėjos rezoliucijos 64/142 priedas.
11 Neįgaliųjų teisių konvencijos 23 straipsnio 4 dalis.
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64. Atskyrimo atveju, valstybės privalo užtikrinti, kad vaiko ar jo (jos) šeimos situacija buvo 
įvertinta ir, jei įmanoma, tokį vertinimą atliko daugiadisciplininė iš kvalifikuotų specia-
listų sudaryta komanda, vadovaudamasi teismo sprendimais ir Konvencijos 9 straipsniu 
ir užtikrindama, kad jokios kitos galimybės neatitiko vaiko interesų.

65. Kai atskyrimas tampa neišvengiamas, sprendimus priimantys asmenys privalo užtikrinti, 
kad vaikas išlaikytų sąsajas ir ryšius su savo tėvais ir šeima (broliais ir seserimis, giminai-
čiais ir asmenimis, su kuriais vaikas palaiko stiprius asmeninius ryšius), išskyrus atvejus, 
kai tai prieštarauja vaiko interesams. Priimant sprendimus dėl susitikimų dažnumo ir 
trukmės bei kitų ryšių, kai vaikas yra atskirtas nuo šeimos, būtina atsižvelgti į santykių 
kokybę ir poreikį juos išlaikyti.

66. Kai vaiko santykiai su jo (jos) tėvais nutrūksta dėl migracijos (tėvų be vaiko ar vaiko be 
tėvų), vertinant vaiko interesus sprendimuose dėl šeimos suvienijimo, būtina atsižvelgti 
į šeimos vienybės išsaugojimą.

67. Komitetas laikosi nuomonės, kad bendros tėvų pareigos geriausiai atitinka vaiko inte-
resus. Tačiau, priimant sprendimus dėl tėvų pareigų, konkretaus vaiko interesai turi būti 
vienintelis kriterijus. Jeigu pagal įstatymą tėvų pareigos automatiškai suteikiamos vie-
nam ar abiem tėvams, tokie veiksmai prieštarauja vaiko interesams. Vertindamas vaiko 
interesus, teisėjas privalo atsižvelgti į vaiko teisę išsaugoti savo santykius su abiem tė-
vais, kaip ir į kitus su byla susijusius elementus.

68. Komitetas ragina ratifikuoti ir įgyvendinti Hagos tarptautinės privatinės teisės konferen-
cijos konvencijas,12 kurios palengvina vaiko interesų principo taikymą ir suteikia garanti-
jas dėl jų įgyvendinimo tuo atveju, jei tėvai gyvena skirtingose šalyse.

69. Tais atvejais, kai tėvai arba kiti pagrindiniai globėjai įvykdo nusikaltimą, būtina su-
teikti sulaikymo alternatyvų galimybę, kuri būtų taikoma kiekvienu konkrečiu atveju, 
visiškai atsižvelgiant į galimą skirtingų bausmių poveikį susijusio vaiko ar vaikų inte-
resams.13 

70. Šeimos aplinkos išsaugojimas apima vaiko ryšių platesniąja prasme išsaugojimą. Šie 
ryšiai reiškia santykius su išplėstine šeima, pvz., seneliais, dėdėmis / tetomis, draugais, 
mokykla ir platesne aplinka, ir yra ypač svarbūs tais atvejais, kai vaikai yra atskirti nuo 
tėvų ir gyvena skirtingose vietose.

 (d) Vaiko globa, apsauga ir saugumas

71. Vertinant ir nustatant vaiko ar vaikų interesus, būtina atsižvelgti į valstybės įsipareigoji-
mą vaikui teikti tokią apsaugą ir globą, kokos reikia jo (jos) gerovei (3 straipsnio 2 dalis). 
Terminai „apsauga ir globa“ taip pat turi būti suprantami plačiąja prasme, kadangi jų 

12 Konvencijos Nr. 28 dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (1980), Nr. 33 dėl vaiko apsaugos ir bendradarbiavi-
mo tarptautinio įvaikinimo srityje (1993), Nr. 23 dėl teismo sprendimų dėl išlaikymo prievolių pripažinimo ir vykdymo 
(1973), Nr. 24 dėl išlaikymo prievolėms taikomos teisės (1973).

13 Žr. Bendrųjų diskusijų dėl įkalintų tėvų vaikų dienos rekomendacijas (2011).
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tikslas nėra nurodytas ribotomis ar neigiamomis sąlygomis (pvz., „apsaugoti vaiką nuo 
žalos“), o atsižvelgiant į visapusišką idealą vaiko „gerovei“ ir vystymuisi užtikrinti. Vaikų 
gerovė plačiąja prasme apima pagrindinius materialinius, fizinius, švietimo ir emocinius 
poreikius, taip pat meilės ir saugumo poreikį.

72. Emocinė globa yra pagrindinis vaiko poreikis. Jeigu tėvai arba pagrindiniai globėjai ne-
patenkina vaiko emocinių poreikių, būtina imtis veiksmų, kad vaikai išugdytų saugų pri-
sirišimą. Labai svarbu, kad vaikai dar ankstyvame amžiuje suformuotų prisirišimą prie 
globėjo, o toks prisirišimas, jei tinkama, turi būti ilgainiui palaikomas, siekiant vaikui 
suteikti stabilią aplinką.

73. Vaiko interesų vertinimas taip pat turi apimti vaiko saugumą, t. y. vaiko teisę į apsaugą 
nuo visų formų fizinio ir psichologinio smurto, sužalojimų ar prievartos (19 str.), seksua-
linio priekabiavimo, bendraamžių spaudimo, patyčių, žeminančio elgesio ir kt.,14 taip 
pat apsaugą nuo seksualinio, ekonominio ir kitokio išnaudojimo, narkotikų, darbo, gink-
luotų konfliktų ir kt. (32–39 str.)

74. Interesais pagrįsto požiūrio taikymas sprendimų priėmimo procese reiškia vaiko sau-
gumo ir vientisumo vertinimą tuo metu. Tačiau atsargumo principas taip pat reika-
lauja įvertinti pavojaus ir žalos galimybę ateityje bei kitas sprendimo pasekmes vaiko  
saugumui.

 (e) Pažeidžiamumo situacija

75. Vaiko pažeidžiamumo situacija (pvz., negalia, priklausymas mažumos grupei, vaikai pa-
bėgėliai ar prieglobsčio prašytojai, prievartos aukos, gatvės vaikai ir kt.) yra svarbus ele-
mentas, kurį būtina apsvarstyti. Pažeidžiamo vaiko ar vaikų interesų nustatymo tikslas 
turi būti susijęs ne tik su galimybe naudotis visomis Konvencijoje numatytomis teisėmis, 
bet ir su kitomis žmogaus teisių normomis, susijusiomis su konkrečiomis situacijomis, 
pavyzdžiui, be viso kito, Neįgaliųjų teisių konvencijoje ir Konvencijoje dėl pabėgėlių sta-
tuso nurodytomis situacijomis.

76. Konkrečioje pažeidžiamumo situacijoje atsidūrusio vaiko interesai nėra tokie patys kaip 
visų tokioje pačioje pažeidžiamumo situacijoje atsidūrusių vaikų interesai. Valdžios ins-
titucijos ir sprendimus priimantys asmenys privalo atsižvelgi į skirtingus kiekvieno vaiko 
pažeidžiamumo tipus ir laipsnius, kadangi kiekvienas vaikas yra unikalus. todėl kiekvie-
na situacija turi būti įvertinta pagal vaiko unikalumą. Turėtų būti atliktas kiekvieno vaiko 
istorijos nuo pat gimimo individualizuotas vertinimas, kurį reguliariai peržiūrėtų dau-
giadisciplininė komanda, ir rekomenduojamas tinkamas sąlygų pritaikymas viso vaiko 
vystymosi proceso metu.

 (f) Vaiko teisė į sveikatą

77. Vaiko teisė į sveikatą (24 str.) ir jo (jos) sveikatos būklė yra pagrindiniai aspektai, verti-
nant vaiko interesus. Tačiau, jeigu yra daugiau nei vienas galimas gydymo būdas arba 

14 Bendrasis komentaras Nr. 13 (2011) dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo bet kokios formos smurto.
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gydymo rezultatas yra neaiškus, būtina įvertinti visų galimų gydymo būdų privalumus, 
rizikas ir pašalinį poveikį, be to, būtina tinkamai atsižvelgti į vaiko pažiūras, remiantis jo 
(jos) amžiumi ir branda. Šiuo atžvilgiu, vaikai turėtų gauti pakankamą ir tinkamą infor-
maciją, kad galėtų suprasti situaciją ir visus svarbius su jų interesais susijusius aspektus, 
ir galimybę, jei įmanoma, duoti informuotą sutikimą.15

78. Pavyzdžiui, dėl paauglių sveikatos Komitetas16 nurodė, kad valstybės dalyvės privalo 
užtikrinti, kad visi mokyklą lankantys ar jos nelankantys paaugliai turėtų galimybę 
gauti tinkamą informaciją, kuri yra svarbi jų sveikatai ir vystymuisi, ir galėtų priimti 
tinkamus sprendimus dėl su sveikata susijusio elgesio. Tai galėtų apimti informaciją 
dėl tabako, alkoholio ir kitų medžiagų vartojimo ir piktnaudžiavimo, informaciją apie 
mitybą, tinkamą informaciją apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, ankstyvo nėš-
tumo pavojus, ŽIV / AIDS prevenciją ir lytiniu keliu plintančias ligas. Paaugliai su psi-
chosocialiniais sutrikimais turi teisę būtų gydomi ir prižiūrimi bendruomenėje, kurioje 
gyvena, tiek, kiek tai įmanoma. Jeigu būtina hospitalizacija ar apgyvendinimas stacio-
narioje institucijoje, vaiko interesai turi būti įvertinti prieš sprendimo priėmimą, atsi-
žvelgiant į vaiko pažiūras (tokios pačios aplinkybės galioja ir jaunesniems vaikams). 
Vaiko sveikata ir gydymo galimybės taip pat gali būti interesų vertinimo ir nustatymo 
dalis kitų reikšmingų sprendimų atžvilgiu (pvz., leidimo gyventi suteikimas, remiantis 
humanitarinėmis priežastimis).

 (g) Vaiko teisė įgyti išsilavinimą

79. Galimybė įgyti nemokamą kokybišką išsilavinimą, įskaitant ugdymą ankstyvojoje vai-
kystėje, neformalų ar neoficialų išsilavinimą ir susijusią veiklą, atitinka vaiko interesus. 
Visi sprendimai dėl priemonių ir veiksmų, susijusių su konkrečiu vaiku ar vaikų grupe, 
turi gerbti vaiko ar vaikų interesus dėl išsilavinimo. Siekdamos skatinti galimybę dides-
niam vaikų skaičiui įgyti išsilavinimą ar geresnės kokybės išsilavinimą, valstybės daly-
vės privalo turėti kvalifikuotis mokytojus ir kitus specialistus, dirbančius skirtingose su 
švietimu susijusiose aplinkose, ir tinkamus mokymo ir mokymosi metodus, atsižvelgda-
mos į tai, kad išsilavinimas yra ne tik ateities investicija, bet taip pat malonios veiklos, 
pagarbos, dalyvavimo ir ambicijų įgyvendinimo galimybė. Reagavimas į šį reikalavimą 
ir vaikų atsakomybių stiprinimas, kad jie galėtų įveikti bet kokius apribojimus dėl savo 
pažeidžiamumo, atitinka vaikų interesus.

2. Interesų vertinimo elementų suderinimas

80. Būtina pabrėžti, kad pagrindinis interesų vertinimas yra bendrasis visų vaiko interesų 
elementų vertinimas, kai kiekvieno elemento svarba priklauso nuo kitų elementų. Ne 
visi elementai yra svarbūs konkrečiu atveju, todėl kiekvieną kartą gali būti naudoja-
mi skirtingi elementai skirtingais būdais. Kiekvieno elemento turinys visada skirsis,  

15 Bendrojo komentaro Nr. 15 (2013) dėl vaiko teisės naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis (24 str.)  
31 paragrafas.

16 Bendrasis komentaras Nr. 4 (2003) dėl paauglių sveikatos ir vystymosi Vaiko teisių konvencijos kontekste.
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priklausomai nuo vaiko ir atvejo, sprendimo tipo ir konkrečių aplinkybių. Be to, kiek-
vieno elemento svarba visame vertinimo procese taip pat skirsis.

81. Interesų vertinimo elementai gali vienas kitam prieštarauti, svarstant konkretų atvejį ir 
jo aplinkybes. Pavyzdžiui, šeimos aplinkos išsaugojimas gali prieštarauti poreikiui ap-
saugoti vaiką nuo tėvų smurto ar prievartos pavojaus. Tokiose situacijose elementai turi 
būti įvertinti vienas kito atžvilgiu, siekiant rasti sprendimą, kuris atitiktų vaiko ar vaikų 
interesus.

82. Asmuo, vertindamas įvairius elementus, privalo atsižvelgti, ar vaiko interesų vertinimo 
ir nustatymo tikslas yra užtikrinti visišką ir veiksmingą galimybę naudotis Konvencijoje 
ir jos fakultatyviniuose protokoluose pripažintomis teisėmis ir holistinį vaiko vystymąsi.

83. Gali susidaryti situacijos, kai „apsaugos“ veiksniai, veikiantys vaiką (pvz., kurie gali reikš-
ti teisių apribojimus ar suvaržymus), turi būti įvertinti „galių suteikimo“ priemonių at-
žvilgiu (tai reiškia visišką naudojimąsi teisėmis be jokių suvaržymų). Tokiose situacijose 
vaiko amžius ir branda turėtų būti elementų suderinimo orientyras. Būtina atsižvelgti į 
fizinį, emocinį, kognityvinį ir socialinį vaiko vystymąsi, siekiant įvertinti vaiko brandos 
lygį.

84. Atliekant interesų vertinimą, būtina atsižvelgti į tai, kad vaiko gebėjimai didės. Todėl 
sprendimus priimantys asmenys turėtų apsvarstyti priemones, kurios gali būti peržiū-
rėtos ar atitinkamai pritaikytos, ir vengti priimti galutinius ir nekeičiamus sprendimus. 
Siekdami tai padaryti, jie turėtų ne tik įvertinti fizinius, emocinius, edukacinius ir kitus 
poreikius konkrečiu sprendimo priėmimo momentu, bet ir apsvarstyti galimus vaiko 
vystymosi scenarijus ir juos analizuoti trumpalaikiu ir ilgalaikiu požiūriu. Šiame kon-
tekste sprendimai turėtų įvertinti dabartinės ir būsimos vaiko situacijos tęstinumą ir  
stabilumą.

B. PROCEDŪRINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SKIRTOS VAIKO INTERESŲ 
 ĮGYVENDINIMUI UŽTIKRINTI

85. Siekiant užtikrinti teisingą vaiko teisės pirmiausia atsižvelgti į jo (jos) interesus įgyven-
dinimą, būtina priimti ir laikytis tam tikrų vaikams palankių procedūrinių apsaugos prie-
monių. Todėl vaiko interesų sąvoka yra darbo tvarkos taisyklė (žr. 6 paragrafo b punktą).

86. Nors su vaikais susijusius sprendimus priimančios valstybės institucijos ir organizacijos 
privalo veikti, laikydamosi įsipareigojimo vertinti ir nustatyti vaiko interesus, nesitikima, 
kad žmonės, kurie kasdien priima sprendimus dėl vaikų (pvz., tėvai, globėjai, mokytojai 
ir kt.), griežtai laikysis šios dviejų etapų procedūros, net jeigu kasdieniniame gyvenime 
priimti sprendimai taip pat privalo gerbti ir atsižvelgti į vaiko interesus.

87. Valstybės privalo įdiegti formalius procesus su griežtomis procedūrinėmis apsaugos 
priemonėmis, sukurtomis, siekiant vertinti ir nustatyti vaiko interesus su vaikais susi-
jusiuose sprendimuose, įskaitant rezultatų vertinimo mechanizmus. Valstybės privalo 
sukurti skaidrius ir objektyvius procesus visiems sprendimams, kuriuos priima įstatymų 
leidimo institucijos, teisėjai ar administraciniai organai, ypač tose srityse, kurios yra tie-
siogiai susijusios su vaiku ar vaikais.
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88. Komitetas kviečia valstybes ir visus vaikų interesus vertinančius ir nustatančius asmenis 
atkreipti ypatingą dėmesį į toliau išvardytas apsaugos priemones ir garantijas.

 (a) Vaiko teisė išreikšti savo pažiūras

89. Esminis proceso elementas – bendravimas su vaikais, siekiant sudaryti sąlygas prasmin-
gam vaikų dalyvavimui ir nustatyti jų interesus. Toks bendravimas turėtų apimti vaikų 
informavimą apie procesą ir galimus tvarius sprendimus ir paslaugas, taip pat informa-
cijos rinkimą iš vaikų ir jų pažiūrų išsiaiškinimą.

90. Kai vaikas pageidauja išreikšti savo pažiūras ir tokia teisė yra įgyvendinama per atstovą, 
pastarojo įsipareigojimas yra tiksliai perduoti vaiko pažiūras. Situacijose, kai vaiko pažiū-
ros prieštarauja jo (jos) atstovo pažiūroms, būtina sukurti procedūrą, kad vaikas galėtų 
kreiptis į valdžios institucijas ir , jei reikia, siekti, kad būtų numatytas atskiras vaiko atsto-
vavimas (pvz., globėjas ad litem).

91. Vaikų kaip grupės interesų vertinimo ir nustatymo procedūra iki tam tikro lygio skiriasi 
nuo su atskiru vaiku susijusios procedūros. Kai didelio vaikų skaičiaus interesams kyla 
pavojus, vyriausybinės institucijos privalo rasti būdus išklausyti reprezentatyvios vaikų 
imties pažiūras ir tinkamai atsižvelgti į jų nuomones, planuodamos priemones ar pri-
imdamos teisėkūros sprendimus, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su grupe, kad 
užtikrintų visų vaikų grupių įtraukimą. Galima pateikti daug tokio vaikų įtraukimo pa-
vyzdžių, vaikų klausymai, vaikų parlamentai, vaikų vadovaujamos organizacijos, vaikų 
sąjungos ar kiti atstovaujamieji organai, diskusijos mokyklose, socialiniai tinklai ir kt.

 (b) Faktų nustatymas

92. Kvalifikuoti specialistai turi gauti su atitinkamu atveju susijusius faktus ir informaciją, 
kad galėtų parengti interesams vertinti būtinus elementus. Tai galėtų apimti pokalbį 
su vaikui artimu asmeniu, kitais asmenimis, kurie kasdien bendrauja su vaiku, tam tikrų 
incidentų liudininkais ir kitais. Surinkta informacija ir duomenys turi būti patikrinti ir 
išanalizuoti prieš jų naudojimą vaiko ar vaikų interesų vertinimo procese.

 (c) Laiko suvokimas

93. Vaikai ir suaugusieji skirtingai supranta laiką. Vilkinimai ar užsitęsęs sprendimų priėmi-
mas turi labai neigiamą poveikį vaikams, jiems besivystant. Todėl rekomenduojama, 
kad su vaikais susijusioms ar jiems įtaką darančioms procedūroms ir procesams būtų 
suteikiama pirmenybė ir jie būtų užbaigti per trumpiausią įmanomą laiką. Sprendimo 
laikas turėtų, kiek įmanoma, atitikti vaiko suvokimą apie tai, kokios naudos jis gali jam 
(jai) suteikti, o priimtas sprendimas turėtų būti reguliariai peržiūrimas, atsižvelgiant į 
vaiko vystymąsi ir didėjančius jo (jos) gebėjimus išreikšti savo pažiūras. Visi su vaiku 
susiję sprendimai dėl globos, gydymo, įkurdinimo ir kitų priemonių turi būtų perio-
diškai peržiūrimi, atsižvelgiant į vaiko laiko suvokimą, didėjančius jo (jos) gebėjimus ir  
vystymąsi (25 str.).

 (d) Kvalifikuoti specialistai

94. Vaikai yra įvairi grupė ir kiekviena grupė pasižymi skirtingomis savybėmis ir poreikiais, 
kuriuos tinkamai įvertinti gali tik specialistai, turintys su vaikų ir paauglių vystymosi 
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klausimais susijusios patirties. Todėl formalų vertinimo procesą palankioje ir saugio-
je aplinkoje turėtų vykdyti, be viso kito, vaikų psichologijos, vaiko vystymosi ir kitose 
susijusiose žmogaus ir socialinio vystymosi sričių specialistai, turintys darbo su vaikais 
patirties ir galintys objektyviai nagrinėti gautą informaciją. Jei įmanoma, vaiko interesų 
vertinimo procese turėtų dalyvauti daugiadisciplininė specialistų komanda.

95. Alternatyvių sprendimų pasekmių vertinimas turėtų remtis bendromis žiniomis (pvz., 
teisės, sociologijos, švietimo, socialinio darbo, sveikatos ir kt. srityse) apie kiekvieno ga-
limo sprendimo pasekmes vaikui, atsižvelgiant į jo (jos) asmenines savybes ir patirtį.

 (e) Teisinis atstovavimas

96. Vaikas turi būti tinkamai teisiškai atstovaujamas formalaus jo (jos) interesų vertinimo ir 
nustatymo, kurį vykdo teismai ar lygiavertės įstaigos, proceso metu. Ypač tais atvejais, 
kai vaikas dalyvauja administraciniame ar teisminiame procese, kurio metu nustatomi 
vaiko interesai, vaikas be globėjo ar atstovo turėtų turėti ir teisinį atstovą, kai sprendime 
galimas konfliktas tarp šalių.

 (f) Teisinis pagrindimas

97. Siekiant pademonstruoti, kad vaiko teisė įvertinti ir pirmiausia atsižvelgti į jo (jos) inte-
resus buvo gerbta, bet koks su vaiku ar vaikais susijęs sprendimas turi būti motyvuotas, 
pagrįstas ir paaiškintas. Motyvacija turėtų aiškiai nurodyti visas su vaiku susijusias fakti-
nes aplinkybes ir elementus, kurie buvo svarbūs interesų vertinimo procese, elementų 
turinį kiekvienu atskiru atveju, jų svarbą, nustatant vaiko interesus. Jeigu sprendimas 
skiriasi nuo vaiko pažiūrų, būtina aiškia nurodyti to priežastis. Jeigu, išimtinais atvejais, 
pasirinktas sprendimas neatitinka vaiko interesų, būtina išdėstyti priežastis, siekiant pa-
rodyti, kad pirmiausia buvo atsižvelgta į vaiko interesus, nepaisant rezultato. Nepakan-
ka vien tik nurodyti, kad kitos aplinkybės yra viršesnės už vaiko interesus. Būtina aiškiai 
nurodyti visas aplinkybes, susijusias su nagrinėjamu atveju, ir pateikti priežastį, kodėl 
jos konkrečiu atveju yra svarbesnės. Pagrindimas turi patikimai parodyti, kodėl vaiko in-
teresai nėra pakankamai stiprūs ir užleido vietą kitoms aplinkybėms. Būtina atsižvelgti į 
tas aplinkybes, kuriose vaiko interesai turi būti svarbiausi (žr. 38 paragrafą).

 (g) Sprendimų peržiūros ir tikslinimo mechanizmai

98. Valstybės turėtų sukurti mechanizmus savo teisinėje sistemoje, skirtus apskųsti ar tiks-
linti su vaikais susijusius sprendimus, kai atrodo, kad sprendimai neatitinka tinkamos 
vaiko interesų vertinimo ir nustatymo procedūros. Turėtų egzistuoti galimybė reikalauti 
peržiūrėti arba apskųsti tokį sprendimą nacionaliniu lygiu. Vaikai turėtų žinoti apie me-
chanizmus, kurie turi būti prieinami pačiam vaikui ar jo (jos) atstovui, jeigu laikoma, kad 
procedūrinės apsaugos priemonės nebuvo gerbiamos, faktai yra neteisingi, vaiko in-
teresų vertinimas buvo atliktas netinkamai arba konkuruojančioms aplinkybėms buvo 
suteikta per didelė svarba. Peržiūrą atlieka peržiūros institucijos.

 (h) Poveikio vaiko teisėms vertinimas

99. Kaip minėta anksčiau, priimant visas įgyvendinimo priemones, būtina vadovautis pro-
cedūra, kuri užtikrina, kad pirmiausia būtų atsižvelgta į vaiko interesus. Poveikio vai-
ko teisėms vertinimas (PVTV) gali numatyti bet kokios siūlomos politikos, teisės akto,  
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reglamento, biudžeto ar kito administracinio sprendimo, susijusių su vaiku ir galimybė-
mis naudotis savo teisėmis, poveikį ir turėtų papildyti vykstančią priemonių poveikio 
vaikų teisėms stebėseną ir analizę.17 PVTV turi būti įtrauktas į vyriausybės procesus vi-
suose lygiuose ir kaip įmanoma greičiau – į politikos ir kitų priemonių kūrimo procesą, 
siekiant užtikrinti gerą vaiko teisių valdymą. Vykdant PVTV, galima sukurti skirtingas 
metodologijas ir praktikas. Jos privalo naudoti Konvenciją ir jos fakultatyvinius protoko-
lus kaip pagrindą, ypač siekiant užtikrinti, kad vertinimas remtųsi bendraisiais principais 
ir ypatingą dėmesį skirtų diferencijuotam nagrinėjamos (-ų) priemonės (-ių) poveikiui 
vaikams. Pats poveikio vertinimas gali remtis vaikų, pilietinės visuomenės ir ekspertų, 
taip pat atitinkamų vyriausybės departamentų indėliu, akademiniais tyrimais ir doku-
mentais pagrįsta patirtimi šalyse ar už jos ribų. Analizė turėtų pateikti rekomendacijas 
dėl pakeitimų, alternatyvų ir tobulinimo, taip pat turi būti viešai prieinama.18

 

VI. PLATINIMAS

100. Komitetas rekomenduoja valstybėms platinti šį bendrąjį komentarą parlamentuose, 
vyriausybėse ir teismuose nacionaliniu ir vietos lygiu. Su šiuo bendruoju komentaru tu-
rėtų susipažinti vaikai, įskaitant atskirtyje atsidūrusius vaikus, visi su vaikais dirbantys 
specialistai (teisėjai, advokatai, mokytojai, globėjai, socialiniai darbuotojai, valstybinių 
ar privačių įstaigų, užsiimančių socialiniu aprūpinimu, darbuotojai, sveikatos sistemos 
darbuotojai ir kt.) bei plačioji visuomenė. Todėl, bendrasis komentaras turėtų būti iš-
verstas į atitinkamas kalbas, turi būti parengtos vaikams palankios / tinkamos versi-
jos, organizuojamos konferencijos, seminarai ir kiti renginiai, kurių metu būtų galima 
dalintis geromis praktikomis dėl bendrojo komentaro įgyvendinimo. Šis dokumentas 
taip pat turėtų būti įtrauktas į formalų visų susijusių specialistų ir techninių darbuotojų  
teorinį ir praktinį mokymą.

101. Savo periodinėse ataskaitose Komitetui valstybės turėtų įtraukti informaciją apie iš-
šūkius, su kuriais susiduria, ir priemones, kurių imasi, siekdamos taikyti ir gerbti vaiko 
interesus visuose teisminiuose ir administraciniuose sprendimuose ir kituose su vaiku 
kaip individu susijusiuose veiksmuose, taip pat visuose su vaikais ar konkrečia jų grupe 
susijusių įgyvendinimo priemonių priėmimo etapuose.

   

17 Bendrojo komentaro Nr. 16 (2013) dėl valstybės įsipareigojimų, susijusių su verslo sektoriaus poveikiu vaikų teisėms 
78–81 paragrafai.

18 Valstybės gali remtis specialiojo pranešėjo Ataskaitoje apie teisę į maistą pateiktais pagrindiniais prekybos ir investicijų 
sutarčių poveikio žmogaus teisėms vertinimo principais (A/HRC/19/59/Add.5).
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 15 (2013) DĖL VAIKO TEISĖS NAUDOTIS
 TOBULIAUSIOMIS SVEIKATOS SISTEMOS PASLAUGOMIS (24 STR.)

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 15 (2013) 
DĖL VAIKO TEISĖS NAUDOTIS TOBULIAUSIOMIS 
SVEIKATOS SISTEMOS PASLAUGOMIS (24 STR.)
 

I. ĮVADAS

1. Šis bendrasis komentaras remiasi požiūriu, kad vaikų sveikatos klausimas turėtų būti 
analizuojamas iš vaiko teisių perspektyvos, pagal kurią visi vaikai turi teisę išgyven-
ti, augti ir vystytis fizinės, emocinės ir socialinės gerovės kontekste ir galėtų pasiekti 
visišką potencialą. Šiame bendrajame komentare „vaikas“ reiškia jaunesnį nei 18-os 
metų amžiaus asmenį, vadovaujantis Vaiko teisių konvencijos 1 straipsniu (toliau – 
Konvencija). Nepaisant pastaraisiais metais po Konvencijos priėmimo pasiektų pui-
kų pasiekimų, įgyvendinant vaikų teises į sveikatą, vis dar susiduriama su dideliais 
iššūkiais. Vaiko teisių komitetas (tolau – Komitetas) pripažįsta, kad daugumos vaikų 
mirtingumo, sergamumo ir negalios priežasčių būtų galima išvengti, jeigu egzistuotų 
politinis įsipareigojimas ir pakankamas išteklių paskirstymas, siekiant užtikrinti, kad 
turimos žinios ir technologijos būtų panaudotos prevencijai, gydymui ir priežiūrai. Šis 
bendrasis komentaras buvo parengtas, siekiant valstybėms dalyvėms ir kitiems parei-
gų vykdytojams pateikti rekomendacijas ir paramą gerbti, saugoti ir įgyvendinti vaikų 
teisę naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis (toliau – vaiko teisė į 
sveikatą).

2. Komitetas aiškina vaiko teisę į sveikatą pagal 24 straipsnį kaip integracinę teisę, kuri 
apima ne tik laiku suteiktas ir tinkamas prevencines, sveikatą stiprinančias, gydomąsias, 
reabilitacines ir paliatyvias paslaugas, bet ir teisę augti ir vystytis, kad pasiektų visišką 
potencialą ir gyventų tokiomis sąlygomis, kurios leistų jiems pasiekti aukštus sveikatos 
standartus per programų, kurios sprendžia pagrindinių sveikatos veiksnių klausimus, 
įgyvendinimą. Pagal holistinį požiūrį į sveikatą vaiko teisės į sveikatą įgyvendinimas pa-
tenka į platesnę įsipareigojimų dėl tarptautinių žmogaus teisių sistemą.

3. Komitetas šiuo bendruoju komentaru kreipiasi į įvairias suinteresuotąsias šalis, kurios 
veikia vaiko teisų ir visuomenės sveikatos srityse, įskaitant politikos formuotojus, pro-
gramas įgyvendinančius asmenis ir aktyvistus, taip pat tėvus ir pačius vaikus. Bendra-
sis komentaras yra bendrojo pobūdžio, siekiant užtikrinti jo aktualumą įvairių vaikų 
sveikatos problemų, sveikatos sistemų ir skirtingose valstybėse ir regionuose egzis-
tuojančių kontekstų atžvilgiu ir pirmiausia dėmesį atkreipia į 24 straipsnio 1 ir 2 dalį, 
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taip pat nagrinėja 24 straipsnio 4 dalį.1 Įgyvendinant 24 straipsnį, būtina atsižvelgti į visus 
žmogaus teisių principus, ypač pagrindinius Konvencijos principus, be to, būtina remtis 
įrodymais pagrįstais visuomenės sveikatos standartais ir geriausiomis praktikomis.

4. Pasaulio sveikatos organizacijos konstitucijoje valstybės susitarė sveikatą laikyti visiškos 
fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būsena, o ne vien ligos ar negalios nebuvimą.2 
Toks teigiamas sveikatos supratimas šiam bendrajam komentarui suteikia visuomenės 
sveikatos pagrindą. 24 straipsnis aiškiai pamini pirminę sveikatos priežiūrą. Požiūris į ją 
buvo apibrėžtas Alma Atos deklaracijoje3 ir įtvirtintas Pasaulio sveikatos asamblėjoje4 ir 
pabrėžia poreikį panaikinti atskirtį ir sumažinti socialinius sveikatos skirtumus, organi-
zuoti sveikatos paslaugas pagal žmonių poreikius ir lūkesčius, integruoti sveikatą į kitus 
susijusius sektorius, siekti bendradarbiavimo politikos dialogo modelių ir didinti suinte-
resuotųjų šalių dalyvavimą, įskaitant paslaugų paklausą ir tinkamą jų naudojimą.

5. Vaikų sveikatą veikia įvairūs veiksniai, kurių dauguma per pastaruosius 20 metų pasi-
keitė ir turėtų toliau keistis ateityje. Tai apima naujoms sveikatos problemoms ir besi-
keičiantiems sveikatos prioritetams suteikiamą dėmesį, pvz., ŽIV / AIDS, pandeminiam 
gripui, neužkrečiamoms ligoms, psichinės sveikatos priežiūros svarbai, naujagimių prie-
žiūrai ir naujagimių ir paauglių mirtingumui, didesniam supratimui apie veiksnius, kurie 
gali prisidėti prie vaikų mirties, ligų ir negalios, įskaitant socialinius veiksnius, tokius kaip 
globali ekonomika ir finansinė situacija, skurdas, nedarbas, migracija ir gyventojų per-
kėlimas, karai ir pilietiniai neramumai, diskriminacija ir marginalizacija. Taip pat didėja 
supratimas apie klimato kaitos ir sparčios urbanizacijos poveikį vaikų sveikatai, naujų 
technologijų, tokių kaip vakcinos ir vaistai, plėtrą, stipresnę veiksmingų biomedicinos, 
elgesio ir struktūrinių intervencijų įrodymų bazę, taip pat kai kurias kultūrines praktikas, 
kurios yra susijusios su vaikų auginimu ir turi teigiamą poveikį vaikams.

6. Informacijos ir ryšių technologijos pažanga sukūrė naujas galimybes ir iššūkius, siekiant 
užtikrinti vaikų teisę į sveikatą. Nepaisant papildomų išteklių ir technologijų, kurios 
prieinamos sveikatos sektoriui, dauguma šalių vis dar nesugeba suteikti visuotinių ga-
limybių vaikams pasinaudoti sveikatos skatinimo, prevencijos ir gydymo paslaugomis. 
Įvairūs pareigų vykdytojai turi dalyvauti procese, siekiant visiškai įgyvendinti vaikų teisę 
į sveikatą, be to, būtina pripažinti, kad tėvai ir kiti globėjai atlieka pagrindinį vaidme-
nį. Susijusios suinteresuotosios šalys turi būti įtrauktos ir dirbti nacionaliniu, regioniniu, 
rajono ir bendruomenės lygiu, įskaitant vyriausybinius ir nevyriausybinius partnerius, 
privatų sektorių ir finansuojančias organizacijas. Valstybės turi įsipareigojimą užtikrinti, 
kad visi pareigų vykdytojai būtų pakankamai informuoti, išmanytų ir sugebėtų vykdyti 
savo įsipareigojimus ir atsakomybes, o vaikų gebėjimai būtų pakankamai išvystyti ir jie 
galėtų pareikalauti savo teisės į sveikatą.

1 24 straipsnio 3 dalis nėra nagrinėjama, nes bendrasis komentaras dėl žalingų praktikų yra rengiamas.
2 Pasaulio sveikatos organizacijos konvencijos, priimtos 1946 m. liepos 22 d. Niujorke vykusioje Tarptautinėje sveikatos 

konferencijoje, preambulė.
3 Alma Atos deklaracija, priimta 1978 m. rugsėjo 6–12 d. Alma Atoje vykusioje Tarptautinėje konferencijoje dėl pirminės 

sveikatos priežiūros.
4 Pasaulinės sveikatos asamblėjos dokumentas A62/8 dėl priminės sveikatos priežiūros ir sveikatos sistemų stiprinimo.
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II. VAIKŲ TEISĖS Į SVEIKATĄ ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI IR PRIELAIDOS
 

A. VAIKO TEISIŲ NEDALOMUMAS IR TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖ

7. Konvencija pripažįsta visų teisių tarpusavio priklausomybę ir vienodą visų teisių (pilieti-
nių, politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių), kurios leidžia vaikams kiek įmanoma 
geriau vystyti psichinius ir fizinius gebėjimus, asmenybes ir talentus, svarbą. Vaiko teisė 
į sveikatą yra ne tik savaime svarbi, bet šios teisės įgyvendinimas yra būtinas, siekiant 
naudotis kitomis Konvencijoje nurodytomis teisėmis. Be to, vaikų teisės į sveikatą įgy-
vendinimas priklauso nuo daugelio kitų Konvencijoje išdėstytų teisių įgyvendinimo.

 

B. TEISĖ Į NEDISKRIMINAVIMĄ

8. Siekdamos visiškai įgyvendinti visų vaikų teisę į sveikatą, valstybės dalyvės turi įsiparei-
gojimą užtikrinti, kad diskriminacija, kuri yra svarbus veiksnys, prisidedantis prie pažei-
džiamumo, nepakenktų vaikų sveikatai. Konvencijos 2 straipsnyje yra nurodomos prie-
žastys, dėl kurių draudžiama diskriminacija, įskaitant vaiko, tėvų ar teisinių globėjų rasę, 
odos spalvą, lytį, kalbą, religiją, politines ar kitokias pažiūras, tautybę, etninę ar socialinę 
kilmę, turtinę padėtį, sveikatą, luomą ar kitą statusą. Tai taip pat apima seksualinę orien-
taciją, lyties tapatybę, sveikatos būklę, pvz., ŽIV ir psichinę sveikatą.5 Būtina skirti dėmesį 
bet kokioms diskriminacijos formos, kurios gali pakenkti vaikų sveikatai, taip pat būtina 
spręsti daugialypių diskriminacijos formų poveikį.

9. Lyčių diskriminacija yra ypač paplitusi ir turi įtakos įvairiems rezultatams, pradedant mo-
teriškos lyties kūdikių / vaisiaus žudymu ir baigiant diskriminacinėmis kūdikių ir vaikų 
maitinimo praktikomis, lyčių stereotipais ir galimybėmis pasinaudoti paslaugomis. Būtina 
atkreipti dėmesį į skirtingus mergaičių ir berniukų poreikius ir su lytimi susijusių socialinių 
normų ir vertybių poveikį berniukų ir mergaičių sveikatai ir vystymuisi. Be to, būtina at-
kreipti dėmesį į žalingas lyties pagrindu vykdomas praktikas ir elgesio normas, kurios yra 
įsišaknijusios tradicijose ir papročiuose ir kenkia mergaičių ir berniukų teisei į sveikatą.

10. Visos vaikų sveikatą paliečiančios politikos ir programos turėtų būti paremtos plačiu po-
žiūriu į lyčių lygybę, kuris užtikrina visišką jaunų moterų dalyvavimą, socialinių ir ekono-
minių galių suteikimą, vienodų teisių, susijusių su seksualine ir reprodukcine sveikata, 
pripažinimą, vienodas galimybes gauti informaciją, įgyti išsilavinimą, teisingumą ir sau-
gumą, įskaitant visų seksualinio ir lyties pagrindu vykdomo smurto formų panaikinimą.

11. Vaikai nepalankiose situacijose ir vietovėse, kuriose paslaugos teikiamos nepakanka-
mai, turėtų būti pastangų įgyvendinti vaikų teisę į sveikatą dėmesio centre. Valstybės 
turėtų identifikuoti veiksnius nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu, kurie nulemia vaikų 
pažeidžiamumą arba dėl kurių tam tikros vaikų grupės atsiduria nepalankioje padėtyje. 

5 Bendrasis komentaras Nr. 4 (2003) dėl paauglių sveikatos ir vystymosi Vaiko teisių konvencijos kontekste, Generalinės 
Asamblėjos oficialus registras, penkiasdešimt devintoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/59/41), X priedas, 6 paragrafas.
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Šių veiksnių klausimas turėtų būti sprendžiamas, rengiant su vaikų sveikata susijusius 
įstatymus, taisykles, politikas, programas ir paslaugas ir siekiant užtikrinti lygybę.

 

C. VAIKO INTERESAI

12. Konvencijos 3 straipsnis 1 dalis įpareigoja viešąsias ir privačias institucijas, užsiimančias 
socialiniu aprūpinimu, teismus, administravimo ar įstatymo leidimo organus užtikrinti, 
kad vaiko interesai būtų įvertinti ir į juos būtų atsižvelgiama visuose su vaikais susiju-
siuose veiksmuose. Šio principo būtina laikytis visuose su sveikata susijusiuose spren-
dimuose atskirų vaikų ar vaikų grupių atžvilgiu. Atskirų vaikų interesai turėtų remtis jų 
fiziniais, emociniais, socialiniais ir ugdymo poreikiais, amžiumi, lytimi, santykiais su tė-
vais ir globėjais, šeima, taip pat socialine aplinka, išklausant jų pažiūras kaip tai nurodyta 
Konvencijos 12 straipsnyje.

13. Komitetas ragina valstybes visuose su vaikų sveikata ir vystymusi susijusiuose sprendi-
muose pagrindinį dėmesį skirti vaikų interesams, įskaitant išteklių paskirstymą ir poli-
tikų ir intervencijų, kurios veikia pagrindinius vaikų sveikatos veiksnius, rengimą ir įgy-
vendinimą. Pavyzdžiui, būtina atsižvelgti į vaiko interesus šiais atvejais:

(a) kai įmanoma, rengiant gaires dėl gydymo pasirinkimo;

(b) sprendžiant konfliktus tarp tėvų ir sveikatos sistemos specialistų; ir

(c) politikų rengimo procesuose, siekiant reglamentuoti veiksmus, trukdančius fizinei 
ir socialinei aplinkai, kurioje vaikai gyvena, auga ir vystosi.

14. Komitetas pabrėžia vaiko interesų kaip visų spendimų priėmimo dėl vaikų gydymo 
paslaugų suteikimo, ribojimo ar nutraukimo pagrindo svarbą. Valstybės turėtų sukurti 
procedūras ir kriterijus, siekdamos pateikti gaires sveikatos sistemos specialistams, 
skirtas įvertinti vaiko interesus sveikatos srityje kartu su kitais formaliais, saistančiais 
procesais, kurie taikomi, nustatant vaiko interesus. Savo bendrajame komentare Nr. 36 
Komitetas pabrėžė, kad tinkamos priemonės spręsti ŽIV / AIDS klausimą gali būti pa-
sitelkiamos tik tada, jeigu vaikų ir paauglių teisės yra visiškai gerbiamos. Todėl būtina 
vadovautis vaiko interesais, svarstant ŽIV / AIDS visuose prevencijos, gydymo, priežiū-
ros ir paramos lygiuose.

15. Savo bendrajame komentare Nr. 4 Komitetas pabrėžė vaiko interesus, kad jie turėtų 
galimybę gauti tinkamą informaciją apie sveikatos problemas.7 Būtina skirti specialų 
dėmesį tam tikroms vaikų grupėms, įskaitant vaikus ir paauglius su psichosocialinė-
mis negaliomis. Jeigu svarstoma hospitalizacijos ar institucionalizacijos galimybė, toks 
sprendimas turi remtis vaiko interesų principu. Pirmiausia būtina suprasti, kad neįgaliu 

6 Bendrasis komentaras Nr. 3 (2003) dėl ŽIV / AIDS ir vaiko teisių, Generalinės Asamblėjos oficialus registras, penkiasdešimt 
devintoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/59/41), IX priedas.

7 Bendrasis Komentaras Nr. 4 (2003) dėl paauglių sveikatos ir vystymosi Vaiko teisių konvencijos kontekste, Generalinės 
Asamblėjos oficialus registras, penkiasdešimt devintoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/59/41), X priedas, 10 paragrafas.
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vaiku geriausiai pasirūpins bendruomenėje šeimos aplinkoje, pageidautina jo (jos) šei-
moje, kai šeima ir vaikas gaus būtiną pagalbą.

 

D. TEISĖ GYVENTI, IŠGYVENTI IR VYSTYTIS IR VAIKŲ SVEIKATOS VEIKSNIAI

16. 6 straipsnis pabrėžia valstybių dalyvių įsipareigojimą užtikrinti vaiko galimybę gyventi, 
išgyventi, augti ir vystytis, įskaitant fizinius, psichinius, dorovinius, dvasinius ir sociali-
nius jų vystymosi aspektus. Būtina sistemingai identifikuoti rizikas ir apsauginius veiks-
nius, kuriais grindžiamas vaikų gyvenimas, išgyvenimas, augimas ir vystymasis, siekiant 
sukurti ir įgyvendinti įrodymais paremtas intervencijas, kurios sprendžia daugelio veiks-
nių per visą gyvenimą klausimą.

17. Komitetas pripažįsta, kad dauguma veiksnių turi būti apsvarstyti, siekiant įgyvendinti 
vaiko teisę į sveikatą, įskaitant individualius veiksnius, tokius kaip amžius, lytis, moky-
mosi rezultatai, socialinis ir ekonominis statusas ir gyvenamoji vieta, veiksniai darbe, 
tiesioginėje šeimos, bendraamžių, mokytojų ir paslaugų teikėjų aplinkoje, ypač smur-
tas, kuris kelia pavojų vaikų gyvenimui ir išgyvenimui, kaip jų tiesioginės aplinkos dalis 
ir struktūriniai veiksniai, įskaitant politikas, administracines struktūras ir sistemas, socia-
lines ir kultūrines vertybes ir normas.8

18. Motinos teisė į sveikatą9 ir tėvų ir kitų globėjų vaidmuo taip pat priskiriami prie pa-
grindinių vaikų sveikatos, mitybos ir vystymosi veiksnių. Didelis kūdikių mirčių skaičius 
įvyksta pirmaisiais gyvenimo mėnesiais dėl prastos motinų sveikatos prieš nėštumą, jo 
metu ir iš karto po gimdymo ir dėl neoptimalios žindymo praktikos. Tėvų ir kitų svarbių 
suaugusiųjų sveikata ir su sveikata susijęs elgesys turi didelį poveikį vaikų sveikatai.

 

E. VAIKO TEISĖ BŪTI IŠKLAUSYTAM

19. 12 straipsnis pabrėžia vaikų dalyvavimo, kurio metu vaikai gali išreikšti savo pažiūras, 
ir atsižvelgimo į tokias pažiūras pagal vaikų amžių ir brandą svarbą.10 Tai apima visus 
sveikatos apsaugos nuostatų aspektus, pavyzdžiui, kokių paslaugų reikia, kaip ir kur jos 
turėtų būti teikiamos, kliūtys, trukdančios gauti ar pasinaudoti paslaugomis, paslaugų 
kokybę ir sveikatos priežiūros specialistų pažiūras, kaip stiprinti vaikų gebėjimus, kad 
jie galėtų prisiimti vis didesnę atsakomybę dėl savo sveikatos ir vystymosi, kaip juos 
veiksmingiau įtraukti į paslaugų teikimo procesą kaip bendraamžių ugdytojus. Valsty-
bės raginamos organizuoti reguliarias dalyvaujamąsias konsultacijas, pritaikytas pagal 
vaiko amžių ir brandą, vykdyti tyrimus su vaikais, taip pat visa tai atlikti atskirai su tėvais, 
kad sužinotų apie sveikatos iššūkius, vystymosi poreikius ir lūkesčius. Tokie veiksmai pri-
sidės prie veiksmingų intervencijų ir sveikatos programų rengimo proceso.

8 Žr. Bendrąjį komentarą Nr. 13 (2011) dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo bet kokios formos smurto, Generalinės Asamb-
lėjos oficialus registras, šešiasdešimt septintoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/67/41), V priedas.

9 Žr. Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrąją rekomendaciją Nr. 24 (1999) dėl moterų ir sveikatos, Genera-
linės Asamblėjos oficialus registras, penkiasdešimt ketvirtoji sesija, papildymas Nr. 38 (A/54/38/Rev.1), I skyriaus A dalis.

10 Žr. Bendrąjį komentarą Nr. 12 (2009) dėl vaiko teisės būti išklausytam, Generalinės Asamblėjos oficialus registras, šešiasde-
šimt penktoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/65/41), IV priedas.
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F. DIDĖJANTYS VAIKO GEBĖJIMAI IR GYVENIMO KELIAS

20. Vaikystė yra nuolatinio augimo laikotarpis, besitęsiantis nuo gimimo iki ankstyvos vai-
kystės ir nuo ikimokyklinio amžiaus iki paauglystės. Kiekvienas etapas yra reikšmin-
gas, nes vyksta svarbūs vystymosi pokyčiai fizinio, psichologinio, emocinio ir socialinio 
vystymosi, lūkesčių ir normų atžvilgiu. Vaiko vystymosi etapai yra kumuliaciniai ir kie-
kvienas etapas turi poveikį paskesniam etapui ir daro įtaką vaikų sveikatai, potencialui, 
pavojams ir galimybėms. Siekiant įvertinti, kaip sveikatos problemos vaikystėje veikia 
visuomenės sveikatą, būtina suprasti gyvenimo kelią.

21. Komitetas pripažįsta, kad didėjantys vaikų gebėjimai turi įtakos jų nepriklausomiems 
sprendimams dėl jų sveikatos problemų. Komitetas taip pat pažymi, kad dažnai egzis-
tuoja rimti neatitikimai dėl tokių savarankiškų sprendimų, nes vaikai, kurie yra ypač pa-
žeidžiami dėl diskriminacijos, gali rečiau pasinaudoti tokiu savarankiškumu. Todėl labai 
svarbu priimti palaikančias politikas ir pateikti teisėmis pagrįstas gaires vaikams, tėvams 
ir sveikatos sistemos specialistas dėl sutikimo, pritarimo ir konfidencialumo.

22. Siekiant reaguoti ir suprasti didėjančius vaikų gebėjimus ir skirtingus sveikatos prioritetus 
per gyvenimo kelią, renkami ir analizuojami duomenys turėtų būti išskaidyti pagal amžių, 
lytį, negalią, socialinį ir ekonominį statusą ir socialinius ir kultūrinus aspektus, taip pat geo-
grafinę padėtį pagal tarptautinius standartus. Tai leidžia planuoti, rengti, įgyvendinti ir ste-
bėti atitinkamas politikas ir intervencijas, kurios atsižvelgia į ilgainiui besikeičiančius vaiko 
gebėjimus ir poreikius ir padeda visiems vaikams teikti tinkamas sveikatos paslaugas.

 

III. NORMATYVINIS 24 STRAIPSNIO TURINYS
 

A. 24 STRAIPSNIO 1 DALIS

„Valstybės dalyvės pripažįsta vaiko teisę naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos 
paslaugomis...“

23. Sąvoka „tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis“ atsižvelgia ir į vaiko biologi-
nes, socialines, kultūrines ir ekonomines prielaidas, ir į valstybės turimus išteklius, ku-
riuos papildo ištekliai iš kitų šaltinių, įskaitant nevyriausybines organizacijas, tarptauti-
nę bendruomenę ir privatų sektorių.

24. Vaikų teisė į sveikatą susideda iš laisvių ir teisių rinkinio. Laisvės, kurių svarba vis didėja 
pagal didėjančius gebėjimus ir brandą, apima teisę kontroliuoti savo sveikatą ir kūną, 
įskaitant seksualinę ir reprodukcinę laisvę atsakingai rinktis. Teisės apima įvairią infra-
struktūrą, prekes, paslaugas ir sąlygas, kurios suteikia vienodas galimybes kiekvienam 
vaikui naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos apsaugos paslaugomis.

„ir ligų gydymo bei sveikatos atstatymo priemonėmis.“

25. Vaikai turi teisę gauti kokybiškas sveikatos paslaugas, įskaitant prevencines, stiprinimo, 
gydymo, reabilitacines ir paliatyvios priežiūros paslaugas. Pradiniu lygiu šios paslaugos 
turi būti pakankamo kiekio ir kokybės, funkcinės, finansiškai ir geografiškai pasiekiamos 
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ir priimtinos visiems vaikams. Sveikatos priežiūros sistema turėtų teikti ne tik sveikatos 
priežiūros pagalbą, bet taip pat teikti informaciją atitinkamoms valdžios institucijoms 
dėl teisių pažeidimų ir neteisingumo atvejus. Antrinio ir tretinio lygio priežiūra taip pat 
turėtų būti prieinama, kiek tai įmanoma, su funkcinėmis nukreipimų sistemomis, susie-
jančiomis bendruomenes ir šeimas visuose sveikatos sistemos lygiuose.

26. Turėtų būti pristatytos išsamios pirminės sveikatos priežiūros programos kartu su bendruo-
meninėmis pastangomis, įskaitant prevencinę priežiūrą, specifinių ligų gydymą ir mitybos 
intervencijas. Intervencijos bendruomeniniu lygiu turėtų apimti informacijos, paslaugų ir 
reikmenų teikimą, taip pat ligų ir traumų prevenciją, investuojant į saugias viešąsias erdves, 
kelių eismo saugumą ir švietimą apie traumas, nelaimingų atsitikimų ir smurto prevenciją.

27. Valstybės turėtų užtikrinti tinkamai išmokytą pakankamo dydžio darbo jėgą, siekdamos, 
kad visi vaikai galėtų naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Reikalingas tinkamas 
paslaugų reguliavimas, priežiūra, atlyginimas ir sąlygos, įskaitant bendruomenės svei-
katos priežiūros darbuotojams. Gebėjimų ugdymo veikla turėtų užtikrinti, kad paslaugų 
teikėjai dirbtų, atsižvelgdami į vaikus, ir netrukdytų vaikams pasinaudoti paslaugomis, 
priklausančioms jiems pagal įstatymą. Siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikyti kokybės už-
tikrinimo standartai, būtina įtraukti atskaitomybės mechanizmus.

„Valstybės dalyvės rūpinasi, kad nė vienam vaikui nebūtų atimta teisė naudotis tokio-
mis sveikatos apsaugos sistemos paslaugomis.“

28. 24 straipsnio 1 dalis primeta valstybėms dalyvėms pareigą imtis veiksmų, siekiant už-
tikrinti, kad visi vaikai galėtų gauti ir naudotis sveikatos ir kitomis susijusiomis paslau-
gomis, ypatingą dėmesį skiriant vietovėms ir gyventojams, kuriems jų teikiama nepa-
kankamai. Tai reikalauja visapusiškos pirminės sveikatos priežiūros sistemos, tinkamos 
teisinės sistemos ir nuolatinio dėmesio pagrindiniams vaikų sveikatos veiksniams.

29. Kliūtys, trukdančioms vaikams pasinaudoti sveikatos paslaugomis, įskaitant finansines, ins-
titucines ir kultūrines kliūtis, turėtų būti identifikuotos ir panaikintos. Visuotinė galimybė 
įregistruoti gimimą yra būtina sąlyga, o socialinės apsaugos intervencijos, įskaitant socialinį 
draudimą, tokį kaip vaikų išmokos ir subsidijos, pinigų pervedimai ir apmokamos vaiko prie-
žiūros atostogos, turėtų būti įgyvendintos ir suvokiamos kaip papildomos investicijos.

30. Sveikatą skatinantį elgesį formuoja aplinka, kurioje toks elgesys vyksta, įskaitant, be viso 
kito, paslaugų prieinamumą, žinias apie sveikatos lygį, gyvenimo įgūdžius ir vertybes. 
Valstybės turėtų siekti, kad užtikrintų palankias aplinkas, remiančias tinkamą tėvų ir vai-
kų sveikatą skatinantį elgesį.

31. Atsižvelgiant į didėjančius gebėjimus, vaikai turėtų gauti galimybę pasinaudoti konfi-
dencialiomis konsultacijų ir patarimų paslaugomis be tėvų ar globėjų sutikimo, kai su 
vaiku dirbantys specialistai įvertina, kad tokie veiksmai geriausiai atitiks vaiko interesus. 
Valstybės turėtų paaiškinti teisines procedūras dėl tinkamų globėjų vaikams, kurie ne-
turi tėvų ar teisinių globėjų, paskyrimo, galinčių duoti sutikimą vaiko vardu arba padėti 
vaikui priimti sprendimą dėl sutikimo, atsižvelgdami į vaiko amžių ir brandą. Valstybės 
turėtų peržiūrėti ir apsvarstyti galimybę vaikams leisti duoti sutikimą dėl tam tikro me-
dicininio gydymo ir intervencijų be tėvų, globėjų arba gynėjų leidimo, pvz., dėl ŽIV tes-
to, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų, įskaitant švietimą ir rekomendacijas 
dėl seksualinės sveikatos, kontracepcijos ir saugaus aborto.
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B. 24 STRAIPSNIO 2 DALIS

32. Vadovaudamosi 24 straipsnio 2 dalimi, valstybės turėtų parengti procesą, siekdamos 
identifikuoti ir spręsti kitas su vaikų teise į sveikatą susijusias problemas. Siekdamos 
tai atlikti, valstybės, be viso kito, turėtų atlikti išsamią dabartinės situacijos analizę 
svarbiausių sveikatos problemos ir atsako atžvilgiu, taip pat identifikuoti ir įgyvendin-
ti įrodymais pagrįstas intervencijas ir politikas, kurios reaguoja į pagrindinius veiks-
nius ir sveikatos problemas, ir, jei reikia, konsultuotis su vaikais.

24 straipsnio 2 dalies a punktas „sumažinti kūdikių ir vaikų mirtingumą“

33. Valstybės privalo sumažinti vaikų mirtingumą. Komitetas ragina skirti ypatingą dėme-
sį kūdikių mirtingumui, kuris sudaro vis didesnę jaunesnių nei 5 metų amžiaus vaikų 
mirčių dalį. Be to, valstybės dalyvės turėtų spręsti paauglių sergamumo ir mirtingumo 
klausimą, kuriam dažniausiai skiriamas nepakankamas prioritetas.

34. Intervencijos turėtų apimti dėmesį į negyvo vaisiaus gimimą, priešlaikinio gimdymo 
komplikacijas, naujagimių asfiksiją, kūdikius, kurie gimė per mažo svorio, ŽIV perdavi-
mo iš motinos vaikui atvejus ir kitas lytiniu keliu plintančias ligas, naujagimių infekcijas, 
plaučių uždegimą, viduriavimą, tymus, nepakankamą mitybą ir prastą mitybą, maliariją, 
nelaimingus atsitikimus, smurtą, savižudybes ir paauglių gimdyvių sergamumą ir mir-
tingumą. Rekomenduojama stiprinti sveikatos sistemas, siekiant visiems vaikams užtik-
rinti tokias intervencijas tęstinės reprodukcinės, gimdyvių, naujagimių ir vaikų sveikatos 
priežiūros kontekste, įskaitant tikrinimą dėl gimimo defektų, saugaus gimdymo paslau-
gas ir naujagimių priežiūrą. Turėtų būti reguliariai atliekami gimdyvių ir perinatalinio 
mirtingumo auditai prevencijos ir atskaitomybės tikslu.

35. Valstybės turėtų skirti ypatingą dėmesį paprastų, saugių ir nebrangių, praeityje veiks-
mingų intervencijų stiprinimui, pavyzdžiui, bendruomeninis plaučių uždegimo, įvai-
rių vidurių ligų ir maliarijos gydymui, taip pat užtikrinti visišką žindymo praktikų ap-
saugą ir paramą.

24 straipsnio 2 dalies b punktas „užtikrinti reikiamą medicinos pagalbą ir sveika-
tos apsaugą visiems vaikams, pirmiausia plėtojant pirmąją medicinos ir sanitarijos 
pagalbą“

36. Valstybės turėtų skirti pirmenybę visuotinai vaikų galimybei pasinaudoti pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiamomis tose vietovės, kuriose gyvena vaikai 
ir jų šeimos, ypač bendruomenės aplinkoje. Nors tiksli paslaugų konfigūracija ir turi-
nys skiriasi kiekvienoje šalyje, veiksminga sveikatos sistema yra būtina visais atvejais, 
įskaitant stiprius finansavimo mechanizmus, kvalifikuotus ir tinkamą darbo užmokestį 
gaunančius darbuotojus, patikimą informaciją, kuri būtų naudojama sprendimams ir 
politikoms priimti, puikiai parengtą infrastruktūrą ir logistikos sistemas, skirtas koky-
biškiems vaistams ir technologijoms pristatyti, taip pat stiprią lyderystę ir valdymą. 
Sveikatos paslaugų teikimas mokyklose suteikia puikią galimybę skatinti sveikatą ir 
tikrinti dėl ligų, taip pat padidina mokyklą lankančių vaikų galimybę pasinaudoti svei-
katos sistemos paslaugomis.
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37. Valstybės turėtų naudoti rekomenduojamus paslaugų paketus, pavyzdžiui, Pagrindines 
reprodukcinės, gimdyvių, naujagimių ir vaikų sveikatos intervencijas, prekes ir gaires.11 
Valstybės privalo užtikrinti, kad Pasaulio sveikatos organizacijos pagrindinių vaistų sąra-
še, įskaitant vaikams skirtame sąraše (jei įmanoma, pediatrinės formulės) nurodyti vais-
tai būtų prieinami, pasiekiami ir įperkami.

38. Komitetas yra susirūpinęs dėl didėjančio psichinių ligų paplitimo tarp paauglių, įskaitant 
vystymosi ir elgesio sutrikimus, depresiją, valgymo sutrikimus, nerimą, psichologines 
traumas, patirtas dėl smurto ar išnaudojimo, alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų var-
tojimą, obsesinį elgesį, pvz., per didelį naudojimąsi internetu ir kitomis technologijomis ar 
priklausomybę nuo jų, savęs žalojimą ir savižudybes. Vis labiau pripažįstama, kad būtina 
skirti didelį dėmesį elgesio ir socialiniams klausimams, kurie sumenkina vaikų psichinės 
sveikatos, psichosocialinės gerovės ir emocinio vystymosi svarbą. Komitetas įspėja dėl per 
didelės medikalizacijos ir institucionalizacijos ir ragina valstybes vadovautis požiūriu, ku-
ris remiasi visuomenės sveikata ir psichosocialine parama, siekiant spręsti psichinių ligų 
vaikų ir paauglių tarpe klausimą ir investuoti į pirminės priežiūros metodus, kurie sudaro 
sąlygas anksti nustatyti ir gydyti vaikų psichosocialines, emocines ir psichines problemas.

39. Valstybės turi įsipareigojimą užtikrinti tinkamą vaikų su psichinės sveikatos ir psichosocia-
liniais sutrikimais gydymą ir reabilitaciją, tuo pačiu metu atsisakant nereikalingų vaistų. 
2012 m. Pasaulio sveikatos asamblėjos priimta rezoliucija dėl pasaulinės psichikos sutri-
kimų naštos ir visapusiškai koordinuoto sveikatos ir socialinių sektorių atsako valstybės 
lygiu12 pažymi, kad egzistuoja vis daugiau įrodymų dėl psichinės sveikatos skatinimo ir 
psichinių sutrikimų prevencijos intervencijų veiksmingumo ir ekonomiškumo, ypač vaikų 
tarpe. Komitetas primygtinai ragina valstybes stiprinti tokias intervencijas, integruojant jas 
į įvairias sektorines politikas ir programas, įskaitant sveikatos, švietimo ir apsaugos (bau-
džiamosios teisenos), į jas įtraukiant šeimas ir bendruomenes. Vaikams, kuriems gresia pa-
vojus dėl jų šeimų ar socialinės aplinkos, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, siekiant 
sustiprinti jų susidorojimo ir gyvenimo įgūdžius, remti saugias ir palaikančias aplinkas.

40. Būtina pripažinti tam tikrus vaikų sveikatos iššūkius, su kuriais vaikai susiduria humani-
tarinių nelaimių atveju, įskaitant žmogaus ar gamtos sukeltas nelaimes, dėl kurių iškyla 
didelio masto perkėlimo būtinybė. Būtina imtis visų įmanomų priemonių, siekiant už-
tikrinti, kad vaikai turėtų nepertraukiamas galimybes pasinaudoti sveikatos sistemos 
paslaugomis, (iš naujo) suvienyti juos su šeimomis ir apsaugoti juos, teikiant ne tik fizinę 
paramą, tokią kaip maistas ir švarus vanduo, bet ir skatinant specialią tėvų ar kitokią 
psichosocialinę priežiūrą, siekiant užkirsti kelią ar spręsti baimės ir traumų klausimus.

24 straipsnio 2 dalies c punktas „kovoti su ligomis ir pusbadžiavimu panaudojant pir-
mąją medicinos ir sanitarijos pagalbą, be viso kito, taikant lengvai prieinamą techno-
logiją ir apsirūpinant pakankamai maistingais produktais ir, atsižvelgiant į aplinkos 
užterštumo pavojų ir riziką, švariu geriamuoju vandeniu“

11 Motinų, naujagimių ir vaikų sveikatos partnerystė, Pasaulinė pagrindinių su motinų, naujagimių ir vaiko sveikata susijusių 
intervencijų peržiūra (Ženeva, 2011).

12 2012 m. gegužės 25 d. vykusioje šešiasdešimt penktojoje Pasaulinės sveikatos asamblėjoje priima rezoliucija WHA65.4.
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 (a) Lengvai prieinamos technologijos taikymas

41. Kadangi naujos, išbandytos vaikų sveikatos technologijos, įskaitant vaistus, įrangą ir in-
tervencijas, tampa prieinamos, valstybės turėtų integruoti jas į politikas ir paslaugas. 
Mobiliosios priemonės ir bendruomeninės pastangos gali reikšmingai sumažinti kai ku-
rias rizikas ir turėtų būti visuotinai prieinamos. Tokios priemonės turi apimti imunizaciją 
nuo labiausiai vaikų tarpe paplitusių ligų, augimo ir vystymosi stebėseną, ypač anksty-
vosios vaikystės metu, mergaičių vakcinaciją nuo žmogaus papilomos viruso, stabligės 
toksoido injekcijas nėščioms moterims, galimybę pasinaudoti oralinės dehidratacijos 
terapija ir cinko papildus viduriavimui gydyti, pagrindinius antibiotikus ir antivirusinius 
vaistus, mikroelementų papildus, pvz., A ir D vitaminus, joduotą druską ir geležies papil-
dus, taip pat prezervatyvus. Sveikatos sistemos specialistai turėtų patarti tėvams, kaip 
jie gali pasinaudoti ir valdyti šias paprastas technologijas.

42. Privatus sektorius, kuris apima verslo įmones ir ne pelno siekiančias organizacijas, susijusias 
su sveikata, prisiima vis didesnį svarbų vaidmenį, kurdamas ir tobulindamas technologijas, 
vaistus, įrangą, intervencijas ir procesus, kurie gali prisidėti prie reikšmingos pažangos vai-
kų sveikatos srityje. Valstybės turėtų užtikrinti, kad nauda pasiektų visus vaikus, kuriems jos 
reikia. Valstybės taip pat gali skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystes ir tvarumo 
iniciatyvas, kurios gali padidinti sveikatos technologijų prieinamumą ir įperkamumą.

 (b) Aprūpinimas pakankamai maistingais produktais

43. Būtina priimti priemones, kurios padėtų įgyvendinti valstybių įsipareigojimus užtikrinti 
galimybes gauti pakankamai maistingus, kultūriškai tinkamus ir saugus maisto produk-
tus13 ir kovoti su prasta mityba, atsižvelgiant į konkretų kontekstą. Veiksmingos tiesio-
ginės mitybos intervencijos nėščioms moterims apima problemų, susijusių su anemija, 
folio rūgšties ir jodo trūkumu, aprūpinimu kalcio papildais, sprendimą. Preeklampsijos ir 
eklamsijos prevencija ir valdymas turėtų būti užtikrintas visoms reprodukcinio amžiaus 
moterims, siekiant pagerinti jų sveikatą ir užtikrinti sveiką vaisiaus ir kūdikių vystymąsi.

44. Išskirtinis kūdikių maitinimas krūtimi iki 6 mėnesių amžiaus turėtų būti apsaugotas ir skati-
namas kartu su tinkamu papildomu maistu, pageidautina iki dviejų metų amžiaus, kai įma-
noma. Valstybių įsipareigojimai šioje srityje yra apibrėžti vieningai Pasaulio sveikatos asamb-
lėjoje priimtoje „saugoti, skatinti ir remti“ sistemoje.14 Valstybės privalo į savo nacionalinius 
įstatymus įtraukti, įgyvendinti ir vykdyti tarptautinius standartus, susijusius su vaikų teise į 
sveikatą, įskaitant Tarptautinį motinos pieno pakaitalų prekybos kodeksą ir kitas vėlesnes 
Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucijas, taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos tabako 
kontrolės pagrindų konvenciją. Būtina imtis specialių priemonių skatinti bendruomenių ir 
darbdavių paramą motinoms dėl nėštumo ir maitinimo krūtimi, tinkamų ir įperkamų vaikų 
priežiūros paslaugų, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 183 (2000) dėl 
1952 m. Motinystės apsaugos konvencijos (su pakeitimais) pakeitimo laikymąsi.

13 Žr. Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 11 straipsnį iri Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
komiteto bendrąjį komentarą Nr. 12 (1999) dėl teisės į tinkamą maistą, Ekonominės ir socialinės tarybos oficialus registras, 
2011, papildymas Nr. 2 (E/2000/22), V priedas.

14 Žr. PSO ir Jungtinių Tautų Vaikų fondo (UNICEF) Pasaulinę kūdikių ir mažų vaikų maitinimo strategiją (Ženeva, 2003).
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45. Tinkamas mitybos ir augimo stebėjimas ankstyvojoje vaikystėje yra labai svarbus. Jei 
reikia, integruotas sunkaus ūminio neprievalgio valdymas turėtų būti išplėstas, taikant 
institucines ir bendruomenines intervencijas, taip pat nesunkaus ūminio neprievalgio 
gydymą ir terapines maitinimo intervencijas.

46. Pageidautina, kad būti organizuojamas maitinimas mokyklose, siekiant užtikrinti, kad 
visi vaikai galėtų pavalgyti, pagerinti vaikų dėmesį pamokų metu ir padidinti mokyklos 
lankomumą. Komitetas rekomenduoja visa tai suderinti su švietimu apie mitybą ir svei-
katą, įskaitant mokyklos daržų įrengimą ir mokytojų mokymą, siekiant pagerinti vaikų 
mitybą ir sveikus mitybos įpročius.

47. Valstybės taip pat turėtų spręsti vaikų nutukimo klausimą, kadangi jis yra susijęs su hi-
pertenzija, ankstyvais širdies ir kraujagyslių ligų simptomais, atsparumu insulinui, psi-
chologiniu poveikiu, didesne suaugusiųjų nutukimo tikimybe ir ankstyva mirtimi. Rei-
kėtų riboti „greito maisto“, kurio sudėtyje yra didelis riebalų, cukraus ar druskos kiekis ir 
kuris turi daug energijos ir mažai maitinės vertės, taip pat gėrimų, kuriuose yra didelis 
kofeino arba kitų galimai pavojingų medžiagų kiekis, poveikį vaikams. Šių medžiagų 
prekyba, ypač kai tokia prekyba yra orientuota į vaikus, turėtų būti reguliuojama, o jų 
prieinamumas mokyklose ir kitose vietose turėtų būti kontroliuojamas.

 (c) Aprūpinimas švariu geriamuoju vandeniu

48. Saugus ir švarus geriamasis vanduo ir sanitarijos įrenginiai yra būtini, siekiant mėgautis 
gyvenimu ir naudotis kitomis žmogaus teisėmis.15 Už vandens tiekimą ir sanitarijos įren-
ginius atsakingi vyriausybės departamentai ir vietos valdžios institucijos turėtų pripa-
žinti savo įsipareigojimą padėti įgyvendinti vaikų teisę į sveikatą ir aktyviai apsvarstyti 
rodiklius dėl vaikų neprievalgio, viduriavimo ir kitų su vandeniu susijusių ligų ir namų 
ūkio dydžio, planuodami ir vykdydami infrastruktūros plėtrą ir vandens tiekimo pas-
laugų priežiūrą, taip pat priimdami sprendimus dėl nemokamų minimalių asignavimų 
sumų ir paslaugų teikimo nutraukimo. Valstybės nėra atleidžiamos nuo įsipareigojimų, 
net jeigu vandens tiekimo ir sanitarijos įrenginių paslaugų tiekimas yra privatizuotas.

 (d) Aplinkos tarša

49. Valstybės turėtų imtis priemonių, siekdamos spręsti pavojų ir rizikų, kuriuos dėl aplinkos 
taršos visose aplinkose sukelia pavojų vaikų sveikatai, klausimą. Tinkamas būstas, kuris 
apima nepavojingas maisto ruošimo patalpas, aplinką, kurioje draudžiama rūkyti, tinka-
mą ventiliaciją, veiksmingą atliekų valdymą ir šiukšlių išvežimą iš gyvenamųjų patalpų 
ir artimiausios aplinkos, pelėsių ir kitų toksinių medžiagų nebuvimą ir šeimos higieną 
yra pagrindiniai sveiko auklėjimo ir vystymosi reikalavimai. Valstybės turėtų reguliuoti ir 
įmonių veiklos poveikį aplinkai, kuris gali pakenkti vaikų teisei į sveikatą, maisto saugu-
mą ir aprūpinimą saugiu geriamuoju vandeniu ir sanitarijos įrenginiais.

50. Komitetas atkreipia dėmesį į aplinkos (ne tik aplinkos taršos) svarbą vaikų sveikatai. 
Aplinkos intervencijos, be viso kito, turėtų spręsti klimato kaitos klausimą, kadangi 
tai yra viena didžiausių grėsmių vaikų sveikatai ir sustiprina sveikatos lygių skirtumus.  

15 Generalinės Asamblėjos rezoliucija 64/292 dėl žmogaus teisės į vandenį ir tinkamas sanitarines sąlygas.
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Todėl valstybės savo prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių sumažinimo strate-
gijose turėtų pirmenybę teikti vaikų sveikatos problemoms.

24 straipsnio 2 dalies d punktas „teikti motinoms reikalingas sveikatos apsaugos pas-
laugas ikigimdyminiu ir pogimdyminiu laikotarpiu“

51. Komitetas pažymi, kad gimdyvių sergamumas ir mirtingumas, kurio galima išvengti, 
sudaro sunkius moterų ir mergaičių žmogaus teisių pažeidimus ir kelią rimtą pavojų jų 
pačių ir jų vaikų teisei į sveikatą. Nėštumas ir gimdymas yra natūralūs procesai, su ku-
riais siejami žinomi sveikatos pavojai, tačiau, jei tokie pavojai nustatomi laiku, jų galima 
išvengti, imantis prevencinių ir terapinių priemonių. Rizikingos situacijos gali susidaryti 
nėštumo, gimdymo metu, taip pat prieš ir po gimdymo ir gali turėti trumpalaikį ir ilga-
laikį poveikį motinos ir vaiko sveikatai ir gerovei.

52. Komitetas ragina valstybes remtis vaikams palankias sveikatos priežiūros požiūriais skir-
tingais vaikystės periodais, tokias kaip (a) kūdikiams palankios ligoninių iniciatyvos,16 
kurios saugo, skatina ir remia kūdikio buvimą su motina ir maitinimą krūtimi; (b) vai-
kams palankios sveikatos priežiūros politikos, kurios siekia mokyti sveikatos sistemos 
specia listus teikti kokybiškas paslaugas, siekiant sumažinti vaikų ir jų šeimų baimę, ne-
rimą ir kančias; ir (c) paaugliams palankios sveikatos priežiūros paslaugos, reikalaujan-
čios, kad sveikatos priežiūros specialistai ir įstaigos priimtų paauglius ir su jais jautriai 
elgtųsi, gerbtų konfidencialumą ir teiktų paslaugas, kurios yra priimtinos paaugliams.

53. Priežiūra, kurios moterys sulaukia prieš nėštumą, jo metu ir po nėštumo turi didžiulį 
poveikį jų vaikų sveikatai ir vystymuisi. Įsipareigojimo užtikrinti visuotinį visaapimančio 
seksualinės ir reprodukcinės sveikatos intervencijų paketo prieinamumą įgyvendinimas 
turėtų remtis priežiūros prieš nėštumą, jo metu, po nėštumo, gimdymo metu ir pogim-
dyminiu laikotarpiu tęstinumo koncepcija. Laiku suteikta, aukštos kokybės priežiūra 
šiais laikotarpiais suteikia svarbias galimybes, siekiant užkirsti kelią blogai iš kartos į kar-
tą perduodamai sveikatai ir turi didelį poveikį vaikų sveikatai visą gyvenimą.

54. Intervencijos, kurios turėtų būti prieinamos šiame tęstinume, apima, tačiau neapsiriboja 
pagrindine sveikatos apsauga ir skatinimu bei gydomąja priežiūra, įskaitant naujagimių sta-
bligės, maliarijos nėštumo metu ir įgimto sifilio prevenciją, mitybos priežiūrą, švietimą, in-
formaciją ir paslaugas, susijusias su seksualine ir reprodukcine sveikata, sveikatą veikiančios 
elgsenos ugdymą (pvz., susijusį su rūkymu ir medžiagų naudojimu), pasirengimą gimdymui, 
ankstyvą komplikacijų diagnozavimą ir valdymą, saugaus aborto paslaugas ir priežiūrą po 
aborto, pagrindinę priežiūrą gimdymo metu, ŽIV perdavimo iš motinos vaikui prevenciją, ŽIV 
užsikrėtusių moterų ir naujagimių priežiūrą ir gydymą. Gimdyvių ir naujagimių priežiūra po 
gimdymo turėtų užtikrinti, kad vaikas nebūtų atskirtas nuo motinos, jeigu tai nėra būtina.

55. Pagal Komiteto rekomendacijas socialinės apsaugos intervencijos turėtų užtikrinti vi-
suotinę aprėptį arba finansines galimybes pasinaudoti priežiūros paslaugomis, moka-
momis vaiko priežiūros atostogomis ir kitomis socialinio draudimo išmokomis, taip pat 
teisės aktus, kurie ribotų netinkamą motinos pieno pakaitalų prekybą ir reklamą.

16 UNICEF / PSO Kūdikiams palankių ligoninių iniciatyva (1991).

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 15 (2013) DĖL VAIKO TEISĖS NAUDOTIS
TOBULIAUSIOMIS SVEIKATOS SISTEMOS PASLAUGOMIS (24 STR.)



283

56. Atsižvelgdamos į didelį paauglių nėštumų skaičių visame pasaulyje ir papildomas su 
sergamumu ir mirtingumu susijusias rizikas, valstybės turėtų užtikrinti, kad sveikatos 
sistemos ir paslaugos atitiktų konkrečius paauglių seksualinės ir reprodukcinės sveika-
tos poreikius, įskaitant šeimos planavimą ir saugaus aborto paslaugas. Valstybės turėtų 
dirbti, siekdamos užtikrinti, kad mergaitės galėtų priimti savarankiškus ir informuotus 
sprendimus dėl savo reprodukcinės sveikatos. Būtina uždrausti diskriminaciją dėl nėš-
tumo paauglystėje ir užtikrinti tęstinio mokymosi galimybes.

57. Atsižvelgdamos į tai, kad berniukai ir vyrai atlieka svarbų vaidmenį sveiko nėštumo ir 
gimdymo planavimo ir užtikrinimo procesuose, valstybės savo politikose ir planuose, 
susijusiuose su seksualinės, reprodukcinės ir vaikų sveikatos paslaugomis, turėtų integ-
ruoti švietimo, sąmoningumo stiprinimo ir dialogo galimybes berniukams ir vyrams.

24 straipsnio 2 dalies e punktas „informuoti visus visuomenės sluoksnius, ypač tėvus 
ir vaikus, apie vaikų sveikatą ir mitybą, maitinimo krūtimi privalumus, higieną, vaiko 
gyvenamosios aplinkos sanitariją ir kelių nelaimingiems atsitikimams užkirtimą, taip 
pat sudaryti galimybę jiems lavintis ir tokiomis žiniomis pasinaudoti“

58. Įsipareigojimai pagal šią nuostatą apima su sveikata susijusios informacijos ir paramos 
naudotis šia informacija teikimą. Informacija apie sveikatą turėtų būti fiziškai prieinama, 
suprantama ir tinkama pagal vaikų amžių ir išsilavinimo lygį.

59. Vaikai turi gauti informaciją ir būti ugdomi apie visus sveikatos aspektus, kad galėtų priimti 
informuotus sprendimus dėl savo gyvenimo būdo ir naudojimosi sveikatos paslaugomis. 
Informacija ir švietimas apie gyvenimo įgūdžius turėtų įtraukti įvairius su sveikata susijusius 
klausimus, įskaitant sveiką mitybą ir fizinio aktyvumo, sportinės ir laisvalaikio veiklos skati-
nimą, nelaimingų atsitikimų ir traumų prevenciją, sanitarijos, rankų plovimo ir kitas asme-
ninės higienos praktikas, taip pat alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų naudojimo 
pavojus. Informacija ir ugdymas turėtų apimti tinkamą informaciją apie vaikų teisę į svei-
katą, vyriausybių įsipareigojimus, taip pat informaciją apie tai, kaip ir kur galima pasinau-
doti su sveikata susijusia informacija ir sveikatos sistemos paslaugomis. Be to, tokia infor-
macija turėtų būti įtraukta į mokyklų programas, teikiama, pristatant sveikatos sistemos 
paslaugas, ir kitose aplinkose mokyklų nelankantiems vaikams. Medžiaga apie sveikatą 
turėtų būti sukurta bendradarbiaujant su vaikais ir platinama įvairiose viešosiose aplinkose.

60. Švietimas apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą turėtų apimti savivokos ugdymą ir 
žinias apie kūną, įskaitant anatominius, fiziologinius ir emocinius aspektus, ir turėtų būti 
prieinamas visiems vaikams, mergaitėms ir berniukams. Tokio švietimo turinys turėtų 
įtraukti informaciją apie seksualinę sveikatą ir gerovę, pvz., informaciją apie kūno pokyčius  
ir brandos procesus, ir būti sukurtas taip, kad vaikai galėtų įgyti žinių apie reprodukcinę 
sveikatą ir smurto dėl lyties prevenciją, taip pat perimtų atsakingą seksualinį elgesį.

61. Informacija apie vaikų sveikatą turėtų būti teikiama visiems tėvams, atskirai ar grupėmis, 
išplėstinei šeimai ir kitiems globėjams, naudojant skirtingus metodus, įskaitant sveika-
tos klinikas, paskaitas apie vaikų auginimą, viešai platinamus lankstinukus, profesinėse 
įstaigose, bendruomeninėse organizacijose ir žiniasklaidoje.

24 straipsnio 2 dalies f punktas „plėtoti švietimą ir paslaugas sveikatos priežiūros, 
tėvų konsultavimo ir šeimos planavimo srityje“

 (a) Profilaktinė sveikatos priežiūra
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62. Prevencija ir sveikatos skatinimas turėtų spręsti pagrindinių su sveikata susijusių iššūkių, 
su kuriais susiduria vaikai bendruomenėje ir visoje šalyje, klausimą. Šie iššūkiai apima 
ligas ir kitas sveikatos problemas, tokias kaip nelaimingi atsitikimai, smurtas, piktnau-
džiavimas medžiagomis ir psichosocialinės ir psichinės sveikatos problemos. Profilakti-
nė sveikatos priežiūra turėtų spręsti užkrečiamų ir neužkrečiamų ligų klausimą ir įtraukti 
biomedicinos, elgsenos ir struktūrinių intervencijų derinį. Neužkrečiamų ligų prevencija 
turėtų prasidėti kuo anksčiau, skatinant ir remiant sveiką ir nesmurtinį nėščių moterų, jų 
sutuoktinių (partnerių) ir jaunų vaikų gyvenimo būdą.

63. Siekiant sumažinti vaikų sužalojimų naštą, būtina sukurti strategijas ir priemones, kad 
būtų sumažintas skendimo, nudegimo ir kitų nelaimingų atsitikimų atvejų skaičius. To-
kios strategijos ir priemonės turėtų apimti teisės aktus ir vykdymą, produktų ir aplinkos 
pakeitimą, palaikančius apsilankymus namuose ir apsaugos priemonių rėmimą, švieti-
mą, įgūdžių ugdymą ir elgesio keitimą, bendruomeninius projektus, taip pat ambulato-
rinę ir intensyvią priežiūrą ir reabilitaciją. Pastangos sumažinti kelių eismo įvykių skaičių 
turėtų apimti teisės aktus, reglamentuojančius saugos diržų ir kitų saugos įtaisų nau-
dojimą, galimybės vaikams naudotis saugiu transportu užtikrinimą ir tinkamą dėmesį 
vaikams kelių planavimo ir eismo kontrolės procesuose. Susijusios pramonės ir žiniask-
laidos parama yra labai svarbi šiuo atžvilgiu.

64. Komitetas, pripažindamas smurtą kaip svarbią vaikų, ypač paauglių, mirtingumo ir ser-
gamumo priežastį, akcentuoja poreikį sukurti aplinką, kuri saugo vaikus nuo smurto ir 
skatina jų dalyvavimą, siekiant pakeisti požiūrį ir elgesį namuose, mokyklose ir viešo-
siose erdvėse, remti tėvus ir globėjus, kad šie propaguotų sveiką vaikų auginimą, mesti 
iššūkį požiūriams, kurie įtvirtina visų formų smurto toleranciją, įskaitant smurto vaizda-
vimo reguliavimą žiniasklaidoje.

65. Valstybės turėtų saugoti vaikus nuo tirpiklių, alkoholio, tabako ir nelegalių medžiagų, 
stiprinti atitinkamų įrodymų rinkimą ir imtis tinkamų priemonių, siekdamos sumažinti 
tokių medžiagų vartojimą vaikų tarpe. Rekomenduojama reguliuoti vaikų sveikatai ža-
lingų medžiagų reklamą ir pardavimą, taip pat tokių medžiagų reklamą vaikų susirinki-
mo vietose, vaikams prieinamuose žiniasklaidos kanaluose ir leidiniuose.

66. Komitetas ragina valstybes dalyves, kurios to dar nepadarė, ratifikuoti tarptautines 
narkotikų kontrolės konvencijas17 ir Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės 
pagrindų konvenciją. Komitetas pabrėžia, kad svarbu remtis teisėmis grįstu požiūriu į  
medžiagų naudojimą, ir rekomenduoja, jei tinkama, naudoti žalos sumažinimo stra-
tegijas, siekiant sumažinti neigiamą medžiagų naudojimo poveikį sveikatai.

 (b) Patarimai tėvams

67. Tėvai yra svarbiausias ankstyvos diagnozės ir pirminės mažų vaikų priežiūros šaltinis 
ir svarbiausias apsauginis veiksnys prieš rizikingą paauglių elgesį, pvz., medžiagų var-
tojimą ir nesaugų seksą. Tėvai taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį, skatindami sveiką 
vaikų vystymąsi, apsaugodami vaikus nuo žalos dėl nelaimingų atsitikimų, sužalojimų 
ir smurto, sumažindami neigiamą rizikingo elgesio poveikį. Tėvai, išplėstinės šeimos ir 

17 1961 m. Bendroji narkotinių medžiagų konvencija, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencija, 1988 m. Jungtinių 
Tautų dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta.
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kiti globėjai stipriai veikia vaikų socializacijos procesus, kurie yra labai svarbūs, siekiant 
suprasti ir prisitaikyti prie pasaulio, kuriame jie auga. Valstybės turėtų priimti įrodymais 
pagrįstas intervencijas, siekdamos remti gerą vaikų auginimą, įskaitant vaikų auginimo 
įgūdžių ugdymą, paramos grupes ir šeimos konsultavimą, ypač šeimoms, kurios susidu-
ria su vaikų sveikatos ir kitomis socialinėmis problemomis.

68. Atsižvelgdamas į fizinių bausmių poveikį vaikų sveikatai, įskaitant mirtinus ir nemirtinus 
sužalojimus bei psichologines ir emocines pasekmes, Komitetas primena valstybėms 
apie jų įsipareigojimą imtis visų tinkamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo 
priemonių, siekiant panaikinti fizines bausmes ir kitas žiaurių ar žeminančių bausmių 
formas visose aplinkose, įskaitant namus.18

 (c) Šeimos planavimas

69. Šeimos planavimo paslaugos turėtų būti įtrauktos į visapusiškas seksualinės ir repro-
dukcinės sveikatos paslaugas ir apimti švietimą apie seksualumą ir konsultavimą. Jos 
gali būti laikomos paslaugų kontinuumo dalimi, kaip tai apibūdinta 24 straipsnio 2 da-
lies d punkte, ir turėtų būti sukurtos taip, kad visos poros ir asmenys galėtų laisvai ir at-
sakingai priimti sprendimus dėl seksualinės ir reprodukcinės sveikatos, vaikų skaičiaus, 
amžiaus skirtumo ir laiko, taip pat suteikti informaciją ir priemones visa tai padaryti. Bū-
tina atkreipti dėmesį į tai, kad ištekėjusioms ir netekėjusioms paauglėms ir vedusiems ir 
nevedusiems paaugliams būtų suteikta konfidenciali ir visuotinė galimybė pasinaudoti 
prekėmis ir paslaugomis. Valstybės turėtų užtikrinti, kad iš paauglių nebūtų atimta ga-
limybė gauti informaciją apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą ir pasinaudoti paslau-
gomis dėl teikėjų atsisakymo veikti dėl vidinių įsitikinimų.

70. Trumpalaikės kontracepcijos būdai, tokie kaip prezervatyvai, hormoniniai preparatai ir 
skubioji kontracepcija, turėtų būti lengvai prieinami seksualiai aktyviems paaugliams. 
Ilgalaikės ir nuolatinės kontracepcijos priemonės taip pat turėtų būti numatytos. Ko-
mitetas rekomenduoja valstybėms užtikrinti galimybę pasinaudoti saugaus aborto ir 
priežiūros po aborto paslaugomis, neatsižvelgiant į tai, ar abortas yra legalus.

 

IV. ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖS
 

A. VALSTYBIŲ DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI GERBTI, SAUGOTI IR ĮGYVENDINTI

71. Valstybės turi tris įsipareigojimus žmogaus teisių, įskaitant vaikų teisės į sveikatą, atžvil-
giu – gerbti laisves ir teises, saugoti laisves ir teises nuo trečiųjų asmenų ar socialinės ir 
aplinkos keliamų grėsmių ir įgyvendinti teises, sudarydamos sąlygas ar tiesiogiai aprū-
pindamos. Vadovaudamosi Konvencijos 4 straipsniu, valstybės dalyvės privalo įgyven-
dinti teises, kurios sudaro vaikų teisę į sveikatą, panaudodamos kiek įmanoma daugiau 
turimų išteklių, ir, jei reikia, pasitelkdamos tarptautinį bendradarbiavimą.

18 Bendrasis komentaras Nr. 8 (2006) dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo fizinių bausmių ir kitų žiaurių ar žeminančių baus-
mių formų, Generalinės Asamblėjos oficialus registras, šešiasdešimt trečioji sesija, papildymas Nr. 41 (A/63/41), II priedas.
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72. Visos valstybės, neatsižvelgiant į jų išsivystymo lygį, privalo imtis neatidėliotinų veiks-
mų, kad įgyvendintų tokius įsipareigojimus prioriteto tvarka be jokios diskriminacijos. 
Kai turimi ištekliai yra akivaizdžiai nepakankami, valstybės vis tiek privalo vykdyti tiksli-
nes priemones, siekdamos kiek įmanoma greičiau ir veiksmingiau įgyvendinti vaikų tei-
sę į sveikatą. Nepaisydamos išteklių, valstybės neturi teisės imtis jokių regresinių veiks-
mų, kurie galėtų pakenkti vaikų galimybei naudotis teise į sveikatą.

73. Pagrindiniai su vaikų teise į sveikatą susiję įsipareigojimai apima:

(a) nacionalinių ir subnacionalinių teisės aktų ir politikos aplinkos peržiūrą, ir, jei būti-
na, įstatymų ir politikų pakeitimus;

(b) visuotinę kokybiškų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų aprėptį, įskaitant pre-
venciją, sveikatos skatinimą, priežiūros ir gydymo paslaugas ir pagrindinius vaistus;

(c) tinkamą reakciją į pagrindinius vaikų sveikatos veiksnius; ir

(d) politikų ir biudžetinių veiksmų planų, kurie sudaro žmogaus teisių požiūrį į vaiko 
teisės į sveikatą įgyvendinimą, rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą.

74. Valstybės turėtų pademonstruoti savo įsipareigojimą progresyviai įgyvendinti visus įsi-
pareigojimus pagal 24 straipsnį ir teikti pirmenybę šiam tikslui net ekonominės krizės 
ar kritinių situacijų atvejais. Todėl būtina tvariai planuoti, kurti, finansuoti ir įgyvendinti 
vaikų sveikatos ir susijusias politikas, programas ir paslaugas.

 

B. NEVALSTYBINIŲ VEIKĖJŲ ATSAKOMYBĖS

75. Valstybė atsako už vaikų teisės į sveikatą įgyvendinimą, nepriklausomai nuo to, ar tokių 
paslaugų teikimą deleguoja nevalstybiniams veikėjams. Be valstybės, įvairūs nevalsty-
biniai veikėjai, kurie teikia su vaikų sveikata ir pagrindiniais veiksniais susijusią informa-
ciją ir paslaugas, turi konkrečius įsipareigojimus ir poveikį šiuo atžvilgiu.

76. Valstybių įsipareigojimai apima pareigą didinti informuotumą apie nevalstybinių veikė-
jų atsakomybes ir užtikrinti, kad visi nevalstybiniai veikėjai pripažintų, gerbtų ir įgyven-
dintų savo pareigas vaikui, taikydami, jei reikia, deramo patikrinimo procedūras.

77. Komitetas kviečia visus nevalstybinius veikėjus, užsiimančius sveikatos skatinimo ir pas-
laugų teikimo veikla, ypač privatų sektorių, įskaitant farmacijos ir sveikatos technologijų 
pramonę bei žiniasklaidą ir sveikatos paslaugų teikėjus, veikti, vadovaujantis Konvenci-
jos nuostatomis ir užtikrinti, kad bet kurie jų vardu paslaugas teikiantys partneriai taip 
pat laikytųsi Konvencijos nuostatų. Tokie partneriai apima tarptautines organizacijas, 
bankus, regionines finansines institucijas, pasaulines partnerystes, privatų sektorių (pri-
vačius fondus), rėmėjus ir kitus paslaugas ar finansinę paramą vaikų sveikatos srityje 
teikiančius subjektus, ypač humanitarinių ar politinio nestabilumo situacijų atveju.

1. Tėvų ir kitų globėjų atsakomybės

78. Tėvų ir kitų globėjų atsakomybės yra aiškiai išdėstytos keliose Konvencijos nuostatose. 
Tėvai turėtų vykdyti savo atsakomybes visada atsižvelgdami į vaikų interesus ir, jeigu 
būtina, pasinaudoti valstybės pagalba. Atsižvelgdami į didėjančius vaikų gebėjimus,  
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tėvai ir globėjai turėtų auklėti, saugoti ir remti vaikus, kad šie sveikai augtų ir vystytųsi. 
Nors 24 straipsnio 2 dalies f punkte nėra aiškiai nurodyta, Komitetas bet kokią nuorodą 
į tėvus supranta kaip ir kitus globėjus apimančią nuorodą.

2. Nevalstybiniai paslaugų teikėjai ir kiti nevalstybiniai veikėjai

 (a) Nevalstybiniai paslaugų teikėjai

79. Visi sveikatos paslaugų teikėjai, įskaitant nevalstybinius veikėjus, privalo į savo progra-
mų ir paslaugų rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo procesus įtraukti ir taikyti susijusias 
Konvencijos nuostatas, taip pat pakankamumo, prieinamumo, priimtinumo ir kokybės 
kriterijus, kaip tai nurodyta šios bendrojo komentaro VI skyriaus E dalyje.

 (b) Privatus sektorius

80. Visos verslo įmonės turi visas teises pagal Konvenciją apimančio deramo patikrinimo 
įsipareigojimą žmogaus teisių atžvilgiu. Valstybės turėtų reikalauti, kad įmonės vykdy-
tų deramą patikrinimą dėl vaikų teisių, kuris padės užtikrinti, kad verslo įmonės iden-
tifikuos, užkirs kelią ir sumažins neigiamą savo verslo santykių ir pasaulinių operacijų 
poveikį vaikų teisei į sveikatą. Didelės verslo įmonės turėtų būti raginamos ir, jei reikia, 
privalėtų viešinti savo pastangas spręsti savo poveikio vaikų teisėms klausimą.

81. Be kitų atsakomybių ir visais atvejais, privačios bendrovės turėtų susilaikyti ir neįtraukti 
vaikų į pavojingą darbą, tuo pačiu metu užtikrindamos, kad laikosi minimalaus vaikų 
įdarbinimo amžiaus reikalavimų, Tarptautinio motinos pieno pakaitalų prekybos kodek-
so ir atitinkamų vėlesnių Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucijų, riboti daug energi-
jos, tačiau mažai mikroelementų turinčių maisto produktų ir gėrimų, kurių sudėtyje yra 
didelis kofeino ar kitų galimai vaikams žalingų medžiagų kiekis, reklamą, ir susilaikyti 
nuo tabako, alkoholio ir kitų toksinių medžiagų reklamos, rinkodaros ir pardavimo vai-
kams ir vaikų atvaizdų naudojimo.

82. Komitetas pripažįsta didelį farmacijos sektoriaus poveikį vaikų sveikatai ir kviečia 
farmacijos įmones priimti priemones, siekiant pagerinti vaikų galimybę gauti vais-
tų, ypač atkreipiant dėmesį į Žmogaus teisių gaires farmacijos įmonėms dėl vaistų 
prieinamumo.19 Tuo pačiu metu valstybės turėtų užtikrinti, kad farmacijos įmonės 
stebėtų medikamentų ir vaistų vartojimą ir susilaikytų nuo skatinimo vaikams per 
dažnai skirti vaistus ir vaistinius preparatus ar juos vartoti. Intelektinės nuosavy-
bės teisės neturėtų būti taikomos taip, kad skurstantys asmenys negalėtų įpirkti 
būtinų vaistų ar prekių.

83. Privačios sveikatos draudimo bendrovės turėtų užtikrinti, kad jos nediskriminuoja 
nėščių moterų, vaikų ar motinų dėl bet kokių draudžiamų priežasčių ir remia lygybę, 
bendradarbiaudamos su valstybinėmis sveikatos draudimo schemomis, kurios remiasi 
solidarumo principu ir užtikrina, kad negalėjimas sumokėti neapribotų galimybės pasi-
naudoti paslaugomis.

19 Taip pat žr. Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 15/22 dėl kiekvieno asmens teisę naudotis aukščiausio pasiekiamo lygio 
fizine ir psichine sveikata.
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 (c) Žiniasklaida ir socialinė žiniasklaida

84. Konvencijos 17 straipsnis apibrėžia žiniasklaidos organizacijų atsakomybes. Sveikatos kon-
tekste šios atsakomybės gali būti išplėstos ir apimti sveikatos ir sveiko gyvenimo būdo ska-
tinimą vaikų tarpe, nemokamos reklamos vietos, skirtos sveikatai skatinti, suteikimą, vaikų 
ir paauglių privatumo ir konfidencialumo užtikrinimą, galimybės gauti informaciją rėmimą, 
atisakymą rengti komunikacijos programas ir medžiagą, kuri gali būti žalinga vaiko ir visuo-
menės sveikatai, taip pat atsisakymą prisidėti prie su sveikata susijusios stigmos įtvirtinimo.

 (d) Mokslininkai

85. Komitetas pabrėžia subjektų, įskaitant akademinės aplinkos, privačių bendrovių ir kitų 
asmenų, atsakomybę vykdyti su vaikais susijusius tyrimus, siekiant gerbti Konvencijos 
ir Tarptautinių biomedicininių tyrimų su žmonėmis etikos rekomendacijų principus ir 
nuostatas.20 Komitetas mokslininkams primena, kad vaiko interesams visada turi būti 
suteikiama pirmenybė plačiosios visuomenės ar mokslo pažangos interesų atžvilgiu.

 

V. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

86. Konvencijos valstybės dalyvės privalo įgyvendinti vaikų teisę į sveikatą ne tik savo juris-
dikcijoje, bet taip pat prisidėti prie šios teisės įgyvendinimo visame pasaulyje, pasitelk-
damos tarptautinį bendradarbiavimą. 24 straipsnio 4 dalis įpareigoja valstybes ir tarp-
valstybines agentūras skirti ypatingą dėmesį vaikų sveikatos prioritetams skurdžiausiai 
gyvenančių gyventojų tarpe ir besivystančiose valstybėse.

87. Visos tarptautinės donorių ir paramą gaunančių valstybių veiklos ir programos, tiesiogiai 
ar netiesiogiai susijusios su vaikų sveikata, turėtų vadovautis Konvencija. Pagal Konven-
ciją valstybės partnerės turėtų identifikuoti pagrindines su vaikais, nėščiomis moterimis 
ir motinomis susijusią paramą gaunančių valstybių sveikatos problemas ir jas spręsti, 
vadovaudamosi 24 straipsnyje įtvirtintais prioritetais ir principais. Tarptautinis bendra-
darbiavimas turėtų remti valstybines sveikatos sistemas ir nacionalinius sveikatos planus.

88. Valstybės turi individualią ir bendrą atsakomybę, įskaitant per Jungtinių Tautų mecha-
nizmus, bendradarbiauti, teikdamos pagalbą nelaimių atveju ir humanitarinę pagalbą 
ekstremalių situacijų metu. Tokiais atvejais, valstybės turėtų apsvarstyti galimybę su-
teikti prioritetus pastangoms, siekdamos įgyvendinti vaikų teisę į sveikatą, įskaitant 
atitinkamą tarptautinę medicininę pagalbą, išteklių, tokių kaip saugus geriamasis 
vanduo, maistas ir medicinos reikmenys, paskirstymą ir valdymą, taip pat finansinę 
pagalbą labiausiai pažeidžiamiems ar marginalizuotiems vaikams.

89. Komitetas primena, kad valstybės pagal Jungtinių Tautų nurodymą turi paskirti 0,7 pro-
cento bendrųjų nacionalinių pajamų tarptautinei vystymosi paramai, kadangi finansiniai  

20 Tarptautinių medicinos mokslų organizacijų taryba / PSO, 1993.
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ištekliai turi didelę įtaką, įgyvendinant vaikų teisę į sveikatą valstybėse, kurios turi ribo-
tus išteklius. Siekiant užtikrinti didesnį poveikį, valstybės ir tarpvalstybinės agentūros 
yra raginamos taikyti Paryžiaus deklaracijos dėl pagalbos veiksmingumo ir Akros veiks-
mų darbotvarkės principus.

 

VI. ĮGYVENDINIMO IR ATSKAITOMYBĖS SISTEMA

90. Atskaitomybė yra vienas pagrindinių galimybės vaikams naudotis teise į sveikatą aspektų. 
Komitetas primena valstybėms dalyvėms apie jų įsipareigojimus užtikrinti, kad atitinkamos 
valdžios institucijos ir paslaugų teikėjai būtų laikomi atsakingais už aukščiausio lygio vaikų 
sveikatos ir sveikatos priežiūros standartų laikymąsi, kol jie sulauks 18-os metų amžiaus.

91. Valstybės turėtų užtikrinti aplinką, kuri pareigų vykdytojams sudarytų sąlygas vykdyti 
savo įsipareigojimus ir atsakomybes, susijusias su vaikų teise į sveikatą, ir reguliuojan-
čią sistemą, kurioje visi veikėjai galėtų veikti ir galėtų būti stebimi, įskaitant politinės 
ir finansinės paramos sutelkimą, siekiant spręsti vaikų sveikatos problemas ir stiprinti 
pareigų vykdytojų gebėjimus įgyvendinti savo įsipareigojimus ir vaikų gebėjimus parei-
kalauti savo teisės į sveikatą.

92. Aktyviai įsitraukus vyriausybei, parlamentui, bendruomenėms, pilietinei visuomenei 
ir vaikams, nacionaliniai atskaitomybės mechanizmai turi būti veiksmingi ir skaidrūs, 
taip pat siekti, kad visi veikėjai atsakytų už savo veiksmus. Jie turėtų, be viso kito, skirti 
dėmesį vaikų sveikatai įtaką darantiems veiksniams, įskaitant įstatymams, politikoms 
ir biudžetams. Dalyvaujamasis finansinių išteklių stebėjimas ir jų poveikis vaikų svei-
katai yra svarbus valstybės atskaitomybės mechanizmams.

 

A. SUPRATIMO APIE VAIKŲ TEISĘ Į SVEIKATĄ SKATINIMAS (42 STR.)

93. Komitetas ragina valstybes priimti ir įgyvendinti visapusišką strategiją, kuri ugdytų vai-
kus, jų globėjus, politikos formuotojus, politikus ir su vaikais dirbančius specialistus apie 
vaikų teisę į sveikatą ir kaip jie gali prisidėti prie tos teisės įgyvendinimo.

 

B. TEISINĖS PRIEMONĖS

94. Pagal Konvenciją valstybės dalyvės privalo priimti visas reikiamas teisines, administra-
cines ir kitas priemones, siekiant įgyvendinti vaikų teisę į sveikatą be diskriminacijos. 
Nacionaliniai įstatymai turėtų valstybes įpareigoti teikti paslaugas, programas, žmo-
giškuosius išteklius ir infrastruktūrą, būtiną, siekiant įgyvendinti vaikų teisę į sveikatą 
ir suteikti įstatymų numatytą teisę į pagrindines, į vaikus atsižvelgiančias, kokybiškas 
sveikatos ir susijusias paslaugas nėščioms moterims ir vaikams, nepriklausomai nuo jų 
galimybės mokėti. Įstatymai turėtų būti peržiūrėti, siekiant įvertinti bet kokį diskrimi-
nuojantį poveikį arba kliūtis, trukdančias įgyvendinti vaikų teisę į sveikatą, ir, jei reikia, 
jas panaikinti. Jei būtina, tarptautinės agentūros ir rėmėjai turėtų teikti plėtros paramą 
ir techninę pagalbą tokioms teisinėms reformoms.
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95. Teisės aktai turėtų atlikti kelias papildomas funkcijas vaikų teisės į sveikatą įgyvendi-
nimo srityje, t. y. apibrėžti teisės apimtį ir pripažinti vaikus teisių turėtojais, paaiškinti 
pareigų vykdytojų vaidmenis ir atsakomybes, paaiškinti, kokių paslaugų gali reikalauti 
vaikai, nėščios moterys ir moterys, ir reglamentuoti paslaugas ir vaistus, siekiant užti-
krinti, kad jie būtų geros kokybės ir nepavojingi. Valstybės privalo užtikrinti, kad egzis-
tuotų atitinkami teisės aktai ir kitos apsaugos priemonės, siekdamos saugoti ir skatinti 
žmogaus teisių gynėjų, kurių veikla susijusi su vaikų teise į sveikatą, darbą.

 

C. VALDYMAS IR KOORDINAVIMAS

96. Valstybės yra raginamos ratifikuoti ir įgyvendinti tarptautinius ir regioninius žmogaus 
teisių dokumentus, susijusius su vaikų sveikata, ir teikti ataskaitas apie visus vaikų svei-
katos aspektus.

97. Siekiant užtikrinti vaikų sveikatos politikos ir praktikos tvarumą, būtinas ilgalaikis na-
cionalinis planas. Toks planas turėtų būti remiamas ir įtvirtintas kaip nacionalinis pri-
oritetas. Komitetas rekomenduoja valstybėms sukurti ir naudoti visapusišką ir darnią 
nacionalinę vaikų sveikatos koordinavimo sistemą, kuri remiasi Konvencijos principais, 
siekiant sudaryti sąlygas bendradarbiavimui tarp vyriausybės ministerijų ir skirtingų vy-
riausybės lygių, taip pat bendrauti su pilietine visuomene ir vaikais. Atsižvelgdamas į 
didelį vyriausybinių agentūrų, teisėkūros institucijų padalinių ir ministerijų, dirbančių su 
vaikų sveikata susijusių politikų ir paslaugų srityje skirtinguose lygiuose, skaičių, Komi-
tetas rekomenduoja teisinėje ir reguliavimo sistemoje paaiškinti kiekvienos institucijos 
vaidmenį ir atsakomybes.

98. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas, siekiant identifikuoti ir suteikti prioritetą mar-
ginalizuotų ir nepalankioje padėtyje atsidūrusių vaikų grupėms, taip pat vaikams, kurie 
susiduria su bet kokios formos smurto ir diskriminacijos grėsme. Visos veiklos turėtų 
būti visiškai įvertintos, finansuojamos ir matomos nacionaliniame biudžete.

99. Būtina naudoti „vaiko sveikata visose politikose“ strategiją, siekiant pabrėžti sąsają tarp 
vaikų sveikatos ir pagrindinių jos veiksnių, taip pat dėti visas pastangas, siekiant pa-
šalinti kliūtis, kurios trukdo užtikrinti vaikų sveikatai įtakos turinčių paslaugų teikimo 
skaidrumą, koordinavimą, partnerystę ir atskaitomybę.

100. Nors decentralizacija yra būtina, siekiant patenkinti konkrečius vietų ir sektorių porei-
kius, tai nesumažina tiesioginės centrinės ar nacionalinės vyriausybės atsakomybės 
vykdyti savo įsipareigojimus visų jų jurisdikcijai priklausančių vaikų atžvilgiu. Sprendi-
mai dėl asignacijų įvairiems paslaugų lygiams ir geografinėms zonoms turėtų atspindėti 
pagrindinius požiūrio į pirminę sveikatos priežiūrą elementus.

101. Valstybės, įgyvendindamos vaikų teisę į sveikatą, turėtų įtraukti visus visuomenės sek-
torius ir vaikus. Komitetas rekomenduoja, kad valstybės, siekdamos tai padaryti, atliktų 
šiuos veiksmus: sukurtų sąlygas, skatinančių nuolatinį pilietinių organizacijų, vietos ir 
bendruomenių grupių, augimą, plėtrą ir tvarumą, aktyviai siektų palengvinti jų dalyva-
vimą vaikų sveikatos politikos ir paslaugų plėtros, įgyvendinimo ir vertinimo procesuo-
se, taip pat teiktų tinkamą finansinę paramą ar pagalbą, siekiant gauti finansinę paramą.
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1. Parlamentų vaidmuo nacionalinės atskaitomybės srityje

102. Parlamentai, nagrinėdami vaikų sveikatos klausimus, privalo priimti įstatymus, kad 
užtikrintų skaidrumą ir įtraukimą, taip pat skatintų nuolatinę viešą diskusiją ir at-
skaitomybės kultūrą. Jie turėtų sukurti viešąją platformą, kurioje būtų galima teikti 
ataskaitas ir diskutuoti apie rezultatus, taip pat skatinti visuomenės dalyvavimą ne-
priklausomuose patikros mechanizmuose. Jie taip pat turėtų siekti, kad vykdomosios 
valdžios institucijos atsakytų už rekomendacijų, iškylančių iš nepriklausomų patikrų, 
įgyvendinimą ir užtikrintų, kad patikrų rezultatų informaciją būtų galima naudoti vė-
lesniuose nacionaliniuose planuose, įstatymuose, politikose, biudžetuose ir papildo-
mose atskaitomybės priemonėse.

2. Nacionalinių žmogaus teisių institucijų vaidmuo nacionalinės atskaitomybės srityje

103. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį, tikrindamos ir 
skatindamos atskaitomybę, suteikdamos paramą vaikams, kurie patyrė teisės į svei-
katą pažeidimus, ir propaguodamos sisteminius tos teisės įgyvendinimo pokyčius. 
Komitetas atkreipia dėmesį į savo bendrąjį komentarą Nr. 2 ir primena valstybėms, 
kad vaikų komisaro ar vaikų ombudsmeno įgaliojimai turėtų apimti teisės į sveikatą 
užtikrinimą, o įgaliotieji asmenys turėtų gauti pakankamus išteklius ir nepriklausyti 
nuo vyriausybės. 21 

 

D. INVESTICIJOS Į VAIKŲ SVEIKATĄ

104. Savo sprendimuose dėl biudžeto asignacijų ir išlaidų valstybės turėtų siekti užtikrinti 
pagrindinių vaikų sveikatos paslaugų pakankamumą, prieinamumą, priimtinumą ir ko-
kybę visiems vaikams be jokios diskriminacijos.

105. Valstybės turėtų nuolatos vertinti makroekonomikos politikos sprendimų poveikį vaikų 
teisei į sveikatą, ypač pažeidžiamų vaikų atžvilgiu, užkirsti kelią bet kokiems sprendi-
mams, kurie gali pakenkti vaikų teisėms, ir taikyti interesų principą, priimdamos tokius 
sprendimus. Valstybės taip pat turėtų apsvarstyti įsipareigojimus pagal 24 straipsnį vi-
suose derybų su finansinėmis institucijomis ir kitais rėmėjais aspektuose, siekdamos už-
tikrinti, kad tarptautinio bendradarbiavimo metu būtų tinkamai atsižvelgta į vaikų teisę 
į sveikatą.

106. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms:

(a) teisės aktuose numatyti tam tikrą valstybės išlaidų dalį vaikų sveikatai ir sukurti papil-
domus mechanizmus, kurie leistų atlikti sisteminį nepriklausomą šių išlaidų vertinimą;

(b) paskirti Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas minimalias išlaidas sveika-
tai vienam gyventojui ir, skirstant biudžeto lėšas, suteikti prioritetą vaikų sveikatai;

21 Žr. bendrąjį komentarą Nr. 2 (2002) dėl nepriklausomų nacionalinių žmogaus teisių institucijų vaidmens, skatinant ir sau-
gant vaiko teises, Generalinės Asamblėjos oficialus registras, penkiasdešimt devintoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/59/41), 
VIII priedas.
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(c) padaryti vaikams skirtas investicijas matomas valstybės biudžete, parengiant išsa-
mias jiems paskirtų ir išleistų išteklių kompiliacijas; ir

(d) įgyvendinti teisėmis pagrįstą biudžeto stebėjimą ir analizę, taip pat poveikio vai-
kams vertinimus, kaip investicijos, ypač sveikatos apsaugos sektoriuje, gali būti 
naudingos vaikų interesams.

107. Komitetas pabrėžia išteklių panaudojimo vertinimo įrankių svarbą ir pripažįsta poreikį 
sukurti išmatuojamus rodiklius, kurie padėtų valstybėms stebėti ir vertinti vaikų teisės į 
sveikatą įgyvendinimo pažangą.

 

E. VEIKSMŲ CIKLAS

108. Valstybės dalyvės, vykdydamos savo įsipareigojimus pagal 24 straipsnį, privalo daly-
vauti cikliniame planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo procese, kad vėliau, 
atsižvelgdamos į turimą informaciją, vykdytų tolesnį planavimą, keistų įgyvendinimo 
procesą, atnaujintų stebėseną ir vertinimą. Valstybės turėtų užtikrinti prasmingą vaikų 
dalyvavimą ir įtraukti grįžtamojo ryšio mechanizmus, siekdamos palengvinti būtinus 
pakeitimus visame cikle.

109. Tinkamų ir patikimų duomenų prieinamus yra svarbiausias politikų, programų ir paslau-
gų, kurios siekia įgyvendinti vaikų teisę į sveikatą, rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos 
elementas. Tai turėtų apimti tinkamai per visą vaiko gyvenimą išskaidytus duomenis, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas grupes, duomenis apie prioritetines sveikatos prob-
lemas, įskaitant naujas ir pamirštas mirtingumo ir sergamumo priežastis ir duomenis 
apie pagrindinius vaikų sveikatos veiksnius. Strateginei informacijai reikalingi duome-
nys, renkami, naudojant įprastas sveikatos informacijos sistemas, specialias apklausas 
ir tyrimus, taip pat turėtų apimti kokybinius ir kiekybinius duomenis. Tokie duomenys 
turėtų būti renkami, analizuojami, platinami ir naudojami, siekiant informuoti naciona-
lines ir subnacionalines politikas ir programas.

1. Planavimas

110. Komitetas pažymi, kad siekdamos informuoti veiklų įgyvendinimo, stebėsenos ir vertini-
mo procesus ir įvykdytų įsipareigojimus pagal 24 straipsnį, valstybės turėtų vykdyti esamų 
problemų, klausimų ir paslaugų teikimo infrastruktūros padėties analizes. Analizės metu 
turėtų būti įvertintas institucinis pajėgumas ir žmogiškųjų, finansinių ir techninių išteklių 
pakankamumas. Remiantis analizės rezultatais, turėtų būti parengta strategija, kuri įtrauk-
tų visas suinteresuotąsias šalis, valstybinius ir nevalstybinius veikėjus bei vaikus.

111. Padėties analizė padės išsiaiškinti nacionalinius ir subnacionalinius prioritetus ir jų įvyk-
dymo strategijas. Būtina nustatyti etalonus ir tikslus, biudžete numatytų veiksmų planus 
ir veiklos strategijas kartu su stebėsenos ir vertinimo politikų, programų ir paslaugų bei 
atskaitomybės dėl vaikų sveikatos skatinimo sistema. Tai parodys, kaip sukurti ir stiprinti 
esamas struktūras ir sistemas, kad šios atitiktų Konvenciją.

2. Vykdymo ir įgyvendinimo kriterijai

112. Valstybės turėtų užtikrinti, kad visos vaikų sveikatos paslaugos ir programos atitiktų pa-
kankamumo, prieinamumo, priimtinumo ir kokybės kriterijus.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 15 (2013) DĖL VAIKO TEISĖS NAUDOTIS
TOBULIAUSIOMIS SVEIKATOS SISTEMOS PASLAUGOMIS (24 STR.)



293

 (a) Pakankamumas

113. Valstybės turėtų užtikrinti, kad veiktų pakankamas vaikų sveikatos priežiūros instituci-
jų skaičius, būtų pakankamai prekių, paslaugų ir programų. Valstybės privalo užtikrinti, 
kad jos turėtų pakankamai ligoninių, klinikų, sveikatos sistemos specialistų, mobiliųjų 
komandų ir patalpų, bendruomenės sveikatos darbuotojų, įrangos ir pagrindinių vaistų, 
siekdamos suteikti sveikatos priežiūros paslaugas visiems vaikams, nėščioms moterims ir 
motinoms valstybės viduje. Pakankamumas turėtų būti įvertinamas pagal poreikį, skiriant 
ypatingą dėmesį nepakankamai aptarnaujamiems ir sunkiai pasiekiamiems gyventojams.

 (b) Prieinamumas

114. Prieinamumo elementą sudaro keturi aspektai:

(a) nediskriminavimas. Sveikatos priežiūros ir susijusios paslaugos, taip pat įranga ir 
prekės turi būti prieinamos visiems vaikams, nėščioms moterims ir moterims įsta-
tymiškai ir praktikoje be jokios diskriminacijos;

(b) fizinis prieinamumas: Sveikatos priežiūros įstaigos turėtų būti įsteigtos visiems vai-
kams, nėščioms moterims ir motinoms pasiekiamose vietovėse. Siekiant užtikrin-
ti fizinį prieinamumą, reikia atkreipti dėmesį į neįgalių vaikų ir moterų poreikius. 
Komitetas ragina valstybes suteikti prioritetą įstaigų ir paslaugų steigimui vietose, 
kuriose jų yra nepakankamai, ir investuoti į mobilias informavimo programas, nau-
joviškas technologijas, kvalifikuotus ir remiamus bendruomenės sveikatos darbuo-
tojus, kad būtų pasiektos ypač pažeidžiamos vaikų grupės;

(c) ekonominis prieinamumas / įperkamumas. Galimybės sumokėti už paslaugas, reikme-
nis ar vaistus nebuvimas neturėtų būti kliūtis pasinaudoti paslaugomis. Komitetas 
kviečia valstybes panaikinti vartotojo mokesčius ir įgyvendinti sveikatos priežiūros 
finansavimo sistemos, kurios nediskriminuoja moterų ir vaikų dėl jų negebėjimo su-
mokėti. Rizikos paskirstymo mechanizmai, tokie kaip mokesčiai ir draudimas, turėtų 
būti įgyvendinti, remiantis teisingomis, nuo galimybių priklausančiomis įmokomis;

(d) informacijos prieinamumas. Informacija apie sveikatos skatinimą, sveikatos būklę ir 
gydymo galimybes turėtų būti teikiama vaikams ir jų globėjams jiems prieinama ir 
aiškiai suprantama kalba ir formatu.

(c) Priimtinumas

115. Vaikų teisės į sveikatą kontekste Komitetas apibrėžia priimtinumą kaip įsipareigojimą 
kurti ir įgyvendinti visas su sveikata susijusias įstaigas, prekes ir paslaugas tokiu būdu, 
kuris atsižvelgtų ir gerbtų medicinos etiką, taip pat vaikų poreikius, lūkesčius, kultūrą, 
pažiūras, kalbą, jei reikia, atkreipiant ypatingą dėmesį į tam tikras grupes.

 (d) Kokybė

116. Sveikatos priežiūros įstaigos, prekės ir paslaugos turėtų būti moksliniu ir medicinos 
požiūriu tinkamos ir kokybiškos. Siekiant užtikrinti kokybę, būtina, kad, be viso kito  
(a) gydymas, intervencijos ir vaistai remtųsi turimais įrodymais; (b) medicinos persona-
las būtų kvalifikuotas ir gautų tinkamą mokymą apie motinų ir vaikų sveikatą bei Kon-
vencijos principus ir nuostatas; (c) ligoninių įranga būti moksliškai patvirtinta ir tinkama 
vaikams; (d) vaistai būtų moksliškai patvirtinti, jų galiojimo laikas nebūtų pasibaigęs, jie 
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būtų pritaikyti vaikams (jei reikia) ir būtų stebimi dėl šalutinio poveikio; ir (e) būtų vyk-
domas reguliarus sveikatos priežiūros institucijų kokybės vertinimas.

3. Stebėsena ir vertinimas

117. Siekiant vykdyti aukščiau nurodytų vykdymo kriterijų reikalavimus, būtina nustatyti gerai 
struktūrizuotų ir tinkamai išskaidytų rodiklių rinkinius. Duomenys turėtų būti naudojami, 
siekiant pertvarkyti ir patobulinti politikas, programas ir paslaugas ir palaikyti vaikų teisės 
į sveikatą įgyvendinimą. Sveikatos informacinės sistemos turėtų užtikrinti, kad duomenys 
būtų patikimi, skaidrūs ir nuoseklūs ir tuo pačiu metu apsaugotų asmenų teisę į privatu-
mą. Valstybės turėtų reguliariai peržiūrėti savo sveikatos informacines sistemas, įskaitant 
gyvybiškai svarbią registraciją ir ligų stebėjimą, siekdamos ją patobulinti.

118. Nacionaliniai atskaitomybės mechanizmai turėtų stebėti, peržiūrėti ir veikti, remdamie-
si išvadomis. Stebėsena reiškia duomenų apie vaikų sveikatos būklę teikimą, reguliariai 
peržiūrint vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir joms skiriamas lėšas, taip pat 
kur ir kam tos lėšos išleidžiamos. Tai turėtų apimti ir įprastinę stebėseną, ir periodinius, 
nuodugnius vertinimus. Peržiūra reiškia duomenų analizę ir konsultacijas su vaikais, šei-
momis, kitais globėjais ir pilietine visuomene, siekiant nustatyti, ar vaikų sveikata page-
rėjo ir ar vyriausybės ar kiti veikėjai įvykdė savo įsipareigojimus. Veikimas reiškia šiuose 
procesuose atsiradusių įrodymų naudojimą, siekiant pakartoti ir išplėsti tai, kas pasitvir-
tino, ir ištaisyti ar pakeisti tai, kas nepasitvirtino.

 

F. TEISĖS Į SVEIKATĄ PAŽEIDIMO GYNIMO PRIEMONĖS

119. Komitetas primygtinai ragina valstybes priimti funkcinius ir prieinamus skundų teikimo 
mechanizmus vaikams. Tokie mechanizmai turėtų būti bendruomeniniai ir įgalintų vai-
kus siekti ir gauti žalos atlyginimą, kai jų teisė į sveikatą yra pažeista ar egzistuoja toko 
pažeidimo grėsmė. Valstybės taip pat turėtų numatyti plačias teisinio atstovavimo tei-
ses, įskaitant grupinių ieškinių galimybę.

120. Valstybės turėtų užtikrinti ir sudaryti galimybes atskiriems vaikams ir jų globėjams kreip-
tis į teismą, taip pat imtis veiksmų, siekdamos pašalinti bet kokias kliūtis pasinaudoti 
teisių gynimo priemonėmis dėl vaikų teisės į sveikatą pažeidimų. Šiuo atžvilgiu nacio-
nalinės žmogaus teisių institucijos, vaikų ombudsmenai, profesinės sveikatos apsaugos 
asociacijos ir vartotojų asociacijos gali atlikti svarbų vaidmenį.

 

VII. PLATINIMAS

121. Komitetas rekomenduoja valstybėms platinti šį bendrąjį komentarą parlamentuose ir 
visoje vyriausybėje, įskaitant ministerijas, departamentus, savivaldos ir vietos lygio ins-
titucijas, dirbančias vaikų sveikatos klausimų srityje.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 16 (2013) DĖL VALSTYBĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ, 
SUSIJUSIŲ SU VERSLO SEKTORIAUS POVEIKIU VAIKŲ TEISĖMS

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 16 (2013) 
DĖL VALSTYBĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU 
VERSLO SEKTORIAUS POVEIKIU VAIKŲ TEISĖMS
 

I. ĮVADAS IR TIKSLAI

1. Vaiko teisių komitetas pripažįsta, kad per pastaruosius dešimtmečius verslo sektoriaus 
poveikis vaiko teisėms išaugo dėl veiksnių, tokių kaip globalizuotas ekonomikų ir verslo 
operacijų pobūdis ir tebevykstančios decentralizacijos tendencijos, taip pat valstybės 
funkcijų, kurios turi įtakos galimybėms naudotis žmogaus teisėmis, perdavimas ir pri-
vatizavimas, poveikio. Verslas gali būti svarbiausias varomasis veiksnys, kad visuome-
nės ir ekonomikos galėtų vystytis taip, kad būtų sustiprintas vaiko teisių įgyvendinimas, 
pavyzdžiui, per technologinę pažangą, investicijas ir padoraus darbo vietų kūrimą. Ta-
čiau, vaikų teisių įgyvendinimas nėra automatinė ekonominės plėtros pasekmė, o verslo 
įmonės gali turėti neigiamą poveikį vaikų teisėms.

2. Valstybės dalyvės turi įsipareigojimų dėl verslo veiklos ir operacijų poveikio vaikų tei-
sėms, įtvirtintoms Vaiko teisių konvencijoje, fakultatyviniame protokole dėl vaikų par-
davimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ir fakultatyviniame protokole dėl vai-
kų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose. Šie įsipareigojimai apima daugybę klausimų, 
atspindinčių tai, kad vaikai yra ir teisių turėtojai, ir suinteresuotosios šalys versle kaip 
vartotojai, teisėtai dirbantys darbuotojai, būsimi darbuotojai ir verslo lyderiai, taip pat 
bendruomenių ir aplinkų, kuriose vykdoma verslo veikla, nariai. Šis bendrasis komenta-
ras siekia paaiškinti tokius įsipareigojimus ir išdėstyti priemones, kurių valstybės turėtų 
imtis, siekdamos juos įgyvendinti.

3. Šiame bendrajame komentare verslo sektorius apibrėžiamas kaip įtraukiantis visas na-
cionalines ir tarptautines verslo įmones, neatsižvelgiant į jų dydį, sektorių, vietą, nuosa-
vybę ir struktūrą. Bendrasis komentaras taip pat nagrinėja įsipareigojimus dėl ne pelno 
siekiančių organizacijų, kurios atlieka vaidmenį paslaugų, kurios yra svarbios, siekiant 
pasinaudoti vaikų teisėmis, teikimo procese.

4. Valstybės privalo sukurti teisines ir institucines sistemas, siekdamos gerbti, apsaugoti ir įgy-
vendinti vaikų teises, taip pat suteikti teisių gynimo priemones pažeidimų atveju verslo veik-
lų ir operacijų kontekste. Šiuo atžvilgiu valstybės turėtų atsižvelgti į šias aplinkybes:

(a) vaikystė yra unikalus fizinio, psichinio, emocinio ir dvasinio vystymosi etapas, o vai-
kų teisių pažeidimai, tokie kaip smurtas, vaikų darbas arba nesaugūs ar aplinkai 
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pavojų keliantys produktai gali turėti ilgalaikes, negrįžtamas ir net iš kartos į kartą 
besitęsiančias pasekmes;

(b) dažnai vaikai yra politiškai silpni ir neturi galimybės susipažinti su atitinkama infor-
macija. Jie priklauso nuo valdymo sistemų, kuriuose turi mažai įtakos dėl savo teisių 
įgyvendinimo. Todėl vaikams sunku išreikšti savo nuomonę dėl su savo teisėmis su-
sijusių įstatymų ir politikų. Sprendimų priėmimo procese valstybės gali netinkamai 
apsvarstyti su verslu susijusių įstatymų ir politikų poveikį vaikams, tuo tarpu, verslo 
sektorius dažnai turi labai didelę įtaką sprendimuose ir neatsižvelgia į vaikų teises;

(c) paprastai vaikams sunku pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis teismuose ar pasi-
naudojant kitais mechanizmais, kai jų teisės yra pažeidžiamos, ypač kai teises pažeidžia 
verslo įmonės. Vaikai dažnai neturi teisinio statuso, žinių apie teisių gynimo mechaniz-
mus, finansinių išteklių ir galimybių pasinaudoti tinkamo teisinio atstovavimo galimy-
be. Be to, vaikai susiduria su reikšmingais sunkumais, siekdami pasinaudoti teisių gyni-
mo priemonėmis dėl patirto piktnaudžiavimo, vykdant verslo veiklą pasauliniu mastu.

5. Atsižvelgdamas į vaikų teisių įvairovę, kurias gali veikti įmonių veikla ir operacijos, šis 
bendrasis komentaras nenagrinėja kiekvieno susijusio Konvencijos ir jos protokolų 
straipsnio, tačiau pateikia valstybėms sistemą dėl Konvencijos kaip visumos įgyvendini-
mo verslo sektoriaus atžvilgiu ir atkreipia dėmesį į konkrečius kontekstus, kuriuose įmo-
nių veiklos poveikis vaikų teisėms gali būti reikšmingiausias. Šio bendrojo komentaro 
tikslas – pateikti valstybėms rekomendacijas, kaip jos turėtų elgtis, siekdamos:

(a) užtikrinti, kad verslo įmonių veikla ir operacijos neturėtų neigiamo poveikio vaikų teisėms;

(b) sukurti palankią ir palaikančią aplinką verslo įmonėms, kad jos galėtų gerbti vaikų 
teises, taip pat ir bet kuriems verslo santykiams, susijusiems su jų operacijomis, pro-
duktais ar paslaugomis, ir jų operacijomis visame pasaulyje; ir

(c) užtikrinti galimybę vaikams, kurių teises pažeidė verslo įmonės, veikiančios kaip 
privati šalis ar valstybės atstovė, pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis.

6. Šis bendrasis komentaras remiasi Komiteto patirtimi, įgyta peržiūrint valstybių dalyvių 
ataskaitas, taip pat 2002 m. vykusios bendrųjų diskusijų dėl privataus sektoriaus kaip 
paslaugų teikėjo dienos.1 Bendrasis komentaras taip pat remiasi regioninėmis ir tarp-
tautinėmis konsultacijomis su daugybe suinteresuotųjų šalių, taip pat vaikais ir nuo 
2011 m. vykstančiomis viešosiomis konsultacijomis.

7. Komitetas atkreipia dėmesį į bendrojo komentaro svarbą galiojančioms ir besiformuo-
jančioms nacionalinėms normoms, standartams ir politinėms gairėms dėl verslo ir žmo-
gaus teisių. Bendrasis komentaras atitinka tarptautines konvencijas, įskaitant Tarptau-
tinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas Nr. 182 (1999) dėl blogiausių vaikų darbo 
formų ir neatidėliotinų veiksmų jam panaikinti ir Nr. 138 (1973) dėl minimalaus įdarbi-
nimo amžiaus. Komitetas pripažįsta Jungtinių Tautų programos „Ginti, gerbti ir taisyti“ 
ir Žmogaus teisių tarybos priimtų Verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų, taip 

1 Vaiko teisių komiteto ataskaita apie trisdešimt pirmąją sesiją, CRC/C/121, II priedas.
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pat TDO trišalės deklaracijos principų dėl tarptautinių korporacijų ir socialinės politikos 
svarbą. Komitetas taip pat naudojosi kitais dokumentais, pvz., Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms, Pa-
sauliniu susitarimu, Jungtinių Tautų tyrimu apie smurtą prieš vaikus ir Verslo principais.

 

II. TAIKYMO SRITIS

8. Šis bendrasis komentaras atkreipia dėmesį į valstybių įsipareigojimus pagal Konvenciją 
ir jos fakultatyvinius protokolus. Šiuo metu neegzistuoja jokio tarptautiniu lygiu saistan-
čio dokumento dėl verslo sektoriaus atsakomybių, susijusių su žmogaus teisėmis. Tačiau 
Komitetas pripažįsta, kad pareigos ir atsakomybės gerbti žmogaus teises taikomos ne 
tik valstybių ir valstybinių veikėjų kontroliuojamose paslaugose ir institucijose, bet ir 
privatiems veikėjams ir verslo įmonėms. Todėl visos įmonės turi vykdyti savo atsako-
mybes dėl vaikų teisių, o valstybės privalo užtikrinti, kad jos tai padarys. Be to, verslo 
įmonės neturėtų kenkti valstybių gebėjimui vykdyti savo įsipareigojimus vaikų atžvilgiu 
pagal Konvencija ir jos fakultatyvinius protokolus.

9. Komitetas pripažįsta, kad savanoriški verslo įmonių socialinės atsakomybės veiksmai, 
tokie kaip socialinės investicijos, palaikymas ir įsitraukimas į viešąją politiką, savanoriški 
elgesio kodeksai, filantropija ir kiti kolektyviniai veiksmai, gali padėti daryti pažangą vai-
kų teisių srityje. Valstybės turėtų remti tokius savanoriškus veiksmus ir iniciatyvas kaip 
priemones sukurti verslo kultūrą, kuri gerbia ir remia vaikų teises. Tačiau būtina akcen-
tuoti, kad tokie savanoriški veiksmai ir iniciatyvos negali pakeisti valstybės veiksmų ir 
verslo reglamentavimo pagal Konvencijoje ir jos protokoluose numatytus įsipareigoji-
mus ar įmonių įsipareigojimų gerbti vaikų teises.

10. Svarbu prisiminti, kad Konvencija ir jos fakultatyviniai protokolai įpareigoja valstybę kaip 
visumą, neatsižvelgiant į jos vidaus struktūras, padalinius ar organizacijas. Be to, galių de-
centralizacija per devoliuciją ir delegavimą nesumažina tiesioginės valstybės atsakomy-
bės vykdyti savo įsipareigojimus visiems jos jurisdikcijai priklausantiems vaikams.

11. Pirmiausia šis bendrasis komentaras apsvarsto santykius tarp valstybės įsipareigojimų dėl 
įmonių veiklos ir bendrųjų Konvencijos principų. Bendrajame komentare taip pat apibrė-
žiamas bendrasis valstybės įsipareigojimų, susijusių su vaiko teisėmis ir verslo sektoriumi, 
pobūdis ir apimtis. Be to, toliau dokumente nagrinėjama įsipareigojimų apimtis kontekste, 
kuriame įmonių veiklos ir operacijų poveikis vaikų teisėms yra didžiausias, įskaitant situaci-
jas, kai verslo įmonės yra paslaugų teikėjai, vaikus veikia neformalioji ekonomika, valstybės 
bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis arba įmonėmis užsienio šalyse tose sri-
tyse, kuriose nėra pakankamos valstybės apsaugos vaikų teisėms. Galiausiai, šiame bendra-
jame komentare išdėstoma įgyvendinimo ir platinimo sistema.

 

III. BENDRIEJI SU VERSLO VEIKLA SUSIJĘ KONVENCIJOS PRINCIPAI

12. Vaikų teisės yra visuotinės, nedalomos, nepriklausomos ir tarpusavyje susijusios. 
Komitetas nustatė keturis bendruosius Konvencijos principus kaip visų valstybių  
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sprendimų ir veiksmų, susijusių su įmonių veikla ir operacijomis, pagrindą pagal vaiko 
teisių požiūrį.2 

A. TEISĖ Į NEDISKRIMINAVIMĄ (2 STRAIPSNIS)

13. Pagal Konvencijos 2 straipsnį valstybės privalo gerbti ir užtikrinti kiekvieno jų jurisdik-
cijai priklausančio vaiko teises „be jokios diskriminacijos, nepriklausomai nuo vaiko, jo 
tėvų arba teisėtų globėjų rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių 
pažiūrų, tautybės, etninės ar socialinės kilmės, turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų 
aplinkybių”. Valstybės privalo užtikrinti, kad visi teisės aktai, politikos ir programos, ku-
rios yra susijusios su verslo klausimais, sąmoningai ar nesąmoningai nediskriminuotų 
vaikų turinio ar įgyvendinimo atžvilgiu, pavyzdžiui, teisės aktai, politikos ir programos, 
kurios sprendžia tėvų arba globėjų galimybių įsidarbinti ar neįgalių vaikų galimybių pa-
sinaudoti prekėmis ir paslaugomis klausimus.

14. Valstybės privalo užkirsti kelią diskriminacijai privačioje srityje apskritai ir suteikti teisių gyni-
mo priemones, jeigu tokia diskriminacija įvyko. Valstybės turėtų rinkti tinkamai išskaidytus 
statistinius duomenis ir kitą informaciją, kuri padėtų identifikuoti vaikų diskriminaciją įmo-
nių veikloje ir operacijose, be to, reikėtų sukurti diskriminuojančių praktikų stebėjimo ir ty-
rimo mechanizmus verslo sektoriuje. Valstybės taip pat turėtų imtis veiksmų, siekdamos su-
kurti palankias aplinkas, kad verslas gerbtų teisę į apsaugą nuo diskriminacijos, skatindamos 
žinias ir supratimą apie teisę verslo sektoriuje, įskaitant žiniasklaidos, rinkodaros ir reklamos 
sektoriuose. Verslo įmonių sąmoningumo didinimo ir sensibilizacijos tikslas – mesti iššūkį ir 
panaikinti diskriminacinius požiūrius visų vaikų, ypač pažeidžiamų vaikų, atžvilgiu.

 

B. VAIKO INTERESAI (3 STRAIPSNIO 1 DALIS)

15. Konvencijos 3 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybės, imdamosi bet kokių su vaikais su-
sijusių veiksmų, pirmiausia privalo atsižvelgti į vaiko interesus. Valstybės privalo įtraukti 
ir taikyti šį principą visuose teisiniuose, administraciniuose ir teisminiuose procesuose, 
susijusiuose su įmonių veikla ir operacijomis, kurios turi tiesioginį ar netiesioginį povei-
kį vaikams. Pavyzdžiui, valstybės turėtų užtikrinti, kad vaiko interesai būtų svarbiausi, 
rengdamos teisės aktus ir politikas, kurios formuoja verslo veiklas ir operacijas, susiju-
sias su užimtumu, apmokestinimu, korupcija, privatizavimu, transportu ir kitais bendrai-
siais ekonominiais, prekybos ar finansiniais klausimais.

16. 3 straipsnio 1 dalis taip pat tiesiogiai taikoma verslo įmonėms, kurios veikia kaip priva-
čios ar viešosios socialinės gerovės institucijos, teikdamos bet kokias tiesiogines paslau-
gas vaikams, įskaitant globos, globos namų aplinkoje, sveikatos, švietimo ir sulaikymo 
įstaigų administravimo paslaugas.

2 Žr. Vaiko teisių komiteto bendrąjį komentarą Nr. 13 (2011) dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo bet kokios formos 
smurto, Generalinės Asamblėjos oficialus registras, šešiasdešimt septintoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/67/41), V priedas,  
59 paragrafas.
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17. Konvencija ir jos fakultatyviniai protokolai suteikia vaiko interesų vertinimo ir nustaty-
mo sistemą. Įsipareigojimas pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus tampa labai svarbus, 
kai valstybės vertina konkuruojančius prioritetus, tokius kaip trumpalaikius ekonomi-
nius ir ilgalaikius plėtros sprendimus. Valstybės turėtų paaiškinti, kaip teisė, kad būtų 
atsižvelgta į vaiko interesus buvo apsvarstyta sprendimo priėmimo procese, įskaitant, 
kaip tokia teisė buvo įvertinta kitų aplinkybių atžvilgiu.3

 

C. TEISĖ GYVENTI, IŠGYVENTI IR VYSTYTIS (6 STRAIPSNIS)

18. Konvencijos 6 straipsnis pripažįsta kiekvieno vaiko prigimtinę teisę gyventi, o valsty-
bės privalo užtikrinti vaiko galimybę išgyventi ir vystytis. Komitetas savo bendrajame 
komentare Nr. 5 dėl bendrųjų Konvencijos įgyvendinimo priemonių vaiko vystymąsi 
supranta kaip „holistinę sąvoką, apimančią vaiko fizinį, psichinį, dvasinį, dorinį, psicho-
loginį ir socialinį vystymąsi“.4

19. Verslo įmonių veiklos ir operacijų poveikis 6 straipsnio įgyvendinimui gali būti įvairus. Pa-
vyzdžiui, dėl įmonių veiklos kylanti aplinkos degradacija ir užteršimas gali kelti pavojų vaiko 
teisėms į sveikatą, maisto saugumą ir galimybę gauti saugų geriamą vandenį ir sanitarijos 
priemones, žemės pardavimas ar nuoma investuotojams gali neleisti vietos gyventojams 
naudotis gamtos ištekliais, susijusiais su jų pragyvenimu ir kultūriniu paveldu, be to, šiame 
kontekste gali kilti ypač didelis pavojus vietos vaikų teisėms,5 produktų, tokių kaip cigaretės 
ir alkoholis, taip pat maisto produktų ir gėrimų, kurių sudėtyje yra didelis sočiųjų riebalų, 
transriebalų, cukraus, druskos ir priedų kiekis, pardavimas vaikams gali turėti ilgalaikį povei-
kį jų sveikatai.6 Kai dėl įmonėse taikomų darbo praktikų suaugusiųjų darbo valandos būna 
ilgos, vyresni vaikai, ypač mergaitės, gali perimti tėvų namų ruošos ir vaikų priežiūros parei-
gas, kurios gali turėti neigiamą poveikį jų teisei įgyti išsilavinimą ir dalyvauti žaidimuose. Be 
to, jeigu vaikai yra paliekami vieni arba prižiūrimi vyresnių brolių ar seserų, tai gali turėti įta-
kos jaunesnių vaikų priežiūros ir sveikatos kokybei.

20. 6 straipsnio įgyvendinimo priemonės verslo sektoriaus atžvilgiu turi būti pritaikytos 
pagal kontekstą ir įtraukti prevencines priemones, tokias kaip veiksmingą reklamos ir 
rinkodaros pramonių bei įmonių poveikio aplinkai reguliavimą ir stebėjimą. Vaikų, ypač 
mažų vaikų, priežiūros kontekste, būtinos kitos priemonės, siekiant sukurti ir sudaryti 
palankią aplinką įmonėms gerbti 6 straipsnio nuostatas, pvz., įvesti šeimoms palankias 
darbovietės politikas. Tokios politikos turi atsižvelgti į suaugusiųjų darbo laiko poveikį 
vaiko galimybei išgyventi ir vystytis visose vystymosi stadijose, taip pat užtikrinti tinka-
mai apmokamas vaiko priežiūros atostogas.7

3 Žr. Vaiko teisių konvencijos bendrojo komentaro Nr. 14 (2013) dėl vaiko teisės pirmiausia atsižvelgti į jo (jos) interesus  
(3 straipsnio 1 dalis) 6 paragrafą (rengiamas).

4 Žr. Generalinės Asamblėjos oficialų registrą, penkiasdešimt devintoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/59/41), XI priedas, 12 paragrafas.
5 Bendrasis komentaras Nr. 11 (2009) dėl vietinių vaikų ir jų teisių pagal Konvenciją, Generalinės Asamblėjos oficialus regist-

ras, šešiasdešimt penktoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/65/41), III priedas, 35 paragrafas.
6 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 15 (2013) dėl vaiko teisės naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis 47 para-

grafą (rengiamas).
7 Žr. Bendrąjį komentarą Nr. 7 (2005) dėl vaiko teisių įgyvendinimo ankstyvojoje vaikystėje, Generalinės Asamblėjos oficia-

lus registras, šešiasdešimt pirmoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/61/41), III priedas.
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D. VAIKO TEISĖ BŪTI IŠKLAUSYTAM (12 STRAIPSNIS)

21. Konvencijos 12 straipsnis įtvirtina kiekvieno vaiko teisę laisvai reikšti pažiūras visais vaiką 
liečiančiais klausimais ir pagal vaiko amžių ir brandą tokioms pažiūroms skirti daug dė-
mesio. Atsižvelgdamos į bendrąjį komentarą Nr. 12,8 valstybės turėtų reguliariai išklausyti 
vaikų pažiūras nacionalinių ir vietos su verslu susijusių įstatymų ir politikų, kurios gali turė-
ti poveikį vaikams, formavimo procesuose. Valstybės turėtų konsultuotis su vaikais, kurie 
susiduria su sunkumais, kai nori būti išgirsti, pvz., mažumų grupėms priklausančiais ir vie-
tiniais vaikais, neįgaliais vaikais, kaip tai nurodyta Neįgaliųjų teisių konvencijos 4 straips-
nio 3 ir 7 dalyse,9 ir pažeidžiamais vaikais. Vyriausybinės institucijos, tokios kaip švietimo ir 
darbo inspekcijos, vykdančios įmonių veiklos ir operacijų reguliavimo ir stebėjimo veiklą, 
turėtų užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į paveiktų vaikų pažiūras. Valstybės taip pat turėtų 
išklausyti vaikus, kai vykdo poveikio vaikų teisėms vertinimus dėl pasiūlytų su verslu susi-
jusių politikų, teisės aktų, taisyklių, biudžetinių ar kitų administracinių sprendimų.

22. Vaikui turi būti suteikta speciali teisė „būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar 
administracinio nagrinėjimo metu“ (Konvencijos 12 straipsnio 3 dalis). Tai apima teismi-
nius procesus ir susitaikymo ir arbitražo mechanizmus, susijusius su vaiko teisių pažei-
dimais, kuriuos įvykdo ar prie kurių prisideda verslo įmonės. Kaip nurodyta bendrajame 
komentare Nr. 12, vaikai turi turėti galimybę savanoriškai dalyvauti tokiuose procesuose 
tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą, kurie turi pakankamai žinių ar supratimą 
apie įvairius sprendimų priėmimo proceso aspektus, taip pat darbo su vaikais patirties.

23. Gali būti atvejų, kai įmonės konsultuoja bendruomenes, kurios gali būti susijusios su 
potencialiu verslo projektu. Tokiomis aplinkybėmis įmonės, priimdamos sprendimus, 
kurie turi įtakos vaikams, turėtų būti suinteresuotos išklausyti vaikų pažiūras ir į jas atsi-
žvelgti. Valstybės turėtų suteikti įmonėms konkrečias gaires, akcentuojančias, kad tokie 
procesai turi būti prieinami vaikams, juos įtraukti ir būti prasmingi, taip pat nuolatos 
atsižvelgti į didėjančius vaiko gebėjimus ir jų interesus. Dalyvavimas turėtų būti savano-
riškas ir vykti vaikams palankioje aplinkoje, kuri meta iššūkį ir nestiprina diskriminacijos 
prieš vaikus modelių. Kai galima, tokiose procesuose turėtų dalyvauti pilietinės visuo-
menės organizacijos, kurios turi kompetencijos sudaryti vaiko dalyvavimo sąlygas.

 

IV. VALSTYBIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POBŪDIS IR APIMTIS
 

A. BENDRIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

24. Konvencijoje numatytas vaikų teisių rinkinys, kuris valstybėms nustato tam tikrus įsiparei-
gojimus, atsižvelgiant į specialų vaikų statusą. Vaikų teisių pažeidimai yra ypač pavojingi, 

8 Bendrasis komentaras Nr. 12 (2009) dėl vaiko teisės būti išklausytam, Generalinės Asamblėjos oficialus registras, šešiasde-
šimt penktoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/65/41), IV priedas

9 Bendrasis komentaras Nr. 9 (2006) dėl neįgalių vaikų teisių, Generalinės Asamblėjos oficialus registras, šešiasdešimt trečioji 
sesija, papildymo Nr. 41 (A/63/41), III priedas.
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nes dažnai turi sunkų ir ilgalaikį poveikį vaikų vystymuisi. 4 straipsnyje nurodytas valsty-
bės įsipareigojimas imtis visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių, siekiant 
įgyvendinti Konvencijoje įtvirtintas teises, ir panaudoti kiek įmanoma daugiau turimų iš-
teklių ekonominėms, socialinės ir kultūrinėms vaiko teisėms įgyvendinti.

25. Pagal tarptautinį žmogaus teisių įstatymą egzistuoja trys valstybių įsipareigojimų tipai: 
gerbti, saugoti ir įgyvendinti žmogaus teises.10 Jie apima įsipareigojimus dėl rezultato 
ir elgesio. Valstybės nėra atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal Konvenciją ir jos fakul-
tatyvinius protokolus, kai jos deleguoja arba perduoda savo funkcijas privačiam verslui 
ar ne pelno siekiančiai organizacijai. Jeigu valstybė negerbia, nesaugo ir neįgyvendina 
vaikų teisių įmonių veiklos ir operacijų, kurios turi poveikį vaikams, atžvilgiu, ji pažeidžia 
savo įsipareigojimus pagal Konvenciją. Tokių įsipareigojimų apimtis yra nagrinėjama to-
liau, o būtina įgyvendinimo sistema yra aptariama VI skyriuje.

 

B. ĮSIPAREIGOJIMAS GERBTI, SAUGOTI IR ĮGYVENDINTI

1. Įsipareigojimas gerbti

26. Įsipareigojimas gerbti reiškia, kad valstybės neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti 
sąlygų, padėti ar prisidėti prie vaiko teisių pažeidimų. Be to, valstybės turi įsipareigojimą 
užtikrinti, kad visi veikėjai gerbtų vaikų teises, įskaitant įmonių veiklos ir operacijų kon-
tekste. Norint tai pasiekti, visos su verslu susijusios politikos, teisės aktai ar administraci-
niai aktai ir sprendimų priėmimo procesas turėtų būti skaidrūs, taip pat turi būti nuolat 
atsižvelgiama į poveikį vaiko teisėms.

27. Įsipareigojimas gerbti taip pat reiškia, kad valstybė neturėtų dalyvauti, remti ar toleruoti 
piktnaudžiavimo vaiko teisėmis, kai ji pati vykdo veiklą arba bendradarbiauja su priva-
čiomis įmonėmis. Pavyzdžiui, valstybės turi imtis veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad vie-
šųjų pirkimų sutartys būtų sudarytos su tais pasiūlymus teikiančiais tiekėjais, kurie yra 
įsipareigoję gerbti vaikų teises. Valstybinės agentūros ir institucijos, įskaitant saugumo 
pajėgas, neturėtų bendradarbiauti su vaikų teises pažeidžiančiais trečiaisiais asmenimis 
ar toleruoti tokius jų veiksmus. Be to, valstybės neturėtų investuoti viešųjų lėšų ar kitų 
išteklių į vaikų teises pažeidžiančių įmonių veiklą.

2. Įsipareigojimas saugoti

28. Valstybės privalo saugoti nuo Konvencijoje ir jos fakultatyviniuose protokoluose nuro-
dytų teisių pažeidimų, kuriuos įvykdo tretieji asmenys. Ši pareiga yra labai svarbi, at-
sižvelgiant į valstybių įsipareigojimus dėl verslo sektoriaus. Tai reiškia, kad valstybės 
privalo imtis visų būtinų, tinkamų ir pagrįstų priemonių, siekdamos neleisti verslo įmo-
nėms pažeisti vaikų teises ar prisidėti prie tokių pažeidimų. Tokios priemonės gali apimti 
įstatymų ir taisyklių priėmimą, jų stebėjimą ir vykdymą, taip pat politikos, kuri apibrėž-
tų, kaip verslo įmonės gali veikti vaikų teises, priėmimą. Valstybės privalo ištirti, priimti 

10 Žr. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrąjį komentarą Nr. 13 (1999) dėl teisės į švietimą, Ekonominės 
ir socialinės tarybos oficialus registras, 2000, papildymas Nr. 2 (E/2000/22), VI priedas, 46 paragrafas.
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sprendimus ir užtikrinti žalos atlyginimą dėl vaikų teisių pažeidimų, kuriuos įvykdė arba 
prie kurių prisidėjo verslo įmonės. Todėl valstybė atsako už vaiko teisių pažeidimus, ku-
riuos įvykdė arba prie kurių prisidėjo verslo įmonės, kai valstybė nesiėmė būtinų, tin-
kamų ir pagrįstų priemonių, kad užkirstų kelią ir ištaisytų tokius pažeidimus arba kitaip 
prisidėjo ar toleravo tokius pažeidimus.

3. Įsipareigojimas įgyvendinti

29. Vykdydamos įsipareigojimą įgyvendinti, valstybės privalo imtis teigiamų veiksmų, kad 
sudarytų sąlygas, skatintų ir užtikrintų galimybę naudotis vaikų teisėmis. Tai reiškia, kad 
valstybės privalo įgyvendinti teisines, administracines, biudžetines, teismines, skatinimo ir 
kitas 4 straipsnį atitinkančias priemones, susijusias su verslo veiklų poveikiu vaikų teisėms. 
Tokios priemonės turėtų užtikrinti geriausią aplinką visiškai įgyvendinti Konvenciją ir jos 
fakultatyvinius protokolus. Siekdamos įgyvendinti savo įsipareigojimus, valstybės turėtų 
užtikrinti stabilią ir nuspėjamą teisinę ir reguliuojamą aplinką, kuri sudarytų sąlygas verslo 
įmonėms gerbti vaikų teises. Tai apima aiškius ir gerai vykdomus įstatymus ir standartus 
dėl darbo, užimtumo, sveikatos ir saugos, aplinkos, kovos su korupcija, žemės panaudo-
jimo ir apmokestinimo, kurie atitinka Konvenciją ir jos fakultatyvinius protokolus. Tai taip 
pat apima įstatymus ir politikas, kurios siekia sukurti vienodas galimybes ir sąlygas užim-
tumo srityje ir priemones, remiančias profesinį mokymą ir padorų darbą bei gyvenimo ly-
gio gerinimą, taip pat politikas, kurios remia smulkias ir vidutines įmones. Valstybės turėtų 
priimti priemones, kurios remia Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų išmanymą ir 
supratimą vyriausybės departamentuose, agentūrose ir kitose valstybinėse institucijose ir 
formuoja verslo praktikas, taip pat puoselėja verslo kultūrą, kuri gerbia vaikų teises.

4. Teisių gynimo priemonės ir žalos atlyginimas

30. Valstybės privalo suteikti veiksmingas teisių gynimo priemones ir žalos atlyginimą dėl 
vaiko teisių pažeidimų, įskaitant tuos atvejus, kai tokius pažeidimus įvykdo tretieji as-
menys, pvz., verslo įmonės. Komitetas savo bendrajame komentare Nr. 5 nurodo, kad 
siekiant suteikti prasmę teisėms, turi būti prieinamos veiksmingos teisių gynimo prie-
monės, kad būtų galima atlyginti žalą dėl pažeidimų.11 Kelios Konvencijoje nurodytos 
nuostatos įtvirtina baudas, kompensaciją, teisminius veiksmus ir priemones, palaikan-
čias atsigavimą po patirtos žalos, kurią sukėlė ar prie kurios prisidėjo tretieji asmenys.12 
Siekiant įgyvendinti šį įsipareigojimą, būtini į vaikus atsižvelgiantys baudžia mieji, civili-
niai ar administraciniai mechanizmai, apie kuriuos vaikai ir jų atstovai žino. Be to, šie me-
chanizmai turi būti skubūs ir faktiškai prieinami ir užtikrinantys tinkamą atlygį už patirtą 
žalą. Su vaikų teisėmis susijusios priežiūros įgaliojimus turinčios agentūros, įskaitant 
darbo, švietimo, sveikatos ir saugos inspekcijas, aplinkos apsaugos tribunolus, mokes-
čių inspekcijas, nacionalines žmogaus teisių institucijas ir organizacijas, kurių veik la nu-
kreipta į lygybę verslo sektoriuje, taip pat gali atlikti vaidmenį teisių gynimo priemonių 
teikimo srityje. Tokios agentūros gali aktyviai tyrinėti ir stebė ti pažeidi mus, taip pat gali 
turėti reguliavimo įgaliojimus, kad galėtų taikyti administraci nes sankcijas vaikų teises 

11 Bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) 24 paragrafą. Valstybės taip pat turėtų atsižvelgti į Nukentėjusių nuo sunkių tarptau-
tinės žmogaus teisių teisės pažeidimų ir sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų asmenų teisės į gynybos 
priemones ir žalos atlyginimą pagrindinius principus ir gaires, priimtas Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 60/147 
(2005).

12 Pavyzdžiui, žr. Vaiko teisių konvencijos 32 straipsnio 2 dalį, 19 ir 39 straipsnius.
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pažeidžiančioms įmonėms. Visais atvejais, vaikai turėtų turėti galimybę siekti nepriklau-
somo ir nešališko teisingumo arba teisminės administracinio proceso peržiūros.

31. Siekiant nustatyti žalos atlyginimo lygį ar formą, mechanizmai turėtų atsižvelgti į tai, kad 
teisių pažeidimo poveikis gali būti didesnis vaikams nei suaugusiesiems, gali būti negrįž-
tamas ir sukelti visą gyvenimą besitęsiančią žalą. Jie taip pat turėtų atsižvelgti į besikei-
čiantį vaikų vystymosi ir gebėjimų pobūdį, todėl žalos atlyginimas turėtų būti suteiktas 
laiku, kad būtų ribojama dabartinė ar būsima žala vaikui ar vaikams, pavyzdžiui, jeigu 
vaikai yra identifikuojami kaip aplinkos taršos aukos, būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, 
siekiant užkiršti kelią tolesnei žalai vaikų sveikatai ir vystymuisi ir ištaisyti jau padarytą žalą. 
Valstybės turėtų teikti medicininę ir psichologinę pagalbą, teisinę paramą ir reabilitaci-
jos priemones vaikams, kurie tapo piktnaudžiavimo ar smurto, kurį įvykdė ar prie kurio 
prisidėjo verslo sektorius, aukomis. Jie taip pat turėtų užtikrinti, kad toks piktnaudžiavi-
mas nebepasikartos, pavyzdžiui, pakeisti atitinkamus įstatymus ir politikas bei jų taikymą, 
įskaitant susijusių verslo sektorių patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir sankcijas.

 

V. VALSTYBIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI KONKREČIUOSE KONTEKSTUOSE

32. Įmonių veikla ir operacijos gali turėti poveikį įvairioms vaikų teisėms. Tačiau Komitetas 
identifikavo toliau aptartus nebaigtinius konkrečius kontekstus, kuriuose verslo įmonių 
poveikis gali būti reikšmingas, ir kuriuose dažnai valstybių teisinės ir institucinės siste-
mos būna nepakankamos, neveiksmingos ar patiria spaudimą.

 

A. PASLAUGŲ, SKIRTŲ NAUDOTIS VAIKŲ TEISĖMIS, TEIKIMAS

33. Verslo įmonės ir ne pelno siekiančios organizacijos gali dalyvauti paslaugų, pvz., šva-
raus vandens, sanitarijos įrenginių, švietimo, transporto, sveikatos, alternatyvios globos, 
energijos, saugumo ir sulaikymo, kurios yra labai svarbios, kad vaikai galėtų naudotis 
savo teisėmis, teikimo ir valdymo procesuose. Komitetas nenurodo tokių paslaugų tei-
kimo formas, tačiau labai svarbu pabrėžti, kad valstybės nėra atleidžiamos nuo savo 
įsipareigojimų pagal Konvenciją, kai jos perduoda ar privatizuoja paslaugas, kurios turi 
įtakos vaikų teisių įgyvendinimui.

34. Valstybės privalo priimti konkrečias priemones, kurios atsižvelgtų į privataus sektoriaus 
dalyvavimą paslaugų teikimo procese, siekdamos užtikrinti, kad Konvencijoje įvardytos 
teisės nebūtų pažeistos.13 Jos privalo nustatyti standartus pagal Konvenciją ir atidžiai juos 
stebėti. Nepakankama tokių organizacijų priežiūra, tikrinimas ir stebėjimas gali tapti sun-
kių vaikų teisių pažeidimų, tokių kaip smurtas, išnaudojimas ir nepriežiūra, priežastimi. Jos 
turi užtikrinti, kad toks paslaugų teikimas nesukeltų pavojaus vaikų galimybėms pasinau-
doti paslaugomis dėl diskriminuojančių kriterijų taikymo, ypač remiantis apsaugos nuo dis-
kriminacijos principu, ir kad visuose paslaugų sektoriuose vaikai turėtų galimybę kreiptis  

13 Žr. Vaiko teisių komiteto trisdešimt pirmosios sesijos ataskaitą, CRC/C/121, II priedas.
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į nepriklausomas priežiūros institucijas, pasinaudoti skundų teikimo mechanizmais, ir, 
jeigu taikoma, pažeidimų atveju, galimybę kreiptis į teismą, kuriuose galėtų pasinaudoti 
veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis. Komitetas rekomenduoja sukurti nuolatinius 
stebėsenos mechanizmus arba procesus, kurie užtikrintų, kad visi nevalstybiniai paslaugų 
teikėjai turėtų ir taikytų Konvenciją atitinkančias politikas, programas ir procedūras.14

 

B. NEOFICIALI EKONOMIKA

35. Daugelyje šalių neoficiali ekonomika įtraukia didelę ekonomiškai aktyvių gyventojų dalį 
ir reikšmingai prisideda prie bendrojo nacionalinio produkto. Tačiau įmonių veikla, kuri 
vyksta už teisinių ir institucinių teises reguliuojančių ir saugančių sistemų ribų gali sukelti 
didelį pavojų vaikų teisėms. Pavyzdžiui, tokiose situacijose gaminami arba reguliuojami 
produktai (žaislai, drabužiai, maisto produktai) gali būti nesveiki ir (arba) nesaugūs vai-
kams. Be to, dažnai tam tikras vaikų skaičius dirba slaptose neoficialaus darbo srityse, pvz., 
mažose šeimų valdomose įmonėse, žemės ūkio ir svetingumo paslaugų sektoriuose. Daž-
nai toks darbas reiškia mažai garantijų suteikiantį užimtumo statusą, mažą, nereguliarų 
darbo užmokestį arba visiškai neapmokamą darbą, sveikatos pavojus, socialinio draudi-
mo nebuvimą, ribotą laisvę į asociacijas ar nepakankamą apsaugą nuo diskriminacijos, 
smurto ir išnaudojimo. Dirbdami tokį darbą, vaikai neturi galimybės lankyti mokyklos, 
atlikti namų darbus, tinkamai pailsėti, žaisti, todėl gali būti pažeidžiami Konvencijos 28, 
29 ir 31 straipsniai. Be to, neoficialioje ekonomikoje dirbantys tėvai ir globėjai, norėdami 
užsidirbti pragyvenimui, privalo dirbti ilgas darbo valandas, todėl stipriai apriboja savo 
galimybes vykdyti tėvų atsakomybes arba rūpintis jiems patikėtais vaikais.

36. Valstybės turėtų priimti priemones, siekdamos užtikrinti, kad nepriklausomai nuo aplinky-
bių ir ekonomikos dydžio ar sektorių, įmonių veikla vyktų tinkamoje teisinėje ir institucinėje 
sistemoje, o vaikų teisės būtų aiškiai pripažintos ir apsaugotos. Valstybės, be viso kito, galėtų 
didinti sąmoningumą, atlikti tyrimus ir rinkti duomenis apie neoficialios ekonomikos poveikį 
vaikų teisėms, skirti paramą padorioms darbo vietoms, kurios užtikrina tinkamą darbo už-
mokestį tėvams ar globėjams, kurti, įgyvendinti aiškius ir iš anksto žinomus su žemės naudo-
jimu susijusius įstatymus, tobulinti socialinę apsaugą mažas pajamas turinčioms šeimoms, 
skirti paramą neoficialaus sektoriaus įmonėms, organizuodamos įgūdžių mokymą ir įkur-
damos registracijos įstaigas, garantuoti veiksmingas ir lanksčias kredito ir banko paslaugas, 
užtikrinti atitinkamą mokesčių tvarką ir galimybes patekti į rinkas.

37. Valstybės privalo reguliuoti darbo sąlygas ir užtikrinti apsaugos priemones, siekdamos ap-
saugoti vaikus nuo ekonominio išnaudojimo ir pavojingo ar išsilavinimą įgyti trukdančio, 
sveikatai ar fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ar socialiniam vystymuisi pavojų ke-
liančio darbo. Dažnai, tačiau neišskirtinai, toks darbas būdingas neoficialioms ir šeimos eko-
nomikoms. Todėl valstybės privalo sukurti ir įgyvendinti programas, kurių tikslas yra pasiekti 
verslus tokiose kontekstuose, vykdant tarptautinius standartus dėl minimalaus įdarbinimo 
amžiaus ir tinkamų darbo sąlygų, investuojant į švietimą ir profesinį mokymą, taip pat tei-
kiant paramą patenkinamam vaikų perėjimui į darbo pasaulį. Valstybės turėtų užtikrinti, kad 
socialinės ir vaiko apsaugos politikos pasiektų visus, ypač šeimas neoficialioje ekonomikoje.

14 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 5 44 paragrafą.
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C. VAIKŲ TEISĖS IR PASAULINĖS VERSLO OPERACIJOS

38. Verslo įmonės vis dažiau vykdo veiklą pasauliniu mastu per sudėtingus dukterinių įmonių, 
rangovų, tiekėjų ir bendrų įmonių tinklus. Jų teigiamas ar neigiamas poveikis vaikų tei-
sėms retai susidaro dėl vieno atskiro verslo padalinio, nesvarbu ar tai būtų patronuojanti 
bendrovė, dukterinė įmonė, rangovas, tiekėjas ar kitas subjektas, veikimo ar neveikimo. 
Vietoje to, tai gali apimti skirtingose jurisdikcijose esančių verslo padalinių sąsają ar daly-
vavimą. Pavyzdžiui, tiekėjai gali naudoti vaikų darbą, dukterinės bendrovės gali užsiimti 
žemės ekspropriacija, o rangovai arba licencijos turėtojai gali užsiimti vaikams pavojingų 
prekių ir paslaugų pardavimu. Dėl tokių aplinkybių valstybėms tampa sunku vykdyti savo 
įsipareigojimus gerbti, saugoti ir įgyvendinti vaiko teises šame kontekste, atsižvelgiant į 
tai, kad dažnai verslo įmonės yra teisiškai atskiri subjektai, veikiantys skirtingose jurisdik-
cijose, net jei jos veikia kaip ūkio subjektas, kurio veiklos centras, registracija ir (arba) bu-
veinė yra vienoje šalyje (kilmės šalis), o veikla vykdoma kitoje šalyje (priimanti šalis).

39. Remdamosi Konvencija, valstybės privalo gerbti ir užtikrinti vaikų teises savo jurisdikci-
joje. Konvencija neriboja valstybės jurisdikcijos kaip „teritorijos“. Vadovaudamasis tarp-
tautine teise, Komitetas jau anksčiau ragino valstybes saugoti vaikų, kurie gali būti už jų 
teritorijos ribų, teises. Komitetas taip pat akcentavo, kad valstybių įsipareigojimai pagal 
Konvenciją ir jos fakultatyvius protokolus yra taikomi kiekvienam valstybės teritorijoje 
esančiam vaikui ir visiems valstybės jurisdikcijai priklausantiems vaikams.15 

40. Eksteritorialiniai įsipareigojimai yra aiškiai nurodyti fakultatyviniame protokole dėl vai-
kų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos. Pagal 3 straipsnio 1 dalį kiek-
viena valstybė privaro užtikrinti, kad tokie nusikaltimai būtų visiškai įtraukti į valstybės 
baudžiamosios teisės normas ir baudžiamuosius įstatymus, neatsižvelgiant į tai, ar tokie 
nusikaltimai įvykdomi šalies viduje ar už jos ribų. Pagal fakultatyvinio protokolo dėl vai-
kų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos 3 straipsnio 4 dalį baudžiamoji, 
pilietinė ar administracinė atsakomybė už tokius nusikaltimus turėtų būti nustatyta ju-
ridiniams asmenims, įskaitant verslo įmones. Toks požiūris atitinka kitas žmogaus tei-
sių sutartis ir dokumentus, pagal kuriuos valstybės prisiima įsipareigojimus nustatyti 
baudžiamąją jurisdikciją savo piliečiams tokiose srityse kaip bendrininkavimas, vykdant 
kankinimus, priverstinis dingimas ir apartheidas, neatsižvelgiant į vietą, kurioje tokia 
prievarta ar veiksmas, laikytinas bendrininkavimu, yra įvykdomas.

41. Valstybės turi įsipareigojimą dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo procese, siekda-
mos įgyvendinti vaikų teises už jų teritorinių ribų. Konvencijos preambulėje ir nuostato-
se nuosekliai kalbama apie „tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, kiekvienoje šalyje, 
ypač besivystančiose šalyse, gerinant vaikų gyvenimo sąlygas“.16 Bendrajame komentare  
Nr. 5 pabrėžiama, kad „Konvencijos įgyvendinimas yra pasaulio valstybių kooperatyvinės  

15 Bendrasis komentaras Nr. 6 (2005) dėl nelydimų ir atskirtų vaikų, esančių ne savo kilmės šalyje, Generalinės Asamblėjos 
oficialus registras, šešiasdešimt pirmoji sesija, papildymas Nr. 41 (A/61/41), II priedas, 12 paragrafas.

16 Žr. Vaiko teisių konvencijos 4 straipsnį, 24 straipsnio 4 dalį, 28 straipsnio 3 dalį, 17 straipsnį ir 22 straipsnio 2 dalį, taip 
pat fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos 10 straipsnį ir fakultatyvinio 
protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose 10 straipsnį.
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pastangos“.17 Todėl visiškas vaikų teisių pagal Konvenciją įgyvendinimas iš dalies priklau-
so nuo to, kaip valstybės sąveikauja. Be to, Komitetas akcentuoja, kad Konvencija buvo 
beveik visuotinai ratifikuota, todėl jos nuostatų įgyvendinimas turėtų būti didžiausias ir 
vienodas verslo įmones priimančios ir kilmės valstybės interesas.

42. Priimančios valstybės pirmiausia įsipareigoja gerbti, saugoti ir įgyvendinti vaikų teises 
savo jurisdikcijoje. Jos privalo užtikrinti, kad visos verslo įmonės, įskaitant jų teritorijoje 
veikiančias tarptautines korporacijas, būtų tinkamai reglamentuojamos teisinėje ir ins-
titucinėje sistemoje, kuri užtikrina, kad jos neturėtų neigiamo poveikio vaiko teisėms ir 
(arba) nepadėtų ir nekurstytų pažeidimų užsienio jurisdikcijose.

43. Kilmės valstybės turi iš Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų kylančius įsipareigoji-
mus gerbti, saugoti ir įgyvendinti vaikų teises įmonių eksteritorialinės veiklos ir operaci-
jų kontekste, jeigu egzistuoja pagrįstas ryšys tarp valstybės ir susijusio elgesio. Pagrįstas 
ryšys egzistuoja, jeigu verslo įmonė turi savo veiklos centrą, yra registruota, nuolat vei-
kia arba kurios pagrindinė verslo vykdymo vieta ar didžioji verslo veiklos dalis yra su-
sijusioje valstybėje.18 Valstybės, priimdamos savo įsipareigojimų vykdymo priemones, 
negali pažeisti Jungtinių Tautos chartijos ir bendrosios tarptautinės teisės ar sumažinti 
priimančios valstybės įsipareigojimus pagal Konvenciją.

44. Valstybės turėtų sudaryti sąlygas pasinaudoti veiksmingais teisminiais ir neteisminiais 
mechanizmais, siekdamos suteikti teisių gynimo priemones vaikams ir jų šeimoms, ku-
rių teises pažeidė verslo įmonės už valstybės teritorijos ribų, kai egzistuoja pagrįstas ry-
šys tarp valstybės ir susijusio elgesio. Be to, valstybės turėtų suteikti tarptautinę pagalbą 
ir bendradarbiauti, atliekant tyrimus ir vykdant procesus kitose valstybėse.

45. Priemonės, kuriomis siekiama užkirti kelią užsienio šalyse veikiančių verslo įmonių įvyk-
domiems vaikų teisių pažeidimams, apima:

(a) galimybę pasinaudoti viešaisiais finansais ir kitomis viešosios paramos formomis, to-
kiomis kaip draudimas, jeigu įmonės vykdo procesus, siekdamos identifikuoti, užkirsti 
kelią ar sumažinti bet kokį neigiamą poveikį vaiko teisėms savo užsienio operacijose;

(b) atsižvelgimą į ankstesnius duomenis apie verslo įmones dėl vaiko teisių, priimant 
sprendimą dėl viešųjų finansų ar kitų oficialios paramos formų suteikimo;

(c) užtikrinimą, kad valstybinės agentūros, turinčios reikšmingą vaidmenį versle, pvz., 
eksporto kredito agentūros, imtųsi veiksmų identifikuoti, užkirsti kelią ir sumažinti 
bet kokį neigiamą jų remiamų projektų poveikį vaikų teisėms, prieš pasiūlydamos 
paramą užsienio šalyse veikiančioms įmonėms, be to, tokios agentūros negali remti 
veiklos, kuri gali tapti piktnaudžiavimo vaikų teisėmis priežastimi ar prie to prisidėti.

46. Priimančios ir kilmės valstybės privalo nustatyti institucines ir teisines sistemas, kurios įga-
lintų įmones gerbti vaikų teises visose savo pasaulinėse operacijose. Kilmės valstybė turėtų 
užtikrinti, kad egzistuoja veiksmingi mechanizmai, leidžiantys vyriausybinėms agentūroms 

17 Bendrojo komentaro Nr. 5 60 paragrafas.
18 Žr. Mastrichto principų dėl eksteritorialinių valstybių įsipareigojimų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių srityje  

25 principą (2012).
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ir institucijoms, atsakingoms už Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų įgyvendinimą, 
veiksmingai koordinuoti savo veiksmus su už užsienio prekybą ir investicijas atsakingomis 
agentūromis. Jos taip pat turėtų stiprinti gebėjimus, kad vystymosi pagalbos agentūros ir 
užsienio misijos, kurios atsako už prekybos skatinimą, galėtų integruoti verslo klausimus į 
dvišalius dialogus dėl žmogaus teisių ir vaikų teisių su užsienio vyriausybėmis. Valstybės, 
kurios laikosi EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms, turėtų remti savo nacionalines 
susižinojimo tarnybas tarpininkavimo ir taikinimo klausimais, kurie iškyla už teritorijos ribų, 
užtikrindamos, kad jos turėtų pakankamai išteklių, būtų nepriklausomos ir turėtų įgalioji-
mus garantuoti pagarbą vaikų teisėms verslo klausimų kontekste. Organizacijų, tokių kaip 
EBPO nacionaliniai susižinojimo punktai, rekomendacijos turėtų būti tinkamai vykdamos.

 

D. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

47. Pagal Konvencijos 4 straipsnį visos valstybės yra kviečiamos tiesiogiai bendradarbiauti, 
vykdant Konvencijoje numatytas teises, pasitelkdamos tarptautinę kooperaciją ir narystę 
tarptautinėse organizacijose. Įmonių veiklos kontekste tokios tarptautinės organizacijos 
apima tarptautinės plėtros, finansų ir prekybos institucijas, tokias kaip Pasaulio banko 
grupė, Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulio prekybos organizacija, taip pat kitas regioni-
nes organizacijas, kuriose valstybės veikia kartu. Valstybės privalo laikytis savo įsipareigo-
jimų pagal Konvenciją ir jos fakultatyvinius protokolus, veikdamos kaip tokių organizacijų 
narės, be to, neturėtų priimti paskolų iš tarptautinių organizacijų ar sutikti tu tokių orga-
nizacijų nustatytomis sąlygomis, jeigu tokios paskolos ar politikos gali tapti vaikų teisių 
pažeidimų priežastimi. Valstybės taip pat išlaiko savo įsipareigojimus vystomojo bendra-
darbiavimo srityje ir turėtų užtikrinti, kad bendradarbiavimo politikos ir programos būtų 
sukurtos ir įgyvendintos, laikantis Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų.

48. Tarptautinėse plėtros, finansų ir prekybos organizacijose dalyvaujanti valstybė privalo 
imtis visų pagrįstų veiksmų ir priemonių, kad tokios organizacijos sprendimų priėmimo 
procesuose ir operacijose, sudarydamos sutartis ar su verslo sektoriumi susijusias nusta-
tydamos gaires vadovautųsi Konvencija ir jos fakultatyviniais protokolais. Tokie veiks-
mai ir priemonės turėtų apimti ne tik vaikų darbo panaikinimą, bet ir visišką visų vaikų 
teisių įgyvendinimą. Tarptautinės organizacijos turėtų nustatyti standartus ir procedū-
ras, siekdamos vertinti žalos vaikams pavojų kartu su naujais projektais ir imtis priemo-
nių, kad sumažintų tokios žalos pavojų. Tokios organizacijos turėtų priimti procedūras 
ir mechanizmus, siekdamos identifikuoti, spręsti ir ištaisyti vaikų teisių pažeidimus, va-
dovaudamosi galiojančiais tarptautiniais standartais, įskaitant tuos atvejus, kai tokie pa-
žeidimai įvykdomi arba atsiranda dėl su jomis susijusių ar finansuojamų įmonių veiklos.

 

E. EKSTREMALIOS IR KONFLIKTŲ SITUACIJOS

49. Priimančios ir kilmės valstybės, vykdydamos savo įsipareigojimus gerbti, saugoti ir įgy-
vendinti vaiko teises, susiduria su iššūkiais, kai įmonės veikia situacijose, kuriose apsau-
gos institucijos veikia netinkamai dėl konfliktų, nelaimių ar socialinės ar teisinės tvarkos 
žlugimo. Svarbu pabrėžti, kad Konvencija ir jos fakultatyviniai protokolai turi būti taiko-
mi nuolatos ir negalioja jokios nuostatos, kurios leistų nukrypti nuo jų nuostatų ekstre-
malių situacijų metu.
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50. Tokiuose kontekstuose egzistuoja didesnis pavojus, kad verslo įmonės naudos vaikų darbą 
(įskaitant tiekimo grandinėse ir dukterinėse įmonėse), verbuos vaikus kareivius ir vykdys 
korupciją ar mokesčių vengimą. Atsižvelgdama į didesnį pavojų, priimanti valstybė turėtų 
reikalauti, kad verslo įmonės, veikiančios ekstremaliose ir konfliktų situacijose, vykdytų 
griežtus, pagal savo dydį ir veiklą pritaikytus patikrinimus dėl vaiko teisių. Kilmės valstybės 
taip pat turėtų parengti ir įgyvendinti įstatymus ir taisykles, kurios sprendžia konkretaus 
numatomo tarptautinių verslo įmonių keliamo pavojaus vaikų teisėms klausimą. Tai gali 
apimti reikalavimą viešinti veiksmus, kurių buvo imtasi, siekiant užtikrinti, kad bendrovių 
operacijos neprisidėtų prie sunkių vaikų teisių pažeidimų, ir uždrausti ginklų pardavimą 
ar perdavimą ir kitas karinės pagalbos formas, kai paskirties vieta yra šalis, kurioje žinoma, 
kad vaikai yra arba gali būti verbuojami ir naudojami karo veiksmuose.

51. Kilmės valstybė turėtų įmonėms suteikti naujausią, tikslią ir išsamią informaciją apie 
vietos vaikų teisių kontekstą, kai tokios įmonės veikia arba planuoja veikti konfliktų ir 
ekstremalių situacijų vietose. Tokios gairės turėtų akcentuoti, kad bendrovės turi vieno-
das atsakomybes gerbti vaikų teises tokiose aplinkose kaip ir bet kurioje kitoje vietoje. 
Konfliktų zonose vaikai gali susidurti su smurtu, įskaitant seksualinę prievartą ar išnau-
dojimą, todėl valstybės privalo tai pripažinti, teikdamos gaires įmonėms.

52. Priimančios ir kilmės valstybės įsipareigojimai pagal atitinkamas Konvencijos nuostatas 
turėtų būti akcentuojami, kai įmonės veikia konfliktų zonose. Pagal 38 straipsnį valsty-
bės privalo gerbti humanitarinės teisės taisykles, o 39 straipsnis įpareigoja valstybes 
užtikrinti tinkamą psichologinį atsistatymą ir socialinę reintegraciją. Fakultatyviniame 
protokole dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose numatytos nuostatos dėl 
jaunesnių nei 18-os metų amžiaus vaikų verbavimo į ginkluotąsias pajėgas. Konfliktų 
zonose veikiančios verslo įmonės gali samdyti privačias apsaugos bendroves ir rizikuo-
ti prisidėti prie pažeidimų, tokių kaip vaikų išnaudojimas ir (arba) smurtavimas prieš 
juos, siekdamos apsaugoti objektus arba operacijas. Siekdamos išvengti tokių situacijų, 
priimančios ir kilmės valstybės turėtų priimti ir įgyvendinti nacionalinius teisės aktus, 
kurie apimtų konkretų draudimą tokioms bendrovėms verbuoti vaikus ar juos naudoti 
karo veiksmuose, taip pat reikalavimus imtis veiksmingų priemonių, siekiant apsaugoti 
vaikus nuo smurto ir išnaudojimo, ir užtikrinti mechanizmus dėl asmenų patraukimo 
baudžiamojon atsakomybėn dėl vaikų teisių pažeidimų.

 

VI. ĮGYVENDINIMO SISTEMA
 

A. TEISINĖS, REGULIAVIMO IR VYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

1. Teisės aktai ir reguliavimas

53. Teisės aktai ir reguliavimas yra svarbiausios priemonės, siekiant užtikrinti, kad verslo 
įmonių veikla ir operacijos neturės neigiamo poveikio vaikų teisėms ir jų nepažeis. Vals-
tybės turėtų priimti teisės aktus, pagal kuriuos tretieji asmenys turėtų įgyvendinti vaiko 
teises ir suteiktų aiškią ir iš anksto žinomą teisinę ir reguliavimo aplinką, kuri sudarytų 
sąlygas verslo įmonėms gerbti vaikų teises. Valstybės, siekdamos vykdyti savo įsiparei-
gojimus priimti tinkamas ir pagrįstas teisines ir reguliavimo priemones, užtikrinančias, 
kad verslo įmonės nepažeistų vaikų teisių, privalo rinkti duomenis, įrodymus ir atlikti 
tyrimus, kad identifikuotų konkrečius, susirūpinimą keliančius verslo sektorius.
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54. Laikydamosi Konvencijos 18 straipsnio 2 dalies nuostatų, valstybės privalo sukurti dar-
bo sąlygas verslo įmonėse, kurios padėtų dirbantiems tėvams ir globėjams vykdyti savo 
pareigas prižiūrimų vaikų atžvilgiu (pvz., šeimoms palankios darbovietės politikos, įskai-
tant vaiko priežiūros atostogas, parama ir sąlygos maitinti krūtimi, galimybė pasinaudo-
ti aukštos kokybės vaikų priežiūros paslaugomis, darbo užmokestis, kuris yra pakanka-
mas, siekiant užtikrinti tinkamą gyvenimo lygį, apsauga nuo diskriminacijos ir smurto 
darbovietėje ir apsauga ir sauga darbo vietoje).

55. Neefektyvi mokesčių sistema, korupcija ir netinkamas vyriausybės pajamų, be viso kito, 
gaunamų iš valstybės valdomų įmonių ir bendrovių pelno mokesčio, valdymas, gali ri-
boti vaikų teisėms įgyvendinti skiriamus išteklius pagal Konvencijos 4 straipsnį. Be jau 
esamų įsipareigojimų pagal kovos su kyšininkavimu ir korupcija dokumentus,19 valsty-
bės turėtų parengti ir įgyvendinti veiksmingus įstatymus ir taisykles, siekdamos gauti ir 
valdyti pajamų srautus iš visų šaltinių, kad būtų užtikrintas skaidrumas, atskaitomybė ir 
teisingumas.

56. Valstybės turėtų įgyvendinti Konvencijos 32 straipsnį, siekdamos užtikrinti vaikų eko-
nominio išnaudojimo ir pavojingo darbo uždraudimą. Kai kurie vaikai jau yra sulaukę 
minimalaus įdarbinimo amžiaus pagal tarptautinius standartus, todėl gali dirbti, tačiau 
vis dar būtina juos apsaugoti, pavyzdžiui, nuo jų sveikatai, saugumui ar doroviniam 
vystymuisi pavojingo darbo, ir užtikrinti, kad jų teisės į švietimą, vystymąsi ir laisvalaikį 
būtų remiamos ir saugomos.20 Valstybės privalo nustatyti minimalų priėmimo į darbą 
amžių, tinkamai reguliuoti darbo laiką ir sąlygas ir nustatyti baudas, kad 32 straipsnis 
būtų tinkamai vykdomas. Jos privalo sukurti veikiančias darbo inspektavimo ir vyk-
dymo užtikrinimo sistemas ir pajėgumą. Valstybės turėtų ratifikuoti ir nacionaliniuose 
įstatymuose įtvirtinti pagrindines su vaikų darbu susijusias TDO konvencijas.21 Pagal  
39 straipsnį valstybės privalo imtis visų tinkamų priemonių kad padėtų fiziškai ir psicho-
logiškai atsistatyti ir socialiai reintegruotis vaikui, tapusiam bet kokio pobūdžio smurto, 
nesirūpinimo, išnaudojimo, piktnaudžiavimo, įskaitant ekonominį išnaudojimą, auka.

57. Valstybės taip pat privalo įgyvendinti ir vykdyti tarptautinius standartus, susijusius su vai-
kų teisėmis, sveikata ir verslu, įskaitant Pasaulinės sveikatos organizacijos Tabako kontro-
lės pagrindų konvenciją, Tarptautinio motinos pieno pakaitalų prekybos kodeksą ir su-
sijusias paskesnes Pasaulinės sveikatos asamblėjos rezoliucijas. Komitetas supranta, kad 
farmacijos sektoriaus veikla ir operacijos gali turėti didelę poveikį vaikų sveikatai. Farmaci-
jos įmonės turėtų būti raginamos gerinti vaikams skirtų vaistų prieinamumą, priimtinumą 
ir kokybę, atsižvelgdamos į galiojančias rekomendacijas.22 Be to, intelektinės nuosavybės 
teisės turėtų būti taikomos taip, kad būtų skatinamas vaistų įperkamumas.23 

19 Pavyzdžiui, EBPO konvencija dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų korupcija, vykdant tarptautines ekonomines 
operacijas ir (arba) Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su korupcija.

20 Žr. bendrąjį komentarą Nr. 17 (2013) dėl vaiko teisės į poilsį, laisvalaikį, dalyvauti žaidynėse, rekreacinėje veikloje, kultū-
riname gyvenime ir menuose (31 str.) (rengiamas).

21 TDO konvencijos Nr. 182 (1999) dėl blogiausių vaikų darbo formų ir neatidėliotinų veiksmų jam panaikinti ir Nr. 138 
(1973) dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus.

22 Žmogaus teisių gairės farmacijos bendrovėms dėl galimybės gauti vaistų; Žmogaus teisių tarybos rezoliucija 15/22.
23 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 15 82 paragrafą; Pasaulio prekybos organizacija, Deklaracija dėl TRIPS susitarimo ir visuome-

nės sveikatos, WT/MIN(01)/DEC/2.
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58. Žiniasklaidos, reklamos ir rinkodaros pramonės gali turėti teigiamą ir neigiamą poveikį 
vaikų teisėms. Pagal Konvencijos 17 straipsnį valstybės privalo skatinti masines infor-
mavimo priemones, įskaitant privačias, platinti informaciją ir medžiagą, naudingą vaikui 
socialiniu ir kultūriniu požiūriu, pavyzdžiui, apie sveiką gyvenimo būdą. Žiniasklaidos 
priemonės turi būti tinkamai reguliuojamos, siekiant apsaugoti vaikus nuo žalingos 
informacijos, ypač pornografinio pobūdžio medžiagos ar medžiagos, kuri vaizduoja ar 
skatina smurtą, diskriminaciją ir seksualizuotą vaikų vaizdavimą, tuo pačiu metu pripa-
žįstant vaikų teisę į informaciją ir išraiškos laisvę. Valstybės turėtų raginti masines in-
formavimo priemones kurti gaires, siekdamos užtikrinti visišką pagarbą vaikų teisėms, 
įskaitant jų apsaugą nuo smurto ir diskriminaciją įtvirtinančių vaizdinių visoje žiniasklai-
dos pateikiamoje informacijoje. Valstybės turėtų nustatyti autorių teisių išimtis, kurios 
leistų atgaminti knygas ir kitus spausdintus leidinius formatais, kurie būtų prieinami 
vaikams, turintiems regėjimo ar kitokių sutrikimų.

59. Vaikai gali laikyti, kad per žiniasklaidos priemones perduodama rinkodara ir reklama 
yra teisinga ir nešališka, todėl gali vartoti ir naudoti žalingus produktus. Reklama ir rin-
kodara gali turėti galingą įtaką vaikų savigarbai, pavyzdžiui, dėl nerealių kūno įvaizdžių 
vaizdavimo. Valstybės turėtų užtikrinti, kad rinkodara ir reklama neturėtų neigiamo po-
veikio vaikų teisėms, priimdamos tinkamą reglamentavimą ir ragindamos verslo įmo-
nes laikytis elgesio kodekso ir naudoti aiškų ir tikslų produktų žymėjimą ir informaciją, 
padėsiančią tėvams ir vaikams priimti informuotus vartotojų sprendimus.

60. Skaitmeninė žiniasklaida kelia ypač didelį susirūpinimą, nes daugelis vaikų gali būti in-
terneto naudotojai ir tapti smurto, tokio kaip priekabiavimas skaitmeninėje erdvėje, vi-
liojimas internete, prekyba žmonėmis ar seksualinė prievarta ir išnaudojimas internete, 
aukomis. Nors bendrovės gali tiesiogiai nedalyvauti tokiuose nusikalstamuose veiksmuo-
se, savo veiksmais jos gali prisidėti prie tokių pažeidimų, pavyzdžiui, internete veikiančios 
kelionių agentūros gali sudaryti sąlygas sekso turizmui, kadangi jos leidžia keistis infor-
macija ir planuoti sekso turizmo veiklą. Interneto verslas ir kredito kortelių teikėjai gali 
netiesiogiai sudaryti sąlygas vaikų pornografijai. Vykdydamos savo įsipareigojimus pagal 
fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, 
valstybės taip pat turėtų vaikams suteikti pagal amžių tinkamą informaciją apie interneto 
saugumą, kad jie galėtų valdyti rizikas ir žinotų, kur kreiptis dėl pagalbos. Jos turėtų ben-
dradarbiauti su informacijos ir ryšių technologijų pramone, kad būtų sukurtos ir priimtos 
tinkamos priemonės, skirtos vaikams apsaugoti nuo smurto ir netinkamos medžiagos.

2. Vykdymo priemonės

61. Dažniausiai neįgyvendinami arba netinkamai įgyvendinami verslą reglamentuojantys 
įstatymai sudaro didžiausias problemas vaikų atžvilgiu. Valstybės turėtų imtis tam tikrų 
priemonių, siekdamos užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir vykdymą, įskaitant:

(a) stiprinti reguliavimo agentūras, atsakingas už su vaikų teisėmis, tokiomis kaip sveika-
ta ir sauga, vartotojų teisės, švietimas, aplinka, darbas, reklama ir rinkodara, susijusių 
standartų priežiūrą, kad jos turėtų tinkamus įgaliojimus ir išteklius stebėti ir nagrinėti 
skundus, taip pat suteikti ir vykdyti teisių gynimo priemones dėl vaikų teisių pažeidimų;

(b) platinti su vaikų teisėmis ir verslu susijusius įstatymus ir taisykles suinteresuoto-
sioms šalims, įskaitant vaikus ir verslo įmones;

(c) mokyti teisėjus ir pareigūnus, taip pat advokatus ir teisinę pagalbą teikiančius as-
menis, kad būtų užtikrintas teisingas Konvencijos ir jos protokolų dėl verslo ir vaikų 
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teisių, tarptautinių žmogaus teisių standartų ir atitinkamų nacionalinių teisės aktų 
taikymas, taip pat skatinti nacionalinės jurisprudencijos vystymą; ir

(d) teikti veiksmingas teisių gynimo priemones per teisminius ir neteisminius mecha-
nizmus ir veiksmingą galimybę kreiptis į teismus.

3. Vaikų teisės ir verslo įmonių atliekamas deramas tikrinimas

62. Siekdamos įvykdyti savo įsipareigojimus dėl priemonių, skirtų užtikrinti verslo įmonių 
pagarbą vaikų teisėms, priėmimo, valstybės turėtų reikalauti, kad įmonės vykdytų de-
ramą patikrinimą dėl vaiko teisių. Tokiu būdu verslo įmonės identifikuos, užkirs kelią ir 
sumažins savo, įskaitant verslo santykių ir pasaulinių operacijų, poveikį vaikų teisėms.24  
Jeigu egzistuoja didelė rizika, kad verslo įmonės prisidės prie vaiko teisių pažeidimų dėl 
savo operacijų pobūdžio ar konteksto, valstybės turėtų reikalauti, kad būtų vykdomas 
griežtesnis deramas tikrinimas ir veiktų veiksminga stebėjimo sistema.

63. Jeigu deramas tikrinimas dėl vaiko teisų yra įtrauktas į bendresnį deramo tikrinimo dėl 
žmogaus teisių procesą, būtina, kad Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų nuosta-
tos būtų taikomos sprendimuose. Bet koks veiksmų planas ir priemonės, kurios siekia 
užkirsti kelią ir (arba) ištaisyti žmogaus teisių pažeidimus, turi ypač atsižvelgti į skirtingą 
poveikį vaikams.

64. Valstybės turėtų rodyti pavyzdį, reikalaudamos, kad valstybės valdomos įmonės vyk-
dytų deramą tikrinimą dėl vaiko teisių ir viešai skelbtų savo ataskaitas dėl poveikio vai-
kų teisėms, įskaitant reguliarų ataskaitų teikimą. Valstybės turėtų teikti viešą paramą ir 
paslaugas, pvz., teikiamas eksporto kredito agentūrų, plėtros finansavimą ir investicijų 
draudimą, tik jeigu įmonės vykdo deramą tikrinimą dėl vaiko teisių.

65. Vykdydamos deramą tikrinimą dėl vaiko teisių, didelės įmonės turėtų būti raginamos 
ir, jei tinkama, privalėtų viešinti savo pastangas spręsti poveikio vaikų teisėms klausi-
mą. Tokia informacija turėtų būti prieinama, veiksminga ir palyginama tarp bendrovių ir 
spręstų priemonių, kurių ėmėsi įmonės, siekdamos sumažinti galimą ir faktinį neigiamą 
savo veiklos poveikį vaikams, klausimą. Verslo įmonės turėtų skelbti informaciją apie 
savo veiksmus, kurių ėmėsi, siekdamos užtikrinti, kad jų gaminami ar parduodami pro-
duktai ir paslaugos nebūtų susiję su rimtais vaikų teisių pažeidimais, pvz., vergove ar 
priverstiniu darbu. Kai ataskaitų teikimas yra privalomas, valstybės turėtų sukurti pati-
krinimo ir vykdymo mechanizmus, siekdamos užtikrinti laikymąsi. Valstybės gali remti 
ataskaitų teikimą, sukurdamos priemones, kurios palygintų ir pripažintų gerus rezulta-
tus dėl vaikų teisių.

 

B. TAISOMOSIOS PRIEMONĖS

66. Vaikai dažnai susiduria su sunkumais, siekdami kreiptis į teismą ir pasinaudoti veiks-
mingomis teisių gynimo priemonėmis dėl piktnaudžiavimo jų teisėmis ir jų pažeidimų, 
kai tokiuose procesuose dalyvauja verslo įmonės. Vaikai gali neturėti teisinio statuso, 

24 Žr. UNICEF, aljanso „Gelbėkit vaikus“ (angl. Save the Children) ir Pasaulinio susitarimo „Vaiko teisės ir verslo principai“ (2011).
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todėl negali pateikti ieškinio, vaikai ir šeimos dažnai neturi žinių apie savo teises ir jiems 
prieinamus mechanizmus ir procedūras, kad galėtų siekti žalos atlyginimo, arba nepa-
sitiki teisine sistema. Valstybės ne visada tiria verslo įmonių įvykdytus baudžiamosios, 
pilietinės ar administracinės teisės pažeidimus. Egzistuoja didžiulis vaikų ir įmonių galių 
disbalansas, dažnai bylinėjimasis su įmonėmis pareikalauja pernelyg didelių lėšų, taip 
pa iškyla sunkumai dėl teisinio atstovavimo. Bylos, kuriose dalyvauja įmonės, dažnai na-
grinėjamos neteismine tvarka be išvystytos teisminės praktikos, be to, vaikai ir šeimos 
jurisdikcijose, kuriuose teisminis precedentas yra įtikinamas, gali būti labiau linkusios 
atsisakyti bylinėjimosi, atsižvelgdamos į neapibrėžtumą dėl rezultato.

67. Ypač sunku pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis dėl pažeidimų, kurie įvyksta pa-
saulinių verslo operacijų kontekste, nes dukterinės įmonės ar kiti subjektai gali neturėti 
draudimo ar turėti ribotą atsakomybę, tarptautinės korporacijos gali būti sudarytos iš 
atskirų subjektų, todėl gali būti sunku nustatyti ir priskirti teisinę atsakomybę kiekvie-
nam padaliniui, taip pat gali būti sudėtinga gauti informaciją ir įrodymus kitoje šalyje, 
rengiant ir ginant ieškinį, ar gauti teisinę pagalbą užsienio jurisdikcijose, be to, įvairios 
teisinės ir procedūrinės kliūtys gali būti naudojamos eksteritorialiniams ieškiniams  
paneigti.

68. Valstybės turėtų atkreipti dėmesį socialines, ekonomines ir teisines kliūtis ir jas paša-
linti, kad vaikai galėtų praktiškai pasinaudoti veiksmingais teisminiais mechanizmais 
be jokios diskriminacijos. Vaikai ir jų atstovai turėtų gauti informaciją apie teisių gyni-
mo priemones, kuri gali būti suteikiama, pavyzdžiui, mokymo programose, jaunimo 
centruose ar bendruomeninėse programose. Jiems turėtų būti leista pradėti teismi-
nius procesus ir pasinaudoti teisine pagalba ir advokatų ir teisinę pagalbą teikiančių 
asmenų parama, kad galėtų pradėti bylą prieš verslo įmones, siekiant užtikrinti lygia-
teisiškumo principą. Valstybės, kurios dar nesuteikia galimybių pateikti kolektyvinius 
skundus, tokius kaip grupiniai ieškiniai ir viešojo intereso gynimas, turėtų priimti jas 
kaip priemones padidinti teismų prieinamumą dideliam vaikų, kuriuos panašiai pavei-
kė įmonių veiksmai, skaičiui. Valstybės gali turėti suteikti specialią pagalbą vaikams, 
kurie susiduria su kliūtimis, kreipdamiesi į teismą, pavyzdžiui, dėl kalbos, negalios ar 
jauno amžiaus.

69. Amžius neturėtų būti kliūtis vaikui pasinaudoti savo teise visiškai dalyvauti teisingumo 
vykdymo procese. Be to, turėtų būti sukurtos specialios priemonės vaikams aukoms ir 
liudininkams civilinėse ir baudžiamosiose bylose pagal Komiteto bendrąjį komentarą 
Nr. 12. Be to, valstybės turėtų įgyvendinti Vaikų kaip nusikalstamų veikų aukų ir liudyto-
jų apsaugos baudžiamajame procese gaires.25 Būtina gerbti konfidencialumą ir privatu-
mą, taip pat informuoti vaikus apie pažangą visuose proceso etapuose, atsižvelgiant į 
vaiko brandą ir bet kokius kalbėjimo, kalbos ar bendravimo sunkumus.

70. Pagal fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų por-
nografijos valstybės privalo priimti baudžiamuosius teisės aktus, kurie taip pat būtų 
taikomi juridiniams asmenims, įskaitant verslo įmones. Valstybės turėtų apsvarstyti 
baudžia mosios atsakomybės (arba kitokios teisinės atsakomybės formos, kuri turėtų 
vienodą atgrasantį poveikį) priėmimo galimybę juridiniams asmenims, įskaitant verslo  

25 Priėmė Ekonominė ir socialinė taryba savo rezoliucijoje 2005/20.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 16 (2013) DĖL VALSTYBĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ, 
SUSIJUSIŲ SU VERSLO SEKTORIAUS POVEIKIU VAIKŲ TEISĖMS



313

įmonėms, su rimtais vaiko teisių pažeidimais susijusiuose atvejuose, pvz., dėl privers-
tinio darbo. Nacionaliniai tribunolai turėtų turėti jurisdikciją dėl šių rimtų pažeidimų, 
vadovaudamiesi priimtinomis jurisdikcijos taisyklėmis.

71. Neteisminiai mechanizmai, tokie kaip tarpininkavimas, taikinimas ir arbitražas, gali būti 
naudingos alternatyvos su vaikais ir įmonėmis susijusiems ginčams spręsti. Jie turi būti 
prieinami, nepažeidžiant teisės į teismines teisių gynimo priemones. Tokie mechaniz-
mai gali atlikti svarbų vaidmenį kartu su teisminiais procesais, jeigu jie atitinka Kon-
venciją ir jos fakultatyvinius protokolus ir tarptautinius veiksmingumo, skubumo, tin-
kamumo ir nešališkumo principus ir standartus. Verslo įmonių sukurti skundų teikimo 
mechanizmai gali leisti priimti lanksčius ir laiku parengtus sprendimus. Kartais klausimų 
dėl bendrovės elgesio sprendimas, pasinaudojant tokiais mechanizmais, gali geriausiai 
atitikti vaiko interesus. Šie mechanizmai turėtų laikytis kriterijų, kurie apima prieinamu-
mą, nuspėjamumą, teisėtumą, lygiateisiškumą, suderinamumą su teisėmis, skaidrumą, 
tęstinį mokymąsi ir dialogą.26 Visais atvejais, turėtų egzistuoti galimybė kreiptis į teismą 
ar pasinaudoti teismine administracinių priemonių kontrole.

72. Valstybės turėtų dėti visas pastangas, siekdamos sudaryti sąlygas pasinaudoti tarptau-
tiniais ir regioniniais žmogaus teisių mechanizmais, įskaitant Vaiko teisių konvencijos 
fakultatyviniu protokolu dėl pranešimo procedūros, kad atskiri vaikai ar jų grupės ar jų 
vardu veikiantys asmenys galėtų ginti savo teises dėl to, kad valstybė negerbė, nesau-
gojo ar neįgyvendino vaikų teisių verslo veiklos ir operacijų atžvilgiu.

 

C. POLITIKOS PRIEMONĖS

73. Valstybės turėtų remti verslo kultūrą, kuri supranta ir visiškai gerbia vaikų teises. Tuo 
tikslu, valstybės turėtų įtraukti vaikų teisių ir įmonių klausimą į bendrą nacionalinės 
Konvencijos įgyvendinimo politikos sistemos kontekstą. Jos turėtų parengti gaires, ku-
rios aiškiai išdėsto vyriausybės lūkesčius, kad verslo įmonės gerbtų vaikų teises savo 
pačių veikloje, taip pat verslo santykiuose, susijusiuose su operacijomis, produktais ar 
paslaugomis ir veikla užsienyje, jeigu įmonės veikia tarptautiniu lygiu. Tai turėtų apimti 
visiško nepakantumo smurtui politikos įgyvendinimą visoje verslo veikloje ir operacijo-
se. Pagal reikalavimus valstybės turėtų nurodyti ir skatinti, kad įmonės laikytųsi atitinka-
mų įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų.

74. Daugelyje kontekstų smulkios ir vidutinės įmonės atstovauja didelę ekonomikos dalį, 
todėl labai svarbu, kad valstybės joms pateiktų lengvai prieinamas pritaikytas gaires 
ir paramą, kaip gerbti vaikų teises ir laikytis nacionalinių teisės aktų, vengiant nerei-
kalingos administracinės naštos. Valstybės taip pat turėtų raginti didesnes bendroves  
pasinaudoti savo įtaka smulkioms ir vidutinėms įmonėms, siekiant stiprinti vaikų teises, 
naudojant savo vertybių grandines.

26 Specialiojo generalinio sekretoriaus atstovo ataskaita apie žmogaus teises ir tarptautines korporacijas bei kitas verslo 
įmones, John Ruggie, Pagrindiniai verslo ir žmogaus teisių principai – Jungtinių Tautų koncepcijos „Ginti, gerbti ir taisyti“ 
įgyvendinimas, A/HRC/17/31, 31 pagrindinis principas.
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D. KOORDINAVIMO IR STEBĖSENOS PRIEMONĖS

1. Koordinavimas

75. Visiškas Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų įgyvendinimas reikalauja veiksmingo 
tarpsektorinio koordinavimo vyriausybinėse agentūrose ir departamentuose ir įvairiuo-
se vyriausybės (vietos, regioninės ir centrinės) lygiuose.27 Dažniausiai tiesiogiai su verslo 
politika ir praktika susiję departamentai ir agentūros dirba atskirai nuo departamentų 
ir agentūrų, kurių atsakomybės yra tiesiogiai susijusios su vaikų teisėmis. Valstybės pri-
valo užtikrinti, kad vyriausybinės institucijos, taip pat parlamentarai, kurie formuoja su 
verslu susijusius įstatymus ir praktikas, žinotų apie valstybės įsipareigojimus dėl vaikų 
teisių. Jos gali reikalauti atitinkamos informacijos, mokymo ir paramos, kad būtų pasi-
rengusios užtikrinti visišką Konvencijos laikymąsi įstatymų ir politikos rengimo proce-
suose, taip pat sudarydamos ekonomines, prekybos ir investicijų sutartis. Nacionalinės 
žmogaus teisių institucijos gali atlikti svarbų vaidmenį kaip katalizatoriai, susiejantys 
skirtingus vyriausybinius departamentus, kurių veikla yra susijusi su vaikų teisėmis ir 
įmonėmis.

2. Stebėsena

76. Valstybės turi įsipareigojimą stebėti verslo įmonių, įskaitant jų pasaulinėse operacijo-
se, įvykdytus Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų pažeidimus. To galima pasiekti, 
renkant duomenis, kuriuos galima naudoti problemoms identifikuoti ir politikai infor-
muoti, tiriant pažeidimus, bendradarbiaujant su pilietine visuomene ir nacionalinėmis 
žmogaus teisių institucijomis ir priverčiant įmones viešai atsiskaityti, pasinaudojant 
įmonių ataskaitomis apie jų poveikį vaikų teisėms, siekiant įvertinti jų veiklą. Ypač na-
cionalinės žmogaus teisių institucijos gali dalyvauti skundų dėl pažeidimų priėmimo, 
tyrimo ir tarpininkavimo procesuose, atlikti visuomenės apklausas dėl didelio masto 
piktnaudžiavimo, tarpininkauti konfliktų situacijose ir atlikti teisės aktų peržiūrą, siekda-
mos užtikrinti, kad jie atitinka Konvenciją. Jei būtina, valstybės turėtų išplėsti nacionali-
nių žmogaus teisių institucijų teisėkūros įgaliojimus, siekdamos suderinti vaikų teises ir 
verslą.

77. Kai valstybės parengia Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų įgyvendinimo nacio-
nalines strategijas ir veiksmų planus, jos turėtų apimti aiškias nuorodas į priemones, ku-
rių reikia, siekiant gerbti, saugoti ir įgyvendinti vaikų teises verslo įmonių veiksmuose ir 
operacijose. Valstybės taip pat turėtų užtikrinti, kad jos stebi Konvencijos įgyvendinimo 
pažangą įmonių veikloje ir operacijose. Tai gali būti pasiekta viduje, naudojant poveikio 
vaikų teisėms vertinimą ir analizę, taip pat bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, 
tokiomis kaip parlamentiniai komitetai, pilietinės visuomenės organizacijos, profesinės 
asociacijos ir nacionalinės žmogaus teisių institucijos. Stebėsena turėtų apimti konsul-
tacijas su vaikais, kurių metu vaikai pasidalintų savo pažiūromis apie įmonių poveikį 
jų teisėms. Gali būti naudojami skirtingi konsultacijų mechanizmai, tokie kaip jaunimo 
tarybos ir parlamentai, socialinė žiniasklaida ir vaikų asociacijos.

27 Bendrojo komentaro Nr. 5 37 paragrafas.
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3. Poveikio vaiko teisėms vertinimas

78. Nuolatinis poveikio vaikų teisėms vertinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti, kad su vers-
lu susijusiose teisės aktų ir politikos rengimo ir vykdymo procesuose visuose vyriausy-
bės lygiuose pirmiausia būtų atsižvelgta į vaiko interesus. Tokie vertinimai gali numatyti 
pasiūlytų su verslu susijusios politikos, teisės aktų, taisyklių, biudžeto ar kitų adminis-
tracinių sprendimų, kurie turi įtakos vaikams ir jų galimybėms naudotis savo teisėmis, 
poveikį28 ir turėtų papildyti vykdomą stebėseną ir vertinimą dėl įstatymų politikų ir pro-
gramų poveikio vaikų teisėms.

79. Skirtingos metodologijos ir praktikos gali būti sukurtos, vykdant poveikio vaikų teisėms 
vertinimą. Visų pirma jos turi naudoti Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų siste-
mą, taip pat Komiteto parengtas baigiamąsias pastabas ir bendruosius komentarus. Kai 
valstybės vykdo platesnius su verslu susijusių politikų, teisės aktų ar administracinių 
praktikų poveikio vertinimus, jos turėtų užtikrinti, kad tokie vertinimai būtų paremti 
bendraisiais Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų principais ir atsižvelgtų į skirtin-
gą vertinamų priemonių poveikį vaikams.29 

80. Poveikio vaiko teisėms vertinimas gali būti naudojamas apsvarstyti poveikį visiems 
vaikams, kuriuos paveikė tam tikrų įmonių ar sektorių veikla, be to, gali apimti skirtin-
go priemonių poveikio tam tikroms vaikų grupėms vertinimą. Poveikio vertinimas gali 
remtis vaikų, pilietinės visuomenės, ekspertų ir atitinkamų vyriausybinių departamentų 
indėliu, taip pat šalyje ar kur kitur dokumentuotais akademiniais tyrimais ir patirtimi. 
Analizė turėtų padėti pateikti rekomendacijas dėl pakeitimų, alternatyvų ir patobulini-
mų ir būti viešai prieinama.30

81. Siekdamos užtikrinti nešališką ir nepriklausomą procesą, valstybės turėtų apsvarstyti ga-
limybę paskirti nepriklausomą asmenį, kuris vadovautų vertinimo procesui. Tai gali turėti 
reikšmingų privalumų, tačiau valstybė, kaip galiausiai už rezultatą atsakinga šalis, privalo 
užtikrinti, kad vertinimą vykdantys asmenys būtų kompetentingi, sąžiningi ir nešališki.

 

E. BENDRADARBIAVIMO IR SĄMONINGUMO UGDYMO PRIEMONĖS

82. Nors įsipareigojimus pagal Konvenciją prisiima valstybė, į jų įgyvendinimo užduotis turi 
būti įtraukti visi visuomenės sektoriai, įskaitant verslą, pilietinę visuomenę ir pačius vai-
kus. Komitetas rekomenduoja valstybėms priimti ir įgyvendinti visapusišką strategiją, 
kuri visus vaikus, tėvus ir globėjus informuotų ir mokytų, kad įmonės turi pareigą gerbti 
vaikų teises, nepriklausomai nuo jų veiklos vietos, pasitelkiant vaikams palankias ir pagal 
amžių tinkamas ryšių priemones, pavyzdžiui, teikiant švietimo paslaugas apie finansinį 
sąmoningumą. Su Konvencija susijęs švietimas, mokymas ir sąmoningumo ugdymas 
taip pat turėtų būti nukreiptas į verslo įmones, siekiant akcentuoti vaiko kaip žmogaus 
teisių turėtojo statusą, skatinti aktyvią pagarbą visoms Konvencijos nuostatoms, taip 

28 Bendrojo komentaro Nr. 5 45 paragrafas.
29 Bendrojo komentaro Nr. 14 99 paragrafas.
30 Ten pat.
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pat mesti iššūkį ir panaikinti diskriminacines pažiūras visų vaikų, ypač pažeidžiamų ir 
nepalankiose situacijose atsidūrusių vaikų, atžvilgiu. Šiame kontekste žiniasklaida turė-
tų būti raginama suteikti vaikams informaciją apie jų teises, susijusias su verslu, ir ugdyti 
sąmoningumą įmonių tarpe apie pareigą gerbti vaikų teises.

83. Komitetas pabrėžia, kad nacionalinės žmogaus teisių institucijos gali dalyvauti, ugdy-
damos sąmoningumą apie Konvencijos nuostatas verslo įmonių tarpe, pavyzdžiui, pa-
rengdamos gerų praktikų rekomendacijas ir politikas įmonėms ir jas platindamos.

84. Pilietinė visuomenė atlieka svarbų vaidmenį, nepriklausomai remdama ir saugodama 
vaikų teises verslo operacijų kontekste. Tai apima stebėseną ir įmonių patraukimą atsa-
komybėn, paramą vaikams kreiptis į teismą ir pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, 
dalyvavimą poveikio vaikų teisėms vertinimo ir sąmoningumo įmonių tarpe apie parei-
gą gerbti vaikų teises ugdymo procesuose. Valstybės turėtų užtikrinti sąlygas aktyviai 
ir budriai pilietinei visuomenei, įskaitant veiksmingą bendradarbiavimą su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, vaikų ir jaunuolių vadovaujamomis organizacijomis, aka-
demine aplinka, prekybos ir pramonės rūmais, profsąjungomis, vartotojų asociacijomis 
ir profesinėmis institucijomis ir pagalbą joms. Valstybės neturėtų kištis į šių ir kitų nepri-
klausomų organizacijų veiklą ir sudaryti sąlygas joms dalyvauti viešojoje politikoje ir su 
vaikų teisėmis ir verslu susijusiose programose.

 

VII. PLATINIMAS

85. Komitetas rekomenduoja valstybėms platinti šį bendrąjį komentarą parlamentuose ir 
vyriausybėse, įskaitant ministerijas, departamentus ir savivaldybių ar vietos institucijas, 
kurių veikla yra susijusi su verslu ir kurios atsako už užsienio prekybą ir investicijas, pvz., 
vystymosi pagalbos agentūroms ir užsienio misijoms. Šis bendrasis komentaras turėtų 
būti platinamas verslo įmonėms, įskaitant tarptautines įmones, taip pat smulkioms ir 
vidutinėms įmonėms ir neformalaus sektoriaus veikėjams. Dokumentas taip pat turėtų 
būti platinamas ir žinomas su vaikais dirbantiems specialistams, įskaitant teisėjus, advo-
katus, teisinę pagalbą teikiančius asmenis, mokytojus, globėjus, socialinius darbuotojus, 
viešųjų ar privačių gerovės institucijų pareigūnus, visus vaikus ir pilietinę visuomenę. 
Bendrąjį komentarą reikės išversti į atitinkamas kalbas ir parengti prieinamas ir vaikams 
palankias versijas, taip pat organizuoti seminarus, kurių metu būtų aptariamos bendro-
jo komentaro pasekmės ir geriausi jo įgyvendinimo, taip pat įtraukimo į atitinkamų spe-
cialistų mokymo procesą būdai.

86. Savo periodinėse ataskaitose Komitetui valstybės turėtų įtraukti informaciją apie iššū-
kius, su kuriais susiduria, ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamos gerbti, saugoti ir įgy-
vendinti vaikų teises vidaus rinkos ir, jei tinkama, tarptautinių verslo įmonių veiklos ir 
operacijų kontekste.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 17 (2013) 
DĖL VAIKO TEISĖS Į POILSĮ, LAISVALAIKĮ,
DALYVAUTI ŽAIDYNĖSE, REKREACINĖJE VEIKLOJE, 
KULTŪRINAME GYVENIME IR MENUOSE (31 STR.)
 

I. ĮVADAS

1. Tarptautinė bendruomenė jau seniai pripažino žaidimų ir poilsio svarbą kiekvieno vaiko 
gyvenime. Tai įrodo 1959 m. Vaiko teisių deklaracijoje pateiktas teiginys, kad „vaikas turi 
turėti visas galimybes žaisti ir linksmintis [...]; visuomenė ir valdžios organai turi stengtis, 
kad ši teisė būtų įgyvendinta“ (7 principas). Šį pareiškimą dar labiau įtvirtinimo 1989 m. 
Vaiko teisių konvencija (Konvencija), kurios 31 straipsnyje aiškiai nurodoma, kad „vals-
tybės dalyvės pripažįsta vaiko teisę į poilsį ir laisvalaikį, teisę dalyvauti žaidynėse ir jo 
amžių atitinkančiuose pramoginiuose renginiuose, laisvai dalyvauti kultūriniame gyve-
nime ir kurti meno kūrinius“.

2. Tačiau, remdamasis atliktais vaiko teisių įgyvendinimo pagal Konvenciją vertinimais, 
Komitetas yra susirūpinęs, kad valstybės nepakankamai pripažįsta 31 straipsnyje nuro-
dytas teises, o tokie veiksmai gali lemti susijusių investicijų stoką, silpnus apsauginius 
teisės aktus ar jų nebuvimą, taip pat vaikai gali tapti nematomi nacionalinio ir vietos pla-
navimo procesuose. Dažniausiai investicijos skiriamos struktūruotoms ir organizuotoms 
veikloms, tačiau vienodai svarbu vaikams skirti laiką ir vietą, kad šie galėtų spontaniškai 
dalyvauti žaidimuose, laisvalaikio ir kūrybinėje veikloje, taip pat remti visuomenės po-
žiūrį, kuris palaiko ir skatina tokias veiklas.

3. Komitetas yra ypač susirūpinęs dėl sunkumų, su kuriais susiduria tam tikros vaikų gru-
pės, pasinaudoti 31 straipsnyje apibrėžtomis teisėmis lygiomis sąlygomis su kitais vai-
kais (ypač mergaitės, neturtingi vaikai, neįgalūs vaikai, vietos vaikai, mažumoms pri-
klausantys vaikai ir kt.).

4. Be to, pasaulyje vykstantys sudėtingi pokyčiai turi didelį poveikį vaikų galimybėms 
naudotis 31 straipsnyje nurodytomis teisėmis. Miestų populiacija, ypač besivystančio-
se šalyse, reikšmingai didėja. Taip pat visame pasaulyje vis dažniau pasireiškia visų for-
mų smurtas – namuose, mokyklose, žiniasklaidoje, gatvėse. Tokios pasekmės kartu su 
žaidimo priemonių komercializacija daro įtaką vaikų galimybėms įsitraukti į laisvalai-
kį, kultūrinę ir meninę veiklą. Vaikų darbas, darbas namų ūkyje ar didėjantys mokymo  
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programų reikalavimai daugeliui vaikų ir turtingose, ir neturtingose šalyse sumažina 
šiomis teisėmis pasinaudoti skirtą laiką.

5. Šis bendrasis komentaras buvo parengtas, siekiant spręsti susirūpinimą keliančius klau-
simus, sustiprinti matomumą, valstybių informuotumą ir supratimą apie 31 straipsnyje 
nurodytų teisių svarbą kiekvieno vaiko gyvenime ir jo (jos) vystymuisi, taip pat skatin-
ti valstybes plėtoti tokių teisių įgyvendinimą užtikrinančias priemones. 31 straipsnyje 
įtvirtintos teisės yra visuotinai taikomos skirtingose pasaulio bendruomenėse ir visuo-
menėse ir gerbia visas kultūrines tradicijas ir formas. Kiekvienas vaikas turėtų gauti ga-
limybę naudotis šiomis teisėmis, neatsižvelgiant į jo (jos) gyvenamąją vietą, kultūrines 
aplinkybes ar tėvų kilmę.

6. Šis bendrasis komentaras tik iš dalies nagrinėja sporto klausimą, kadangi ši tema yra 
pati savaime svarbi. Bendrasis komentaras, nagrinėdamas kultūrinio gyvenimo klausi-
mą, pirmiausia dėmesį skiria su kūrybine ar menine veikla susijusiems aspektams, o ne 
platesniam 30 straipsnyje dėl vaiko teisės naudotis savo kultūra pateiktam apibrėžimui.

 

II. TIKSLAI

7. Šis bendrasis komentaras siekia sustiprinti supratimą apie 31 straipsnio svarbą vaikų 
gerovei ir vystymuisi, užtikrinti, kad šiame straipsnyje nurodytos teisės ir kitos Konven-
cijoje įtvirtintos teisės būtų gerbiamos ir stiprinamas jų taikymas, taip pat akcentuoti 
toliau išvardytų aspektų nustatymo pasekmes:

(a) tolesnius valstybių įsipareigojimus, plėtojant visas įgyvendinimo priemones, stra-
tegijas ir programas, kurių tikslas yra visiškas 31 straipsnyje apibrėžtų teisių vykdy-
mas ir įgyvendinimas;

(b) privataus sektoriaus, įskaitant poilsio ir kultūrės bei meninės veiklos srityse veikian-
čių bendrovių, taip pat tokias paslaugas vaikams teikiančių pilietinės visuomenės 
organizacijų vaidmenį ir atsakomybes;

(c) rekomendacijas su vaikais dirbantiems asmenims ir tėvams apie visus veiksmus žai-
dimų ir poilsio srityse.

 

III. 31 STRAIPSNIO SVARBA VAIKŲ GYVENIME

8. 31 straipsnis, jo sudedamosios dalys ir santykis su visa Konvencija turi būti supranta-
mas, remiantis holistiniu požiūriu. Visi 31 straipsnio elementai yra tarpusavyje susiję ir 
vienas kitą sustiprina, o įgyvendinti – praturtina vaikų gyvenimą. Kartu jie apibūdina 
sąlygas, kurios yra būtinos, siekiant apsaugoti unikalų, kintantį vaikystės pobūdį. Jų 
įgyvendinimas yra labai svarbus vaikystės kokybei, vaikų teisei į optimalų vystymą-
si, atsparumo ugdymui ir kitų teisių įgyvendinimui. Iš tiesų, aplinkos, kuriose visiems 
vaikams sudaromos žaidimo ir pramogų galimybės, sudaro sąlygas kūrybiškumui,  
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o galimybės pasinaudoti kompetencija per pačių inicijuotą žaidimą didina motyvaci-
ją, fizinę veiklą ir gerina įgūdžius, be to, dalyvavimas kultūriniame gyvenime pratur-
tina žaismingą bendravimą, poilsis užtikrina, kad vaikai būtų energingi ir motyvuoti 
užsiimti žaidimais ir kūrybine veikla.

9. Žaidimai ir pramogos yra būtinos vaikų sveikatai ir gerovei, prisideda prie kūrybiš-
kumo, vaizduotės, pasitikėjimo savimi ir savarankiškumo, taip pat fizinio, socialinio, 
pažintinio ir emocinio atsparumo ir įgūdžių ugdymo. Jie prisideda prie visų mokymosi 
aspektų;1  yra dalyvavimo kasdieniniame gyvenime forma ir turi savaiminės vertės 
vaikui išimtinai malonumo ir pasitenkinimo, kurį suteikia, atžvilgiu. Tyrimų duomenys 
rodo, kad žaidimas taip pat yra labai svarbus spontaniškai vaiko paskatai vystytis ir 
atlieka reikšmingą vaidmenį smegenų vystymosi procesuose, ypač ankstyvaisiais me-
tais. Žaidimai ir pramogos sudaro sąlygas vaikų gebėjimams derėtis, išlaikyti emocinę 
pusiausvyrą, spręsti konfliktus ir priimti sprendimus. Vaikai, dalyvaudami žaidimuose 
ir pramogaudami, mokosi iš patirties, tyrinėja ir patiria juos supantį pasaulį, ekspe-
rimentuoja naujomis idėjomis, ir, tai darydami, išmoksta suprasti ir konstruoti savo 
socialinę padėtį pasaulyje.

10. Vaikai gali dalyvauti žaidimuose ir ilsėtis, kai yra vieni, kartu su savo bendraamžiais ar 
palaikančiais suaugusiaisiais. Mylintys ir rūpestingi suaugusieji gali paremti vaikų vysty-
mąsi, suprasdami vaikus žaidimų metu. Suaugusieji, dalyvaudami žaidimuose kartu su 
vaikais, įgyja unikalias įžvalgas ir supratimą apie vaikų pažiūras. Toks dalyvavimas suku-
ria pagarbą tarp kartų, prisideda prie veiksmingo supratimo ir bendravimo tarp vaikų 
ir suaugusiųjų, taip pat suteikia galimybes vadovauti ir stimuliuoti. Laisvalaikio veikla, 
kurioje dalyvauja suaugusieji, įskaitant savanorišką dalyvavimą organizuotoje sportinė-
je veikloje, žaidynėse ir kitose laisvalaikio veiklose, yra naudinga vaikams. Tačiau nauda 
sumažėja, ypač kūrybiškumo, lyderystės ir komandinės dvasios ugdymo procesuose, 
jeigu suaugusiųjų kontrolė yra tokia stipri, kad pakenkia paties vaiko pastangoms orga-
nizuoti ir vadovauti savo žaidimams.

11. Dalyvavimas bendruomenės kultūriniame gyvenime yra svarbus elementas, ugdant 
vaikų priklausymo jausmą. Vaikai paveldi ir patiria kultūrinį ir meninį savo šeimos, bend-
ruomenės ir visuomenės gyvenimą ir tokio proceso metu jie atranda ir sukuria savo ta-
patybės jausmą ir taip prisideda prie kultūrinio gyvenimo ir tradicinių menų skatinimo 
ir tvarumo.

12. Be to, vaikai atkuria, pakeičia, kuria ir perduoda kultūrą per savo pačių vaizduote pagrįs-
tus žaidimus, dainas, šokį, animaciją, istorijas, piešimą, gatvės teatrą, lėlių teatrą, šventes 
ir kt. Vaikai, įgydami supratimą apie juos supantį kultūrinį ir meninį gyvenimą per santy-
kius su suaugusiaisiais ir bendraamžiais, interpretuoja ir pritaiko jo reikšmę pagal savo 
kartos patirtį. Dalyvaudami kartu su savo bendraamžiais, vaikai sukuria ir perduoda 
savo kalbą, žaidimus, slaptus žodžius, fantazijas ir kitą kultūrinį išmanymą. Vaikų žaidi-
mai sukuria „vaikystės kultūrą“, pradedant nuo žaidimų mokykloje ir žaidimų aikštelėje 
ir baigiant veikla mieste, tokia kaip žaidimai stiklo karoliukais, laisvas bėgiojimas, gatvės 

1 UNESCO, Education for the twenty-first century: issues and prospects (Paryžius, 1998).
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menas ir kt. Vaikai taip pat aktyviai naudojasi skaitmeninėmis platformomis ir virtualiais 
pasauliais, siekdami sukurti naujas bendravimo priemones ir socialinius tinklus, kurių 
pagalba suformuojamos įvairios kultūrinės aplinkos ir meninės formos. Dalyvavimas 
kultūrinėje ir meninėje veikloje yra būtinas, kad vaikai suprastų ne tik savo pačių kultūrą 
bet ir kitas kultūras ir praplėstų akiratį bei mokytųsi iš kitų kultūrinių ir meninių tradicijų 
ir taip prisidėtų prie bendro supratimo ir įvairovės vertinimo.

13. Galiausiai poilsis ir laisvalaikis yra tokie pat svarbūs vaiko vystymuisi kaip ir mityba, būs-
tas, sveikatos priežiūra ir švietimas. Nepakankamai pailsėjusiems vaikams trūksta ener-
gijos, motyvacijos, fizinio ir protinio pajėgumo prasmingai dalyvauti ar mokytis. Jeigu 
vaikai neturi galimybės pailsėti, tai gali turėti negrįžtamą fizinį ir psichologinį poveikį 
vaikų vystymuisi, sveikatai ir gerovei. Vaikams taip pat būtinas laisvalaikis, apibrėžiamas 
kaip laikas ir vieta be įsipareigojimų, pramogų arba stimulų, kuriuos jie gali pasirinkti 
praleisti taip aktyviai ar neaktyviai kaip to nori.

IV. TEISINĖ 31 STRAIPSNIO ANALIZĖ
 

A. 31 STRAIPSNIO 1 DALIS

14. Valstybės dalyvės pripažįsta vaiko teisę:

(a) į poilsį. Teisė į poilsį reikalauja, kad vaikams būtų suteiktas pakankamas atokvėpis nuo 
darbo, ugdymo ar bet kokių fizinių ar protinių pastangų, siekiant užtikrinti optimalią jų 
sveikatą ir gerovę. Be to, vaikams būtina suteikti tinkamo miego galimybę. Įgyvendinant 
teisę į atokvėpį nuo veiklos ir tinkamą miegą, būtina atsižvelgti į didėjančius vaiko ge-
bėjimus ir vystymosi poreikius;

(b) į laisvalaikį. Laisvalaikis reiškia laiką, kurio metu galima žaisti ar užsiimti rekreacine 
veikla. Jis apibrėžiamas kaip laisvas ir neįpareigojantis laikas, kai nevyksta formalu-
sis ugdymas, darbas, namų atsakomybės, kitos gyvybę palaikančios funkcijos, da-
lyvavimas veikloje, kuriai vadovauja ne patys asmenys. Kitaip tariant, tai yra laikas, 
dėl kurio sprendimus didžiąja dalimi savo nuožiūra pasirenka vaikas;

(c) į žaidimus. Vaikų žaidimas yra bet koks elgesys, veikla ar procesas, kurį inicijuoja, 
kontroliuoja ir formuoja patys vaikai. Tokie žaidimai vyksta, jei tai yra įmanoma ir 
kai tik yra įmanoma. Globėjai gali prisidėti prie aplinkos, kurioje vyksta žaidimai, su-
kūrimo, tačiau pats žaidimas yra neprivalomas ir priklauso nuo vidinės motyvacijos, 
į jį įsitraukiama savo paties labui, o ne tikslui pasiekti. Žaidimas apima savarankiš-
kumą, fizinę, protinę ar emocinę veiklą ir gali būti įvairios formos, be to, vaikai gali 
žaisti grupėse arba vieni. Vaikams augant, šios formos keičiasi ir yra pritaikomos. Pa-
grindinės žaidimo charakteristikos apima pramogas, neaiškumą, iššūkį, lankstumą 
ir neproduktyvumą. Kartu šie veiksniai prisideda prie džiaugsmo, kurį sukelia žaidi-
mas, ir skatina juos tęsti. Nors žaidimas dažnai nėra laikomas svarbiu, Komitetas dar 
kartą patvirtina, kad jis yra pagrindinis ir gyvybiškai svarbus vaikystės malonumo 
aspektas, taip pat esminis fizinio, socialinio, pažintinio, emocinio ir dvasinio vysty-
mosi elementas;
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(d) į rekreacinę veiklą. Rekreacinė veikla yra plati sąvoka, naudojama įvairioms veik-
loms apibūdinti, įskaitant, be viso kito, dalyvavimą muzikinėje, meninėje veikloje, 
amatuose, bendruomenės, klubų, sportinėje veikloje, žaidynėse, žygiuose, taip pat 
stovyklavimą ir hobius. Rekreacinė veikla susideda iš veiklos ar patirčių, kurias vai-
kas pasirenka savanoriškai dėl suteikiamo tiesioginio pasitenkinimo arba dėl vaiko 
suvokiamos asmeninės ar socialinės vertės, kurią gaus, dalyvaudamas tokioje veik-
loje. Rekreacinė veikla dažnai vyksta specialiai sukurtose erdvėse. Nors suaugusieji 
gali organizuoti ir valdyti daugumą rekreacinių veiklų, jos turėtų būti savanoriškos. 
Pavyzdžiui, privalomos arba priverstinės žaidynės ir sportinės varžybos arba priva-
lomas dalyvavimas jaunimo organizacijose nėra rekreacinė veikla;

(e) vaiko amžių atitinkančią veiklą. 31 straipsnis pabrėžia vaiko amžių atitinkančių 
veiklų svarbą. Žaidimuose ir rekreacinėje veikloje būtina atsižvelgi į vaiko amžių, 
siekiant nustatyti skiriamą laiką, prieinamų erdvių ir aplinkų pobūdį, skatinimo 
formas ir įvairovę, suaugusiųjų priežiūros ir dalyvavimo, kad būtų užtikrintas sau-
gumas ir apsauga, būtinybės laipsnį. Vaikams augant, jų poreikiai ir norai vystosi 
ir persikelia iš aplinkos, kuri suteikia žaidimo galimybes, į vietas, kurios pasiūlo 
socializacijos galimybes, buvimą kartu su bendraamžiais ar vieniems. Jie taip pat 
palaipsniui tyrinėja rizikingas ir sudėtingas galimybes. Tokios patirtys yra būti-
nos paaugliams vystymosi procese ir padeda atrasti savo tapatybę ir priklausymo 
jausmą;

(f ) į kultūrinį gyvenimą ir kurti meno kūrinius. Komitetas palaiko požiūrį, pagal kurį 
kultūrinis gyvenimas ir menai padeda vaikams ir jų bendruomenėms išreikšti savo 
specifinę tapatybę ir suteikti reikšmę savo egzistavimui, sukurti pasaulėžiūrą, kuri 
atspindi susidūrimą su jų gyvenimą veikiančiomis išorinėmis jėgomis.2 Kultūrinė 
ir meninė išraiška yra formuojama ir ja mėgaujamasi namuose, mokykloje, gatvė-
se ir viešosiose erdvėse, taip pat šokio metu, šventėse, amatuose, ceremonijose, 
ritualuose, teatre, literatūroje, muzikoje, kine, parodose, filmuose, skaitmeninėse 
platformose ir vaizdo įrašuose. Kultūrą suformuoja bendruomenė kaip visuma ir 
visi vaikai turėtų turėti galimybę prisidėti prie jos kūrimo ar gauti iš to naudą. Kultū-
rinis gyvenimas formuojasi pačioje kultūroje ir bendruomenėje ir nėra primestas iš 
aukščiau, todėl valstybės turėtų atlikti tarpininkių, o ne teikėjų vaidmenį.3

(g) laisvai dalyvauti veikloje. Vaikų teisė laisvai dalyvauti kultūriniame gyvenime ir 
menuose priklauso nuo valstybių dalyvių pagarbos ir nesikišimo į vaiko galimy-
bes pasinaudoti, pasirinkti ir įsitraukti į tokias veiklas ir įsipareigojimo užtikrin-
ti vaiko apsaugą ir jo interesų propagavimą. Valstybės dalyvės privalo užtikrin-
ti, kad ir kiti asmenys neribotų tokios teisės. Vaiko sprendimas pasinaudoti arba 
nepasinaudoti šia teise yra jo (jos) pasirinkimas, todėl turėtų būti pripažįstamas, 
gerbiamas ir saugomas.

2 Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 21 (2009) dėl kiekvieno asmens teisės daly-
vauti kultūriniame gyvenime 13 paragrafas.

3 Žr. UNESCO, „Meksiko deklaraciją dėl kultūros politikos“, Pasaulinė kultūrinės politikos konferencija, Meksikas, 1982 m. 
liepos 26 d. – rugpjūčio 6 d.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 17 (2013) DĖL VAIKO TEISĖS Į POILSĮ, LAISVALAIKĮ, DALYVAUTI ŽAIDYNĖSE, 
REKREACINĖJE VEIKLOJE, KULTŪRINAME GYVENIME IR MENUOSE (31 STR.)



322

 

B. 31 STRAIPSNIO 2 DALIS

15. Valstybės dalyvės gerbia ir skatina vaiko teisę:

(a) visapusiškai dalyvauti kultūriniame ir kūrybiniame gyvenime. Teisė visiškai 
dalyvauti turi tris tarpusavyje susijusius ir vienas kitą stiprinančius aspektus:

(i) galimybę – vaikams turi būti suteiktos galimybės patirti kultūrinį ir meninį gy-
venimą ir sužinoti apie įvairias skirtingas išraiškos formas;

(ii) dalyvavimą – turi būti užtikrintos konkrečios galimybės vaikui ar vaikų grupei 
laisvai save išreikšti, bendrauti, veikti ir dalyvauti meninėje veikloje, siekiant 
visiško jų asmenybių vystymosi;

(iii) indėlį į kultūrinį gyvenimą – vaikų teisė prisidėti prie dvasinių, materialinių, 
intelektinių ir emocinių kultūros ir menų išraiškų ir taip skatinti visuomenės, 
kuriai vaikas priklauso, vystymąsi ir keitimąsi.

(b) gauti atitinkamas galimybes – nors reikalavimas suteikti atitinkamas galimybes 
nurodo kultūrinę, meninę, pramoginę ir laisvalaikio veiklą, Komitetas aiškina, kad 
toks reikalavimas taip pat apima žaidimą ir papildo Konvencijos 4 straipsnį. Todėl 
valstybės dalyvės privalo užtikrinti būtinas ir atitinkamas dalyvavimo sąlygas, siek-
damos palengvinti ir skatinti galimybes įgyvendinti 31 straipsnyje įtvirtintas teises. 
Vaikai gali įgyvendinti savo teises, jeigu galioja būtinos teisinės, politinės, biudžeti-
nės, aplinkosaugos ir paslaugų sistemos.

(c) gauti vienodas galimybes – kiekvienas vaikas turi gauti vienodas galimybes pasi-
naudoti savo teisėmis pagal 31 straipsnį.

V. 31 STRAIPSNIS PLATESNIAJAME KONVENCIJOS KONTEKSTE

A. SĄSAJOS SU BENDRAISIAIS KONVENCIJOS PRINCIPAIS

16. 2 straipsnis (nediskriminavimas). Komitetas akcentuoja, kad valstybės dalyvės priva-
lo imtis visų reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad visi vaikai turėtų galimybę 
įgyvendinti savo teises pagal 31 straipsnį be jokios diskriminacijos, neatsižvelgiant į vai-
ko arba jo (jos) tėvų ar teisėto globėjo rasę, odos spalvą, lytį, kalbą, religiją, politinę ar 
kokią kitą nuomonę, tautinę, etninę ar socialinę kilmę, turtinę padėtį, negalią, gimimo 
ar kitą pagrindą. Ypatingą dėmesį būtina skirti tam tikrų vaikų grupių teisėms, įskaitant, 
be viso kito, mergaites, neįgalius vaikus, skurdžioje ar pavojingoje aplinkoje gyvenan-
čius vaikus, skurde gyvenančius vaikus, vaikus bausmių atlikimo, globos ar stacionariose 
globos institucijose, vaikus konfliktų ar humanitarinių katastrofų situacijose, vaikus kai-
mo bendruomenėse, prieglobsčio siekiančius vaikus ir vaikus pabėgėlius, gatvės vaikus, 
klajoklių grupes, migrantus ar šalies viduje perkeltus vaikus, vietinės kilmės ir mažumų 
grupėms priklausančius vaikus, dirbančius vaikus, tėvų neturinčius vaikus ir spaudimą 
dėl akademinių pasiekimų patiriančius vaikus.
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17. 3 straipsnis (vaiko interesai). Komitetas akcentuoja, kad teisių pagal 31 straipsnį įgyven-
dinimas pagal apibrėžimą atsižvelgia į vaiko interesus. Įsipareigojimas atsižvelgti į vaiko 
interesus galioja kiekvieno vaiko, vaikų grupės ar organizacijos atžvilgiu. Visos teisinės, 
politikos ir biudžetinės priemonės, taip pat su aplinkosauga ar paslaugų teikimu susijusios 
priemonės, kurios gali turėti poveikį 31 straipsnyje nurodytoms teisėms, turi atsižvelgti į 
vaiko interesus. Tai galioja su sveikata ir sauga, kietųjų atliekų šalinimu ir rinkimu, gyvena-
mųjų namų ir transporto planavimu, urbanistinio kraštovaizdžio projektavimu ir prieina-
mumu, aprūpinimu parkais ir kitomis žaliosiomis erdvėmis, mokymosi laiko nustatymu, 
vaikų darbo ir švietimo teisės aktais, planavimo paraiškomis arba teisės aktais, reglamen-
tuojančiais privatumą internete, ir su kitais aspektais susijusioms taisyklėms.

18. 6 straipsnis (gyvenimas, išgyvenimas ir vystymasis). Valstybės dalyvės privalo vai-
kui užtikrinti didžiausią galimybę gyventi, išgyventi ir vystytis. Šiuo tikslu Komitetas at-
kreipia dėmesį į poreikį pripažinti teigiamą kiekvieno 31 straipsnyje nurodyto aspekto 
vertę, siekiant skatinti vaikų vystymąsi ir didėjančius gebėjimus. Todėl taip pat būtina 
priimti 31 straipsnio įgyvendinimo priemones, kurios atitiktų visų amžiaus grupių vaikų 
vystymosi poreikius. Valstybės dalyvės turėtų didinti sąmoningumą ir supratimą apie 
žaidimų svarbą vaikų vystymuisi tėvų, globėjų, vyriausybės pareigūnų ir su vaikais dir-
bančių specialistų tarpe.

19. 12 straipsnis (teisė būti išklausytam). Vaikai, kaip individai ir kaip grupė, turi teisę 
išreikšti savo pažiūras visais juos liečiančiais klausimais ir toms pažiūroms turi būti ski-
riama daug dėmesio, atsižvelgiant į vaiko amžių ir brandumą. Be to, jei reikia, vaikai 
turi gauti tinkamą paramą, kad galėtų reikšti savo pažiūras. Vaikai turi teisę žaidimų ir 
laisvalaikio veiklos metu, taip pat dalyvaudami kultūrinėje ir meninėje veikloje, išreikšti 
pasirinkimą ir savarankiškumą. Komitetas pabrėžia, kad svarbu suteikti vaikams galimy-
bes prisidėti prie teisės aktų, politikos, strategijų ir paslaugų kūrimo procesų, siekiant 
užtikrinti teisių pagal 31 straipsnį įgyvendinimą. Pavyzdžiui, toks indėlis galėtų apimti jų 
dalyvavimą konsultacijose dėl įvairių klausimų (pvz., su žaidimu ir laisvalaikio veiklomis 
susijusios politikos, švietimo tikslams, mokymo organizavimui ir mokymo programoms 
įtakos turintys teisės aktai, su vaikų darbu susiję apsauginiai teisės aktai, parkų ir kitų 
vietos infrastruktūrų plėtra, urbanistinis planavimas ir vaikams palankių bendruomenių 
ir aplinkų projektavimas). Be to, reikėtų atsižvelgti į vaikų nuomonę dėl žaidimo ar lais-
valaikio ir kultūrinės veiklos galimybių mokykloje ir plačiojoje visuomenėje.4

 

B. SĄSAJOS SU KITOMIS SUSIJUSIOMIS TEISĖMIS

20. 13 straipsnis. Teisė laisvai reikšti nuomonę yra labai svarbi teisei laisvai dalyvauti kul-
tūrinėje ir meninėje veikloje. Vaikai turi teisę reikšti nuomonę bet kokiu jų pasirinktu 
būdu, atsižvelgdami tik į pagal įstatymus apibrėžtus apribojimus ir, kai tai būtina, siek-
dami užtikrinti pagarbą kitų asmenų teisėms ir reputacijai, taip pat apsaugoti nacionali-
nį saugumą, viešąją tvarką, visuomenės sveikatą ar moralę.

4 Žr. Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 12 (2009) dėl vaiko teisės būti išklausytam.
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21. 15 straipsnis. Vaikai turi teisę pasirinkti draugus, priimti sprendimus dėl narystės socia-
linėse, kultūrinėse, sporto ir kitose organizacijose. Asociacijų laisvė yra neatsiejamas vai-
kų teisių pagal 31 straipsnį aspektas, kadangi vaikai, pasitelkdami vaizduotę, kartu kuria 
žaidimų formas, kurios retai pasiekiamos suaugusiųjų ir vaikų santykiuose. Vaikai turi 
bendrauti su abiejų lyčių bendraamžiais, taip pat skirtingų gebėjimų, klasių, kultūrų ir 
amžių žmonėmis, kad sužinotų apie bendradarbiavimą, toleranciją, dalijimąsi ir išradin-
gumą. Žaidimai ir laisvalaikio veikla sukuria galimybes formuoti draugystes ir gali atlikti 
svarbų vaidmenį, stiprinant pilietinę visuomenę, prisidedant prie socialinio, dorovinio ir 
emocinio vaiko vystymosi, formuojant kultūrą ir kuriant bendruomenes. Valstybės da-
lyvės turi sudaryti palankesnes sąlygas vaikams laisvai susitikti su bendraamžiais bend-
ruomenės lygyje. Jos taip pat privalo gerbti ir palaikyti vaikų teisę steigti, prisijungti ir 
išstoti iš asociacijų bei teisę į taikius susirinkimus. Tačiau vaikai niekada neturėtų būti 
verčiami dalyvauti ar prisijungti prie organizacijų.

22. 17 straipsnis. Vaikai turi teisę gauti informaciją ir duomenis, kurie turi socialinės ir kul-
tūrinės naudos, ir yra gaunami iš įvairių bendruomeninių, nacionalinių ir tarptautinių 
šaltinių. Galimybė gauti tokią informaciją ir duomenis yra labai svarbi, siekiant įgyven-
dinti jų teisę visiškai dalyvauti kultūrinėje ir meninėje veikloje. Valstybės dalyvės yra ra-
ginamos užtikrinti, kad vaikai turėtų geriausias įmanomas galimybes, pasitelkdami skir-
tingas priemones, gauti su jų pačių kultūra ir kitomis kultūromis susijusią informaciją ir 
duomenis suprantama kalba (taip pat gestų kalba ir Brailio raštu). Taip pat reikėtų duoti 
leidimą dėl autorių teisių įstatymų išimčių, siekiant užtikrinti, kad spausdintinė medžia-
ga būtų prieinama skirtingais formatais. Tokiu atveju, būtina apsaugoti ir išsaugoti kul-
tūrinę įvairovę ir vengti kultūrinių stereotipų.

23. 22 straipsnis. Vaikai pabėgėliai ir prieglobsčio siekiantys vaikai susiduria su sudėtingais 
iššūkiais, įgyvendindami savo teises pagal 31 straipsnį, kadangi jie dažnai būna atskirti 
nuo savo tradicijų ir kultūros ir yra pašalinti iš juos priimančios šalies kultūros. Būtina 
dėti pastangas, siekiant užtikrinti, kad vaikai pabėgėliai ir prieglobsčio siekiantys vaikai 
turėtų vienodas galimybes kartu su juos priimančios šalies vaikais naudotis 31 straips-
nyje numatytomis teisėmis. Be to, būtina pripažinti vaikų pabėgėlių teisę išsaugoti ir 
praktikuoti savo pačių laisvalaikio, kultūrines ir menines tradicijas.

24. 23 straipsnis. Neįgalūs vaikai turėtų turėti galimybę5 pasinaudoti prieinamomis, 
integracinėmis aplinkomis ir infrastruktūromis, kad jie galėtų naudotis savo teisė-
mis pagal 31 straipsnį. Šeimos, globėjai ir specialistai privalo pripažinti įtraukiančio 
žaidimo vertę ir kaip teisę, ir kaip priemonę optimaliam neįgalių vaikų vystymuisi 
pasiekti. Valstybės dalyvės turėtų remti neįgalių vaikų kaip lygių ir aktyvių dalyvių 
žaidimuose, laisvalaikio, kultūrinėje ir meninėje veikloje galimybes, didindamos są-
moningumą suaugusiųjų ir bendraamžių tarpe ir suteikdamos amžių atitinkančią 
paramą ir pagalbą.

25. 24 straipsnis. 31 straipsnyje nurodytų teisių įgyvendinimas prisideda ne tik prie vaikų 
sveikatos, gerovės ir vystymosi. Tinkamos sąlygos vaikams pasinaudoti teisėmis pagal 

5 Žr. Neįgaliųjų teisių konvencijos 7, 9 ir 30 straipsnius.
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31 straipsnį, kai jie serga ir (arba) yra hospitalizuoti, taip pat atlieka svarbų vaidmenį ir 
skatina jų gijimo procesą.

26. 27 straipsnis. Netinkamas gyvenimo lygis, nesaugios sąlygos ar perpildytos gyvena-
mosios aplinkos, nesaugi ir antisanitarinė aplinka, nepakankamas maistas, priverstinis 
pavojingas ar išnaudojamojo pobūdžio darbas gali apriboti arba neleisti vaikams pa-
sinaudoti galimybe įgyvendinti savo teises pagal 31 straipsnį. Valstybės dalyvės, kur-
damos su socialine apsauga, užimtumu, būstu ir vaikų galimybėmis patekti į viešąsias 
erdves, ypač vaikams, kurie neturi žaidimo ir laisvalaikio galimybių savo namuose, susi-
jusias politikas, skatinamos atsižvelgti į jų poveikį vaikų teisėms pagal 31 straipsnį.

27. 28 ir 29 straipsniai. Švietimas turi būti nukreiptas į visišką vaiko asmenybės, talentų, 
protinių ir fizinių gebėjimų vystymą. Teisių pagal 31 straipsnį įgyvendinimas yra būtinas, 
norint pasiekti, kad būtų laikomasi 29 straipsnyje numatytų teisių. Kad vaikai pasiektų 
visišką savo potencialą, būtinos kultūrinio ir meninio vystymosi galimybės, taip pat da-
lyvavimas sportinėje veikloje ir žaidynėse. Komitetas taip pat pabrėžia, kad teisės pagal 
31 straipsnį turi teigiamos naudos vaikų mokymosi rezultatams, be to, integracinis švie-
timas ir žaidimas vienas kitą sustiprina ir turėtų būti plėtojamas kiekvieną dieną anks-
tyvosios vaikystės, ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo laikotarpiais. Nors žaidi-
mas yra svarbus ir būtinas visų amžiaus grupių vaikams, jis atlieka ypač svarbų vaidmenį 
ankstyvaisiais mokyklinio lavinimo metais. Tyrimų rezultatai parodė, kad žaidimas yra 
svarbi vaikų mokymosi priemonė.

28. 30 straipsnis. Etninėms, religinėms ar kalbinėms mažumoms priklausantys vaikai tu-
rėtų būti skatinami dalyvauti savo kultūroje. Valstybės dalyvės turėtų gerbti kultūrinių 
mažumų bendruomenėms priklausančių vaikų, taip pat vietinių vaikų ypatybes ir užti-
krinti, kad jie turėtų vienodas teises kartu su daugumos bendruomenėms priklausan-
čiais vaikais dalyvauti kultūrinėje ir meninėje veikloje, kuri atspindi jų kalbą, religiją ir 
kultūrą.

29. 32 straipsnis. Komitetas pažymi, kad daugumoje šalių vaikai dirba sunkius darbus, 
todėl negali naudotis 31 straipsnyje nurodytomis teisėmis. Be to, milijonai vaikų dirba 
kaip namų ūkio darbininkai arba atlieka nepavojingus darbus kartu su savo šeimomis ir 
neturi galimybės tinkamai pailsėti ar mokytis per beveik visą vaikystės laikotarpį. Valsty-
bės turi imtis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų visus dirbančius vaikus nuo sąlygų, 
kurios pažeidžia jų teises pagal 31 straipsnį.

30. 19, 34, 37 ir 38 straipsniai. Smurtas, seksualinis išnaudojimas, laisvės atėmimas netei-
sėtomis ar savavališkomis priemonėmis, taip pat priverstinis dalyvavimas ginkluotuose 
konfliktuose nustato sąlygas, kurios stipriai apsunkina arba panaikina vaikų žaidimo, 
laisvalaikio ir dalyvavimo kultūriniame gyvenime ir meninėje veikloje galimybes. Kitų 
vaikų patyčios taip pat gali būti didelė kliūtis naudotis teisėmis pagal 31 straipsnį. To-
kios teisės gali būti įgyvendintos, jeigu valstybės dalyvės imasi visų priemonių apsaugo-
ti vaikus nuo tokių veiksmų.

31. 39 straipsnis. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad nepriežiūrą, išnaudojimą, prie-
vartą ar kitas smurto formas patyrę vaikai gautų pagalbą atsigauti ir reintegruotis. Vai-
kų patirtys, įskaitant skausmingas ir kenksmingas patirtis, gali būti perduotos žaidimų 
metu ar per meninę išraišką. Galimybės įgyvendinti teises pagal 31 straipsnį gali suteikti 
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vertingas priemones, kurias vaikai gali panaudoti, kad išreikštų traumines ar sudėtingas 
gyvenimo patirtis, kad suprastų savo praeitį ir susidorotų su ateitimi. Žaidimas ir meni-
nė išraiška suteiktų galimybę bendrauti, geriau suprasti savo pačių jausmus ir mintis, 
užkirsti kelią psichologiniams iššūkiams arba padėti su jais susidoroti ir išmokti valdyti 
savo santykius ir konfliktus natūralaus, savivada ir gijimu pagrįsto proceso metu.

VI. KONTEKSTO SUKŪRIMAS 31 STRAIPSNIUI ĮGYVENDINTI
 

A. OPTIMALIOS APLINKOS VEIKSNIAI

32. Vaikai spontaniškai įsitraukia į žaidimą ir dalyvauja laisvalaikio veikloje, taip pat ieško 
galimybių tokia veikla užsiimti labiausiai nepalankioje aplinkoje. Tačiau tam tikros sąly-
gos turi būti užtikrintos, atsižvelgiant į didėjančius vaiko gebėjimus, kad vaikai galėtų 
optimaliai pasinaudoti savo teisėmis pagal 31 straipsnį. Todėl vaikai:

– turėtų būti apsaugoti nuo streso;

– turėtų būti apsaugoti nuo socialinės atskirties, prietarų ar diskriminacijos;

– turėtų turėti aplinką, kurioje būtų apsaugoti nuo socialinės žalos ar smurto;

– turėtų turėti aplinką, kurioje nebūtų atliekų, taršos, eismo ir kitų fizinių pavojų, ir 
vaikai galėtų laisvai ir saugiai gyventi savo vietos rajonuose;

– turėtų turėti jų amžių ir vystymąsi atitinkančią poilsio galimybę;

– turėtų turėti laisvalaikio, kuriame nebūti keliami jokie reikalavimai, galimybę;

– turėtų turėti galimybę pasinaudoti erdve ir laiku žaidimams be suaugusiųjų kontro-
lės ir valdymo;

– turėtų turėti erdvę ir galimybes žaisti lauke be priežiūros įvairioje ir sudėtingoje 
fizinėje aplinkoje ir, jei reikia, sulaukti suaugusiųjų pagalbos;

– turėtų turėti galimybes patirti, bendrauti ir žaisti natūralioje aplinkoje ir gyvūnijos 
pasaulyje;

– turėtų turėti galimybes investuoti į savo pačių erdvę ir laiką, kad sukurtų ir pakeistų 
savo pasaulį, naudodamiesi vaizduote ir kalbomis;

– turėtų turėti galimybes tyrinėti ir suprasti kultūrinį ir meninį savo bendruomenės 
paveldą, jame dalyvauti, jį kurti ir formuoti;

– turėtų turėti galimybes kartu su kitais vaikais dalyvauti žaidynėse, sporto ir kitoje lais-
valaikio veikloje, jei reikia, sulauktų kvalifikuotų pagalbininkų ar trenerių pagalbos;

– turėtų sulaukti tėvų, mokytojų ir bendruomenės kaip visumos pripažinimo dėl  
31 straipsnyje nurodytų teisių vertės ir teisėtumo.
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B. SUNKUMAI, KURIUOS REIKIA SPRĘSTI, ĮGYVENDINANT 31 STRAIPSNĮ

33. Žaidimo ir laisvalaikio svarbos pripažinimo stoka. Daugelyje pasaulio vietų žaidimas 
yra suvokiamas kaip „deficito“ laikas, praleistas, užsiimant lengvabūdiška ar neproduktyvia 
veikla be jokios tikros vertės. Tėvai, globėjai ir viešieji administratoriai dažnai teikia pirme-
nybę mokymuisi ar ekonominiam darbui, o ne žaidimui, kuris dažnai laikomas triukšmin-
ga, nešvaria, trikdančia ir erzinančia veikla. Be to, suaugusieji dažnai neturi pasitikėjimo, 
įgūdžių ar supratimo, kad galėtų palaikyti vaikų žaidimą ir su jais žaismingai bendrauti. Ir 
vaikų teisė žaisti ir užsiimti laisvalaikio veikla, ir esminė tokių veiklų svarba vaikų gerovei, 
sveikatai ir vystymuisi yra menkai suprantamos ir nepakankamai įvertintos. Pavyzdžiui, 
jeigu žaidimas yra pripažįstamas, dažniausiai labiau vertinamas fizinis aktyvus žaidimas ir 
varžybiniai žaidimai (sporto šakos), o ne fantazija ar socialinė drama. Komitetas pabrėžia, 
kad didesnis žaidimo ir laisvalaikio formų ir vietų, kurioms pirmenybę teikia vyresni vaikai, 
pripažinimas yra ypač reikalingas. Paaugliai dažnai ieško vietų, kuriose galėtų susitikti su 
savo bendraamžiais ir tyrinėti savo besivystantį savarankiškumą ir perėjimą į pilnametys-
tę. Tai labai svarbus vaikų tapatybės ir priklausymo jausmo vystymosi aspektas.

34. Nesaugios ir pavojingos aplinkos. Aplinkos ypatybės, kurios turi įtakos 31 straipsnyje 
numatytoms teisėms, gali būti apsauginiai arba rizikos veiksniai, veikiantys vaikų sveikatą, 
vystymąsi ir saugumą. Jaunesnių vaikų atžvilgiu erdvės, kurios suteikia tyrinėjimo ir kūry-
biškumo galimybes, turėtų įgalinti tėvus ir globėjus prižiūrėti vaikus, palaikant akių kon-
taktą ar balsinėmis priemonėmis. Vaikams reikia galimybių pasinaudoti įtraukiančiomis 
erdvėmis, kurios yra netoli jų namų ir kuriose nėra netinkamų pavojų, taip pat priemonė-
mis, kurios skatina saugų ir savarankišką mobilumą, didėjant jų gebėjimams.

35. Dauguma neturtingiausių pasaulio vaikų susiduria su fiziniais pavojais, tokiais kaip už-
terštas vanduo, atviros kanalizacijos sistemos, perpildyti miestai, nekontroliuojamas 
eismas, prastas gatvių apšvietimas ir perpildytos gatvės, netinkama viešojo transporto 
sistema, saugių vietinių žaidimų aikštelių, žaliųjų erdvių ir kultūrinių objektų trūkumas, 
neformalios miesto lūšnynų gyvenvietės pavojingose, smurtinėje ar toksinėse aplinko-
se. Pokonfliktinių situacijų aplinkose vaikai gali nukentėti dėl sausumos minų ir nespro-
gusių sprogmenų. Iš tiesų, vaikai susiduria su dideliu pavojumi, nes dėl natūralaus smal-
sumo ir tiriamojo pobūdžio žaidimo padidėja tokių pavojų tikimybė, be to, sprogimo 
poveikis yra didesnis vaikui.

36. Žmogiškieji veiksniai taip pat gali prisidėti prie pavojų, su kuriais vaikai susiduria viešosio-
se erdvėse, pvz., aukštas nusikalstamumo ir smurto lygis, neramumai bendruomenėse ir 
pilietiniai nesutarimai, narkotikai ir su gaujomis susijęs smurtas, pagrobimo ir prekybos 
vaikais rizika, atviros erdvės, kuriose dominuoja priešiškai nusiteikęs jaunimas ar suaugu-
sieji, agresija ir seksualinis smurtas prieš mergaites. Net jeigu parkai, žaidimų aikštelės, 
sporto kompleksai ir kitos priemonės egzistuoja, jie dažnai gali būti įkurti vaikams pavo-
jingose, neprižiūrimose vietose. Šių veiksnių nulemti pavojai stipriai apriboja vaikų sau-
gaus žaidimo ir laisvalaikio galimybes. Vis didėjantis vaikams prieinamų erdvių nykimas 
sukuria didesnio vyriausybės įsikišimo poreikį, siekiant apsaugoti teises pagal 31 straipsnį.

37. Pasipriešinimas dėl vaikų naudojimosi viešosiomis erdvėmis. Vis didėjanti viešų-
jų erdvių, iš kurių vaikai yra pašalinami, komercializacija trukdo vaikams naudoti jas 
žaidimams, laisvalaikiui ir kultūrinei veiklai. Be to, daugumoje pasaulio dalių mažėja  
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tolerancija vaikams viešosiose erdvėse. Pavyzdžiui, dėl komendanto valandos vaikams 
įvedimo, uždarų bendruomenių ar parkų, sumažėjusios triukšmo lygio tolerancijos, žai-
dimų aikštelių, kuriose galioja griežtos taisyklės dėl „priimtino“ elgesio žaidimų metu, 
galimybių patekti į prekybos centrus apribojimų vaikai suvokiami kaip „probleminiai“ ir 
(arba) nusikaltėliai. Ypač paaugliai yra plačiai suvokiami kaip grėsmė dėl žiniasklaido-
je pateikiamos neigiamos informacijos ir vaizdavimo, todėl yra atgrasomi nuo viešųjų 
erd vių naudojimo.

38. Vaikų atskirtis lemia jų kaip piliečių vystymąsi. Bendra įvairių amžiaus grupių patirtis 
įtraukiančiose viešosiose erdvėse skatina ir stiprina pilietinę visuomenę ir skatina vaikus 
pripažinti save kaip teises turinčius piliečius. Valstybės raginamos skatinti dialogą tarp 
vyresnių ir jaunesnių kartų, siekiant didesnio vaikų kaip teisių turėtojų ir įvairių bend-
ruomeninių erdvių tinklų vietovėse ar savivaldybėse, kurie gali patenkinti vaikų su žai-
dimais ir laisvalaikiu susijusius poreikius, svarbos pripažinimo.

39. Rizikos ir saugumo balansavimas. Kai kuriose pasaulio dalyse baimė dėl fizinio ir 
žmonių sukelto pavojaus, su kuriuo vaikai susiduria vietos aplinkoje, gali tapti vis stiprė-
jančio stebėjimo ir priežiūros priežastimi, todėl suvaržoma jų laisvė žaisti ir laisvalaikio 
galimybės. Be to, patys vaikai gali kelti grėsmę kitiems vaikams žaidimų ir laisvalaikio 
veiklų metu, pavyzdžiui, patyčios, vyresnių vaikų naudojama prievarta prieš jaunesnius 
vaikus ir grupės spaudimas įsitraukti į rizikingas veiklas. Nors vaikai neturėtų susidurti su 
pavojumi, įgyvendinami savo teises pagal 31 straipsnį, tam tikra rizika ir iššūkis yra ne-
atsiejami nuo žaidimo ir laisvalaikio veiklos ir yra būtinas šių veiklų naudos komponen-
tas. Būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp veiksmų, kurių tikslas yra sumažinti nepriimtinus 
pavojus vaikų aplinkoje, tokius kaip eismo ribojimas vietos gatvėse, gatvių apšvietimo 
pagerinimas, saugių ribų mokyklų žaidimų aikštelėse sukūrimas, iš vienos pusės, ir vai-
kų informavimo, aprūpinimo ir įgalinimo imtis būtinų atsargumo priemonių, siekiant 
padidinti jų pačių saugumą, iš kitos pusės. Geriausi vaiko interesai ir įsiklausymas į vaiko 
patirtis ir rūpesčius turėtų būti tarpininkavimo principas, siekiant nustatyti pavojaus, su 
kuriuo gali susidurti vaikai, lygį.

40. Galimybė pažinti gamtos pasaulį. Vaikai įgyja supratimą apie gamtos pasaulį, prade-
da jį vertinti ir juo rūpintis, jame dalyvaudami, taip pat įsitraukdami į savivada pagrįstą 
žaidimą ir jį tyrinėdami kartu su suaugusiaisiais, kurie perduoda informaciją apie gam-
tos stebuklą ir svarbą. Prisiminimai apie vaikystės žaidimus ir laisvalaikį gamtoje stipri-
na išteklius, padedančius susidoroti su stresu, įkvepiančius dvasinio stebuklo jausmą ir 
skatinančius rūpintis Žeme. Žaidimas natūralioje aplinkoje taip pat prisideda prie judru-
mo, pusiausvyros, kūrybiškumo, socialinio bendradarbiavimo ir koncentracijos. Ryšys su 
gamta, palaikomas užsiimant sodininkyste, derliaus nuėmimo, ceremonijų ir taikių ap-
mąstymų metu, yra labai svarbus daugelio kultūrų menų ir paveldo aspektas. Vis labiau 
urbanizuotame ir privatizuotame pasaulyje vaikų galimybė patekti į parkus, sodus, miš-
kus, paplūdimius ir kitas gamtos zonas mažėja, ir labiausiai tikėtina, kad vaikai iš miesto 
vietovių, kurių gyventojai gauna mažas pajamas, neturės tinkamų galimybių patekti į 
žaliąsias zonas.

41. Spaudimas dėl mokymosi rezultatų. Daugelyje pasaulio dalių dauguma vaikų neturi 
galimybės pasinaudoti savo teisėmis pagal 31 straipsnį, nes didelis dėmesys skiriamas 
formaliojo mokymosi rezultatams, pavyzdžiui:
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– švietimas ankstyvojoje vaikystėje vis labiau kreipia dėmesį į akademinius tikslus ir for-
malųjį mokymąsi, todėl nukenčia dalyvavimas žaidimuose ir visapusiškas vystymasis;

– užmokyklinis mokymasis ir namų darbai įsibrauna į vaikų laiką, kuris galėtų būti 
skirtas laisvai pasirinktai veiklai;

– mokymo programa ir kasdieninis tvarkaraštis dažnai neapima žaidimo, laisvalaikio 
ir poilsio būtinybės ar tokių veiklų galimybės;

– formalių ar didaktinio ugdymo metodų naudojimas klasėse nepasinaudoja akty-
vaus ir žaismingo mokymosi privalumais;

– ryšys su gamta silpnėja daugelyje mokyklų, nes vaikai privalo vis daugiau laiko pra-
leisti patalpose;

– kai kuriuose šalyse kultūrinės ir meninės veiklos galimybės ir meno pedagogų skai-
čius mokyklose mažėja, nes pirmenybė teikiama akademinio pobūdžio mokymo 
dalykams;

– apribojimai, susiję su žaidimu mokykloje, kliudo pasinaudoti kūrybiškumo, tyrinėji-
mo ir socialinio vystymosi galimybėmis.

42. Per daug struktūruoti ir suplanuoti tvarkaraščiai. Daugumai vaikų gebėjimą įgyven-
dinti 31 straipsnyje numatytas teises riboja suaugusiųjų primestos veiklos, įskaitant pri-
valomas sporto šakas, reabilitacines veiklas neįgaliems vaikams ar namų ruošos darbus, 
ypač mergaitėms, kurios palieka mažai laiko arba jo visai nepalieka savivada pagrįstoms 
veikloms. Jeigu vyriausybės skiria finansavimą, tokios investicijos dažnai būna nukreip-
tos į organizuotą varžybinį laisvalaikį, kartais iš vaikų reikalaujama arba jie yra spaudžia-
mi dalyvauti jaunimo organizacijose, kurių negali pasirinkti. Vaikai turi teisę į laiką, kurio 
nenustato ir nekontroliuoja suaugusieji, taip pat į laiką, kai jiems neprimetami jokie rei-
kalavimai. Tai iš esmės reiškia, kad vaikai gali nedaryti nieko, jei to nori. Iš tikrųjų, veiklos 
nebuvimas gali tapti kūrybiškumo stimulu. Siauras viso vaiko laisvalaikio laiko sutelki-
mas į suplanuotas ar varžybines veiklas gali pakenkti vaiko fizinei, emocinei, pažintinei 
ir socialinei gerovei.6

43. 31 straipsnio nepaisymas vystymosi programose. Daugelyje šalių su vaikų priežiūra 
ir vystymusi ankstyvojoje vaikystėje susijusi veikla išskirtinai susitelkia į vaiko išgyveni-
mo klausimus ir neatsižvelgia į sąlygas, kurios leidžia vaikams klestėti. Dažnai progra-
mos sprendžia mitybos, imunizacijos ir ikimokyklinio ugdymo klausimus ir nekreipia 
dėmesio į žaidimą, laisvalaikį, kultūrą ir menus. Programas vykdantys darbuotojai nėra 
tinkamai paruošti palaikyti šiuos vaiko vystymosi poreikių aspektus.

44. Investicijų į kultūrines ir menines vaikų galimybes stoka. Dažnai vaikų galimy-
bes dalyvauti kultūrinėje ir meninėje veikloje riboja daugybė veiksnių, įskaitant tėvų  

6 Marta Santos Pais, „The Convention on the Rights of the Child“, OHCHR, Manual on Human Rights Reporting (Ženeva, 
1997), 393–505 psl.
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paramos stoką, dalyvavimo mokesčius, transporto paslaugų stoką, į suaugusiuosius 
orientuotų parodų, spektaklių ir renginių organizavimą, nesugebėjimą įtraukti vaikus į 
turinį, dizainą, vietą ir teikimo formas. Būtina skirti didesnį dėmesį erdvių kūrimui, sie-
kiant skatinti kūrybiškumą. Meno ir kultūros vietų valdytojai turėtų pažvelgti už fizinių 
erdvių ribų, kad apsvarstytų, kaip jų programos atspindi ir reaguoja į atstovaujamų ben-
druomenių kultūrinį gyvenimą. Vaikų dalyvavimas meninėje veikloje reikalauja labiau 
į vaikus orientuoto požiūrio, kuriuo vadovaujantis, užsakomi ir demonstruojami vaikų 
kūriniai, o vaikai įtraukiami į siūlomas struktūras ir programas. Toks dalyvavimas vaikys-
tėje gali stimuliuoti kultūrinius interesus visam gyvenimui.

45. Didėjantis elektroninės žiniasklaidos vaidmuo. Vaikai visuose pasaulio regionuose 
vis daugiau laiko praleidžia žaisdami, užsiimdami laisvalaikio, kultūrine ir menine veikla 
kaip vartotojai ir kūrėjai, naudodamiesi įvairiomis skaitmeninėmis platformomis ir ži-
niasklaidos priemonėmis, įskaitant televizijos žiūrėjimą, pranešimų siuntimą, socialinius 
tinklus, žaidimus, tekstinius pranešimus, muzikos klausymą ir kūrimą, vaizdo įrašų ir fil-
mų žiūrėjimą ir kūrimą, naujų meno formų kūrimą, nuotraukų skelbimą. Informacinės 
ir ryšių technologijos tampa pagrindiniu kasdieninės vaikų realybės aspektu. Šiandien 
vaikai nepastebimai juda tarp realaus gyvenimo ir internetinės aplinkos. Šios platfor-
mos suteikia didžiulę edukacinę, socialinę ir kultūrinę naudą, todėl valstybės dalyvės 
skatinamos imtis visų būtinų priemonių, siekiant visiems vaikams užtikrinti lygias gali-
mybes patirti tokią naudą. Prieiga prie interneto ir socialinės žiniasklaidos yra svarbiau-
sias teisių pagal 31 straipsnį įgyvendinimo veiksnys globalioje aplinkoje.

46. Tačiau, Komitetas reiškia susirūpinimą dėl vis gausėjančių įrodymų apie tai, kiek tokios 
aplinkos, taip pat vaikų jose praleistas laikas, gali būti susijęs su dideliu pavojumi ir žala,7 
pavyzdžiui:

– dėl interneto prieigos ir socialinės žiniasklaidos vaikai susiduria su priekabiavimu 
skaitmeninėje erdvėje, pornografija ir viliojimu internete. Dauguma vaikų lankosi 
interneto kavinėse, kompiuterių klubuose ir žaidimų salėse, kuriose nėra tinkamų 
prieigos ribojimų ar veiksmingų stebėjimo sistemų;

– panašu, kad vis didėjantis dalyvavimo smurtiniuose vaizdo žaidimuose lygis, ypač 
berniukų tarpe, yra susijęs su agresyviu elgesiu, nes žaidimai stipriai įtraukia, yra in-
teraktyvūs ir apdovanoja agresyvų elgesį. Kadangi tokie žaidimai yra žaidžiami pa-
kartotinai, jie sustiprina neigiamą mokymąsi ir gali prisidėti prie sumažėjusio jau-
trumo skausmui ir kitų asmenų kančioms, taip pat agresyvų ir kenksmingą elgesį su 
kitais žmonėmis. Didėjančios internetinių žaidimų galimybės, kai vaikai susiduria 
su pasauliniu naudotojų tinklu be jokių filtrų ar apsaugos priemonių, taip pat kelia 
susirūpinimą;

– dauguma žiniasklaidos priemonių, ypač pagrindinė televizija, neatspindi įvairių visuo-
menėje egzistuojančių kultūrų kalbos, vertybių ir kūrybiškumo. Toks monokultūros  

7 UNICEF, Child Safety Online: Global Challenges and Strategies. Technical report (Florencija, „Innocenti Research Centre“, 
2012).
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vaizdavimas ne tik riboja visų vaikų galimybes gauti naudos iš galimos kultūrinės 
veik los įvairovės, bet taip pat gali įtvirtinti žemesnę nepagrindinių kultūrų vertę. Tele-
vizija taip pat prisideda prie vaikystės žaidimų, dainų, eilėraščių, kurie perduodami iš 
kartos į kartą gatvėse ir žaidimų aikštelėse, praradimo;

– didėjanti priklausomybė nuo su ekranu susijusios veiklos gali sietis su sumažėjusiu 
vaikų fizinio aktyvumo lygiu, prastu miego režimu, didėjančiu nutukimo ir kitų su-
sijusių ligų lygiu.

47. Žaidimo rinkodara ir komercializacija. Komitetas yra susirūpinęs, kad dauguma vai-
kų ir jų šeimų patiria vis didesnį nereguliuojamos žaislų ir žaidimų gamintojų vykdo-
mos komercializacijos ir rinkodaros poveikį. Tėvai patiria spaudimą pirkti vis daugiau 
gaminių, kurie gali pakenkti jų vaikų vystymuisi arba neskatina kūrybiško žaidimo, 
pvz., gaminius, kurie reklamuoja televizijos laidas, vaizduojančias sukurtus veikėjus 
ir siužetus, kurie neskatina išradingo tyrinėjimo, žaislus su mikroschemomis, kurie 
paverčia vaikus pasyviais stebėtojais, rinkinius su iš anksto nustatytu veiklos mode-
liu, žaislus, kurie prisideda prie tradicinių lyčių stereotipų įtvirtinimo arba ankstyvos 
mergaičių seksualizacijos, žaislus, kurių sudėtyje yra pavojingų detalių ar cheminių 
medžiagų, tikroviškus karinės tematikos žaislus ir žaidimus. Pasaulinė rinkodara taip 
pat gali susilpninti vaikų dalyvavimą tradiciniame kultūriniame ir meniniame savo 
bendruomenės gyvenime.

 

VII. VAIKAI, KURIEMS REIKIA SKIRTI YPATINGĄ DĖMESĮ,   
   SIEKIANT ĮGYVENDINTI JŲ TEISES PAGAL 31 STRAIPSNĮ

48. Mergaitės. Reikšmingų kliūčių, tokių kaip namų ūkio pareigos, brolių ir seserų bei šei-
mos narių priežiūra, tėvų išreiškiamas susirūpinimas dėl saugumo, tinkamų priemonių 
trūkumas ir kultūrinės prielaidos, kurios riboja mergaičių lūkesčius ir elgesį, derinys gali 
sumažinti jų galimybes naudotis 31 straipsnyje nurodytomis teisėmis, ypač paauglystė-
je. Be to, lyčių diferenciacija vadinamajame mergaičių ir berniukų žaidime, kurį skatina 
tėvai, globėjai, žiniasklaida ir žaidimų ir žaislų gamintojai palaiko tradicinį lyčių vaidme-
nų pasidalijimą visuomenėje. Duomenys rodo, kad berniukams skirti žaidimai parengia 
juos sėkmei įvairiose profesinėse ir kitose modernios visuomenės aplinkose, ir priešin-
gai, mergaičių žaidimai nukreipia jas į privačias namų sferas ir būsimus žmonų ir mo-
tinų vaidmenis. Dažnai paaugliai ir paauglės yra atgrasomi nuo dalyvavimo bendrose 
laisvalaikio veiklose. Be to, dažniausiai mergaitės rečiau užsiima fizine veikla ir dalyvauja 
organizuotuose žaidimuose dėl išorinės kultūros poveikio, sau primestos atskirties arba 
tinkamų galimybių stokos. Šis modelis kelia susirūpinimą, atsižvelgiant į įrodytą fizinę, 
psichologinę, socialinę ir intelektinę naudą, susijusią su dalyvavimu sportinėje veikloje.8 
Komitetas, atsižvelgdamas į plačiai paplitusias ir prasismelkiančias kliūtis, kurios trukdo 
mergaitėms įgyvendinti savo teises pagal 31 straipsnį, ragina valstybes dalyves imtis 

8 1978 m. UNESCO Tarptautinė fizinio lavinimo ir sporto chartija.
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veiksmų kovoti su lyčių stereotipais, kurie sudaro ir sustiprina diskriminacijos modelius 
ir galimybių nelygybę.

49. Skurstantys vaikai. Galimybių pasinaudoti infrastruktūra stoka, dalyvavimo kaina, pa-
vojingi ir apleisti rajonai, būtinybė dirbti ir bejėgiškumo pojūtis bei marginalizacija pri-
sideda prie neturtingiausių vaikų atskirties 31 straipsnyje įtvirtintų teisių įgyvendinimo 
atžvilgiu. Dauguma vaikų susiduria ne tik su pavojais jų sveikatai ir saugumui už namų 
ribų, bet ir namų aplinkoje, kurioje žaidimui ar laisvalaikiui lieka mažai vietos arba jos iš 
viso nėra. Tėvų neturintys vaikai yra ypač pažeidžiami dėl teisių pagal 31 straipsnį ne-
tekimo. Gatvės vaikai neturi žaidimo galimybių ir dažnai yra aktyviai šalinami iš miesto 
parkų ir žaidimų aikštelių, tačiau jie pasitelkia savo kūrybiškumą, kad panaudotų ne-
formalią gatvės aplinką žaidimo galimybėms. Savivaldybės privalo pripažinti parkų ir 
žaidimų aikštelių svarbą, įgyvendindamos skurde gyvenančių vaikų teises, numatytas 
31 straipsnyje, ir dalyvauti diskusijose su jais dėl politikos, planavimo ir plėtros iniciaty-
vų. Valstybės privalo imtis veiksmų, siekdamos visiems vaikams užtikrinti kultūrinės ir 
meninės veiklos galimybes, taip pat vienodas žaidimo ir laisvalaikio galimybes.

50. Neįgalūs vaikai. Daugialypės kliūtys trukdo neįgaliems vaikams pasinaudoti teisėmis 
pagal 31 straipsnį. Tokios kliūtys apima pašalinimą iš mokyklos, neformalias ir sociali-
nes vietas, kuriose formuojasi draugystės ir vyksta žaidimai bei laisvalaikio veikla, izo-
liaciją namuose, neįgaliems vaikams priešiškas ir juos atstumiančias kultūrines pažiūras 
ir neigiamus stereotipus; fizinį, be viso kito, viešųjų erdvių, parkų, žaidimų aikštelių ir 
įrangos, kino teatrų, teatrų, koncertų salių, sporto įrenginių ir arenų neprieinamumą, 
politikas, kurios pašalina juos iš sporto ar kultūrinių vietų dėl saugumo priežasčių, ben-
dravimo kliūtis ir negebėjimą parūpinti vertimo ir prisitaikančių technologijų, galimy-
bių pasinaudoti transporto paslaugomis trūkumą. Neįgalūs vaikai taip pat gali susidurti 
su kliūtimis pasinaudoti savo teisėmis, jeigu trūksta investicijų, kurios pagerintų radijo, 
televizijos, kompiuterių ir planšečių prieinamumą, įskaitant pagalbinių technologijų 
naudojimą. Todėl Komitetas pritaria Neįgaliųjų teisių konvencijos 30 straipsniui, kuris 
akcentuoja valstybių dalyvių įsipareigojimus užtikrinti, kad neįgalūs vaikai turėtų vie-
nodas galimybes kartu su kitais vaikais dalyvauti žaidimuose, pramoginėje ir laisvalaikio 
bei sportinėje veikloje, įskaitant pagrindinę ugdymo sistemą. Aktyvios priemonės yra 
būtinos, siekiant pašalinti kliūtis ir pagerinti prieigą ir prieinamumą prie integracinių 
galimybių neįgaliems vaikams dalyvauti visose šiose veiklose.9

51. Vaikai institucijose. Dauguma vaikų dalį ar visą savo vaikystę praleidžia institucijose, 
pvz., stacionarios globos namuose ir mokyklose, sulaikymo centruose, kuriuose žaidi-
mo, laisvalaikio ir dalyvavimo kultūriniame ir meniniame pasaulyje galimybės gali būti 
ribotos ar jų iš viso nebūti. Komitetas pabrėžia, kad valstybės privalo siekti vaikų deins-
titucionalizacijos, bet kol toks tikslas bus pasiektas, valstybės turėtų sukurti priemones, 
siekdamos užtikrinti, kad visos tokios institucijos garantuotų vietą ir galimybes vaikams 
bendrauti su savo bendraamžiais bendruomenės aplinkoje, žaisti ir dalyvauti žaidimuo-
se, fizinėje veikloje, kultūriniame ir meniniame gyvenime. Tokios priemonės neturėtų 
apsiriboti privaloma ar organizuota veikla. Be to, vaikams būtina saugi ir stimuliuojanti 

9 Bendrasis komentaras Nr. 9 (2006) dėl neįgalių vaikų teisių.
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aplinka, kurioje vaikai galėtų laisvai įsitraukti į žaidimus ir laisvalaikio veiklą. Kai tik įma-
noma vaikai turėtų gauti tokias galimybes vietos bendruomenėse. Ilgą laiką instituci-
jose gyvenantiems vaikams taip pat reikia tinkamos literatūros, periodinių leidinių ir 
interneto prieigos, taip pat paramos, kuri sudarytų sąlygas pasinaudoti tokiais ištekliais. 
Siekiant sukurti reikiamą aplinką, kuri užtikrintų, kad kiekvienas institucijoje gyvenan-
tis vaikas galėtų įgyvendinti savo teises pagal 31 straipsnį, būtina skirti laiko, užtikrin-
ti tinkamą erdvę, išteklius ir įrangą, kvalifikuotus ir motyvuotus darbuotojus ir atskirus  
biudžetus.

52. Vaikai iš vietos gyventojų ir mažumos bendruomenių. Diskriminacija dėl tautybės, 
religijos, rasės ar kastos gali trukdyti vaikams įgyvendinti savo teises pagal 31 straipsnį. 
Priešiškumas, asimiliavimo politika, atstūmimas, smurtas ir diskriminacija gali sudaryti 
kliūtis vietiniams ir mažumų vaikams dalyvauti savo kultūrinėse praktikose, ritualuose 
ir pamaldose, taip pat sportinėje veikloje, žaidynėse, kultūrinėje veikloje, žaidimuose ir 
laisvalaikio veikloje kartu su kitais vaikais. Valstybės privalo pripažinti, apsaugoti ir gerb-
ti mažumos grupių teisę dalyvauti kultūriniame visuomenės, kurioje gyvena, gyvenime 
ir laisvalaikio veikloje, taip pat išsaugoti, remti ir kurti savo pačių kultūrą.10 Tačiau, vieti-
nių gyventojų bendruomenių vaikai taip pat turi teisę patirti ir tyrinėti kultūras, kurios 
peržengia jų pačių šeimos tradicijų ribas. Kultūrinės ir meninės programos turi remtis 
integracija, dalyvavimu ir nediskriminavimu.

53. Vaikai konfliktų, humanitarinių ir stichinių nelaimių situacijose. Dažnai 31 straipsnyje 
numatytoms teisėms suteikiamas mažesnis prioritetas konfliktų ar nelaimių situacijose, 
kai pirmenybė teikiama maistui, prieglobsčiui ir vaistams. Tačiau tokiose situacijose žai-
dimo, laisvalaikio ir kultūrinės veiklos galimybės gali atlikti svarbų terapinį ir reabilitacinį 
vaidmenį ir padėti vaikams atgauti normalumo ir džiaugsmo jausmą po to, kai jie patyrė 
netektį, buvo perkelti ar patyrė traumą. Pavyzdžiui, žaidimas, muzika, poezija ar drama 
gali padėti netektį, smurtą, prievartą ar išnaudojimą patyrusiems vaikams pabėgėliams 
įveikti emocinį skausmą ir atgauti savo gyvenimų kontrolę. Tokios veiklos gali atkurti ta-
patybės jausmą, padėti suprasti tai, kas įvyko ir suteikti galimybes vėl patirti malonumą 
ir džiaugsmą. Dalyvavimas kultūrinėje ir meninėje veikloje, taip pat žaidimuose ir lais-
valaikio veikloje suteikia vaikams galimybę įsitraukti į bendrą patirtį, atkurti asmeninės 
vertės ir savivertės jausmą, tyrinėti savo kūrybiškumą ir pasiekti ryšių su kitais ir priklau-
somybės jausmą. Žaidimams skirta aplinka taip pat gali suteikti galimybes stebėtojams 
nustatyti nuo žalingo konfliktų poveikio kenčiančius vaikus.

 

VIII. VALSTYBIŲ DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

54. Pagal 31 straipsnį valstybės dalyvės turi tris įsipareigojimus, siekdamos užtikrinti, 
kad kiekvienas vaikas galėtų pasinaudoti straipsnyje nurodytomis teisėmis be jokios  
diskriminacijos:

10 Jungtinių Tautų deklaracija dėl vietos gyventojų teisių (Generalinės asamblėjos rezoliucijos 61/295 priedas).
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(a) vykdydamos įsipareigojimą gerbti, valstybės dalyvės privalo susilaikyti nuo tiesiogi-
nio ar netiesioginio kišimosi į 31 straipsnyje nurodytų teisių įgyvendinimo procesą;

(b) vykdydamos įsipareigojimą saugoti, valstybės dalyvės privalo imtis veiksmų, kad 
neleistų tretiesiems asmenims trukdyti teisėms pagal 31 straipsnį;

(c) vykdydamos įsipareigojimą įgyvendinti, valstybės dalyvės privalo priimti reikia-
mas teisines, administracines, teismines, biudžetines, skatinimo ir kitas priemones, 
kurių tikslas yra palengvinti naudojimąsi 31 straipsnyje numatytomis teisėmis, pa-
sitelkiant prieinamas paslaugas, aprūpinimą ir galimybes.

55. Nors Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte nurodomas laips-
niškas ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių įgyvendinimas ir pripažįstamos dėl ri-
botų išteklių iškylančios problemos, jame numatomas konkretus ir tęstinis įsipareigoji-
mas valstybėms dalyvėms, net jei ištekliai yra nepakankami, „siekti užtikrinti didžiausias 
įmanomas galimybes naudotis atitinkamomis teisėmis, esant vyraujančioms aplinky-
bėms“11, todėl neleidžiamos jokios regreso tvarka taikomos priemonės teisių pagal  
31 straipsnį atžvilgiu. Jeigu valstybė imsis tokios apgalvotos priemonės, ji turėtų įrodyti, 
kad atidžiai apsvarstė visas alternatyvas, taip pat atsižvelgė į vaikų pažiūras susijusiu 
klausimu, o sprendimas buvo pagrįstas, atsižvelgiant į Konvencijoje numatytas teises.

56. Įsipareigojimas gerbti apima specialių priemonių priėmimą. Tokių priemonių tikslas – 
užtikrinti pagarbą kiekvieno vaiko, individualiai ar kartu su kitais, teisei įgyvendinti savo 
teises pagal 31 straipsnį, įskaitant:

(a) paramą globėjams. Tėvai ir globėjai turėtų gauti rekomendacijas, paramą, be to, 
turėtų būti sudarytos palankios sąlygos teisių pagal 31 straipsnį atžvilgiu, vadovau-
jantis Konvencijos 18 straipsnio 2 dalimi. Tokia parama galėtų būti teikiama kaip 
praktinės rekomendacijos, pavyzdžiui, kaip išklausyti vaikus žaidimo metu, sukurti 
vaikų žaidimams palankią aplinką, sudaryti sąlygas vaikams laisvai žaisti, įsitraukti į 
žaidimus kartu su vaikais. Be to, būtų galima atkreipti dėmesį į kūrybiškumo ir ga-
bumų skatinimo svarbą, pusiausvyros tarp saugumo ir atradimų išlaikymą, žaidimo 
svarbą vystymuisi ir kontroliuojamą supažindinimą su kultūrine, menine ir laisvalai-
kio veikla.

(b) sąmoningumo didinimą. Valstybės turėtų investuoti į priemones, kurios siekia ko-
voti su plačiai paplitusiomis kultūrinėmis pažiūromis, priskiriančiomis mažą vertę 
31 straipsnyje numatytoms teisėms, įskaitant:

– visuomenės informavimą apie teisę į žaidimą, pramogas, poilsį, laisvalaikį ir 
dalyvavimą kultūrinėje ir meninėje veikloje ir jų svarbą visų amžiaus grupių 
berniukams ir mergaitėms, kad jie galėtų mėgautis vaikyste, taip pat priside-
dant prie optimalaus vaiko vystymosi ir kuriant teigiamo mokymosi aplinkas;

11 Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 3 (1990) dėl valstybių dalyvių įsipareigojimų 
pobūdžio 11 paragrafas.
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– priemones kovoti su paplitusiomis neigiamomis pažiūromis, ypač paauglių 
atžvilgiu, kurios gali riboti vaikų galimybes naudotis savo teisėmis pagal  
31 straipsnį. Ypač svarbu sukurti galimybes vaikams atstovauti save žiniasklai-
dos priemonėse.

57. Vykdydamos įsipareigojimą saugoti, valstybės dalyvės privalo imtis veiksmų, kad neleis-
tų tretiesiems asmenims kištis ar riboti 31 straipsnyje numatytų teisių. Todėl valstybės 
privalo užtikrinti:

(a) nediskriminavimą. Būtina priimti teisės aktus, kurie užtikrintų visiems vaikams 
galimybę be jokios diskriminacijos dalyvauti laisvalaikio, kultūrinėje ir meninėje 
aplinkoje, įskaitant viešąsias ir privačias erdves, parkus, žaidimo aikšteles, sportinės 
veiklos vietas, muziejus, kino teatrus, bibliotekas, teatrus, taip pat užsiimti kultūrine 
veikla, naudotis paslaugomis ir dalyvauti renginiuose;

(b) nevalstybinių veikėjų reguliavimą. Būtina priimti teisės aktus, taisykles ir gaires, 
taip pat užtikrinti būtinas biudžeto lėšas ir veiksmingus stebėsenos ir vykdymo me-
chanizmus, siekiant užtikrinti, kad visi pilietinės visuomenės nariai, įskaitant įmonių 
sektorių, laikytųsi 31 straipsnio nuostatų, įskaitant, be viso kito:

– visų vaikų užimtumo užtikrinimą, siekiant garantuoti tinkamus darbo pobū-
džio, laiko ir dienų skaičiaus ribojimus, poilsio laikotarpius ir laisvalaikio ir po-
ilsio infrastruktūrą, atitinkančius didėjančius vaikų gebėjimus. Valstybės taip 
pat raginamos ratifikuoti ir įgyvendinti TDO konvencijas Nr. 79, 90, 138 ir 182;12

– žaidimo ir laisvalaikio infrastruktūros, žaislų ir žaidimų įrangos saugumo ir pri-
einamumo standartų sukūrimą;

– įsipareigojimus įtraukti nuostatas ir galimybes įgyvendinti teises pagal  
31 straipsnį miesto ir kaimo plėtros pasiūlymuose;

– apsaugą nuo kultūrinės, meninės ar pramoginės medžiagos, kuri gali būti ža-
linga vaikų gerovei, įskaitant apsaugos ir klasifikavimo sistemas, reguliuojan-
čias žiniasklaidos transliacijas ir kino filmus, atsižvelgiant į 13 straipsnio dėl iš-
raiškos laisvės ir 18 straipsnio dėl tėvų pareigų nuostatas;

– realių karo žaidimų ir žaislų vaikams gamybą draudžiančių taisyklių priėmimą;

(c) vaikų apsaugą nuo žalos. Būtina priimti ir įgyvendinti su žaidimu, laisvalaikiu, 
sportu, kultūra ir menu susijusias vaiko apsaugos politikas, procedūras, profesinės 
etikos taisykles, kodeksus ir standartus, skirtus visiems su vaikais dirbantiems spe-
cialistams. Be to, būtina pripažinti poreikį apsaugoti vaikus nuo galimos žalos, kurią 
gali sukelti kiti vaikai, įgyvendindami savo teises pagal 31 straipsnį;13

12 TDO konvencijos Nr. 79 dėl vaikų ir jaunuolių naktinio darbo apribojimo nepramoniniuose darbuose; Nr. 90 dėl jaunuo-
lių naktinio darbo pramonėje; Nr. 138 dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus; Nr. 182 dėl blogiausių vaikų darbo formų ir 
neatidėliotinų veiksmų jam panaikinti.

13 Bendrasis komentaras Nr. 13 (2011) dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo bet kokios formos smurto.
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(d) saugumą internete. Būtina priimti priemones, kurios skatintų interneto prieigą ir 
prieinamumą, taip pat vaikų saugumą. Tokios priemonės turėtų apimti teisių vai-
kams suteikimą ir informavimą, kad vaikai galėtų saugiai naudotis internetu, taptų 
savimi pasitikinčiais ir atsakingais piliečiais skaitmeninėje aplinkoje, taip pat, su-
sidūrę su piktnaudžiavimu ar netinkamą veiklą, apie juos praneštų. Be to, būtinos 
priemonės sumažinti smurtaujančių suaugusiųjų nebaudžiamumą, priimant teisės 
aktus, pasitelkiant tarptautinį bendradarbiavimą, ribojant prieigą prie žalingos ir 
suaugusiesiems skirtos medžiagos ir žaidimų tinklo, gerinant tėvų, mokytojų ir 
sprendimus priimančių asmenų informavimą, kad būtų padidintas informuotumas 
apie galimą su agresyviais žaidimais susijusią žalą ir sukurtos saugesnį ir patrauk-
lesnį pasirinkimą vaikams remiančios strategijos;

(e) saugumą po konflikto. Būtina imtis aktyvių priemonių, siekiant atkurti ir apsaugoti 
teises pagal 31 straipsnį pokonfliktinėse ir nelaimių situacijose, įskaitant, be viso kito:

– skatinti žaidimą ir kūrybinę išraišką, kad būtų skatinamas atsparumas ir psi-
chologinis gijimas;

– sukurti ar atkurti saugias erdves, įskaitant mokyklas, kur vaikai galėtų dalyvauti 
žaidimuose ir laisvalaikio veikloje kaip jų gyvenimo normalizavimo procese;

– zonose, kuriose sausumos minos sukelia grėsmę vaikų saugumui, būtinos in-
vesticijos, siekiant užtikrinti visišką tokių zonų išvalymą nuo sausumos minų ir 
kasetinių bombų.14

(f ) rinkodarą ir žiniasklaidą. Būtina inicijuoti veiksmus, siekiant:

– peržiūrėti su žaislų ir žaidimų vaikams komercializacija susijusias politikas, 
įskaitant vaikams skirtose televizijos programose ir tiesiogiai susijusiose rekla-
mose, ypatingą dėmesį skiriant toms programoms ir reklamoms, kurios rekla-
muoja smurtą, seksualiai vaizduoja mergaites ir berniukus ir sustiprina lyties ir 
negalios stereotipus;

– riboti reklamos poveikį vaikams geriausiu eterio laiku transliuojamose 
programose.

(g) skundų teikimo mechanizmus. Būtina sukurti nepriklausomus, veiksmingus, sau-
gius ir prieinamus mechanizmus, kad vaikai galėtų pateikti skundus ir siekti žalos 
atlyginimo, jeigu jų teisės pagal 31 straipsnį yra pažeidžiamos.15 Vaikai turi žinoti, 
kam jie gali pateikti skundus ir kaip gali tai padaryti (procedūra). Valstybės ragi-
namos pasirašyti ir ratifikuoti Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl 
pranešimo procedūros, kuris sudarys sąlygas atskiriems vaikams pateikti skundus 
dėl pažeidimų.

14 Protokolas dėl likusių nuo karo sprogmenų (Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų V protokolas).
15 Bendrasis komentaras Nr. 2 (2002) dėl nepriklausomų nacionalinių žmogaus teisių institucijų vaidmens, skatinant ir sau-

gant vaiko teises.
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58. Vykdydamos įsipareigojimą įgyvendinti, valstybės dalyvės privalo priimti įvairias prie-
mones, kad užtikrintų visų 31 straipsnyje numatytų teisių įgyvendinimą. Vadovaujantis 
Konvencijos 12 straipsniu, visos tokios priemonės ir nacionaliniu, ir vietos lygiu, įskaitant 
planavimo, kūrimo, plėtros, įgyvendinimo ir stebėsenos procesus, turėtų būti sukurtos, 
bendradarbiaujant su vaikais, taip pat nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruo-
meninėmis organizacijomis, pavyzdžiui, vaikų klubais ir asociacijomis, bendruomeni-
nėmis menų ir sporto grupėmis, neįgalius vaikus ir suaugusiuosius atstovaujančiomis 
organizacijomis, mažumos bendruomenių atstovais ir žaidimo organizacijomis.16 Visų 
pirma būtina atsižvelgti į šiuos aspektus:

(a) teisės aktus ir planavimą. Komitetas primygtinai ragina valstybes apsvarsty-
ti galimybę priimti teisės aktus, siekiant kiekvienam vaikui užtikrinti teises pagal  
31 straipsnį, kartu su įgyvendinimo tvarkaraščiu. Tokie teisės aktai turėtų spręsti 
pakankamumo principo klausimą – visiems vaikams turėtų būti suteikta pakanka-
mai laiko ir vietos pasinaudoti savo teisėmis. Be to, reikėtų apsvarstyti galimybę 
parengti specialų 31 straipsnio planą, politiką ar sistemą arba įtraukti jį į bendrą na-
cionalinių veiksmų planą dėl Konvencijos įgyvendinimo. Toks planas turėtų spręsti 
31 straipsnio poveikį visų amžiaus grupių mergaitėms ir berniukams, taip pat mar-
ginalizuotoms grupėms ir bendruomenėms priklausantiems vaikams, ir turėtų pri-
pažinti, kad vienodai svarbu suteikti laiką ir erdvę savivada pagrįstai vaikų veiklai 
kaip ir suteikti infrastruktūrą ir galimybes užsiimti organizuota veikla;

(b) duomenų rinkimą ir tyrimus. Būtina sukurti atitikties rodiklius ir stebėsenos bei 
įgyvendinimo vertinimo mechanizmus, siekiant užtikrinti atskaitomybę vaikams 
dėl įsipareigojimų pagal 31 straipsnį įgyvendinimo. Valstybės privalo rinkti duome-
nis apie gyventojus, kurie būtų išskaidyti pagal amžių, lytį, tautybę ir negalią, taip 
pat siekti suprasti vaikų įsitraukimo į žaidimą, laisvalaikį ir kultūrinį ir meninį gyveni-
mą mastą ir pobūdį. Tokia informacija turėtų informuoti planavimo procesus ir su-
teikti pagrindą įgyvendinimo pažangai įvertinti. Taip pat būtina atlikti tyrimus apie 
kasdienį vaikų ir jų globėjų gyvenimą, būsto ir gyvenamojo rajono sąlygų poveikį, 
siekiant suprasti, kaip jie naudoja vietos aplinkas, kliūtis, su kuriomis susiduria, nau-
dodamiesi teisėmis pagal 31 straipsnį, tokioms kliūtims įveikti taikomus požiūrius ir 
tokioms teisėms įgyvendinti būtinus veiksmus. Tokie tyrimai turėtų aktyviai įtraukti 
vaikus, įskaitant vaikus iš labiausiai marginalizuotų bendruomenių;

(c) bendradarbiavimą tarp departamentų nacionalinėse ir savivaldos institucijo-
se. Siekiant planuoti žaidimą, laisvalaikį ir kultūrines ir menines veiklas, būtina tai-
kyti platų ir visapusišką požiūrį, kuris apimtų bendradarbiavimą tarp departamentų 
ir atskaitomybę tarp nacionalinių, regioninių ir savivaldos institucijų. Susiję depar-
tamentai apima ne tik tuos, kurie dirba su vaikais, pavyzdžiui, sveikatos, švietimo, 
socialinių paslaugų, vaiko apsaugos, kultūros, laisvalaikio ir sporto departamentus, 
bet ir vandens ir sanitarijos, būsto, parkų, transporto, aplinkos ir miestų planavimo 
klausimus sprendžiančius departamentus, kurie visi turi reikšmingą poveikį aplin-
kų, kuriuose vaikai gali įgyvendinti teises pagal 31 straipsnį, sukūrimui;

16 Bendrasis komentaras Nr. 12 (2009) dėl vaiko teisės būti išklausytam.
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(d) biudžetus. Biudžetai turėtų būti peržiūrėti, siekiant užtikrinti, kad vaikų kultūrinei, 
meninei, sportinei, laisvalaikio ir žaidimų veiklai skirtos lėšos įtrauktų ir proporcin-
gai atstovautų visus vaikus kaip populiacijos dalį, taip pat būtų paskirstytos visų 
amžiaus grupių vaikams, pavyzdžiui, biudžetinės lėšos vaikams skirtų knygų, žur-
nalų ir laikraščių kūrimui ir platinimui, įvairiai formaliai ir neformaliai meninei vai-
kų išraiškai, prieinamai įrangai, pastatams ir viešosioms erdvėms, ištekliams infra-
struktūrai (sporto klubams ar jaunimo centrams). Būtina apsvarstyti priemonių 
sąnaudas, kurių reikia, siekiant užtikrinti galimybes labiausiai marginalizuotiems 
vaikams, įskaitant įsipareigojimą suteikti tinkamas sąlygas, kad būtų garantuotos 
vienodos galimybės neįgaliems vaikams;

(e) universalų dizainą.17 Investicijos į universalų dizainą yra būtinos žaidimo, laisva-
laikio, kultūrinės ir meninės veiklos, sporto galimybėms, pastatams, įrangai ir pas-
laugoms, atitinkančioms įsipareigojimą skatinti integraciją ir apsaugoti neįgalius 
vaikus nuo diskriminacijos. Valstybės turėtų bendrauti su nevalstybiniais veikėjais, 
siekdamos užtikrinti universalaus dizaino įgyvendinimą visų medžiagų ir vietų pla-
navimo ir gamybos procesuose, pavyzdžiui, asmenims neįgaliųjų vežimėliuose pri-
taikyti įėjimai, taip pat universalus dizainas žaidimų aplinkai, įskaitant mokyklose 
esančias aplinkas;

(f ) savivaldos planavimą. Vietos savivaldybės turėtų įvertinti aprūpinimą žaidimo ir 
laisvalaikio infrastruktūra, siekdamos užtikrinti vienodas galimybes visoms vaikų 
grupėms, pavyzdžiui, atliekant poveikio vaikams vertinimą. 31 straipsnyje nurody-
tus įsipareigojimus atitinkantis viešasis planavimas turėtų teikti pirmenybę aplinkų, 
kurios skatina vaiko gerovę, sukūrimui. Siekiant sukurti reikiamas ir vaikams palan-
kias miesto ir kaimo aplinkas, būtina atsižvelgti, be viso kito, į šiuos aspektus:

– galimybę pasinaudoti saugiais ir visiems vaikams prieinamais integraciniais 
parkais, bendruomenės centrais, sporto ir žaidimų aikštelėmis;

– saugių gyvenamųjų aplinkų, skirtų laisvam žaidimui, sukūrimą, įskaitant erd-
vių, kuriose žaidėjai, pėstieji ir dviratininkai turi pirmenybę, projektavimą;

– viešojo saugumo priemones, skirtas apsaugoti žaidimų ir laisvalaikio zonas 
nuo vaikų saugumui pavojų keliančių asmenų ar grupių;

– galimybes patekti į suformuotas žaliąsias zonas, dideles atviras erdves ir gamtą 
žaidimams ir poilsiui, užtikrinant saugias, įperkamas ir prieinamas transporto 
paslaugas;

– kelių eismo priemones, įskaitant greičio ribojimą, taršos lygius, perėjas prie 
mokyklų, šviesoforus, taip pat greičio mažinimo priemones, siekiant užtikrinti 
vaikų teisę saugiai žaisti vietos bendruomenėse;

17 Terminą „universalus dizainas“ sukūrė Ronald Mace, siekdamas apibūdinti visų produktų ir sukurtos aplinkos projektavi-
mo koncepciją, kad ji būtų estetinė ir ją galėtų, kiek įmanoma, naudoti kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo amžiaus, 
gebėjimo ar kilmės (taip pat žr. Neįgaliųjų teisių konvencijos 4 straipsnio 1 dalies f punktą).
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– klubų steigimą, aprūpinimą sporto įrenginiais, organizuotų žaidimų ir veik-
lų organizavimą visų amžiaus grupių mergaitėms ir berniukams iš visų  
bendruomenių;

– specialias ir įperkamas kultūrines veiklas visų amžiaus grupių vaikams iš visų 
bendruomenių, įskaitant teatrą, šokį, muziką, meno parodas, bibliotekas ir 
kino teatrus. Toks aprūpinimas tūrėtų apimti galimybes vaikams kurti savo 
kultūrines formas, taip pat sudaryti galimybes dalyvauti suaugusiųjų vaikams 
sukurtose veiklose;

– visų kultūrinių politikų, programų ir institucijų peržiūrą, siekiant užtikrinti jų 
prieinamumą ir aktualumą visiems vaikams, taip pat užtikrinti, kad jos atsi-
žvelgtų į vaikų poreikius ir siekius ir palaikytų besiformuojančias jų kultūrines 
praktikas.

(g) mokyklas. Švietimo aplinka atlieka pagrindinį vaidmenį, įgyvendinant įsipareigoji-
mus pagal 31 straipsnį, įskaitant:

– fizinę aplinką. Valstybės dalyvės turėtų stengtis užtikrinti aprūpinimą tinkamo-
mis vidaus patalpomis ir lauko plotais, siekdamos sudaryti sąlygas žaidimui, 
sportinei veiklai, žaidynėms ir dramai pamokų metu ir laisvu nuo mokyklos 
metu. Be to, valstybės dalyvės turėtų aktyviai remti vienodas mergaičių ir ber-
niukų žaidimo galimybes, užtikrinti tinkamus sanitarijos įrengimus berniukams 
ir mergaitėms, saugias, tinkamai ir reguliariai tikrinamas žaidimų aikšteles ir 
įrangą, vietas žaidimams, kurios sukurtos taip, kad visi vaikai, įskaitant neįga-
lius vaikus, galėtų vienodai dalyvauti, ir suteiktų galimybes užsiimti visomis 
žaidimo formomis, žaidimo aikštelių vietą ir dizainą, kurie užtikrina tinkamą 
apsaugą ir vaikų dalyvavimą projektavimo ir vystymo procesuose;

– dienos struktūrą. Įstatymų nuostatos ir užduodami namų darbai turėtų užtik-
rinti reikiamą laiką dienos metu, kad vaikai turėtų pakankamai galimybių pail-
sėti ir žaisti, atsižvelgiant į vaikų amžių ir vystymosi poreikius;

– mokymo programą. Laikantis įsipareigojimų pagal 29 straipsnį dėl švietimo 
tikslų, mokyklos programoje turėtų būti numatyta pakankamai laiko ir paskirti 
specialistai, kad vaikai galėtų mokytis, dalyvauti ir kurti kultūrines ir menines 
veiklas, įskaitant muziką, dramą, literatūrą, poeziją ir menus, taip pat sportą ir 
žaidimus;18

– švietimo pedagogiką. Mokymosi aplinka turėtų būti aktyvi ir pagrįsta dalyva-
vimo principu, be to, ypač ankstyvaisiais metais, pasiūlyti žaismingas veiklas ir 
įsitraukimo formas.

(h) mokymą ir gebėjimų stiprinimą. Visi su vaikais dirbantys specialistai arba as-
menys, kurių darbas yra susijęs su vaikais (vyriausybės pareigūnai, pedagogai,  

18 Bendrasis komentaras Nr. 1 (2001) dėl švietimo tikslų.
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sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai, ankstyvojo ugdymo ir glo-
bos srityje dirbantys darbuotojai, planuotojai ir architektai ir kt.) turėtų dalyvau-
ti sisteminguose ir tęstiniuose mokymuose apie vaikų žmogaus teises, įskaitant  
31 straipsnyje numatytas teises. Tokie mokymai turėtų įtraukti rekomendacijas, 
kaip sukurti ir išlaikyti aplinkas, kuriose vaikai galėtų veiksmingiausiai įgyvendinti 
teises pagal 31 straipsnį.

59. Tarptautinis bendradarbiavimas. Komitetas skatina tarptautinį bendradarbiavimą, sie-
kiant įgyvendinti 31 straipsnyje numatytas teises, ir ragina aktyviai bendradarbiauti su 
Jungtinių Tautų agentūromis, įskaitant UNICEF, UNESCO, Jungtinių Tautų vyriausiąjį pa-
bėgėlių komisarą (angl. UNHCR), JT gyvenviečių programą (angl. UN Habitat), Jungtinių 
Tautų vystymosi ir taikos siekimo pasinaudojant sportu darbo grupę (angl. UNOSDP), 
Jungtinių Tautų vystymo programą (angl. UNDP), Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos 
programą (angl. UNEP) ir Pasaulio sveikatos organizaciją, taip pat tarptautinėmis, nacio-
nalinėmis ir vietos nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

IX. PLATINIMAS

60. Komitetas rekomenduoja valstybėms dalyvėms platinti šį bendrąjį komentarą vyriau-
sybinėse ir administracinėse struktūrose, tėvams, kitiems globėjams, vaikams, profesi-
nėms organizacijoms, bendruomenėms ir pilietinei visuomenei. Valstybės dalyvės turė-
tų naudoti visus platinimo kanalus, įskaitant spausdintinę žiniasklaidą, internetą ir vaikų 
bendravimo priemones. Todėl šį bendrąjį komentarą būtina išversti į atitinkamas kalbas, 
įskaitant gestų kalbą, Brailio raštą, parengti neįgaliems vaikams lengvai suprantamus 
formatus, taip pat kultūrą atitinkančias ir vaikams palankias versijas.

61. Valstybės dalyvės raginamos Vaiko teisių komitetui parengti ataskaitas apie priimtas prie-
mones, kurių tikslas yra skatinti visišką 31 straipsnio įgyvendinimą visų vaikų atžvilgiu.
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JUNGTINĖ MOTERŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO KOMITETO BENDROJI REKOMENDACIJA NR. 31 / 
VAIKO TEISIŲ KOMITETO BENDRASIS KOMENTARAS NR. 18 DĖL ŽALINGŲ PRAKTIKŲ 

CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18
2014 m. lapkričio 14 d.

JUNGTINĖ MOTERŲ DISKRIMINACIJOS 
PANAIKINIMO KOMITETO BENDROJI 
REKOMENDACIJA NR. 31 / VAIKO TEISIŲ 
KOMITETO BENDRASIS KOMENTARAS NR. 18 
DĖL ŽALINGŲ PRAKTIKŲ 

I. ĮVADAS

1. Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Vaiko teisių kon-
vencijoje nurodomi teisiškai saistantys įsipareigojimai, apskritai ir konkrečiai susiję su 
žalingų praktikų panaikinimu. Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas ir Vaiko 
teisių komitetas nuolat atkreipė dėmesį į moteris ir vaikus, ypač mergaites, paliečiančias 
praktikas, vykdydami savo įgaliojimus dėl stebėsenos. Atsižvelgdami į sutampančius 
įgaliojimus ir bendrą įsipareigojimą užkirsti kelią, reaguoti ir panaikinti žalingas bet kur 
taikomas bet kokios formos praktikas, Komitetai nusprendė parengtį šią jungtinę ben-
drąją rekomendaciją / bendrąjį komentarą.

II. JUNGTINĖS BENDROSIOS REKOMENDACIJOS /  
BENDROJO KOMENTARO TIKSLAI IR TAIKYMO SRITIS

2. Šios jungtinės bendrosios rekomendacijos / bendrojo komentaro tikslas – išaiškinti 
Konvencijos valstybių dalyvių įsipareigojimus, pateikiant autoritetingas rekomenda-
cijas dėl teisės aktų, politikos ir kitų tinkamų priemonių, kurių būtina imtis, kad būtų 
užtikrintas visiškas jų įsipareigojimų pagal Konvenciją panaikinti žalingas praktikas 
laikymasis.

3. Komitetai pripažįsta, kad žalingos praktikos tiesiogiai ir (arba) dėl ilgalaikio vaikys-
tėje taikytų praktikų poveikio paliečia suaugusias moteris. Todėl ši jungtinė bendroji 
rekomendacija / bendrasis komentaras toliau detalizuoja Konvencijos dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims valstybių dalyvių įsipareigojimus, susijusius 
su atitinkamomis nuostatomis, dėl moterų teisėms įtakos turinčių žalingų praktikų  
panaikinimo.
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4. Be to, Komitetai pripažįsta, kad berniukai taip pat yra smurto, žalingų praktikų ir priešiš-
kumo aukos, todėl būtina spręsti jų teisių klausimą, siekiant juos apsaugoti ir užkirsti ke-
lią smurtui dėl lyties, priešiškumo įtvirtinimui ir lyčių nelygybei vėlesniuose jų gyvenimo 
etapuose. Todėl, šiame dokumente taip pat nurodomi Vaiko teisių konvencijos valstybių 
dalyvių įsipareigojimai dėl žalingų praktikų, kylančių iš diskriminacijos ir turinčių įtakos 
berniukų galimybei naudotis savo teisėmis.

5. Ši jungtinė bendroji rekomendacija / bendrasis komentaras turėtų būti skaitomas kartu 
su atitinkamomis Komitetų parengtomis bendrosiomis rekomendacijomis ir bendrai-
siais komentarais, ypač Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrąja reko-
mendacija Nr. 19 dėl smurto prieš moteris, Vaiko teisių komiteto bendruoju komentaru 
Nr. 8 dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo fizinių bausmių ir kitų žiaurių ar žeminančių 
bausmės formų ir Bendruoju komentaru Nr. 13 dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo 
bet kokios formos smurto. Ši jungtinė bendroji rekomendacija / bendrasis komentaras 
atnaujina Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos  
Nr. 14 dėl moterų apipjaustymo turinį.

III. JUNGTINĖS BENDROSIOS REKOMENDACIJOS /  
BENDROJO KOMENTARO LOGINIS PAGRINDAS

6. Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas ir Vaiko teisių komitetas nuosekliai pa-
brėžia, kad žalingos praktikos yra tvirtai įsišaknijusios socialinėse pažiūrose, pagal kurias 
moterys ir mergaitės yra laikomos menkesnėmis už vyrus ir berniukus, remiantis stere-
otipiniais vaidmenimis. Jie taip pat akcentuoja smurto dėl lyties aspektą ir nurodo, kad 
požiūriai ir stereotipai, kurie remiasi biologine ir socialine lytimi, galių disbalansu, nely-
gybe ir diskriminacija, įtvirtina plačiai paplitusias praktikas, kurios dažnai apima smurtą 
ir prievartą. Taip pat labai svarbu priminti, kad Komitetai yra susirūpinę dėl praktikų, 
kurios naudojamos pateisinti smurtą dėl lyties kaip moterų1 ar vaikų „apsaugos“ ar kon-
trolės namuose ar bendruomenėje, mokykloje ar kitoje švietimo aplinkoje ar institucijo-
je bei visuomenėje formą. Be to, Komitetai atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į tai, kad 
biologine ir socialine lytimi paremta diskriminacija susikerta su kitais veiksniais, kurie 
turi įtakos moterims2 ir mergaitėms, ypač toms, kurios priklauso ar yra suvokiamos kaip 
priklausančios socialiai remtinoms grupėms, todėl susiduria su didesne grėsme tapti 
žalingų praktikų aukomis.

7. Todėl žalingos praktikos yra grindžiamos diskriminacija dėl biologinės ir socialinės ly-
ties, amžiaus bei kitais aspektais ir dažnai pateisinamos, pasitelkiant socialinius ir kul-
tūrinius bei religinius papročius ir vertybes, taip pat klaidingu supratimu apie kai kurias  

1 Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos Nr. 19 11 paragrafas; Vaiko teisių komiteto 
bendrojo komentaro Nr. 9 dėl vaikų su negalia teisių 8, 10 ir 79 paragrafai; taip pat Vaiko teisių komiteto bendrojo ko-
mentaro Nr. 15 dėl vaiko teisės naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis 8 ir 9 paragrafai.

2 Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos Nr. 28 dėl pagrindinių valstybių dalybių įsipa-
reigojimų pagal Konvencijos 2 straipsnį 18 paragrafas.
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nepalankioje padėtyje esančias moterų ir vaikų grupes. Apskritai, žalingos praktikos 
dažnai siejamos su sunkaus pobūdžio smurto formomis arba pačios yra smurto prieš 
moteris ir vaikus formos. Nors praktikų pobūdis ir paplitimas skiriasi regionuose ir kul-
tūrose, labiausiai paplitusios ir geriausiai dokumentuotos praktikos apima moterų ly-
ties organų žalojimą, vaikų ir (arba) priverstines santuokas, poligamiją, taip vadinamąjį 
smurtą dėl garbės ar su kraičiu susijusį smurtą. Atsižvelgiant į tai, kad klausimai dėl šių 
praktikų yra dažnai keliami abiejuose Komitetuose, o kai kuriais atvejais, demonstraty-
viai sumenkinami, taikant teisės aktus ar programas, šios praktikos šiame dokumente 
naudojamas kaip pagrindiniai iliustraciniai pavyzdžiai.

8. Žalingos praktikos yra būdingos įvairiose bendruomenėse daugelyje šalių. Kai kurios 
praktikos taikomos tuose regionuose ar šalyse, kuriuose jos anksčiau buvo nedokumen-
tuotos pirmiausia dėl migracijos, tuo tarpu kitose šalyse iš naujo atsiranda anksčiau iš-
nykusios praktikos dėl veiksnių, tokių kaip konfliktinės situacijos.

9. Dauguma kitų praktikų, kurios yra identifikuotos kaip žalingos, yra stipriai susijusios ir 
sustiprina socialiai formuojamus lyčių vaidmenis ir patriarchalinių galios santykių siste-
mas, be to, kartais atspindi neigiamą suvokimą arba diskriminacinius įsitikinimus apie 
tam tikras nepalankioje situacijoje esančių moterų ir vaikų grupes, įskaitant neįgaliuo-
sius ir žmones su albinizmo sindromu. Praktikos apima, tačiau neapsiriboja mergaičių 
nepriežiūra (kai pirmenybė dėl globos ir gydymo skiriama berniukams), ekstremaliais 
dietiniais apribojimais, įskaitant nėštumo metu (priverstinis maitinimas, su maistu susiję 
tabu), nekaltybės patikrinimais ir susijusiomis praktikomis, rišimu, randavimu, ženklini-
mu / genties ženklų darymu, fizinėmis bausmėmis, užmėtymu akmenimis, smurtinė-
mis iniciacijos apeigomis, našlystės praktikomis, kaltinimais raganavimu, vaikžudyste 
ir kraujomaiša.3 Šios praktikos taip pat apima kūno pakeitimus, kurie yra atliekami dėl 
mergaičių ir moterų grožio ar tinkamumo vedyboms (pvz., penėjimas, izoliavimas, lūpų 
diskai ir kaklo ilginimas, naudojant kaklo žiedus)4 arba siekiant apsaugoti mergaites nuo 
ankstyvo nėštumo, seksualinio priekabiavimo ar smurto grėsmės (pvz., krūtų lyginimas). 
Be to, vis dažniau moterims ir vaikams taikomas medicininis gydymas ir (arba) plastinės 
operacijos, kad jie atitiktų socialines kūno normas, o ne dėl medicininių ar sveikatos 
priežasčių. Taip pat dauguma patiria spaudimą būti madingai ploni, todėl kilo valgymo 
ir sveikatos sutrikimų epidemija.

IV. KONVENCIJOS DĖL VISŲ FORMŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO 
MOTERIMS IR VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS NORMATYVINIS TURINYS

10. Nors žalingų praktikų klausimas buvo mažai žinomas Konvencijų rengimo metu, abiejuo-
se dokumentuose yra įtrauktos nuostatos, apimančios žalingas praktikas kaip žmogaus 

3 Žr. Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos Nr. 19 11 paragrafą ir Vaiko teisių komiteto 
bendrojo komentaro Nr. 13 29 paragrafą.

4 Žr. A/61/299 46 paragrafą.
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teisių pažeidimus, įpareigoja valstybes dalyves imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad 
tokios žalingos praktikos būtų sustabdytos ir panaikintos. Be to, Komitetai, išnagrinėję 
valstybių dalyvių ataskaitas, vis dažniau nagrinėjo šį klausimą tolesniuose dialoguose 
su valstybėmis dalyvėmis ir savo baigiamosiose pastabose. Komitetai toliau plėtojo šį 
klausimą savo bendrosiose rekomendacijose ir bendruosiuose komentaruose.5

11. Konvencijų valstybės dalyvės turi pareigą laikytis savo įsipareigojimų gerbti, saugoti ir 
įgyvendinti moterų ir vaikų teises. Jos taip pat yra įsipareigojusios atlikti išsamius patik-
rinimus,6 siekdamos užkirsti kelią veiksmams, kurie trukdo pripažinti moterų ir vaikų 
teises, jomis naudotis ar įgyvendinti, ir užtikrinti, kad privataus sektoriaus veikėjai ne-
diskriminuotų moterų ir vaikų, įskaitant smurtą dėl lyties, Konvencijos dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims atžvilgiu, ar nepraktikuotų bet kokios smurto 
prieš vaikus formos Vaiko teisių konvencijos atžvilgiu.

12. Konvencijos nurodo valstybių dalyvių įsipareigojimus sukurti aiškiai apibrėžtą teisinę 
sistemą, siekiant užtikrinti žmogaus teisių apsaugą ir puoselėjimą. Svarbus pirmasis 
žingsnis apima priemonių integraciją į nacionalines teisines sistemas. Abu Komitetai 
akcentuoja, kad teisės aktai, kurie siekia panaikinti žalingas praktikas, turėtų įtraukti tin-
kamą biudžeto sudarymą, įgyvendinimą, stebėseną ir efektyvias vykdymo priemones.7

13. Be to, valstybės dalyvės, siekdamos įgyvendinti įsipareigojimą saugoti, privalo sukur-
ti teisines struktūras, kurios užtikrintų, kad žalingos praktikos būtų greitai, nešališkai 
ir nepriklausomai ištirtos, veiktų efektyvios teisėsaugos institucijos ir būtų užtikrintos 
efektyvios teisių gynimo priemonės dėl tokių praktikų nukentėjusiems asmenims. Ko-
mitetai ragina valstybes dalyves aiškiai uždrausti žalingas praktikas pagal įstatymus, jas 
tinkamai sankcionuoti ir kriminalizuoti, atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą ir sukeltą 
žalą, numatyti prevencijos, apsaugos, gijimo, reintegracijos ir žalos atlyginimo priemo-
nes aukoms ir kovoti su nebaudžiamumu dėl žalingų praktikų.

14. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas veiksmingai spręsti žalingų praktikų klausimus 
yra vienas pagrindinių valstybių dalyvių įsipareigojimų pagal abi Konvencijas, išlygos 
dėl atitinkamų straipsnių,8 kurios iš esmės riboja arba suteikia įsipareigojimą valsty-
bėms dalyvėms gerbti, saugoti ir įgyvendinti moterų ir vaikų teises gyventi be žalingų  

5 Iki šiol Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas apie žalingas praktikas užsiminė devyniose savo bendrosiose re-
komendacijose: Nr. 3 dėl Konvencijos 5 straipsnio įgyvendinimo, Nr. 14, Nr. 19, Nr. 21 dėl lygybės santuokoje ir šeimos 
santykiuose, Nr. 24 dėl moterų ir sveikatos, Nr. 25 dėl laikinųjų specialiųjų priemonių, Nr. 28 dėl pagrindinių valstybių 
dalyvių įsipareigojimų pagal Konvencijos 2 straipsnį, Nr. 29 dėl ekonominių santuokos, šeimos santykių ir jų nutraukimo 
pasekmių ir Nr. 30 dėl moterų vaidmens konfliktų prevencijoje, konfliktuose ir pokonfliktinėse situacijose. Vaiko teisių 
komitetas pateikia neišsamų žalingų praktikų sąrašą savo bendruosiuose komentaruose Nr. 8 ir Nr. 13.

6 Išsamus patikrinimas turėtų būti suprantamas kaip Konvencijų valstybių dalyvių įsipareigojimas užkirsti kelią smurtui 
ar žmogaus teisių pažeidimams, apsaugoti aukas ir liudininkus nuo pažeidimų, ištirti ir nubausti atsakingus asmenis, 
įskaitant privačius veikėjus, suteikti galimybę gauti žalos atlyginimą už žmogaus teisių pažeidimus. Žr. Moterų diskrimi-
nacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos Nr 19 9 paragrafą, Nr. 28 13 paragrafą, Nr. 30 15 paragrafą; 
Komiteto pažiūras ir sprendimus dėl atskirų pranešimų ir užklausų, taip pat Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro 
Nr. 13 5 paragrafą.

7 Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos Nr. 28 28 paragrafo a punktas, baigiamosios 
pastabos ir Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 13 40 paragrafas.

8 Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 2, 5 ir 16 straipsniai, Vaiko teisių konvencijos  
19 straipsnis ir 24 straipsnio 3 dalis.
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praktikų, nesiderina su abiejų Konvencijų objektu ir tikslu ir yra neleistinos pagal Kon-
vencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 28 straipsnio 2 dalį ir 
Vaiko teisių konvencijos 51 straipsnio 2 dalį.

V. ŽALINGŲ PRAKTIKŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

15. Žalingos praktikos – tai nuolatinės praktikos ir elgesio formos, kurios yra pagrįstos dis-
kriminacija, be viso kito, dėl biologinės ir socialinės lyties, amžiaus, taip pat įvairiomis ir 
(arba) susikertančiomis diskriminacijos formomis, kurios dažnai apima smurtą ir fizinę, 
ir (arba) psichologinę žalą ar kančias. Tokių praktikų aukoms sukelta žala pranoksta tie-
siogines fizines ir psichines pasekmes. Dažnai jų tikslas ir poveikis pablogina moterų 
ir vaikų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pripažinimą, naudojimąsi jomis ir jų įgy-
vendinimą. Be to, žalingos praktikos turi poveikį moterų ir vaikų orumui, fiziniam, psi-
chosocialiniam ir doriniam vientisumui ir vystymuisi, dalyvavimui, sveikatai, švietimui 
bei ekonominiam ir socialiniam statusui. Todėl praktikos svarstomos ir abiejų Komitetų 
veikloje.

16. Pagal šią jungtinę bendrąją rekomendaciją / bendrąjį komentarą praktikos laikomos ža-
lingomis, jeigu atitinka toliau išvardytus kriterijus:

(a) neigia asmens orumą ir (arba) vientisumą, pažeidžia abiejose Konvencijoje įtvirtin-
tas žmogaus teises ir pagrindines laisves;

(b) diskriminuoja moteris arba vaikus ir yra žalingos tiek, kiek turi neigiamų pasekmių 
jiems kaip asmenims arba grupėms, įskaitant fizinę, psichologinę, ekonominę ir so-
cialinę žalą ir (arba) smurtą bei jų gebėjimų visiškai dalyvauti visuomenėje arba 
vystytis ir pasiekti visišką potencialo ribojimą;

(c) tradicinės, iš naujo atsirandančios ar besiformuojančios praktikos, kurias nustato 
arba palaiko socialinės normos, įtvirtinančios vyrų dominavimą ir moterų ir vaikų 
nelygybę dėl biologinės ir socialinės lyties, amžiaus ar kitų tarpusavyje susijusių 
veiksnių;

(d) praktikas primeta šeimos nariai, bendruomenės nariai arba visuomenė, neatsi-
žvelgdami į tai, ar auka duoda ar gali duoti visišką, laisvą ir informuotą sutikimą.

VI. ŽALINGŲ PRAKTIKŲ PRIEŽASTYS, FORMOS IR APRAIŠKOS

17. Žalingų praktikų priežastys yra daugialypės ir apima stereotipinius biologine ir sociali-
ne lytimi pagrįstus vaidmenis, tariamą bet kurios lyties pranašumą ar žemesnę padėtį, 
bandymą kontroliuoti moterų ir mergaičių kūnus ir seksualumą, socialines nelygybes ir 
galios struktūrų, kuriose dominuoja vyrai, vyravimą. Pastangos pakeisti praktikas turi at-
kreipti dėmesį į pagrindines sistemines ir struktūrines tradicinių, iš naujo atsirandančių 
ar besiformuojančių žalingų praktikų priežastis, suteikti teises mergaitėms ir moterims, 
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taip pat galimybes berniukams ir vyrams prisidėti prie tradicinių kultūrinių žalingas 
praktikas toleruojančių požiūrių keitimo ir atlikti tokio pokyčio skatintojų vaidmenis, 
taip pat stiprinti bendruomenių gebėjimus remti tokius procesus.

18. Nepaisant pastangų kovoti su žalingomis praktikomis, bendras paliestų moterų ir mer-
gaičių skaičius išlieka labai didelis ir gali didėti, pavyzdžiui, konfliktų situacijose ir dėl 
technologinės plėtros (pvz., dėl plačiai naudojamos socialinės žiniasklaidos). Komite-
tai, išnagrinėję valstybių dalyvių ataskaitas, pastebėjo, kad vis dažniau žalingų prakti-
kų ir toliau laikosi praktikuojančių bendruomenių, kurios, migruodamos ar siekdamos 
prieglobsčio, persikėlė į kelionės tikslo šalis, nariai. Tokias žalingas praktikas remiančios 
socialinės normos ir kultūriniai įsitikinimai išlieka ar netgi yra bendruomenių akcentuo-
jami, siekiant išsaugoti kultūrinę tapatybę naujoje aplinkoje, ypač kelionės tikslo šalyse, 
kuriose lyčių vaidmenys moterims ir mergaitėms suteikia didesnę asmeninę laisvę.

A. MOTERŲ LYTINIŲ ORGANŲ ŽALOJIMAS

19. Moterų lytinių organų žalojimas, moterų apipjaustymas ar moterų lytinių organų pjaus-
tymas – dalinis ar visiškas išorinių moters lytinių organų pašalinimas ar sužalojimas dėl 
su medicina ir sveikata nesusijusių priežasčių. Šioje jungtinėje bendrojoje rekomenda-
cijoje / bendrajame komentare tokia praktika vadinama moterų lyties organų žalojimu. 
Moterų lyties organų žalojimas atliekamas kiekviename regione, o kai kuriose kultūro-
se gali būti santuokos sudarymo reikalavimas, taip pat tikima, kad tai yra veiksmingas 
būdas moterų ir mergaičių seksualumui kontroliuoti. Ši praktika gali turėti įvairių tie-
sioginių ir (arba) ilgalaikių pasekmių sveikatai, įskaitant stiprų skausmą, šoką, infekcijas 
ir komplikacijas gimdymo metu (poveikis ir motinai, ir vaikui), ilgalaikes ginekologines 
problemas, tokias kaip fistulės, psichologinį poveikį ir gal būti mirties priežastis. Pasau-
lio sveikatos organizacija ir Jungtinių Tautų Vaikų fondas nurodo, kad 100–140 mln. 
mergaičių ir moterų visame pasaulyje patiria moterų lytinių organų sužalojimus. 

B. VAIKŲ IR (ARBA) PRIVERSTINĖS SANTUOKOS

20. Vaikų santuoka, taip pat vadinama ankstyva santuoka, yra bet kokia santuoka, kai vie-
na iš šalių yra jaunesnė nei 18-os metų amžiaus. Dauguma oficialių ir neoficialių vaikų 
santuokų paliečia mergaites, tačiau kartais jų sutuoktiniai taip pat yra jaunesni nei 18-os 
metų amžiaus. Vaikų santuoka yra laikoma priverstinės santuokos forma, atsižvelgiant į 
tai, kad viena ir (arba) šalys neišreiškė visiško, laisvo ir informuoto sutikimo. Atsižvelgiant 
į vaiko didėjančius gebėjimus ir savarankiškumą priimti sprendimus, kurie turi įtakos jo 
(jos) gyvenimui, subrendusio, veiksnaus jaunesnio nei 18-os metų vaiko santuoka gali 
būti leidžiama, esant išskirtinėms aplinkybėms, jeigu vaikas yra sulaukęs 16-os metų 
amžiaus ir tokį sprendimą priima teisėjas, remdamasis įstatymais nustatytais teisėtais 
išskirtinais pagrindais ir brandos įrodymais, neatsižvelgdamas į kultūrą ar tradicijas.

21. Kai kuriuose kontekstuose labai jauni vaikai yra sužieduojami ar sutuokiami, dažnai, jau-
nos mergaitės yra verčiamos tuoktis su dešimtmečiais vyresniais vyrais. 2012 m. Jung-
tinių Tautų Vaikų fondas pranešė, kad beveik 400 mln. 20–49 metų amžiaus moterų 
visame pasaulyje buvo sutuoktos arba sudarė sąjungą dar nesulaukusios 18-os metų 
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amžiaus.9 Todėl Komitetai didelį dėmesį skyrė atvejams, kai mergaitės yra sutuokiamos 
be visiško, laisvo ir informuoto sutikimo, t. y. kai jos sutuokiamos, būdamos fiziškai ir 
psichologiškai per jaunos suaugusiųjų gyvenimui ar galinčios priimti sąmoningus infor-
muotus sprendimus ir nėra pasirengusios duoti sutikimą dėl santuokos. Kiti pavyzdžiai 
apima atvejus, kai globėjai turi teisinius įgaliojimus duoti sutikimą dėl mergaičių san-
tuokos pagal paprotinę ar bendrąją teisę arba mergaitės yra sutuokiamos, nepaisant 
teisės sudaryti santuoką laisva valia.

22. Vaikų santuoka dažnai yra susijusi su ankstyvu ir dažnu nėštumu ir gimdymu, todėl gim-
dyvių mirštamumo ir sergamumo rodikliai yra didesni už vidurkį. Su nėštumu susijusios 
mirtys yra pagrindinė 15–19 metų amžiaus mergaičių (ištekėjusių ir netekėjusių) mirčių 
priežastis visame pasaulyje. Kūdikių mirtingumas tarp labai jaunų motinų vaikų yra la-
bai didelis (kartais net du kartus didesnis), lyginant su vyresnių motinų vaikais. Vaikų ir 
(arba) priverstinių santuokų atveju, kai vyras yra žymiai vyresnis už žmoną, o mergaitės 
yra įgijusios ribotą išsilavinimą, dažniausiai mergaitės turi ribotas sprendimų dėl jų pa-
čių gyvenimo priėmimo galias. Dėl vaikų santuokų padidėja mokyklų nebaigusių asme-
nų skaičius, ypač mergaičių tarpe, taip pat priverstinio pašalinimo iš mokyklos rodikliai, 
smurto šeimoje pavojus, be to, ribojama galimybė naudotis laisvo judėjimo teise.

23. Priverstinės santuokos – tai santuokos, kai viena ir (arba) abi šalys neišreiškė visiško ir lais-
vo sutikimo dėl sąjungos ir gali pasireikšti įvairiomis formomis, įkaitant vaikų santuoką 
kaip nurodyta aukščiau, mainus ar pardavimą kaip kompensaciją (t. y. baad ir baadal), ver-
giškas santuokas ir levirato santuokas (kai našlė verčiama tekėti už mirusio vyro giminai-
čio). Kai kuriose kontekstuose priverstinė santuoka sudaroma, kai prievartautojui yra lei-
džiama išvengti baudžiamųjų sankcijų, vedant auką. Dažniausiai tokiais atvejais sutikimą 
duoda aukos šeima. Priverstinės santuokos taip pat gali būti sudaromos dėl migracijos, 
siekiant užtikrinti, kad mergaitė ištekėtų už šeimos kilmės bendruomenės nario arba gau-
tų dokumentus išplėstinės šeimos nariams migruoti ir (arba) gyventi tam tikroje kelionės 
tikslo šalyje. Priverstines santuokas vis dažniau naudoja ginkluotosios grupuotės konfliktų 
metu arba jos gali būti priemonė mergaitei pabėgti nuo skurdo pokonfliktiniu laikotar-
piu.10 Priverstinės santuokos taip pat gali būti apibrėžtos kaip santuokos, kuriose viena iš 
šalių neturi teisės tokią santuoką nutraukti arba palikti sutuoktinį. Dažnai dėl priverstinių 
santuokų mergaitės neturi pakankamo asmeninio ir ekonominio savarankiškumo, todėl 
bando bėgti, susidegina ar nusižudo, kad išvengtų ar ištrūktų iš santuokos.

24. Kraičio ir nuotakos kainos mokėjimas, kuris praktikuojančiose bendruomenėse skiriasi, 
gali padidinti moterų ir mergaičių pažeidžiamumą dėl smurto ir kitų žalingų praktikų. 
Vyras arba jo šeimos nariai gali naudoti fizinį ir psichologinį smurtą, įskaitant žmogžu-
dystes, deginimą, apipylimą rūgštimi dėl to, kad nebuvo įvykdyti su kraičio mokėjimu 
ar jo dydžiu susiję lūkesčiai. Kai kuriais atvejais, šeimos susitaria dėl laikinų jų dukrų 
„santuokų“ mainais į finansinę naudą. Tokia santuoka vadinama sutartine santuoka ir 
yra prekybos žmonėmis forma. Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl 
vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos valstybės dalyvės turi aiškų 

9 Žr. www.apromiserenewed.org.
10 Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos Nr. 30 62 paragrafas.
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įsipareigojimą dėl vaikų ir (arba) priverstinių santuokų, apimančių kraičio mokėjimus ar 
nuotakų kainą, nes tokios santuokos gali reikšti vaikų pardavimą kaip tai apibrėžta pro-
tokolo 2 straipsnio a dalyje.11 Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas pakartoti-
nai akcentavo, kad leidimas sudaryti santuoką už tokį mokėjimą ar lengvatą pažeidžia 
teisę laisva valia pasirinkti sutuoktinį, ir savo bendrojoje rekomendacijoje Nr. 29 išdėstė, 
kad pagal tokią praktiką sudaryta santuoka netūrėtų būti įteisinta, o valstybė dalyvė 
neturėtų pripažinti tokių susitarimų vykdytinais.

C. POLIGAMIJA

25. Poligamija prieštarauja moterų ir mergaičių orumui ir pažeidžia jų žmogaus teises ir 
laisves, įskaitant lygybę ir apsaugą šeimoje. Teisiniuose ir socialiniuose kontekstuose 
poligamija skiriasi, o jos poveikis apima žalą žmonų sveikatai, suprantamą kaip fizinė, 
psichinė ir socialinė gerovė, materialinę žalą ir nepriteklių, kurį žmonos gali patirti, taip 
pat emocinę ir materialinę žalą vaikams, kuri dažnai turi rimtų  pasekmių jų gerovei.

26. Nors dauguma valstybių dalyvių nusprendė uždrausti poligamiją, ji ir toliau teisėtai ar 
neteisėtai praktikuojama kai kuriose šalyse. Istoriškai, poligaminių šeimų sistemos veikė 
kai kuriuose žemės ūkio visuomenėse kaip būdas užtikrinti didesnę darbo jėgą atskiro-
se šeimose. Tačiau tyrimai parodė, kad poligamija dažnai tampa didesnio skurdo šeimo-
je, ypač kaimo vietovėse, priežastimi.

27. Tiek moterys, tiek mergaitės patenka į poligamines santuokas, o įrodymai rodo, kad eg-
zistuoja didesnė tikimybė mergaitėms būti ištekintoms ar sužadėtoms su vyresniais vy-
rais, todėl didėja smurto ar jų teisių pažeidimų grėsmė. Dažnai teisės aktų koegzistencija 
kartu su religijos, asmens statuso ir paprotine teise prisideda prie praktikos išsilaikymo. 
Tačiau kai kuriose valstybėse dalyvėse poligamiją įteisina civilinė teisė. Konstitucinės 
ir kitos nuostatos, kurios gina teisę į kultūrą ir religiją, taip pat kartais yra naudojamos 
pateisinti poligamines santuokas leidžiančius įstatymus ir praktikas.

28. Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims valstybės dalyvės 
turi aiškius įsipareigojimus neskatinti ir drausti poligamiją, nes ji prieštarauja Konvenci-
jai.12 Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas taip pat tvirtina, kad poligamija turi 
reikšmingų pasekmių ekonominei moterų ir vaikų gerovei.13

D. NUSIKALTIMAI DĖL GARBĖS

29. Garbės vardu padaryti nusikaltimai – tai smurtiniai veiksmai, kurie yra neproporcingai, 
tačiau neišskirtinai, įvykdomi prieš mergaites ir moteris, nes šeimos narių nuomone, 

11 Taip pat žr. 3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.
12 Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos Nr. 21, Nr. 28 ir Nr. 29.
13 Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos Nr. 29 27 paragrafas.

JUNGTINĖ MOTERŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO KOMITETO BENDROJI REKOMENDACIJA NR. 31 / 
VAIKO TEISIŲ KOMITETO BENDRASIS KOMENTARAS NR. 18 DĖL ŽALINGŲ PRAKTIKŲ 



349

įtariamas, suvokiamas ar faktinis elgesys užtrauks gėdą šeimai ar bendruomenei. To-
kios elgesio formos apima seksualinius santykius nesusituokus, atsisakymą sudaryti pri-
mestąją santuoką, santuokos sudarymą be tėvų sutikimo, neištikimybę, kreipimąsi dėl 
skyrybų, bendruomenėje nepriimtiną aprangą, darbą ne namuose ar stereotipinių lyčių 
vaidmenų nesilaikymą. Nusikaltimai dėl garbės taip pat gali būti įvykdyti prieš mergai-
tes ir moteris, nes jos tapo seksualinio smurto aukomis.

30. Tokie nusikaltimai apima žmogžudystę ir juos dažai įvykdo sutuoktinis, giminaitė ar gi-
minaitis arba aukos bendruomenės narys. Šie nusikaltimai dėl garbės nėra suvokiami 
kaip nusikalstami veiksmai prieš moteris ir dažnai bendruomenės juos pateisina kaip 
priemones išsaugoti ir (arba) atkurti savo kultūrinių, tradicinių, paprotinių ar religinių 
normų vientisumą po tariamų nusikaltimų įvykdymo. Kai kuriuose kontekstuose nacio-
naliniai teisės aktai ar jų praktinis taikymas ar netaikymas sudaro sąlygas garbės gynimą 
pateikti kaip tokių nusikaltimų kaltininkus išteisinančias ar lengvinančias aplinkybes, 
todėl sankcijos nusikaltėliams yra sumažinamos ar jie yra nebaudžiami. Be to, asmenų, 
turinčių informacijos apie bylą, nenoras pateikti patvirtinančius įrodymus, gali trukdyti 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

VII. HOLISTINĖ ŽALINGŲ PRAKTIKŲ KLAUSIMO SPRENDIMO SISTEMA

31. Abiejose Konvencijose pateikiamos nuorodos dėl žalingų praktikų panaikinimo. Kon-
vencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims valstybės dalyvės privalo 
planuoti ir priimti tinkamus teisės aktus, politikas ir priemones, siekdamos užtikrinti, 
kad jų įgyvendinimas veiksmingai reaguotų į konkrečias diskriminacijos, dėl kurios mo-
terys susiduria su žalingomis praktikomis ir patiria smurtą, panaikinimo kliūtis, barjerus 
ir pasipriešinimą (2 ir 3 straipsniai). Tačiau valstybės dalyvės turi gebėti pademonstruoti 
tiesioginį priemonių, kurių ėmėsi, aktualumą ir tinkamumą, pirmiausia ir svarbiausia už-
tikrindamos, kad moterų žmogaus teisės nebūtų pažeistos, taip pat parodyti, ar tokios 
priemonės leis pasiekti pageidaujamą poveikį ir rezultatą. Be to, valstybių dalyvių įsipa-
reigojimas vykdyti tokias tikslines politikas negali būti atidėliojamas, o valstybės daly-
vės negali pateisinti vilkinimo, remdamosi tam tikromis priežastimis, įskaitant kultūrines 
ir religines priežastis. Valstybės dalyvės taip pat privalo imtis visų reikiamų priemonių  
,(4 straipsnio 1 dalis),14 siekdamos pakeisti socialinius ir kultūrinius vyrų ir moterų elge-
sio modelius, kad būtų panaikinti prietarai, papročiai ir visos kitos praktikos, pagrįstos 
vienos lyties nepilnavertiškumo ar pranašumo idėja arba stereotipišku vyrų ir moterų 
vaidmeniu (5 straipsnio a punktas), taip pat užtikrinti, kad vaiko sužadėtuvės ir santuoka 
neturėtų juridinės galios (16 straipsnio 2 dalis).

32. Kita vertus, Vaiko teisių konvencija įpareigoja valstybes dalyves imtis visų veiksmingų 
ir reikiamų priemonių įprastinei praktikai, darančiai neigiamą poveikį vaikų sveikatai, 
panaikinti (24 straipsnio 3 dalis). Be to, Konvencija įtvirtina vaiko teisę būti apsaugotam 

14 Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrosios rekomendacijos Nr. 25 38 paragrafas.
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nuo visų formų smurto, įskaitant fizinį, seksualinį ar psichologinį smurtą (19 straipsnis) ir 
reikalauja, kad valstybės dalyvės užtikrintų, jog nė vienas vaikas nepatirtų kankinimų ar 
kitokio žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio ar bausmių (37 straipsnio 
a punktas). Sprendžiant žalingų praktikų klausimą, taikomi keturi bendrieji Konvenci-
jos principai, t. y. apsauga nuo diskriminacijos (2 straipsnis), vaiko interesų užtikrinimas  
(3 straipsnio 1 dalis),15 teisės gyventi, išgyventi ir vystysis rėmimas (6 straipsnis) ir teisė 
būti išklausytam (12 straipsnis).

33. Abiem atvejais, veiksminga žalingų praktikų prevencija ir panaikinimas reikalauja aiškiai 
apibrėžtos, teisėmis pagrįstos ir vietos lygiu aktualios holistinės strategijos, kuri apima 
palaikančias teisines ir su politika susijusias priemones, įskaitant socialines priemones, 
kurios sujungiamos su proporcingu politiniu įsipareigojimu ir atskaitomybe visuose 
lygiuose. Konvencijoje išdėstyti įsipareigojimai suteikia holistinės strategijos kūrimo 
pagrindą, siekiant panaikinti žalingas praktikas, kurių elementai yra nurodyti šiame  
dokumente.

34. Tokia holistinė strategija turi būti įtraukta ir vertikaliai ir horizontaliai koordinuojama, 
taip pat integruota į nacionalines pastangas užkirsti kelią ir spręsti klausimus dėl visų 
formų žalingų praktikų. Horizontalus koordinavimas apima organizaciją visuose sekto-
riuose, įskaitant švietimo, sveikatos, teisingumo, socialinės gerovės, teisėsaugos, mig-
racijos ir prieglobsčio, komunikacijų ir žiniasklaidos. Vertikalus koordinavimas apima or-
ganizaciją tarp veikėjų vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygiu, taip pat tarp tradicinių ir 
religinių institucijų. Siekiant palengvinti procesą, būtina atsižvelgti į darbo atsakomybių 
delegavimą veikiančioms ar specialiai įkurtoms aukšto lygio institucijoms, bendradar-
biaujant su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

35. Siekiant įgyvendinti bet kokią holistinę strategiją, būtini tinkami organizaciniai, žmo-
giškieji, techniniai ir finansiniai ištekliai, kuriuos papildo tinkamos priemonės ir įrankiai, 
tokie kaip taisyklės, politikos, planai ir biudžetai. Be to, valstybės dalyvės privalo užtik-
rinti, kad veiktų nepriklausomi stebėsenos mechanizmai, kurie stebėtų moterų ir vaikų 
apsaugą nuo žalingų praktikų ir jų teisių įgyvendinimo pažangą.

36. Žalingų praktikų panaikinimo strategijos taip pat turėtų įtraukti įvairias kitas suintere-
suotąsias šalis, įskaitant nacionalines nepriklausomas žmogaus teisių institucijas, svei-
katos priežiūros, švietimo ir teisėsaugos specialistus, pilietinės visuomenės narius ir 
praktikomis užsiimančius asmenis.

A. DUOMENŲ RINKIMAS IR STEBĖJIMAS

37. Nuolatinis kokybinių ir kiekybinių duomenų rinkimas, analizė, platinimas ir naudoji-
mas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti veiksmingas politikas, kurti tinkamas strate-
gijas ir formuoti veiksmus, taip pat vertinti poveikį, stebėti pasiektą žalingų praktikų  

15 Vaiko teisių komiteto bendrasis komentaras Nr. 14 dėl vaiko teisės pirmiausia atsižvelgti į jo (jos) interesus.
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panaikinimo pažangą ir identifikuoti iš naujo atsirandančias ar besiformuojančias žalin-
gas praktikas. Duomenų prieinamumas sudaro sąlygas valstybiniams ir nevalstybiniams 
veikėjams tyrinėti tendencijas ir nustatyti svarbius ryšius tarp politikų ir veiksmingo 
prog ramų įgyvendinimo, taip pat atitinkamus pažiūrų, elgesio formų, praktikų ir papli-
timo rodiklių pokyčius. Pagal lytį, amžių, geografinę vietą, socialinį ekonominį statusą, 
išsilavinimo lygį ir kitus pagrindinius veiksnius išskaidyti duomenys yra labai svarbūs, 
siekiant identifikuoti su didžiausia rizika susiduriančias ir labiausiai nepalankioje padė-
tyje esančias moterų ir vaikų grupes ir sukurti politiką ir veiksmus, padėsiančius spręsti 
su žalingomis praktikomis susijusius klausimus.

38. Neatsižvelgiant į tokį pripažinimą, išskaidyti duomenys apie žalingas praktikas vis dar 
yra riboti ir retai lyginami pagal šalį ir laiką, todėl supratimas apie problemos mastą ir 
raidą ir tinkamai pritaikytų ir tikslinių priemonių identifikavimas išlieka ribotas.

39. Komitetas rekomenduoja Konvencijos valstybėms dalyvėms atlikti šiuos veiksmus:

(a) suteikti pirmenybę reguliariam kokybinių ir kiekybinių pagal lytį, amžių, geo-
grafinę vietą, socialinį ir ekonominį statusą, išsilavinimo lygį ir kitus pagrindi-
nius veiksnius išskaidytų duomenų apie žalingas praktikas rinkimui, analizei 
ir platinimui, taip pat užtikrinti, kad tokia veikla būtų tinkamai finansuojama. 
Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, švietimo ir teismų bei teisėsaugos 
sektoriuose būtina sukurti ir (arba) išlaikyti reguliaraus duomenų rinkimo sis-
temas, susijusias su apsaugos klausimais;

(b) rinkti duomenis, pasinaudojant nacionalinėmis demografinėmis apklauso-
mis, apklausomis pagal rodiklius ir surašymais, kuriuos gali papildyti duome-
nys iš nacionalinių reprezentatyvių namų ūkio apklausų. Kokybiniai tyrimai 
turėtų būti atlikti, organizuojant tikslinių grupių diskusijas, giluminius inter-
viu su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, struktūrinius stebėjimus, socia-
linį atvaizdį ir kitas atitinkamas metodologijas.

B. TEISĖS AKTAI IR JŲ VYKDYMAS

40. Pagrindinis bet kurios holistinės strategijos elementas yra atitinkamų teisės aktų ren-
gimas, priėmimas, įgyvendinimas ir stebėjimas. Kiekviena valstybė dalyvė yra įsipar-
eigojusi16 pasiųsti aiškią žinutę dėl žalingų praktikų pasmerkimo, aukoms suteikti tei-
sinę apsaugą, valstybiniams ir nevalstybiniams veikėjams suteikti įgaliojimus saugoti 
moteris ir vaikus, kuriems gresia pavojus, tinkamai reaguoti ir teikti tinkamą priežiūrą, 
taip pat užtikrinti galimybę gauti žalos atlyginimą ir užbaigti nebaudžiamumą.

41. Tačiau, siekiant veiksmingai kovoti su žalingomis praktikomis, nepakanka vien tik pri-
imti teisės aktus. Vadovaujantis deramo patikrinimo reikalavimais, teisės aktai turi būti 

16 Žr. Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 2 straipsnio a – c punktus, 2 straipsnio f punktą ir 
5 straipsnį, Vaiko teisių komiteto bendrąjį komentarą Nr. 13.
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papildyti išsamių priemonių rinkiniais, siekiant palengvinti jų įgyvendinimą, vykdymą ir 
tolesnius veiksmus bei stebėseną ir pasiektų rezultatų vertinimą.

42. Prieštaraudamos savo įsipareigojimams pagal abi Konvencijas, dauguma valstybių da-
lyvių išlaiko teisines nuostatas, kurios pateisina, leidžia arba sąlygoja žalingas praktikas, 
pavyzdžiui, teisės aktai, kurie leidžia vaikų santuokas, suteikia galimybę remtis vadina-
mąja garbe kaip išteisinančia ar lengvinančia aplinkybe nusikaltimuose, įvykdytuose 
prieš moteris ar mergaites, arba sudaro sąlygas išžaginimą ir (arba) bet kurį kitą seksua-
linį nusikaltimą įvykdžiusiam asmeniui išvengti sankcijų, vedant auką.

43. Valstybėse dalyvėse, kuriose galioja pliuralistinės teisinės sistemos, net jeigu įstatymai 
aiškiai draudžia žalingas praktikas, vien draudimas gali būti nepakankamai veiksmin-
gas, nes paprotiniai, tradiciniai ar religiniai įstatymai gali remti tokias praktikas.

44. Prietarai ir silpnos teisėjų galios spręsti moterų ir vaikų teisių klausimus paprotiniuose 
ir religiniuose teismuose arba tradiciniai sprendimų priėmimo mechanizmai, taip pat 
įsitikinimai, kad valstybė ar kitos teisminės institucijos neturėtų peržiūrėti ar tikrinti to-
kių paprotinių sistemų kompetencijai priskirtų klausimų, neleidžia arba riboja žalingų 
praktikų aukų galimybes siekti teisingumo.

45. Visiškas, įtraukiantis suinteresuotųjų šalių dalyvavimas teisės aktų dėl žalingų praktikų 
rengimo procese gali užtikrinti, kad pagrindiniai su tokiomis praktikomis susiję susi-
rūpinimą keliantys klausimai būtų tiksliai identifikuoti ir sprendžiami. Praktikuojančių 
bendruomenių, kitų suinteresuotųjų šalių ir pilietinės visuomenės narių įtraukimas ir 
skatinimas prisidėti yra esminis šio proceso aspektas. Tačiau būtina užtikrinti, kad vy-
raujančios žalingas praktikas palaikančios nuostatos ir socialinės normos nesusilpnintų 
pastangų priimti ir vykdyti teisės aktus.

46. Dauguma valstybių dalyvių ėmėsi veiksmų decentralizuoti vyriausybės galią, pasitelk-
damos decentralizavimą ir delegavimą. Tačiau tokie veiksmai neturėtų sumažinti ar pa-
neigti įsipareigojimo priimti teisės aktus, kurie draudžia žalingas praktikas ir yra taikomi 
visoje jų jurisdikcijoje. Turi būti numatytos apsaugos priemonės, kurios užtikrintų, kad 
decentralizacija ar valdžios perdavimas netaptų moterų ir vaikų diskriminacijos dėl ap-
saugos nuo žalingų praktikų skirtinguose regionuose ir kultūrinėse zonose priežastis. 
Decentralizuotos valdžios institucijos turi būti aprūpintos žmogiškaisiais, finansiniais, 
techniniais ir kitais ištekliais, kurie yra būtini, siekiant veiksmingai vykdyti teisės aktus, 
kurių tikslas yra panaikinti žalingas praktikas.

47. Žalingas praktikas praktikuojančios kultūrinės grupės gali prisidėti prie tokių praktikų 
paplitimo už nacionalinių valstybių ribų. Tokiais atvejais, būtina imtis atitinkamų prie-
monių, kad toks paplitimas būtų sustabdytas.

48. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį, remdamos ir sau-
godamos žmogaus teises, įskaitant asmens teisę būti apsaugotam nuo žalingų praktikų, 
ir didindamos visuomenės informuotumą apie tokias teises.

49. Moterims ir vaikams paslaugas teikiantys asmenys, ypač medicinos personalas ir moky-
tojai, turi unikalią galimybę identifikuoti faktines ar potencialias žalingų praktikų aukas. 
Tačiau juos dažnai riboja konfidencialumo taisyklės, kurios gali prieštarauti jų pareigai 
pranešti apie faktinį žalingų praktikų atsiradimą ar potencialią jų atsiradimo galimybę. 
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Visa tai būtina įveikti, pasitelkiant konkrečias taisykles, pagal kurias tokie asmenys pri-
valėtų pranešti apie tokius incidentus.

50. Kai medicinos specialistai, vyriausybės darbuotojai ar valstybės tarnautojai dalyvauja ar 
prisideda prie žalingų praktikų, jų statusas ir atsakomybė, įskaitant pareigą pranešti, tu-
rėtų būti suvokiami kaip sunkinančios aplinkybės, nustatant baudžiamąsias arba admi-
nistracines sankcijas, tokia kaip licencijos praradimas, sutarties nutraukimas ar įspėji-
mai. Sisteminis atitinkamų specialistų mokymas yra laikomas veiksminga prevencine 
priemone.

51. Nors baudžiamosios teisės sankcijos turi būti nuosekliai vykdomos taip, kad prisidėtų 
prie žalingų praktikų prevencijos ir panaikinimo, valstybės dalyvės taip pat turėtų atsi-
žvelgti į galimą pavojų ir neigiamą poveikį aukoms, įskaitant kerštą.

52. Piniginės kompensacijos gali būti negalimos tose vietovėse, kuriuose žalingų praktikų pa-
plitimas yra didelis. Tačiau, visais atvejais, nuo žalingų praktikų nukentėjusios moterys ir 
vaikai turėtų turėti galimybę pasinaudoti teisinėmis teisių gynimo priemonėmis, parama 
aukoms ir reabilitacijos paslaugomis, taip pat socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis.

53. Visada būtina atsižvelgti į vaiko interesus ir mergaičių ir moterų apsaugą, be to, būtina 
numatyti būtinąsias sąlygas, kad jie galėtų išreikšti savo požiūrį, taip pat užtikrinti, kad 
į jų nuomonę būtų tinkamai atsižvelgta. Taip pat būtina kruopščiai apsvarstyti galimą 
trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį vaikams ir moterims dėl vaikų ir (arba) priverstinių san-
tuokų nutraukimo bei kraičio ir mokesčio už nuotaką grąžinimo.

54. Valstybės dalyvės, taip pat imigracijos ir prieglobsčio srityse dirbantys pareigūnai turėtų 
būti informuoti, kad moterys ir mergaitės gali bėgti iš savo kilmės šalies, kad išvengtų 
vykdomų žalingų praktikų. Tokie pareigūnai turėtų gauti tinkamą kultūrinį, teisinį ir su 
lytimis susijusį mokymą apie tai, kokių veiksmų būtina imtis, siekiant apsaugoti tokias 
moteris ir mergaites.

55. Komitetai rekomenduoja Konvencijų valstybėms dalyvėms priimti arba pakeisti 
teisės aktus, kad jie veiksmingai spręstų žalingų praktikų klausimą ir jas panaikin-
tų. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad:

(a) teisės aktų projektų rengimo procesas yra visiškai pagrįstas įtrauktimi ir daly-
vavimu. Tuo tikslu jos turėtų vykdyti tikslinį propagavimą ir didinti sąmoningu-
mą, taip pat naudoti socialinio sutelkimo priemones, kad visuomenė būti infor-
muota ir remtų teisės aktų rengimą, priėmimą, platinimą ir įgyvendinimą;

(b) teisės aktai visiškai atitinka atitinkamus Konvencijoje dėl visų formų diskri-
minacijos panaikinimo moterims ir Vaiko teisių konvencijoje, taip pat kituose 
tarptautiniuose žmogaus teisių standartuose, kurie draudžia žalingas prak-
tikas, išdėstytus įsipareigojimus, ir kad tokie teisės aktai turi viršenybę prieš 
paprotinius, tradicinius ar religinius įstatymus, leidžiančius, palaikančius ar 
primetančius bet kurias žalingas praktikas, ypač tose šalyse, kuriose egzis-
tuoja pliuralistinės teisinės sistemos;

(c) būtų nedelsiant panaikinti visi teisės aktai, kurie skatina, leidžia ar dėl kurių 
atsiranda žalingos praktikos, įskaitant tradicinius, paprotinius ar religinius 
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įstatymus ir bet kokius teisės aktus, kurie priima garbės gynimą kaip gynybą 
ar kaip lengvinančias nusikaltimų dėl garbės aplinkybes;

(d) teisės aktai būtų nuoseklūs ir visa apimantys, taip pat pateiktų išsamias gaires 
dėl prevencijos, apsaugos, paramos ir tolesnių paslaugų, pagalbos aukoms, 
įskaitant jų fizinį ir psichologinį sveikimą ir socialinę reintegraciją. Be to, to-
kius teisės aktus turėtų papildyti tinkamos pilietinės ir (arba) administracinės 
teisės aktų nuostatos;

(e) teisės aktai tinkamai sprendžia klausimus, susijusius su pagrindinėmis žalin-
gų praktikų priežastimis, įskaitant diskriminaciją dėl socialinės ir biologinės 
lyties, amžiaus ir kitų susikertančių veiksnių, suteikia pagrindą laikinosioms 
specialiosioms priemonėms, sutelkia dėmesį į žmogaus teises ir aukų porei-
kius, taip pat visiškai atsižvelgia į vaikų ir moterų interesus;

(f) mergaitės ir berniukai galėtų sudaryti santuoką su ar be tėvų leidimo tik su-
laukę 18-os metų amžiaus. Kai santuoką leidžiama sudaryti nesulaukus tokio 
amžiaus, esant išskirtinėms aplinkybėms, absoliutus santuokinis amžius ne-
gali būti mažesnis nei 16 metų, o priežastys leidimui gauti turi būti teisėtos ir 
griežtai apibrėžtos pagal įstatymą, be to, tokią santuoką sudaryti gali leisti 
tik teismas, gavęs visišką, laisvą ir informuotą vaiko arba abiejų vaikų, kurie 
patys dalyvauja teisme, sutikimą;

(g) teisiniai santuokos registracijos reikalavimai būtų nustatyti ir veiksmingai 
įgyvendinti, pasitelkiant sąmoningumo didinimą, švietimą ir tinkamos infras-
truktūros egzistavimą, kad visi valstybių dalyvių jurisdikcijoje esantys asme-
nys galėtų užregistruoti santuoką;

(h) būtų sukurta privaloma, prieinama ir nemokama nacionalinė gimimo regis-
tracijos sistema, siekiant veiksmingai užkirsti kelią žalingoms praktikoms, 
įskaitant vaikų santuokas;

(i) nacionalinės žmogaus teisių institucijos būtų įgaliotos konfidencialiai, atsi-
žvelgdamos į lyties aspektą, ir vaikams palankiu būdu svarstyti individualius 
skundus ir peticijas, taip pat atlikti tyrimus, įskaitant skundus, tiesiogiai pa-
teiktus moterų arba vaikų arba jų vardu;

(j) įstatymais būtų numatyti privalomi reikalavimai su vaikais ir moterimis dirban-
tiems specialistams ir institucijoms pranešti apie faktinius incidentus ar tokių 
incidentų pavojų, jeigu jie turi pagrįstų priežasčių tikėti, kad žalingos praktikos 
gali būti ar jau buvo įvykdytos. Įsipareigojimas pranešti apie žalingas praktikas 
turėtų užtikrinti apie jas pranešančių asmenų apsaugą ir privatumą;

(k) visos iniciatyvos parengti ir pakeisti baudžiamuosius įstatymus turi būti su-
sietos su apsaugos priemonėmis ir paslaugomis aukoms ir asmenims, kuriems 
gresia pavojus susidurti su žalingomis praktikomis;

(l) teisės aktai nustatytų jurisdikciją dėl žalingų praktikų nusikaltimų ir būtų tai-
komi valstybės dalyvės piliečiams ir nuolatiniams gyventojams, net jeigu to-
kie nusikaltimai yra įvykdyti valstybėje, kuri jų nekriminalizuoja;
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(m) su imigracija ir prieglobsčiu susiję teisės aktai ir politikos pripažintų žalingų 
praktikų pavojų ar persekiojimą dėl tokių praktikų pagrindu suteikti prie-
globstį. Taip pat kiekvienu atskiru atveju būtina apsvarstyti galimybę suteikti 
apsaugą moterį ar mergaitę lydinčiam giminaičiui;

(n) teisės aktai apimtų nuostatas dėl nuolatinio vertinimo ir stebėjimo, įskaitant 
įgyvendinimo, vykdymo ir tolesnių veiksmų atžvilgiu;

(o) su žalingomis praktikomis susiduriančios moterys ir vaikai turėtų vienodą 
teisę kreiptis į teismus, todėl būtina spręsti teisinių ir praktinių kliūčių (pvz., 
senaties terminas) inicijuoti teismo procesą klausimą ir užtikrinti, kad nusi-
kaltėliai ir prie tokių praktikų prisidedantys ar jas toleruojantys asmenys at-
sakytų už savo veiksmus;

(p) teisės aktai apimtų privalomus apsaugos orderius, siekiant apsaugoti asme-
nis, kurie susiduria su žalingų praktikų pavojumi, ir užtikrinti jų saugumą, 
taip pat numatytų priemones apsaugoti aukas nuo persekiojimo;

(q) pažeidimų aukos turėtų vienodas galimybes praktiškai pasinaudoti teisių gy-
nimo priemonėmis ir tinkamomis kompensacijomis.

C. ŽALINGŲ PRAKTIKŲ PREVENCIJA

56. Prevencija yra vienas iš pirmųjų žingsnių, siekiant kovoti su žalingomis praktikomis. Abu 
Komitetai akcentavo, kad prevencija yra įmanoma, pasitelkiant teisėmis pagrįstą požiūrį 
į besikeičiančias socialines ir kultūrines normas, teisių suteikimą moterims ir mergai-
tėms, visų atitinkamų specialistų, kurie nuolat bendrauja su aukomis, potencialiomis 
aukomis ir žalingas praktikas vykdančiais asmenimis, gebėjimų didinimą visuose ly-
giuose, taip pat sąmoningumo apie žalingų praktikų priežastis ir pasekmes didinimą, 
taip pat vykdant dialogą su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

1. Teisėmis pagrįstų socialinių ir kultūrinių normų sukūrimas

57. Socialinė norma – tai tam tikras praktikas bendruomenėje paskatinantis veiksnys ir jas 
lemiantis socialinis veiksnys. Socialinės normos gali būti teigiamos ir stiprinti bendruo-
menės tapatybę arba gali būti neigiamos ir sukelti žalą. Tai taip pat ir socialinė elgesio 
taisyklė, kurios bendruomenės nariai turėtų laikytis. Tai sukuria ir palaiko kolektyvinį so-
cialinės pareigos jausmą ir lūkesčius, kurie lemia individualių bendruomenės narių el-
gesį, net jeigu jie asmeniškai nepritaria praktikai. Pavyzdžiui, kai moterų lytinių organų 
žalojimas yra socialinė norma, tėvai skatinami sutikti, kad jų dukroms būtų atlikta tokia 
procedūra, nes mato kitus taip besielgiančius tėvus ir tiki, kad kiti iš jų to tikisi. Dažnai ki-
tos bendruomenės tinklų moterys, kurioms jau buvo atlikta procedūra, įtvirtina normą 
arba praktiką ir sukuria papildomą spaudimą jaunesnėms moterims laikytis praktikos 
arba susidurti su atstūmimo ir stigmatizavimo grėsme. Toks marginalizavimas gali apim-
ti svarbios ekonominės ir socialinės paramos ir socialinio mobilumo praradimą. Tačiau, 
jeigu asmenys laikosi socialinės normos, jie tikisi sulaukti atlygio, pvz., integracijos ar 
pagyrų. Siekiant pakeisti socialines normas, kurios sudaro žalingų praktikų pagrindą ir 
jas pateisina, būtina mesti iššūkį tokiems lūkesčiams ir juos keisti.

JUNGTINĖ MOTERŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO KOMITETO BENDROJI REKOMENDACIJA NR. 31 / 
VAIKO TEISIŲ KOMITETO BENDRASIS KOMENTARAS NR. 18 DĖL ŽALINGŲ PRAKTIKŲ 



356

58. Socialinės normos yra tarpusavyje susijusios, o tai reiškia, kad žalingų praktikų klausi-
mas negali būti sprendžiamas atskirai, būtina pasitelkti platesnį kontekstą, kuris remiasi 
visapusišku supratimu, kaip praktikos siejasi su kitomis socialinėmis ir kultūrinėmis nor-
momis bei kitomis praktikomis. Būtina remtis teisėmis pagrįstu požiūriu, kuris pripažįs-
ta, kad teisės yra nedalomos ir tarpusavyje susijusios.

59. Būtina pasipriešinti pagrindiniam iššūkiui, t. y. suvokimui, kad žalingos praktikos turi 
naudingą poveikį aukoms ir jų šeimos bei bendruomenės nariams. Todėl bet kuris požiū-
ris, kuris orientuojasi tik į asmens elgesio pokyčius, susiduria su reikšmingais ribojimais. 
Vietoje to, būtinas plataus masto, holistinis kolektyvinis arba bendruomene pagrįstas 
požiūris. Kultūros požiūriu jautrios intervencijos, sustiprinančios žmogaus teises ir suda-
rančios sąlygas praktikuojančioms bendruomenėms kolektyviai tyrinėti ir susitarti dėl 
alternatyvių būdų savo vertybėms įgyvendinti ar tradicijoms pagerbti ir aukštinti, nesu-
keliant žalos moterims ir vaikams ir nepažeidžiant jų žmogaus teisių, gali padėti tvariai 
ir plačiu mastu panaikinti žalingas praktikas ir kolektyviai priimti naujas socialines tai-
sykles. Viešas kolektyvinio įsipareigojimo priimti alternatyvias praktikas skelbimas gali 
padėti sustiprinti jų ilgalaikį tvarumą. Šiuo atžvilgiu aktyvus bendruomenės lyderių įsi-
traukimas yra labai svarbus.

60. Komitetai rekomenduoja Konvencijų valstybėms dalyvėms užtikrinti, kad bet 
kokios pastangos kovoti su žalingomis praktikomis ir mesti iššūkį bei keisti pa-
grindines socialines normas, būtų holistinės, bendruomeninės ir remtųsi teisėmis 
pagrįstu požiūriu, kuris apima aktyvų visų susijusių suinteresuotųjų šalių, ypač 
moterų ir mergaičių, dalyvavimą.

2. Teisių moterims ir mergaitėms suteikimas

61. Valstybės dalyvės privalo mesti iššūkį ir keisti patriarchalines ideologijas ir struk-
tūras, kurios neleidžia moterims ir mergaitėms visiškai pasinaudoti savo žmogaus 
teisėmis ir laisvėmis. Kad mergaitės ir moterys galėtų įveikti socialinę atskirtį ir skur-
dą, su kuriais dauguma jų gali susidurti, ir kurie padidina jų pažeidžiamumą dėl iš-
naudojimo, žalingų praktikų ir kitų formų smurto dėl lyties, jos turi įgyti įgūdžius ir 
kompetencijas, kurių reikia, kad galėtų įtvirtinti savo teises ir priimti savarankiškus 
ir informuotus sprendimus ir pasirinkimus dėl savo gyvenimo. Šiame kontekste švie-
timas yra svarbus įrankis, siekiant suteikti moterims ir mergaitėms galimybes reika-
lauti savo teisių.

62. Egzistuoja aiški koreliacija tarp žemo mergaičių ir moterų išsilavinimo lygio ir žalingų 
praktikų paplitimo. Konvencijų valstybės dalyvės privalo užtikrinti visuotinę teisę įgyti 
aukštos kokybės išsilavinimą ir sukurti palankią aplinką, kurioje mergaitės ir moterys ga-
lėtų tapti pokyčių skatintojomis (Vaiko teisių konvencijos 28–29 straipsniai, Konvencijos 
dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 10 straipsnis). Tai apima visuoti-
nį, laisvą ir privalomą priėmimą į pradinio ugdymo įstaigas ir nuolatinio lankomumo 
užtikrinimą, pasitraukimo iš mokyklos stabdymą, egzistuojančių lyčių nelygybių panai-
kinimą ir galimybių suteikimą labiausiai atskirtyje esančioms mergaitėms (įskaitant gy-
venančioms atokiose ir kaimo bendruomenėse). Vykdant šiuos įsipareigojimus, būtina 
atkreipti dėmesį į tai, kad mokyklos ir jų aplinka būtų saugios ir palankios mergaitėms, 
taip pat leistų siekti optimalių rezultatų.
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63. Pradinės ir vidurinės mokyklos baigimas suteikia mergaitėms trumpalaikę ir ilgalai-
kę naudą – prisideda prie vaikų santuokų ir paauglių nėštumo prevencijos, mažesnio 
kūdikių ir gimdyvių mirtingumo ir sergamumo lygio, parengia moteris ir mergaites 
reikalauti savo teisių būti apsaugotoms nuo smurto ir didina veiksmingo dalyvavi-
mo visose gyvenimo sferose galimybes. Komitetai nuolat skatina valstybes dalyves 
imtis priemonių, kurios skatintų vidurinio lavinimo įstaigų lankomumą ir išlaikymą 
jose, užtikrinant, kad mokiniai baigtų pradinę mokyklą, panaikinant pradinio ir vi-
durinio ugdymo mokesčius, remiant lygias galimybes įgyti vidurinį išsilavinimą, taip 
pat apsvarstyti privalomo vidurinio ugdymo galimybę. Paauglių mergaičių teisė tęsti 
mokslus prieš ir po nėštumo gali būti užtikrinta, įgyvendinant nediskriminuojančias 
grįžimo į mokyklą politikas.

64. Dažnai mokyklos nelaikančioms mergaitėms neformalus ugdymas yra vienintelė gali-
mybė mokytis, įgyti pagrindinį išsilavinimą ir gyvenimo įgūdžius. Tai formalaus ugdymo 
alternatyva pradinio ar vidurinio ugdymo institucijų nebaigusiems asmenims, kuri gali 
būti prieinama per radijo programas ir kitas žiniasklaidos priemones, įskaitant skaitme-
ninę žiniasklaidą.

65. Moterims ir mergaitėms gali būti suteikiamos galimybės stiprinti savo ekonominius įgu-
džius, dalyvaujant pragyvenimo ir verslumo įgūdžių mokymuose, be to, jos gali gauti 
naudos iš programų, kurios siūlo ekonomines paskatas atidėti santuoką iki 18-os metų 
amžiaus, tokias kaip stipendijas, mikrokreditų programas ar taupymo schemas (Kon-
vencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 11 ir 13 straipsniai, Vaiko 
teisių konvencijos 28 straipsnis). Papildomos sąmoningumo didinimo programos yra 
labai svarbios, siekiant perduoti informaciją apie moterų teisę dirbti ne namuose ir pa-
sipriešinti tabu dėl moterų ir darbo.

66. Moterų socialinių įgudžių stiprinimas yra kita priemonė, kuri gali padėti suteikti teises 
moterims ir mergaitėms. Šį procesą galima palengvinti, sukuriant saugias erdves, ku-
riose mergaitės ir moterys galėtų bendrauti su bendraamžiais, mentoriais, mokytojais 
ir bendruomenės lyderiais, reikšti savo nuomonę, pasisakyti, išsakyti siekius ir išreikšti 
susirūpinimą, taip pat dalyvauti sprendimų, kurie turi įtakos jų gyvenimui, priėmimo 
procesuose. Tai gali joms padėti ugdyti savigarbą ir savarankiškumą, bendravimo, dery-
bų ir problemų sprendimo įgūdžius, taip pat informuotumą apie jų teises. Tai gali būti 
ypač svarbu mergaitėms migrantėms. Atsižvelgiant į tai, kad pagal tradicijas vyrai užima 
galios ir įtakos pareigas visuose lygiuose, jų dalyvavimas yra labai svarbus, siekiant už-
tikrinti, kad vaikai ir moterys sulauktų savo šeimų, bendruomenių, pilietinės visuome-
nės ir politikos formuotojų paramos ir įsipareigojimu pagrįsto įsitraukimo.

67. Vaikystė ir ankstyvoji paauglystė yra tie laikotarpiai, kai mergaites ir berniukus reikėtų 
paremti ir jiems padėti pakeisti lyčių skirtumais paremtus požiūrius ir įsisavinti labiau 
teigiamus vaidmenis ir elgesio formas namuose, mokykloje ir visuomenėje. Todėl reikia 
skatinti diskusijas su vaikais apie socialines normas, požiūrius ir lūkesčius, kurie siejasi su 
tradiciniu moteriškumu ir vyriškumu, taip pat su biologine ir socialine lytimi susijusius 
stereotipinius vaidmenis, ir dirbti kartu su jais, siekiant skatinti asmeninius ir socialinius 
pokyčius, kuriais siekiama panaikinti lyčių nelygybę ir iškelti švietimo, ypač mergaičių, 
vertę, kad būtų panaikintos žalingos praktikos, kurios ypač paveikia paauglystės am-
žiaus dar nesulaukusias mergaites ir paaugles mergaites.
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68. Moterims ir paauglėms, kurios susidūrė ar gali susidurti su žalingomis praktikomis, iš-
kyla didelė grėsmė jų seksualinei ir reprodukcinei sveikatai, ypač tais atvejais, kai jos jau 
susidūrė su kliūtimis sprendimų dėl tokių klausimų priėmimo procese, kylančiomis dėl 
tinkamos informacijos ir paslaugų (ir paaugliams palankių paslaugų) trūkumo. Būtina at-
kreipti ypatingą dėmesį į tai, kad būtų užtikrinta galimybė gauti tikslią informaciją apie 
seksualinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises, taip pat žalingų praktikų poveikį ir galimybė 
pasinaudoti tinkamomis ir konfidencialiomis paslaugomis. Amžių atitinkantis ugdymas, 
kuris remiasi moksliškai pagrįsta informacija apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, taip 
pat gali suteikti mergaitėms ir moterims galimybes priimti informuotus sprendimus ir pa-
reikalauti savo teisių. Tuo tikslu sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir mokytojai, turintys 
pakankamai žinių, kompetencijų ir įgūdžių, atlieka labai svarbų vaidmenį, perduodant in-
formaciją, užkertant kelią žalingoms praktikoms ir identifikuojant bei padedant moterims 
ir mergaitėms, kurios yra aukos arba gali susidurti su žalingų praktikų pavojumi.

69. Komitetai rekomenduoja Konvencijos valstybėms dalyvėms:

(a) užtikrinti visuotinį, nemokamą ir privalomą pradinį ugdymą, kuris būtų pa-
lankus mergaitėms (ir mergaitėms, gyvenančioms atokiose ir kaimo vieto-
vėse), apsvarstyti privalomo vidurinio ugdymo galimybę, taip pat suteikti 
ekonomines paskatas nėščioms mergaitėms ir paauglėms motinoms užbaigti 
vidurinę mokyklą ir sukurti nediskriminuojančias grįžimo į mokyklą politikas;

(b) suteikti mergaitėms ir moterims švietimo ir ekonomines galimybes saugoje 
ir palankioje aplinkoje, kurioje jos gali ugdyti savigarbą, sąmoningumą apie 
savo teises, taip pat bendravimo, derybų ir problemų sprendimo įgūdžius;

(c) į mokymo programas įtraukti informaciją apie žmogaus teises, įskaitant mo-
terų ir vaikų teises, lyčių lygybę ir savivoką, taip pat prisidėti prie lyčių stere-
otipų panaikinimo ir nediskriminacinės aplinkos puoselėjimo;

(d) užtikrinti, kad mokyklos pateiktų amžių atitinkančią informaciją apie seksuali-
nę ir reprodukcinę sveikatą ir teises, įskaitant lyčių santykius ir atsakingą sek-
sualinį elgesį, ŽIV prevenciją, mitybą, apsaugą nuo smurto ir žalingų praktikų;

(e) užtikrinti galimybes mergaitėms, kurios nebaigė įprastos mokyklinio lavini-
mo programos, niekada nelankė mokyklos ar yra neraštingos, dalyvauti ne-
formalaus ugdymo programose, taip pat stebėti tokių programų kokybę;

(f) įtraukti vyrus ir berniukus, kuriant palankią aplinką, kuri remia teisių mote-
rims ir mergaitėms suteikimą.

3. Gebėjimų ugdymas visuose lygiuose

70. Vienas iš pagrindinių iššūkių, siekiant panaikinti žalingas praktikas, yra susijęs su atitin-
kamų specialistų (įskaitant tiesiogiai susiduriančių specialistų) sąmoningumo ar gebė-
jimų tinkamai suprasti, identifikuoti ir reaguoti į incidentus ar žalingų praktikų grėsmę 
stoką. Visapusiškas holistinis ir veiksmingas požiūris į gebėjimų stiprinimą, turėtų siekti 
įtraukti kaip įmanoma daugiau įtakingų lyderių, pvz., tradicinius ir religinius lyderius, ir 
specialistų grupių, įskaitant sveikatos, švietimo sričių specialistus ir socialinius darbuoto-
jus, prieglobsčio ir imigracijos institucijas, policiją, prokuratūrą, teisėjus ir politikus visuose 
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lygiuose. Jie turi gauti tikslią informaciją apie praktiką ir taikomas žmogaus teisių normas 
ir standartus, kad galėtų pakeisti savo grupės ir visuomenės požiūrius ir elgesio formas.

71. Kai yra sukurti alternatyvūs ginčų sprendimų mechanizmai ar tradicinės teisingumo 
sistemos, už jų valdymą atsakingiems asmenims turėtų būti organizuojamas mokymas 
apie žmogaus teises ir žalingas praktikas. Be to, policijos pareigūnai, prokurorai ir kiti tei-
sėsaugos pareigūnai turi dalyvauti mokymuose apie naujų arba galiojančių teisės aktų, 
kurie kriminalizuoja žalingas praktikas, įgyvendinimą, siekiant užtikrinti, kad jie žinotų 
apie moterų ir vaikų teises ir jautriai reaguotų į aukų pažeidžiamą statusą.

72. Valstybėse dalyvėse, kuriuose žalingos praktikos yra paplitusios imigrantų bendruome-
nėse, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, mokytojai ir vaikų priežiūros specialistai, 
socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, migracijos pareigūnai ir teisingumo sekto-
rius turi būti sensibilizuojami ir mokomi, kaip identifikuoti mergaites ir moteris, kurios 
susidūrė arba gali susidurti su žalingų praktikų pavojumi, ir kokių veiksmų reikėtų imtis 
jas apsaugoti.

73. Komitetai valstybėms dalyvėms rekomenduoja:

(a) visiems atitinkamiems tiesiogiai su problema susiduriantiems specialistams 
suteikti informaciją apie žalingas praktikas ir taikomas žmogaus teisių nor-
mas ir standartus, taip pat užtikrinti, kad jie būtų tinkamai išmokyti užkirsti 
kelią, identifikuoti ir reaguoti į žalingų praktikų incidentus, įskaitant neigia-
mo poveikio aukoms mažinimą ir pagalbą pasinaudoti teisių gynimo priemo-
nėmis ir tinkamomis paslaugomis;

(b) organizuoti mokymus asmenims, dalyvaujantiems alternatyviose ginčų 
sprendimo ir tradicinėse teisingumo sistemose, kad jie galėtų tinkamai taiky-
ti pagrindinius žmogaus teisių principus, ypač reikalavimą atsižvelgti į vaiko 
interesus ir vaikų dalyvavimą administraciniuose ir teisminiuose procesuose;

(c) organizuoti mokymus visiems teisėsaugos sektoriaus darbuotojams, įskai-
tant teisėjus, apie naujus ar galiojančius žalingas praktikas draudžiančius tei-
sės aktus ir užtikrinti, kad jie žinotų apie moterų ir vaikų teises bei jų vaidme-
nį, siekiant patraukti nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn ir apsaugoti 
žalingų praktikų aukas;

(d) vykdyti specializuotas sąmoningumo didinimo ir mokymo programas sveika-
tos priežiūros paslaugų teikėjams, kurie dirba su imigrantų bendruomenėmis, 
kad jie galėtų reaguoti į unikalius vaikų ir moterų, kurie patyrė moterų lytinių 
organų žalojimą ar kitas žalingas praktikas, sveikatos priežiūros poreikius ir 
organizuoti specializuotą mokymą visiems vaikų gerovės paslaugų specialis-
tams ir su moterų teisėmis susijusias paslaugas teikiantiems specialistams, 
taip pat švietimo, policijos ir teisingumo sektoriaus specialistams, žiniasklai-
dos atstovams, dirbantiems su mergaitėmis ir moterimis migrantėmis.

4. Sąmoningumo didinimas, viešasis dialogas ir įsipareigojimo išraiškos

74. Siekdami mesti iššūkį sociokultūrinėms normoms ir požiūriams, kuriais grindžiamos 
žalingos praktikos, įskaitant galios struktūras, kuriose dominuoja vyrai, diskriminaciją 
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socialinės ir biologinės lyties pagrindu ir amžiaus hierarchijas, abu Komitetai nuolat 
rekomenduoja valstybėms dalyvėms vykdyti visapusiško visuomenės informavimo ir 
sąmoningumo didinimo kampanijas, kurios sudaro ilgalaikių žalingų praktikų panaiki-
nimo strategijų dalį.

75. Sąmoningumo didinimo priemonės turėtų apimti tikslią informaciją iš patikimų šalti-
nių apie praktikų sukeltą žalą ir įtikinamas priežastis, kodėl tokios praktikos turėtų būti 
panaikintos. Šiuo požiūriu žiniasklaida gali atlikti svarbią funkciją, užtikrindama naują 
mąstymą, ypač suteikdama galimybę moterims ir vaikams gauti informaciją ir medžia-
gą, kurios tikslas yra skatinti jų socialinę ir dorovinę gerovę bei fizinę ir psichinę sveikatą 
pagal abiejose Konvencijose nurodytus įsipareigojimus, padedančius apsaugoti juos 
nuo žalingų praktikų.

76. Sąmoningumo dindimo kampanijų sukūrimas gali suteikti galimybę inicijuoti viešas 
diskusijas apie žalingas praktikas, siekiant kolektyviai tyrinėti alternatyvas, kurios 
nekelia pavojaus ir nepažeidžia moterų ir vaikų žmogaus teisių, pasiekti sutarimą, 
kad žalingų praktikų pagrindą sudarančios ir jas palaikančios socialinės normos tu-
rėtų būti pakeistos. Kolektyvinis bendruomenės pasididžiavimas, identifikuojant ir 
perimant naujus būdus pagrindinėms vertybėms įgyvendinti, užtikrina įsipareigoji-
mą dėl naujų socialinių normų, kurios nesukelia žalos ir nepažeidžia žmogaus teisių, 
ir jų tvarumą.

77. Veiksmingiausios pastangos yra integracinės ir įtraukia atitinkamas suinteresuotąsias 
šalis visuose lygiuose, ypač mergaites ir moteris iš paveiktų bendruomenių, taip pat vy-
rus ir berniukus. Be to, tokioms pastangoms reikia vietos lyderių aktyvaus dalyvavimo 
ir  paramos, įskaitant tinkamų išteklių paskirstymą. Partnerysčių su suinteresuotosio-
mis šalimis, institucijomis, organizacijomis ir socialiniais tinklais (religiniais ir tradiciniais 
lyderiais, vykdytojais ir pilietine visuomene) kūrimas ar jau veikiančių stiprinimas gali 
padėti užmegzti ryšius tarp šalininkų.

78. Būtų galima apsvarstyti galimybę platinti informaciją apie teigiamas patirtis po ža-
lingų praktikų panaikinimo vietos ar išeivių bendruomenėse arba to paties geogra-
finio regiono praktikuojančiose bendruomenėse, turinčiose panašią patirtį, taip pat 
keistis gera praktika (kitų regionų gera praktika), pvz., vietos, nacionalinių ar regio-
ninių konferencijų ar renginių metu, organizuojant bendruomenės lyderių vizitus ar 
pasinaudojant garso ir vaizdo priemonėmis. Be to, sąmoningumo didinimo veikla 
turi būti kruopščiai suplanuota, kad tiksliai atspindėtų vietos kontekstą, neiššauktų 
priešingos reakcijos ar skatintų stigmą ir aukų ir (arba) praktikuojančių bendruome-
nių diskriminaciją.

79. Bendruomeninė ir pagrindinė žiniasklaida gali tapti svarbia partnere sąmoningumo 
didinimo ir informavimo dėl žalingų praktikų procesuose, įskaitant jungtines inicia-
tyvas su vyriausybėmis (debatų ir pokalbių laidų organizavimas, dokumentinių filmų 
kūrimas ir rodymas, edukacinių programų televizijai ir radijui kūrimas). Internetas ir 
socia linė žiniasklaida taip pat gali būti naudinga priemonė informacijai teikti ir diskusijų 
galimybėms sukurti, kadangi mobilieji telefonai yra vis labiau naudojami pranešimams 
perduoti ir bet kokio amžiaus žmonėms įtraukti. Bendruomeninė žiniasklaida gali būti 
naudingu informacijos ir dialogo forumu ir gali apimti radiją, gatvės teatrą, muziką, 
meną, poeziją ir lėlių teatrą.

JUNGTINĖ MOTERŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO KOMITETO BENDROJI REKOMENDACIJA NR. 31 / 
VAIKO TEISIŲ KOMITETO BENDRASIS KOMENTARAS NR. 18 DĖL ŽALINGŲ PRAKTIKŲ 



361

80. Valstybėse dalyvėse, kuriose galioja veiksmingi ir įgyvendinami žalingas praktikas drau-
džiantys teisės aktai, egzistuoja rizika, kad praktikuojančios bendruomenės pradės 
slapstytis ar išvyks iš šalies užsiimti tokiomis praktikomis. Valstybės dalyvės, kurios pri-
ima praktikuojančias bendruomenes, turėtų remti sąmoningumo didinimo kampanijas 
dėl žalingo poveikio aukoms arba asmenims, kuriems gresia pavojus, taip pat informuo-
ti apie teisines pažeidimų pasekmes ir tuo pačiu metu užkirstų kelią tokių bendruome-
nių diskriminacijai ir stigmatizacijai. Šiuo tikslu būtina imtis veiksmų, kurie palengvintų 
socialinę tokių bendruomenių integraciją.

81. Komitetai rekomenduoja valstybės dalyvėms:

(a) sukurti ir priimti visapusiškas sąmoningumo didinimo programas, siekiant 
mesti iššūkį ir keisti kultūrines ir socialines pažiūras, tradicijas ir papro-
čius, kurie sudaro žalingas praktikas įtvirtinančių elgesio formų pagrindą;

(b) užtikrinti, kad sąmoningumo programos suteiktų tikslią informaciją ir aiškias 
ir vieningas žinutes iš patikimų šaltinių apie neigiamą žalingų praktikų povei-
kį moterims, vaikams, ypač mergaitėms, jų šeimoms ir plačiajai visuomenei. 
Tokios programos turėtų apimti socialinę žiniasklaidą, internetą ir bendruo-
meninius komunikacijos ir platinimo įrankius;

(c) imtis visų tinkamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad aukos ir (arba) prakti-
kuojančios imigrantų ar mažumų bendruomenės nebūtų stigmatizuojamos 
ar diskriminuojamos;

(d) užtikrinti, kad sąmoningumo didinimo programos, kurios orientuojasi į 
valstybių struktūras, įtrauktų sprendimus priimančius asmenis ir visus su-
sijusius programų darbuotojus, pagrindinius specialistus, dirbančius su vie-
tos ir nacionalinėmis vyriausybėmis, ir vyriausybines agentūras;

(e) užtikrinti, kad nacionalinių žmogaus teisių institucijų darbuotojai turėtų 
visą informaciją ir būtų sensibilizuoti dėl žalingų praktikų pasekmių žmo-
gaus teisėms valstybėje dalyvėje ir gautų paramą skatinti tokių praktikų 
panaikinimą;

(f ) inicijuoti viešas diskusijas, siekiant užkirsti kelią ir skatinti žalingų prak-
tikų panaikinimą, įtraukiant visas susijusias suinteresuotąsias šalis į 
priemonių rengimo ir įgyvendinimo procesus, įskaitant vietos lyderius, 
vykdytojus, pilietines organizacijas ir religines bendruomenes. Veikla 
turėtų patvirtinti teigiamus kultūrinius bendruomenės principus, kurie 
atitinka žmogaus teises ir apima informaciją apie sėkmingas patirtis, pa-
naikinant žalingas praktikas anksčiau praktikavusiose panašios kilmės 
bendruomenėse;

(g) sukurti arba sustiprinti veiksmingas partnerystes su tradicine žiniasklaida, 
siekiant remti sąmoningumo didinimo programų įgyvendinimą ir skatinti 
viešas diskusijas ir savireguliavimo mechanizmų, kurie gerbia asmenų priva-
tumą, kūrimą ir stebėjimą.
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D. APSAUGOS PRIEMONĖS IR ATSAKOMOSIOS PASLAUGOS

82. Moterims ir vaikams, kurie yra žalingų praktikų aukos, būtinos skubios paramos paslau-
gos, įskaitant medicinines, psichologines ir teisines paslaugas. Greitosios medicinos 
pagalbos paslaugos gali būti skubiausios ir akivaizdžiausios paslaugos, atsižvelgiant į 
tai, kad kai kurios šiame dokumente aptartos žalingos praktikos yra susijusios su ekstre-
maliu fiziniu smurtu, todėl gali iškilti medicininių intervencijų būtinybė sunkiems suža-
lojimams gydyti ar išvengti mirties. Moterų lytinių organų sužalojimų arba kitų žalingų 
praktikų aukoms gali reikėti medicininio gydymo ar chirurginių intervencijų, siekiant 
spręsti trumpalaikes ar ilgalaikes fizines pasekmes. Moterų ir mergaičių, kurioms buvo 
atliktos moterų lytinių organų žalojimo procedūros, nėštumo ir gimdymo priežiūros 
klausimai turėtų būti įtraukti į teorinį ir praktinį akušerių, gydytojų ir kitų kvalifikuotų 
gimdymo metu dalyvaujančių asmenų mokymą.

83. Nacionalinės apsaugos sistemos arba, kai jų nėra, tradicinės struktūros turėtų būti įgaliotos 
atsižvelgti į vaikus ir moteris ir tinkamai finansuojamos, kad galėtų teikti būtinas apsaugos 
paslaugas moterims ir mergaitėms, kurios susiduria su smurto grėsme, įskaitant mergaites, 
bėgančias, kad išvengtų moterų lytinių organų žalojimo, priverstinės santuokos ar nusikal-
timų dėl garbės. Būtina apsvarstyti galimybę įsteigti lengvai įsimenamą, nemokamą, visą 
parą veikiančią pagalbos liniją, kuri būtų prieinama ir žinoma visoje šalyje. Aukos turi turėti 
galimybę pasinaudoti tinkamomis apsaugos ir saugumo priemonėmis, įskaitant specialiai 
įkurtas laikinas prieglaudas arba specializuotas paslaugas prieglaudose smurto aukoms. 
Atsižvelgiant į tai, kad dažnai žalingas praktikas vykdo aukų sutuoktiniai, šeimos ar ben-
druomenės nariai, apsaugos tarnybos turėtų bandyti perkelti aukas iš jų bendruomenės, 
jeigu yra priežastis manyti, kad jos yra nesaugios. Reikėtų vengti nekontroliuojamų apsilan-
kymų, ypač tada, kai atvejis gali būti susijęs su vadinamąja garbe. Psichologinė parama tu-
rėtų būti prieinama, siekiant gydyti tiesioginę ir ilgalaikę psichologinę aukų patirtą traumą, 
kuri gali apimti potrauminio streso sutrikimus, nerimą ir depresiją.

84. Kai moteris ar mergaitė, kuri patyrė arba atsisakė dalyvauti praktikoje, privalo palikti savo 
šeimą ar bendruomenę ir siekti prieglobsčio, jos sprendimas grįžti turi būti paremtas 
tinkamais nacionalinės apsaugos mechanizmais. Vertinant moters ar mergaitės laisvą ir 
informuotą pasirinkimą, mechanizmai turi užtikrinti saugų jos grįžimą ir reintegraciją, re-
miantis principu, pagal kurį būtina atsižvelgti į jos interesus, taip pat užkirsti kelią pakar-
totiniam viktimizavimui. Tokiose situacijose būtini tolesni veiksmai ir stebėjimas, siekiant 
užtikrinti, kad aukos būtų apsaugotos ir galėtų iš karto ar ilgainiui naudotis savo teisėmis.

85. Dažnai aukos, kurios siekia teisingumo dėl jų teisių pažeidimų, atsiradusių dėl žalingų 
praktikų, susiduria su stigmatizacija, pakartotinio viktimizavimo rizika, priekabiavimu 
ir persekiojimu. Todėl būtina imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad mergaičių ir moterų 
teisės būtų apsaugotos viso teisinio proceso metu pagal Konvencijos dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims 2 straipsnio c punktą ir 15 straipsnio 2 ir 3 dalis, 
kad vaikai turėtų teisę veiksmingai dalyvauti teismo procesuose (teisė būti išklausytam 
pagal Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį).

86. Daugelio migrantų ekonominis ir teisinis statusas yra nesaugus, todėl padidėja jų pažei-
džiamumas dėl visų formų smurto ir žalingų praktikų. Dažnai moterys ir vaikai migrantai 
neturi galimybės pasinaudoti tinkamomis paslaugomis lygiomis teisėmis su piliečiais.
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87. Komitetai valstybėms dalyvėms rekomenduoja:

(a) užtikrinti, kad apsaugos tarnybos būtų įgaliotos, gautų pakankamą finansa-
vimą ir galėtų teikti visas prevencijos ir apsaugos paslaugas vaikams ir mo-
terims, kurios yra arba kurioms gresia didelis pavojus tapti žalingų praktikų 
aukomis;

(b) sukurti nemokamą, visą parą veikiančią pagalbos liniją, kurioje dirbtų kvali-
fikuoti konsultantai, ir aukos galėtų pranešti apie galimus arba jau įvykusius 
žalingų praktikų incidentus, gautų informaciją apie reikiamas paslaugas ir 
tikslią informaciją apie žalingas praktikas;

(c) sukurti ir įgyvendinti gebėjimų stiprinimo programas, susijusias su apsaugos 
funkcijomis, teismo pareigūnams, įskaitant teisėjus, advokatus, prokurorus ir 
visas suinteresuotąsias šalis, taip pat programas, susijusius su diskriminaciją 
draudžiančiais teisės aktais ir įstatymų taikymu, atsižvelgiant į lytį ir amžių ir 
vadovaujantis Konvencijomis;

(d) užtikrinti, kad teisiniuose procesuose dalyvaujantys vaikai turėtų galimybes 
pasinaudoti vaikams tinkamomis paslaugomis ir galėtų užtikrinti savo teises 
ir saugumą, taip pat riboti galimą neigiamą tokių procesų poveikį. Siekiant 
apsaugoti aukas, galima riboti aukų liudijimų skaičių ir nereikalauti, kad jos 
susitiktų su nusikaltėliu ar nusikaltėliais, taip pat galima paskirti globėją ad 
litem (ypač tais atvejais, kai nusikaltėlis yra tėvas ar teisėtas globėjas) ir užtik-
rinti, kad vaikai aukos turėtų galimybę gauti vaikams palankią informaciją 
apie procesus ir visiškai suprastų, ko galima tikėtis;

(e) užtikrinti, kad moterys ir vaikai migrantai turėtų vienodas galimybes pasi-
naudoti paslaugomis, neatsižvelgiant į jų teisinį statusą.

VIII. JUNGTINĖS BENDROSIOS REKOMENDACIJOS / BENDROJO  
KOMENTARO PLATINIMAS IR NAUDOJIMAS IR ATASKAITŲ RENGIMAS

88. Valstybės dalyvės turėtų aktyviai platinti šią jungtinę bendrąja rekomendaciją / ben-
drąjį komentarą parlamentams, vyriausybėms ir teismams nacionaliniu ir vietos lygiu. 
Taip pat turėtų būti informuojami vaikai ir moterys bei visi susiję specialistai ir suin-
teresuotosios šalys, įskaitant su vaikais dirbančius asmenis (t. y. teisėjus, advokatus, 
policijos pareigūnus ir kitus teisėsaugos pareigūnus, mokytojus, globėjus, socialinius 
darbuotojus, viešųjų ar privačių rūpybos institucijų ir prieglaudų darbuotojus, taip pat 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus) ir plačiąją visuomenę. Jungtinė bendroji reko-
mendacija / bendrasis komentaras turėtų būti išverstas į atitinkamas kalbas, taip pat turi 
būti parengtos vaikams palankios / tinkamos versijos ir formatai, prieinami neįgaliems 
asmenims. Turėtų būti organizuojamos konferencijos, seminarai, kursai ir kiti renginiai, 
kurių metu būtų galima pasidalinti gera praktika, kaip įgyvendinti šią jungtinę bendrąją 
rekomendaciją / bendrąjį komentarą. Šį dokumentą reikėtų įtraukti į teorinį ir praktinį 
susijusių specialistų ir techninio personalo mokymą, taip pat sudaryti galimybę visoms 

JUNGTINĖ MOTERŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO KOMITETO BENDROJI REKOMENDACIJA NR. 31 / 
VAIKO TEISIŲ KOMITETO BENDRASIS KOMENTARAS NR. 18 DĖL ŽALINGŲ PRAKTIKŲ 



364

nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms, moterų organizacijoms ir kitoms žmogaus 
teisių nevyriausybinėms organizacijoms jį gauti.

89. Savo ataskaitose pagal Konvencijas valstybės dalyvės turėtų įtraukti informaciją apie 
žalingas praktikas įtvirtinančių požiūrių, papročių ir socialinių normų pobūdį ir mastą, 
taip pat apie priemones, kurias įgyvendino, vadovaudamosi šia jungtine bendrąja reko-
mendacija / bendruoju komentaru, ir jų poveikį.

IX. SUTARTIES RATIFIKAVIMAS ARBA PRIĖMIMAS IR IŠLYGOS

90. Valstybės dalyvės raginamos ratifikuoti toliau išvardytus dokumentus:

(a) Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims fakultatyvinį 
protokolą;

(b) Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prosti-
tucijos ir vaikų pornografijos;

(c) Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose 
konfliktuose;

(d) Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl pranešimo procedūros.

91. Valstybės dalyvės turėtų peržiūrėti ir pakeisti arba pašalinti bet kokias Konvencijos dėl 
visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 2, 5 ir 16 straipsnių ir jų dalių ir Vaiko 
teisių konvencijos 19 straipsnio ir 24 straipsnio 3 dalies išlygas. Moterų diskriminacijos 
panaikinimo komitetas tokių straipsnių išlygas laiko iš esmės nesuderinamomis su Kon-
vencijų tikslu ir užduotimis, todėl jos yra neleistinos pagal Konvencijos dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims 28 straipsnio 2 dalį.

JUNGTINĖ MOTERŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO KOMITETO BENDROJI REKOMENDACIJA NR. 31 / 
VAIKO TEISIŲ KOMITETO BENDRASIS KOMENTARAS NR. 18 DĖL ŽALINGŲ PRAKTIKŲ 
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 19 (2016) 
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO VAIKŲ TEISĖMS 
ĮGYVENDINTI (4 STR.)
 

I. ĮVADAS

1. Vaiko teisių konvencijos 4 straipsnis teigia:

 „Valstybės dalyvės imasi visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių šioje 
Konvencijoje pripažintoms teisėms įgyvendinti. Ekonominėms, socialinėms ir kultūri-
nėms teisėms įgyvendinti valstybės dalyvės panaudoja kiek įmanoma daugiau savo tu-
rimų išteklių, o prireikus pasitelkia ir tarptautinį bendradarbiavimą.“

 Šis bendrasis komentaras padeda valstybėms dalyvėms įgyvendinti 4 straipsnį valsty-
bės biudžeto atžvilgiu. Jame nustatomos valstybių dalyvių pareigos ir pateikiamos re-
komendacijos, kaip įgyvendinti visas Konvencijoje įtvirtintas teises, ypač pažeidžiamų 
vaikų teises, vykdant veiksmingą, efektyvų, teisingą, skaidrų ir darnų valstybės sprendi-
mų dėl biudžeto priėmimo procesą.

2. Atsižvelgiant į tai, kad 4 straipsnis yra susijęs su visomis vaiko teisėmis, kurioms įtaką 
daro valstybės biudžetas, šis bendrasis komentaras taikomas Konvencijai ir jos fakulta-
tyviniams protokolams ir valstybėms dalyvėms pateikia sistemą, užtikrinančią, kad vals-
tybės biudžetas prisidėtų prie šių teisių įgyvendinimo. Be to, III skyriuje pristatoma 2, 3, 
6 ir 12 straipsniuose išdėstytų bendrųjų Konvencijos principų analizė.

3. Bendrajame komentare „vaikas“ ir „vaikai“ reiškia visus bet kokios lyties jaunesnius nei  
18-os metų asmenis, kuriems su valstybės biudžetu susiję sprendimai turi tiesioginės, ne-
tiesioginės, teigiamos ar neigiamos įtakos. „Pažeidžiami vaikai“ – tai asmenys, kurie ypač 
dažnai susiduria su jų teisių pažeidimais, įskaitant, bet neapsiribojant vaikais su negalia, 
pabėgėliais vaikais, vaikais iš mažumos grupių, skurde gyvenančiais vaikais, alternatyvios 
globos institucijose atsidūrusiais vaikais ir su įstatymų pažeidimais susidūrusiais vaikais.

4. Šiame bendrajame komentare naudojami šie apibrėžimai:

(a) „biudžetas“ apima valstybės pajamų sutelkimą, biudžeto paskirstymą ir valstybės išlaidas;

(b) „įgyvendinimo įsipareigojimai“ reiškia 27 paragrafe nurodytas valstybių dalyvių 
pareigas;
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(c) „bendrieji Konvencijos principai“ reiškia III skyriuje nurodytus principus;

(d) „biudžeto principai“ reiškia IV skyriuje nurodytus principus;

(e) „teisės aktai“ reiškia visas tarptautines, regionines, nacionalines ir subnacionalines 
sutartis ir (arba) su vaiko teisėmis susijusius teisės aktus;

(f ) „politikos“ reiškia visas viešąsias politikas, strategijas, reglamentus, gaires ir atas-
kaitas, įskaitant jų uždavinius, tikslus, rodiklius ir tikslinius rezultatus, kurie turi ar 
galėtų turėtų įtakos vaiko teisėms;

(g) „programos“ reiškia valstybių dalyvių sistemas, pagal kurias jos siekia įgyvendinti 
savo teisės aktų ir politikų tikslus. Tokios programos gali tiesiogiai ar netiesiogiai 
veikti vaikus, pavyzdžiui, darydamos įtaką konkrečioms vaiko teisėms, valstybės 
biudžeto sudarymo procesui, infrastruktūrai ir darbui;

(h) „subnacionalinis“ reiškia administracinį lygį arba lygius, kurie yra žemiau nacionali-
nio lygio, pvz., regionus, provincijas, apskritis ar savivaldybes.

5. I skyriuje pristatomos šio bendrojo komentaro aplinkybės, loginis pagrindas ir tikslai. 
II skyriuje pateikiama su valstybės biudžetu susijusi 4 straipsnio teisinė analizė. II sky-
riuje aiškinami bendrieji Konvencijos straipsniai šiame kontekste. IV skyriuje pristatomi 
valstybės biudžeto principai. V skyriuje pateikiami svarstymai, kaip valstybės biudžetas 
prisideda prie vaiko teisių įgyvendinimo. VI skyriuje pristatomos rekomendacijos dėl 
bendrojo komentaro platinimo.

 

A. APLINKYBĖS

6. Šis bendrasis komentaras remiasi bendruoju komentaru Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Kon-
vencijos įgyvendinimo priemonių, kuriame teigiama, kad sąvoka „bendrosios įgyvendini-
mo priemonės“ yra sudėtinga ir Komitetas ilgainiui ketina parengti išsamesnį komentarą 
dėl atskirų elementų.1 Valstybės biudžeto panaudojimas yra vienas iš tokių elementų. Šis 
bendrasis komentaras taip pat remiasi 2007 m. įvykusiomis bendrosiomis Komiteto disku-
sijomis dėl su vaiko teisėms skirtais ištekliais susijusios valstybių atsakomybės.

7. Šis bendrasis komentaras atsižvelgė į kelias Jungtinių Tautų rezoliucijas ir ataskaitas, ku-
rios išdėsto biudžeto principus pagal žmogaus teisių perspektyvą, įskaitant:

(a) Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. 28/19, siekiančią užtikrinti geresnes investi-
cijas į vaiko teises,2 ir prieš rezoliuciją paskelbtą Vyriausiojo Jungtinių Tautų žmo-
gaus teisių komisaro ataskaitą „Geresnės investicijos į vaiko teises“ (A/HRC/28/33). 
Šie dokumentai atkreipia dėmesį į nacionalines politikas, išteklių sutelkimą, skaid-
rumą, atskaitomybę, dalyvavimą, paskirstymą ir išlaidas, vaiko apsaugos sistemas, 
tarptautinį bendradarbiavimą ir tolesnius veiksmus dėl vaikams skirtų investicijų;

1 Žr. bendrojo komentaro Nr. 5 pratarmę.
2 Rezoliucija buvo priimta be balsavimo.
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(b) Generalinės asamblėjos rezoliuciją Nr. 67/218 dėl skaidrumo, dalyvavimo ir atskai-
tomybės fiskalinėje politikoje didinimo, kurioje pabrėžiamas poreikis pagerinti fis-
kalinės politikos kokybę, efektyvumą ir veiksmingumą. Be to, valstybės narės yra 
raginamos suintensyvinti skaidrumo, dalyvavimo ir atskaitomybės fiskalinėje poli-
tikoje didinimo pastangas.

8. Šis bendrasis komentaras taip pat atsižvelgia į Komiteto konsultacijas (apklausas, susi-
tikimus) su valstybių, Jungtinių Tautų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, vaikais 
ir atskirais ekspertais, taip pat regionines konsultacijas Azijoje, Europoje, Lotynų Ame-
rikoje ir Karibuose bei Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, į pietus nuo Sacharos 
esančiose Afrikos šalyse. Be to, bendrasis komentaras atsižvelgė į konsultacijas su 2 693 
vaikais iš 71 šalies3, kurios vyko, organizuojant internetines apklausas, tikslines grupes 
ir konsultacijas Azijoje, Europoje ir Lotynų Amerikoje. Konsultacijose dalyvavo skirtingo 
amžiaus ir lyties, kilmės, sugebėjimų, socialinės ir ekonominės padėties bei tautybės 
vaikai, kalbantys skirtingomis kalbomis ir turintys skirtingą mokyklos lankymo, perkė-
limo ir dalyvavimo biudžeto sudarymo procesuose patirtį. Vaikai išsakė šias nuomones 
sprendimus dėl biudžeto sudarymo priimantiems asmenims:

(a) Gerai planuokite. Biudžete turėtų būti pakankamai pinigų visų vaikų teisėms;

(b) Negalėsite investuoti į mus, jeigu mūsų nepaklausite, į ką reikėtų investuoti! Mes 
žinome, todėl turėtumėte paklausti;

(c) Nepamirškite į savo biudžetus įtraukti specialiųjų poreikių vaikų;

(d) Sąžiningai ir išmintingai leiskite pinigus. Neleiskite mūsų pinigų nereikalingiems 
dalykams – veikite efektyviai ir taupykite pinigus;

(e) Investicijos į vaikus yra ilgalaikės investicijos, kurių nauda yra didelė, todėl nepa-
mirškite apie tai pagalvoti;

(f ) Investicijos į mūsų šeimas taip pat labai svarbios, siekiant užtikrinti mūsų teises;

(g) Įsitikinkite, kad nėra jokios korupcijos;

(h) Pripažinkite jaunų ir senų piliečių teises, išklausydami žmonių nuomones apie valdymą;

(i) Norėčiau, kad vyriausybė būtų labiau atskaitinga ir skaidresnė;

(j) Skelbkite ataskaitas apie tai, kaip išleidžiami pinigai;

(k) Pateikite informaciją apie biudžetą visiems vaikams suprantamu būdu, taip pat vai-
kų tarpe populiarioje žiniasklaidoje, pvz., socialinėje žiniasklaidoje.

9. Pagrindinėse žmogaus teisių sutartyse nurodytos į Konvencijos 4 straipsnį pana-
šios nuostatos. Valstybės biudžetus aptariantys bendrieji komentarai, kurie buvo  

3 Laura Lundy, Karen Orr ir Chelsea Marshall, „Towards better investment in the rights of the child: the views of children“ (Centre 
for Children’s Rights, Queen’s University, Belfast, and Child Rights Connect Working Group on Investment in Children, 2015).
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parengti atsižvelgiant į šias nuostatas, turėtų būti suvokiami kaip papildantys šį 
 bend rąjį komentarą.4

10. Šis bendrasis komentaras nagrinėja valstybių dalyvių finansinių išteklių, kurie tiesiogiai 
ar netiesiogiai turi įtakos jų jurisdikcijoje esantiems vaikams, valdymą. Bendrasis komen-
taras pripažįsta Adis Abeboje vykusios trečiosios tarptautinės konferencijos vystymosi fi-
nansavimo klausimais veiksmų darbotvarkę (2015) ir „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ (2015). Šios darbotvarkės sprendžia su tarptautiniu 
vaikams įtakos turinčiu bendradarbiavimu susijusių valstybių išteklių (pvz., paramos 
programoms, sektoriams ir biudžetui, Pietų šalių savitarpio bendradarbiavimo ir tarp-
regioninės ko operacijos) valdymą. Komitetas primena Jungtinių Tautų plėtros grupės 
priimtą bendrojo susitarimo pranešimą dėl žmogaus teisių požiūrio į vystomąjį bend-
radarbiavimą ir prog ramavimą (2003), Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingu-
mo: nuosavybė, suderinimas, vienijimas, rezultatai ir bendra atskaitomybė (2005), Akros 
veiksmų darbotvarkę (2008) ir Busano partnerystę už veiksmingą vystomąjį bendradar-
biavimą (2011), kurie taip pat atkreipia dėmesį į tokį valdymą. Be to, Komitetas atkreipia 
dėmesį į galimą galiojančių ir plėtojamų su viešųjų finansų valdymu susijusių nacionali-
nių, regioninių ir tarptautinių standartų svarbą šiam bendrajam komentarui, jeigu tokie 
standartai neprieštarauja Konvencijos nuostatoms. Trys pavyzdžiai apima Tarptautinį vie-
šųjų finansų valdymo vadovą,5 kuris akcentuoja veiksmingumą, efektyvumą ir teisingumą 
viešųjų finansų valdymo srityje, 2014 m. Tarptautinio valiutos fondo priimtą Fiskalinio 
skaidrumo kodeksą, kuris skatina išsamumą, aiškumą, patikimumą, savalaikiškumą ir ak-
tualumą viešosiose ataskaitose dėl praeities, dabarties ir ateities viešųjų finansų, siekiant 
sustiprinti fiskalinį valdymą ir atskaitomybę, ir 2012 m. Jungtinių Tautų prekybos ir vysty-
mosi konferencijoje priimtus Atsakingo valstybių skolinimo ir skolinimosi principus.

 

B. LOGINIS PAGRINDAS

11. Komitetas pripažįsta didelę valstybių dalyvių padarytą pažangą, peržiūrint ir derinant nacio-
nalinius teisės aktus, politikas ir programas su Konvencijos ir fakultatyvinių protokolų nuos-
tatomis. Tuo pačiu metu Komitetas pabrėžia, kad tokie teisės aktai, politikos ir programos 
negali būti įgyvendintos be pakankamo atskaitingo, veiksmingo, efektyvaus, teisingo, daly-
vaujamojo, skaidraus ir darnaus finansinių išteklių sutelkimo, paskirstymo ir leidimo.

12. Komitetas, nagrinėdamas valstybių dalyvių ataskaitas, taip pat diskusijose su valstybių 
dalyvių atstovais ir baigiamosiose pastabose išreiškė susirūpinimą dėl to, ar biudžeto 
dydis yra pakankamas vaikų teisėms įgyvendinti. Komitetas dar kartą akcentuoja, kad 
prioriteto vaiko teisėms suteikimas biudžetuose nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu 
kaip to reikalauja Konvencija, prisideda ne tik prie tų teisių įgyvendinimo, bet taip pat 
turi ilgalaikį teigiamą poveikį būsimam ekonominiam augimui, darniam ir integraci-
niam vystymuisi bei socialinei sanglaudai.

4 Žr., pavyzdžiui, Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrąjį komentarą Nr. 3 (1990) dėl valstybių dalybių 
įsipareigojimų pobūdžio.

5 Richard Allen, Richard Hemming ir Barry Potter, eds., The International Handbook of Public Financial Management (Ba-
singstoke, Palgrave Macmillan, 2013).
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13. Remdamasis tuo, kad išdėstyta anksčiau, Komitetas akcentuoja, kad valstybės dalyvės tu-
rėtų atsižvelgti į visas vaikų teises visuose biudžeto sudarymo ir administracinių sistemų 
etapuose nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu. Nors šis bendrasis komentaras pripažįsta, 
kad iki tam tikro lygio biudžeto sudarymo procesai skiriasi kiekvienoje valstybėje ir vals-
tybės turi parengusios savo vaiko teisių biudžeto sudarymo metodus, šiame bendrajame 
komentare yra pateikiamos rekomendacijos dėl keturių pagrindinių visoms valstybėms 
aktualių biudžetinių etapų, t. y. planavimo, priėmimo, vykdymo ir tolesnių veiksmų.

 

C. TIKSLAS

14. Šio bendrojo komentaro tikslas – pagerinti supratimą apie su vaikų teisių biudžeto sudary-
mu susijusius įsipareigojimus pagal Konvenciją, siekiant sustiprinti tų teisių įgyvendinimą 
ir skatinti realius pokyčius, planuojant, priimant, vykdant biudžetą ir atliekant tolesnius 
veiksmus, kad būtų skatinamas Konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų įgyvendinimas.

15. Šis tikslas turi įtakos priemonėms, kurias vyriausybės padaliniai (vykdomieji, teisėkūros 
ir teisminiai), lygiai (nacionaliniai ir subnacionaliniai) ir struktūros (tokios kaip ministe-
rijos, departamentai ar agentūros) naudoja biudžeto sudarymo proceso metu. Įsiparei-
gojimai taikomi ir tarptautinio bendradarbiavimo rėmėjams, ir naudos gavėjams.

16. Tikslas taip pat turi reikšmės ir kitoms suinteresuotosioms šalims biudžeto sudarymo 
procese, pvz., nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms, žiniasklaidai, vaikams, šei-
moms ir pilietinės visuomenės organizacijoms. Valstybės dalyvės, tinkamai atsižvelgu-
sios į kontekstą, turėtų sudaryti palankias sąlygas tokioms suinteresuotosioms šalims 
aktyviai stebėti ir reikšmingai dalyvauti biudžeto sudarymo procese.

17. Be to, tikslas turi įtakos valstybėms dėl atitinkamų valstybės pareigūnų sąmoningumo 
didinimo ir pajėgumų stiprinimo, taip pat kitiems su šio bendrojo komentaro turiniu 
susijusiems asmenims. 

 

II. 4 STRAIPSNIO TEISINĖ ANALIZĖ, SUSIJUSI SU VALSTYBĖS BIUDŽETU
 

A. „VALSTYBĖS DALYVĖS IMASI“

18. Žodis „imasi“ reiškia, kad valstybės dalyvės neturi veiksmų laisvės, todėl negali rinktis, ar 
privalo vykdyti savo pareigą imtis visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių, 
kurios apima ir su valstybės biudžetu susijusias priemones, vaikų teisėms įgyvendinti.

19. Todėl visi vyriausybės padaliniai, lygiai ir struktūros, kurios dalyvauja valstybių biudžeto 
sudarymo procese, vykdo savo funkcijas pagal III ir IV skyriuose nurodytus bendruosius 
Konvencijos principus ir biudžeto principus. Valstybės dalyvės taip pat turėtų sukurti 
palankią aplinką, kad įstatymų leidžiamosios, teisminės ir aukščiausiosios audito insti-
tucijos galėtų daryti tą patį.

20. Valstybės dalyvės turėtų sudaryti sąlygas sprendimus dėl biudžeto priimantiems asmenims 
visuose vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios lygiuose gauti būtiną informaciją, 
duomenis ir išteklius, taip pat stiprinti pajėgumus, kad būtų įgyvendintos vaiko teisės.
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B. „VISŲ REIKIAMŲ TEISINIŲ, ADMINISTRACINIŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ“

21. Pareiga imtis „visų reikiamų priemonių“ apima pareigą užtikrinti, kad: 

(a) būtų priimti įstatymai ir politikos, kurie paremtų išteklių sutelkimą, biudžeto pa-
skirstymą ir išlaidas, siekiant įgyvendinti vaikų teises;

(b) būtų renkami, rengiami ir platinami būtini duomenys ir informacija apie vaikus, 
siekiant palaikyti atitinkamų teisės aktų, politikų, programų ir biudžeto rengimą ir 
įgyvendinimą, kad būtų sustiprintos vaiko teisės;

(c) būtų sutelkti, paskirstyti ir panaudoti pakankami viešieji ištekliai, siekiant visiškai 
įgyvendinti patvirtintus teisės aktus, politikas, programas ir biudžetus;

(d) valstybėje biudžetai būtų sistemingai planuojami, vykdomi, įgyvendinami ir regis-
truojami nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu taip, kad būtų užtikrintas vaikų teisių 
įgyvendinimas.

22. Priemonės laikomos tinkamomis, kai jos yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su vaikų 
teisių stiprinimu tam tikrame, įskaitant valstybės biudžeto, kontekste.

23. „Teisinės priemonės“, kurių valstybės dalyvės privalo imtis valstybės biudžetų atžvilgiu, 
apima galiojančių teisės aktų peržiūrą, taip pat teisės aktų, kurių tikslas yra užtikrinti, kad 
biudžetai būtų pakankamai dideli ir galėtų įgyvendinti vaikų teises nacionaliniu ir sub-
nacionaliniu lygiu, rengimą ir priėmimą. „Administracinės priemonės“ apima programų, 
kurios atitinka priimtų teisės aktų tikslus, rengimą ir įgyvendinimą, taip pat užtikrinimą, 
kad būtų parengti pakankami biudžetai. „Kitos priemonės“ gali apimti, pavyzdžiui, daly-
vavimo valstybės biudžeto sudarymo procese mechanizmus, taip pat su vaikų teisėmis 
susijusius duomenis ar politikas. Valstybės biudžetai gali būti suvokiami kaip apimantys 
visas tris priemonių kategorijas ir yra būtini, siekiant įgyvendinti teisines, administra-
cines ir kitas priemones. Visi vyriausybių padaliniai, lygiai ir struktūros atsako už vaiko 
teisių stiprinimą.

24. Komitetas pabrėžia, kad valstybės dalyvės yra įsipareigojusios pademonstruoti, kaip jų 
pasirenkamos su valstybės biudžetu susijusios priemonės pagerina vaikų teises. Valsty-
bės dalyvės turi pademonstruoti tokių priemonių pagalba gautus rezultatus vaikų at-
žvilgiu. Pagal Konvencijos 4 straipsnį būtina pademonstruoti ne tik naudotų priemonių 
įrodymus, bet ir rezultatų įrodymus.

 

C. „ŠIOJE KONVENCIJOJE PRIPAŽINTOMS TEISĖMS ĮGYVENDINTI“

25. „Šioje Konvencijoje pripažintos teisės“ apima pilietines, politines, ekonomines, sociali-
nes ir kultūrines teises. Valstybės dalyvės yra įsipareigojusios, nedelsdamos įgyvendinti 
pilietines ir politines teises, taip pat ekonomines, socialines ir kultūrines teises, „panau-
dodamos kiek įmanoma daugiau savo turimų išteklių“. Tai reiškia, kad visiškas tokių tei-
sių įgyvendinimas bus pasiektas palaipsniui (žr. D dalį).

26. Siekiant įgyvendinti vaiko teises, būtina atkeipti dėmesį į keturis valstybės biudžeto pro-
ceso etapus: planavimą, priėmimą, vykdymą ir tolesnius veiksmus. Valstybės dalyvės,  
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vadovaudamosi bendraisiais Konvencijos principais ir šiame bendrajame komentare iš-
dėstytais biudžeto principais, biudžeto procese turėtų apsvarstyti visų vaikų teises.

27. Analizuojant biudžetą, „vaikų teisių įgyvendinimas“ reiškia, kad valstybės dalyvės turi 
pareigą sutelkti, paskirstyti ir leisti viešuosius išteklius tokiu būdu, kuris atitiktų jų įsipa-
reigojimų vykdymą. Valstybės dalyvės privalo gerbti, saugoti ir įgyvendinti vaiko teises 
kaip tai nurodyta toliau:

(a) „gerbti“ reiškia, kad valstybės dalyvės netūrėtų tiesiogiai ar netiesiogiai trukdyti vai-
kams naudotis savo teisėmis. Biudžetų atžvilgiu tai reiškia, kad valstybė privalo netruk-
dyti vaikui naudotis savo teisėmis, pavyzdžiui, diskriminuodama tam tikras vaikų gru-
pes biudžeto sudarymo procese, panaikindama finansavimą ar atimdama išteklius iš 
egzistuojančių programų, kurios užtikrina, kad vaikai galėtų naudotis ekonominėmis, 
socialinėmis ar kultūrinėmis teisėmis, išskyrus 31 paragrafe nurodytas aplinkybes;

(b) „saugoti“ reiškia, kad valstybės dalyvės privalo neleisti tretiesiems asmenims trukdyti 
naudotis Konvencijoje ir jos fakultatyviniuose protokoluose garantuojamomis teisė-
mis. Valstybės biudžeto atžvilgiu galimi tokių trečiųjų asmenų pavyzdžiai apima pri-
vatų sektorių,6 regionines ar tarptautines finansines institucijas, kurios gali dalyvauti 
skirtinguose valstybės biudžeto sudarymo proceso etapuose. Pareiga saugoti reiškia, 
kad valstybės dalyvės turėtų užtikrinti, kad tretieji asmenys nesikištų ir nepakenk-
tų jų pajamų sutelkimo, biudžeto paskirstymo ir išlaidų procesams. Todėl valstybės 
dalyvės privalo reguliuoti tokių trečiųjų asmenų vaidmenį, nustatyti skundų teikimo 
mechanizmus ir sistemingai įsikišti, kai tokie pažeidimai yra vykdomi;

(c) „įgyvendinti“ reiškia, kad valstybės dalyvės privalo imtis veiksmų, siekdamos užtikrin-
ti visišką vaiko teisių įgyvendinimą. Valstybės dalyvės turėtų imtis tokių veiksmų:

(i) palengvinti vaiko teisių įgyvendinimą, imdamosi priemonių, kurios įgalina ir 
padeda vaikams naudotis jų teisėmis. Biudžeto kontekste tai apima visų lygių 
ir struktūrų vykdomosios valdžios, įstatymų leidžiamosios valdžios ir teisminės 
valdžios aprūpinimą visapusiškai ir darniai vaikų teisėms stiprinti skirtais ištek-
liais ir informacija. Tai apima priemones, kurios padidintų žinias ir supratimą 
apie Konvenciją ir fakultatyvinius protokolus valstybės funkcijose ir puoselėtų 
vaikų teises gerbiančią, saugančią ir įgyvendinančią kultūrą;

(ii) kai valstybės dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių negali pasirūpinti vaikų teisė-
mis, jos privalo užtikrinti, kad patys vaikai, naudodamiesi turimomis priemonėmis, 
galėtų įgyvendinti teises. Ši pareiga apima užtikrinimą, kad patikimi ir išskaidyti 
duomenys ir informacija būtų viešai prieinami, kad būtų galima vertinti ir stebėti, 
kaip vaikai gali naudotis savo teisėmis, pavyzdžiui, skirtingose valstybės dalyse;

(iii) skatinti vaikų teises, užtikrindamos tinkamą švietimą ir visuomenės supratimą 
apie biudžeto sprendimų priėmimo procesus ir jų poveikį. Biudžetų atžvilgiu tai 

6 Žr. Bendrąjį komentarą Nr. 16 (2013) dėl valstybės įsipareigojimų, susijusių su verslo sektoriaus poveikiu vaikų teisėms, 
kuriame Komitetas nurodo, kad „valstybės privalo imtis visų būtinų, tinkamų ir pagrįstų priemonių, kad neleistų verslo 
įmonėms pažeisti vaikų teises ar prisidėti prie tokių pažeidimų“ (28 paragrafas).

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 19 (2016) DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO VAIKŲ TEISĖMS ĮGYVENDINTI (4 STR.)



372

reiškia pakankamų lėšų sutelkimą, paskirstymą ir leidimą, siekiant bendrauti ir 
įtraukti vaikus, jų šeimas ir globėjus į su biudžeto sprendimais susijusius proce-
sus, įskaitant jiems įtakos turinčius teisės aktus, politikas ir programas. Valstybės 
dalyvės turėtų nuolat vertinti rezultatus skirtingose grupėse, kad nustatytų, ar 
reikalingas veiksmingesnis skatinimas.

 

D. „EKONOMINĖMS, SOCIALINĖMS IR KULTŪRINĖMS TEISĖMS ĮGYVENDINTI VALSTYBĖS 
 DALYVĖS PANAUDOJA KIEK ĮMANOMA DAUGIAU SAVO TURIMŲ IŠTEKLIŲ“

28. Atsižvelgdamos į šią pareigą, valstybės dalyvės privalo imtis visų galimų priemonių, kad 
sutelktų, paskirstytų ir leistų pakankamus finansinius išteklius. Siekiant palaikyti Kon-
vencijoje ir jos fakultatyviniuose protokoluose nurodytų teisių įgyvendinimą, politikoms 
ir programoms paskirstytos lėšos turėtų būti leidžiamos optimaliai pagal bendruosius 
Konvencijos principus ir šiame bendrajame komentare išdėstytus biudžeto principus.

29. Komitetas pripažįsta sąvokų „kiek įmanoma daugiau savo turimų išteklių“ ir „laipsniškas 
įgyvendinimas“ raidą kitose pagrindinėse tarptautinėse žmogaus teisių sutartyse,7 ir lai-
kosi nuomonės, kad Konvencijos 4 straipsnis atspindi abi sąvokas. Todėl valstybės daly-
vės imasi priemonių, panaudodamos kiek įmanoma daugiau savo turimų išteklių eko-
nominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms įgyvendinti ir, kai būtina, pasitelkdamos 
tarptautinį bendradarbiavimą, kad palaipsniui pasiektų visišką šių teisių įgyvendinimą, 
nepažeisdamos tiesiogiai pagal tarptautinę teisę taikomų įsipareigojimų.

30. „Valstybės dalyvės panaudoja kiek įmanoma daugiau savo turimų išteklių“ reiškia, kad iš 
valstybių dalyvių tikimasi, jog jos pademonstruos pastangas sutelkti, paskirstyti ir leisti biu-
džeto išteklius, siekdamos įgyvendinti ekonomines, socialines ir kultūrines visų vaikų teises. 
Komitetas akcentuoja tai, kad vaikų teisės yra tarpusavyje susijusios ir nedalijamos, todėl bū-
tina atsižvelgti į diferencijavimą tarp ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių bei pilietinių 
ir politinių teisių. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių įgyvendinimas dažnai paveikia 
vaikų gebėjimą visiškai pasinaudoti savo politinėmis ir pilietinėmis teisėmis ir atvirkščiai.

31. 4 straipsnyje įtvirtinta valstybių dalyvių pareiga „kiek įmanoma“ įgyvendinti ekonomines, 
socialines ir kultūrines vaikų teises taip pat reiškia, kad jos neturėtų imtis sąmoningų re-
greso tvarka taikomų priemonių ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių atžvilgiu.8 Vals-
tybės dalyvės negali leisti, kad egzistuojantis vaiko teisių įgyvendinimo lygis sumažėtų. 
Ekonominės krizės metu regreso tvarka taikomos priemonės gali būti apsvarstytos tik 
įvertinus visas kitas galimybes ir užtikrinus, kad tokios priemonės vaikus, ypač pažeidžia-
mus vaikus, paveiks paskutinius. Valstybės dalyvės privalo parodyti, kad tokios priemonės 
yra būtinos, pagrįstos, proporcingos, nediskriminuojančios ir laikinos, todėl bet kokios pa-
veiktos teisės bus kaip galima greičiau atstatytos. Valstybės dalyvės turėtų imtis tinkamų 
priemonių, kad paveiktos vaikų grupės ir kiti apie tokių vaikų padėtį žinantys asmenys 
dalyvautų sprendimų priėmimo procese, susijusiame su tokiomis priemonėmis. Regreso 

7 Žr., pavyzdžiui, Neįgaliųjų teisių konvencijos 4 straipsnio 2 dalį.
8 Žr., pavyzdžiui, bendrųjų diskusijų dėl išteklių vaiko teisėms rekomendacijų dėl valstybių atsakomybės (2007) 24 ir 25 

paragrafus, Bendrojo komentaro Nr. 15 (2013) dėl vaiko teisės naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis 
72 paragrafą ir Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 3 9 paragrafą.
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tvarka taikomos priemonės negali kelti pavojaus neatidėliotiniems ir būtiniausiems pag-
rindiniams vaikų teisių įsipareigojimams9 net ekonominės krizės metu.

32. Pagal Konvencijos 44 straipsnį valstybės dalyvės yra įpareigotos pateikti reguliarias 
ataskaitas apie pažangą, kurią padarė savo jurisdikcijoje stiprindamos vaikų teises. Bū-
tina naudoti aiškius ir nuoseklius kiekybinius ir kokybinius tikslus ir rodiklius, kurie pa-
dėtų paaiškinti laipsnišką vaikų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių įgyvendinimą, 
pasitelkiant kiek įmanoma daugiau turimų išteklių, taip pat neatidėliotinų įsipareigoji-
mų, taikomų pagal šias teises, ir pilietinių ir politinių teisių įgyvendinimą. Tikimasi, kad 
valstybės dalyvės nuolat peržiūrės ir pagerins savo priemones, kad užtikrintų išteklių 
visų vaikų teisėms prieinamumą ir maksimizavimą.

33. Komitetas teikia didelę reikšmę atskaitingiems, skaidriems, integraciniams ir dalyvauja-
miesiems sprendimų priėmimo procesams nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu. Tokie 
procesai suvokiami kaip priemonės, kurios padeda gauti vaikų teisėms, taip pat ekono-
minėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms įgyvendinti skirtus išteklius.

34. Korupcija ir netinkamas viešųjų išteklių valdymas valstybės pajamų sutelkimo, paskirs-
tymo ir leidimo srityse reiškia, kad valstybė nesilaiko savo įsipareigojimo naudoti kiek 
įmanoma daugiau savo turimų išteklių. Komitetas pabrėžia, kad valstybės dalyvės turė-
tų paskirstyti išteklius, kad užkirstų kelią ir panaikintų bet kokią su vaikų teisėmis susiju-
sią korupciją, vadovaudamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

 

E. „O PRIREIKUS PASITELKIA IR TARPTAUTINĮ BENDRADARBIAVIMĄ“

35. Valstybės dalyvės yra įsipareigojusios bendradarbiauti viena su kita, puoselėdamos vi-
suotinę pagarbą žmogaus teisėms (įskaitant vaiko teises) ir jų laikymąsi.10 Valstybės, ku-
rios neturi Konvencijoje ir fakultatyviniuose protokoluose įtvirtintoms teisėms įgyven-
dinti būtinų išteklių, privalo siekti tarptautinio bendradarbiavimo (dvišalio, regioninio, 
tarpregioninio, pasaulinio ar daugiašalio). Valstybės dalyvės, turinčios išteklių tarptau-
tiniams bendradarbiavimui, privalo užtikrinti tokį bendradarbiavimą, kurio tikslas yra 
palengvinti vaiko teisių įgyvendinimą paramą gaunančioje valstybėje.

36. Valstybės dalyvės turėtų pademonstruoti, kad įgyvendindamos vaiko teises, jos dės vi-
sas pastangas ir pasitelks tarptautinį bendradarbiavimą. Toks bendradarbiavimas gali 
apimti techninę ir finansinę paramą, susijusią su vaikų teisių įgyvendinimu biudžeto su-
darymo procese, įskaitant Jungtinių Tautų paramą.11

37. Valstybės dalyvės turėtų bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, siekdamos sutelkti 
kiek įmanoma daugiau turimų išteklių vaikų teisėms.

9 Žr. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendruosiuose komentaruose nurodytas pagrindines pareigas, 
pavyzdžiui, Bendrajame komentare Nr. 13 (1999) dėl teisės į švietimą, Bendrajame komentare Nr. 14 (2000) dėl teisės 
naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis ir Bendrajame komentare Nr. 19 (2007) dėl teisės į socialinę 
apsaugą.

10 Žr. 1970 m. Deklaraciją dėl tarptautinės teisės principų, liečiančių draugiškus valstybių santykius ir jų bendradarbiavimą 
pagal Jungtinių Tautų Chartiją.

11 Žr. Konvencijos 45 straipsnį.
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38. Valstybių dalyvių ir paramos teikėjų ir gavėjų bendradarbiavimo strategijos turėtų pri-
sidėti prie vaikų teisių įgyvendinimo ir negali turėti neigiamos įtakos vaikams, ypač la-
biausiai pažeidžiamiems vaikams.

39. Valstybės dalyvės turėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal Konvenciją ir fakultatyvinius pro-
tokolus, dalyvaudamos vystomajame bendradarbiavime kaip tarptautinių organizacijų na-
rės12 ir pasirašydamos tarptautinius susitarimus. Be to, valstybės dalyvės, planuodamos ir 
įgyvendindamos ekonomines sankcijas, turėtų apsvarstyti galimą poveikį vaikų teisėms.

III. BENDRIEJI KONVENCIJOS IR VALSTYBIŲ BIUDŽETŲ PRINCIPAI

40. Keturi pagrindiniai principai pagal Konvenciją sudaro visų tiesiogiai ar netiesiogiai su 
vaiko teisėmis susijusių valstybės sprendimų ir veiksmų, įskaitant valstybių biudžetus, 
pagrindą.

 

A. NEDISKRIMINAVIMO TEISĖ (2 STR.)

41. Valstybės dalyvės privalo saugoti vaikus nuo visų diskriminacijos formų, „nepriklauso-
mai nuo vaiko, jo tėvų arba teisėtų globėjų rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, 
politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, etninės ar socialinės kilmės, turto, sveikatos, luo-
mo ar kokių nors kitų aplinkybių“ (2 straipsnio 1 dalis). Valstybės dalyvės privalo užkirsti 
kelią diskriminacijai visuose administraciniuose lygiuose ir negali tiesiogiai ar netiesio-
giai diskriminuoti vaikų, rengdamos ar įgyvendindamos visus su biudžetais susijusius 
teisės aktus, politikas ar programas.

42. Valstybės dalyvės turėtų imtis aktyvių priemonių, siekdamos užtikrinti teigiamus rezul-
tatus visiems vaikams teisės aktų, politikų ir programų atžvilgiu, sutelkdamos pakanka-
mas pajamas ir atitinkamai paskirstydamos ir leisdamos lėšas. Siekdamos pasiekti es-
minę lygybę, valstybės dalyvės turėtų identifikuoti vaikų grupes, kurios įgyja specialių 
priemonių teisę, ir naudoti valstybės biudžetus, kad įgyvendintų tokias priemones.

43. Valstybės dalyvės turėtų sukurti nediskriminavimo aplinką ir imtis veiksmų, įskaitant iš-
teklių paskirstymą, siekdamos užtikrinti, kad visi jų vyriausybių padaliniai, lygiai ir struk-
tūros, taip pat pilietinė visuomenė ir privatus sektorius aktyviai remtų vaikų teisę į ne-
diskriminavimą.

44. Siekdamos sudaryti biudžetus, kurie prisidėtų prie teigiamų vaiko teisių įgyvendinimo 
rezultatų, valstybės dalyvės privalo spręsti nelygybės tarp vaikų klausimą, peržiūrėda-
mos ir tikslindamos atitinkamus teisės aktus, politikas ir programas, didindamos arba 
suteikdamos pirmenybę tam tikroms biudžeto dalims arba pagerindamos savo biudže-
tų veiksmingumą, efektyvumą ir teisingumą.

12 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 5 64 paragrafą.
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B. VAIKO INTERESAI (3 STR.)

45. Konvencijos 3 straipsnio 1 dalis nurodo, kad visuose su vaikais susijusiuose veiksmuo-
se pirmiausia būtina atsižvelgti į vaiko interesus. Valstybės dalyvės privalo integruoti 
ir taikyti šį principą visuose teisėkūros, administraciniuose ir teisminiuose procesuose, 
kurie turi tiesioginį ar netiesioginį poveikį vaikams,13 įskaitant biudžetus. Kiekviename 
biudžeto proceso etape ir visuose sprendimuose dėl biudžeto, kurie turi įtakos vaikams, 
pirmiausia būtina atsižvelgti į vaiko interesus.

46. Kaip Komitetas pažymėjo savo bendrajame komentare Nr. 14 (2013) dėl vaiko teisės pir-
miausia atsižvelgti į jo (jos) interesus, Konvencijoje ir jos fakultatyviniuose protokoluose iš-
dėstytos teisės numato vaiko interesų vertinimo ir nustatymo sistemą. Šis įsipareigojimas 
yra labai svarbus, kai valstybės vertina konkuruojančius biudžeto paskirstymo ir išlaidų pri-
oritetus. Valstybės dalyvės turėtų pademonstruoti, kaip buvo atsižvelgta į vaiko interesus 
sprendimuose dėl biudžeto, įskaitant vaiko interesų vertinimą pagal kitas aplinkybes.

47. Valstybės dalyvės turėtų atlikti poveikio vaiko teisėms vertinimą nacionaliniu ir subnacio-
naliniu lygiu,14 kad nustatytų teisės aktų, politikų ir programų poveikį visiems vaikams, 
ypač pažeidžiamiems vaikams, kurie gali turėti specialiųjų poreikių, todėl jiems gali reikė-
ti neproporcingos išlaidų dalies, kad jų teisės būtų įgyvendintos. Poveikio vaiko teisėms 
vertinimas turėtų būti kiekvieno biudžeto proceso dalis ir papildyti kitas stebėsenos ir 
analizės pastangas. Nors valstybės dalyvės taiko skirtingas metodologijas ir praktikas, 
vykdydamos poveikio vaiko teisėms vertinimą, jos turėtų naudotis Konvencija ir jos fa-
kultatyviniais protokolais, taip pat atitinkamomis baigiamosiomis pastabomis ir Komiteto 
parengtais bendraisiais komentarais. Poveikio vaiko teisėms vertinimas turėtų atsižvelgti į 
suinteresuotąsias šalis, pavyzdžiui, vaikus, pilietinės visuomenės organizacijas, ekspertus, 
valstybių valdymo struktūras ir akademines institucijas. Analizė turėtų pateikti rekomen-
dacijas dėl pakeitimų, alternatyvų ir patobulinimų, be to, turėtų būti viešai prieinama.

 

C. TEISĖ GYVENTI, IŠGYVENTI IR VYSTYTIS (6 STR.)

48. Konvencijos 6 straipsnis nurodo, kad kiekvienas vaikas turi neatimamą teisę gyventi ir 
valstybės dalyvės užtikrina visų vaikų išgyvenimą ir vystymąsi. Komitetas savo bendra-
jame komentare Nr. 5 nurodo, kad vaiko vystymasis yra „holistinė sąvoka, apimanti vai-
ko fizinį, psichinį, dvasinį, dorovinį, psichologinį ir socialinį vystymąsi“, o „įgyvendinimo 
priemonės turėtų siekti optimalaus visų vaikų vystymosi“ (12 paragrafas).

49. Komitetas pripažįsta, kad vaikai turi skirtingus poreikius skirtingose augimo ir vystymo-
si etapuose.15 Priimdamos sprendimus dėl biudžeto, valstybės dalyvės turėtų apsvars-
tyti visus veiksnius, būtinus, kad skirtingo amžiaus vaikai išgyventų, augtų ir vystytųsi. 

13 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 14 (2013) dėl vaiko teisės pirmiausia atsižvelgti į jo (jos) interesus 6 paragrafo a punktą.
14 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 5 45 paragrafą ir Bendrojo komentaro Nr. 14 35 ir 99 paragrafus.
15 Žr. Bendrąjį komentarą Nr. 7 (2005) dėl vaiko teisių įgyvendinimo ankstyvojoje vaikystėje ir bendrąjį komentarą dėl pa-

auglių teisių (bus parengtas).
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Valstybės dalyvės turėtų parodyti savo įsipareigojimą vaikų teisių atžvilgiu, aiškiai pa-
demonstruodamos tam tikras savo biudžetų dalis, kurios turi įtakos skirtingų amžiaus 
grupių vaikams.

50. Komitetas pripažįsta, kad investicijos ankstyvojoje vaikystėje turi teigiamą poveikį vaikų ge-
bėjimui naudotis savo teisėmis, pažeidžia skurdo ciklą ir suteikia didelę ekonominę naudą. 
Per mažos investicijos į vaikus ankstyvajame amžiuje gali pakenkti kognityviniam vystymui-
si ir sustiprinti esamus nepriteklius, nelygybes ir skurdo plitimą iš vienos kartos į kitą.

51. Siekiant užtikrinti teisę gyventi, išgyventi ir vystytis, būtina apsvarstyti biudžetus skir-
tingų dabartinių kartos vaikų grupių atžvilgiu ir atsižvelgti į ateities kartas, sukuriant 
darnias daugiametes pajamų ir išlaidų prognozes.

 

D. TEISĖ BŪTI IŠGIRSTAM (12 STR.)

52. Konvencijos 12 straipsnis įtvirtina kiekvieno vaiko teisę laisvai reikšti savo pažiūras visais 
jį (ją) liečiančiais klausimais ir skirti toms pažiūroms daug dėmesio, atsižvelgiant į vaiko 
amžių ir brandą.16 Valstybės dalyvės turėtų nuolat išklausyti vaikų pažiūras dėl juos lie-
čiančių biudžeto sprendimų, pasitelkdamos prasmingo vaikų dalyvavimo mechanizmus 
nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu. Tokių mechanizmų dalyviai turėtų gauti galimybę 
laisva valia, be jokios represijų ar pajuokos baimės prisidėti, o valstybės dalyvės turėtų 
pateikti atsiliepimus dalyvavusiems. Visų pirma, valstybės dalyvės turėtų konsultuotis 
su vaikais (ir pažeidžiamais vaikais), kurie susiduria su sunkumais, kai nori būti išgirsti.

53. Komitetas primena, kad „investicijos į vaiko teisės būti išgirstam dėl visų jį (ją) liečiančių 
klausimų ir tinkamai atsižvelgti į jo (jos) pažiūras įgyvendinimą yra aiškus ir tiesioginis 
valstybių dalyvių įsipareigojimas pagal Konvenciją... Be to, būtinas įsipareigojimas dėl 
išteklių ir mokymo.“17 Tai pabrėžia valstybių narių atsakomybę užtikrinti finansavimą, 
kad būtų pasiektas prasmingas vaikų dalyvavimas visuose su jais susijusių sprendimų 
priėmimo procesuose. Pripažįstama vykdomosios valdžios pareigūnų, nepriklausomų 
vaikų ombudsmenų, švietimo įstaigų, žiniasklaidos, pilietinės visuomenės organizacijų, 
vaikų organizacijų ir įstatymų leidžiamosios valdžios vaidmens svarba, užtikrinant vaikų 
dalyvavimą su sprendimų dėl biudžeto priėmimu susijusiuose procesuose.

54. Komitetas pripažįsta, kad biudžeto skaidrumas yra būtina prasmingo dalyvavimo sąly-
ga. Skaidrumas reiškia viešos ir laiku prieinamos informacijos apie biudžeto planavimą, 
priėmimą, vykdymą ir tolesnius veiksmus užtikrinimą. Tai apima ir kiekybinius biudžeto 
duomenis, ir aktualią informaciją apie teisės aktus, politikas, programas, biudžeto tvar-
karaščius, išlaidų prioritetų ir sprendimų motyvaciją, pasiekimus ir rezultatus bei paslau-
gų teikimo informaciją. Komitetas akcentuoja, kad savo biudžetuose valstybės dalyvės 
turi numatyti lėšas ir aprūpinti pagal aplinkybes tinkamomis medžiagomis, mechaniz-
mais ir institucijomis, kad būtų sudarytos sąlygos prasmingam dalyvavimui.18

16 Taip pat žr. Bendrąjį komentarą Nr. 12 (2009) dėl vaiko teisės būti išgirstam.
17 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 12 135 paragrafą.
18 Žr. Konvencijos 13 straipsnio 1 dalį.
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55. Komitetas pabrėžia, kad siekdamos garantuoti prasmingą dalyvavimą, valstybės dalyvės 
privalo priimti teisės aktus ir politikas dėl informacijos laisvės, kuriose įtraukiamos ar bent 
jau nėra pašalintos vaikų ir vaikų teisių gynėjų teisės gauti pagrindinius biudžetinius do-
kumentus, tokius kaip išankstinio biudžeto ataskaitas, biudžeto pasiūlymus, patvirtintus 
biudžetus, vidurio laikotarpio ataskaitas, per metus teikiamas ataskaitas ir audito išvadas.

56. Komitetas pripažįsta, kad kai kurios valstybės turi prasmingo vaikų dalyvavimo tam tik-
rose biudžeto proceso etapuose patirties, ir ragina valstybes dalyves dalintis tokia patir-
timi ir identifikuoti joms tinkančias geras praktikas.

 

IV. VALSTYBĖS BIUDŽETO VAIKŲ TEISĖMS SUDARYMO PRINCIPAI

57. Kaip nustatyta II skyriuje, Komitetas pabrėžia, kad valstybės dalyvės savo biudžeto pro-
cesuose privalo imtis pajamų generavimo ir išlaidų valdymo priemonių taip, kad jų pa-
kaktų vaikų teisėms įgyvendinti. Komitetas pripažįsta, kad egzistuoja skirtingi būdai, 
padedantys užtikrinti pakankamus išteklius vaikų teisėms įgyvendinti, įskaitant galimy-
bę atsižvelgti į bendruosius Konvencijos principus ir biudžeto veiksmingumo, efektyvu-
mo, teisingumo, skaidrumo ir tvarumo principus. Konvencijos valstybės dalyvės privalo 
vykdyti savo su biudžetu susijusius įsipareigojimus vaikų teisėms įgyvendinti. 

58. Komitetas pripažįsta, kad valstybės turi specialių bendrųjų Konvencijos principų taiky-
mo ir biudžeto principų laikymosi savo biudžeto procesuose žinių ir patirties. Valstybės 
dalyvės skatinamos dalintis ir keistis savo geromis praktikomis.

 

A. VEIKSMINGUMAS

59. Valstybės dalyvės turėtų planuoti, tvirtinti, vykdyti ir atlikti tolesnius veiksmus taip, kad 
remtų vaiko teises. Valstybės dalyvės turėtų investuoti, siekdamos suprasti vaiko teisių 
situaciją ir parengti bei įgyvendinti strategiškai parengtus teisės aktus, politikas ir prog-
ramas, skirtas su vaiko teisių įgyvendinimu susijusiems iššūkiams įveikti. Valstybės daly-
vės turėtų nuolat vertinti biudžetų poveikį skirtingoms vaikų grupėms ir užtikrinti, kad 
jų su biudžetu susiję sprendimai turėtų geriausius įmanomus rezultatus daugeliui vaikų, 
atkreipdamos ypatingą dėmesį į pažeidžiamus vaikus.

 

B. EFEKTYVUMAS

60. Su vaikais susijusioms politikoms ir programoms skirti viešieji ištekliai turėtų būti val-
domi taip, kad būtų užtikrintas geriausias vertės ir išleistų pinigų santykis ir atsižvelgta į 
įsipareigojimą gerbti, saugoti ir įgyvendinti vaikų teises. Patvirtintos išlaidos turėtų būti 
valdomos pagal patvirtintus biudžetus. Vaikų teisėms stiprinti skirtos prekės ir paslau-
gos turėtų būti perkamos ir pristatomos skaidriai ir laiku ir atitikti kokybės reikalavimus. 
Be to, vaiko teisėms skirtos lėšos negali būti švaistomos. Valstybės dalyvės turėtų dėti 
pastangas, kad įveiktų efektyviai lėšas naudoti trukdančias institucines kliūtis. Valstybės 
lėšų stebėsena, vertinimas ir auditavimas turėtų užtikrinti patikros ir pusiausvyros siste-
mą, kuri palaikytų patikimą finansų valdymą.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 19 (2016) DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO VAIKŲ TEISĖMS ĮGYVENDINTI (4 STR.)



378

 

C. TEISINGUMAS

61. Valstybės dalyvės negali diskriminuoti vaikų ar jų grupių, sutelkdamos ar paskirstyda-
mos išteklius ar panaudodamos valstybės lėšas. Teisingas lėšų panaudojimas ne visada 
reiškia, kad kiekvienam vaikui bus skirta vienoda suma. Tai apima ir su išlaidomis susiju-
sių sprendimų, kurie nulemia esminę vaikų lygybę, priėmimą. Ištekliai turėtų būti teisin-
gai nukreipti, kad skatintų lygybę. Valstybės dalyvės, vertindamos vaikų teises, privalo 
panaikinti visas diskriminacines kliūtis, su kuriomis gali susidurti vaikai.

 

D. SKAIDRUMAS

62. Valstybės dalyvės turėtų parengti ir palaikyti viešųjų finansų valdymo sistemas ir prakti-
kas, kurias galima patikrinti, o informacija apie viešuosius išteklius turėtų būti laisvai ir lai-
ku prieinama. Skaidrumas prisideda prie efektyvumo ir kovoja su korupcija bei neteisingu 
valstybės biudžeto valdymu, o tai savo ruožtu padidina vaiko teisėms stiprinti prieinamus 
valstybės išteklius. Skaidrumas taip pat yra būtina sąlyga, siekiant sudaryti sąlygas pras-
mingam vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios, pilietinės visuomenės atstovų, 
taip pat vaikų dalyvavimui biudžeto procese. Komitetas taip pat pabrėžia, kad valstybės 
dalyvės turėtų aktyviai remti galimybę gauti informaciją apie su vaikais susijusias valsty-
bės pajamas, asignavimus ir išlaidas ir priimti politikas, kurios remia ir skatina nuolatinį 
įstatymų leidžiamųjų organų ir pilietinės visuomenės, įskaitant vaikus, bendradarbiavimą.

 

E. TVARUMAS

63. Būtina atsižvelgti į dabartinės ir ateities kartų vaikų interesus visuose sprendimuose dėl 
biudžeto. Valstybės dalyvės turėtų sutelkti pajamas ir valdyti viešuosius išteklius taip, kad 
užtikrintų nuolat vykstantį tiesiogiai ar netiesiogiai vaikų teisėms įgyvendinti skirtų politikų 
priėmimą ir programų pristatymą. Valstybės dalyvės gali imtis regreso tvarka taikomų prie-
monių vaikų teisių atžvilgiu, tik vadovaudamosi 13 paragrafe išdėstytomis nuostatomis.

 

V. VAIKO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS VALSTYBĖS BIUDŽETUOSE

64. Šioje dalyje Komitetas pateikia išsamesnes gaires ir rekomendacijas dėl vaiko teisių įgy-
vendinimo kiekviename iš keturių valstybės biudžeto proceso etapų:

(a) planavimas;

(b) priėmimas;

(c) vykdymas;

(d) tolesni veiksmai.

65. Komitetas, šioje dalyje atkreipdamas dėmesį į nacionalinius ir subnacionalinius valsty-
bės biudžeto procesus, pabrėžia valstybių dalyvių įsipareigojimą skatinti Konvencijos 
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įgyvendinimą, pasitelkiant tarptautinį bendradarbiavimą.19 Toks bendradarbiavimas, jei 
reikia, turėtų būti matomas nacionaliniuose ir subnacionaliniuose biudžetuose.

66. Komitetas taip pat pabrėžia veiksmingo tarpsektorinio koordinavimo, taip pat koordi-
navimo tarp ministerijų, departamentų ir agentūrų bei kooperacijos visuose biudžeto 
procesuose svarbą, siekiant visiškai įgyvendinti Konvenciją ir jos fakultatyvinius proto-
kolus. Valstybės dalyvės turėtų skirti išteklius ir pritaikyti informacines sistemas, kad pa-
laikytų tokį bendradarbiavimą nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu.

 

A. PLANAVIMAS

1. Padėties vertinimas

67. Biudžeto planavimas reikalauja realaus ekonominės situacijos vertinimo. Taip pat būtina 
įvertinti, kiek galiojantys teisės aktai, politikos ir programos gerbia, saugo ir įgyvendina 
vaikų teises. Valstybėms reikia patikimos, laiku gautos, prieinamos, išsamios išskaidytos 
informacijos ir duomenų, kurie būtų pateikti pakartotinai naudotinais formatais, apie 
dabartinę ir prognozuojamą makroekonominę su biudžetu ir vaikų teisėmis susijusią 
padėtį. Tokia informacija labai svarbi, siekiant sukurti teisės aktus, politikas ir progra-
mas, kurios yra tiesiogiai arba netiesiogiai skirtos vaikų teisėms ar siekia jas stiprinti.

68. Valstybės dalyvės, planuodamos biudžetus, turėtų apsvarstyti skirtingas vaikų grupes, 
ypač pažeidžiamus vaikus, ir atsižvelgti į praeitį (mažiausiai pastaruosius 3–5 metus), 
dabartinę padėtį ir ateitį (mažiausiai ateinančius 5–10 metų). Siekdamos užtikrinti gali-
mybę gauti patikimą ir naudingą informaciją apie vaikų padėtį, valstybės dalyvės turėtų 
atlikti šiuos veiksmus:

(a) periodiškai peržiūrėti už su vaikais susijusių demografinių ir kitų aktualių duomenų 
rinkimą, tvarkymą, analizę ir platinimą atsakingų statistikos įstaigų ir sistemų įgalio-
jimus ir išteklius;

(b) užtikrinti, kad turima informacija apie vaikų padėtį būtų naudingai išskaidyta, atsi-
žvelgiant į skirtingas vaikų grupes ir Konvencijos 2 straipsnyje nurodytą nediskrimi-
navimo principą (taip pat žr. III skyriaus A dalį);

(c) įsitikinti, kad patogi naudoti informacija ir išskaidyti duomenys apie vaikų padėtį 
būtų laiku prieinami vykdomosios valdžios pareigūnams ir įstatymų leidžiamosios 
valdžios nariams, kurie dalyvauja biudžeto sudarymo procese nacionaliniu ir sub-
nacionaliniu lygiu, taip pat pilietinei visuomenei ir vaikams;

(d) sukurti ir prižiūrėti duomenų bazę apie visas vaikams įtakos turinčias politikas ir iš-
teklius, kad atitinkamų programų įgyvendinimo ir stebėsenos procesuose dalyvau-
jantys asmenys turėtų nuolatinę galimybę gauti objektyvią ir patikimą informaciją.

19 Žr. II skyriaus E dalį ir Konvencijos 45 straipsnį.
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69. Valstybės dalyvės turėtų ištirti ankstesnį ir galimą sprendimų dėl biudžeto poveikį vai-
kams, atlikdamos šias veiklas:

(a) atlikti auditus, vertinimus ir tyrimus apie ankstesnių valstybės pajamų surinkimo, 
biudžeto asignavimų ir išlaidų poveikį vaikams;

(b) konsultuotis su vaikais, jų globėjais ir vaikų teises ginančiais asmenimis ir atsižvelg-
ti į rezultatus sprendimų dėl biudžeto priėmimo procese;

(c) peržiūrėti veikiančius mechanizmus arba sukurti naujus, kad per biudžetinius me-
tus būtų galima nuolat konsultuotis su vaikais;

(d) naudoti naujas technologijas, kad būtų remiamas efektyvus biudžeto planavimas 
vaiko teisių atžvilgiu.

2. Teisės aktai, politikos ir programos

70. Su fiskaliniais klausimais, biudžeto procesu ar specifinėmis vaiko teisėmis susiję teisės 
aktai, politikos ir programos turi tiesioginį arba netiesioginį poveikį vaikams. Valstybės 
dalyvės privalo imtis visų įmanomų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad visi teisės ak-
tai, politikos ir programos atitiktų Konvenciją ir jos fakultatyvinius protokolus, atspin-
dėtų vaikų, ypač pažeidžiamų vaikų, realijas, vaikams nepakenktų ir neužkirstų kelio jų 
teisių įgyvendinimui.

71. Komitetas pripažįsta, kad makroekonominiai ir fiskaliniai teisės aktai, politikos ir prog-
ramos gali turėti netiesioginį poveikį vaikams, jų gynėjams ir globėjams, pavyzdžiui, 
darbą reguliuojantys teisės aktai arba valstybės skolos valdymas. Valstybės dalyvės 
turėtų atlikti visų (ir makroekonominių, ir fiskalinių) teisės aktų, politikų ir programų 
poveikio vaiko teisėms vertinimą, siekdamos užtikrinti, kad jie nepažeidžia vaiko tei-
sių įgyvendinimo.

72. Su vaikais susiję teisės aktai, politikos ir programos turėtų būti tarptautinio vystomo-
jo bendradarbiavimo sprendimų priėmimo ir veiklos, taip pat valstybių dalyvių narys-
tės tarptautinėse organizacijose dalis. Tarptautiniame vystomajame arba finansiniame 
bendradarbiavime dalyvaujanti valstybė turėtų imtis visų reikiamų priemonių, siekda-
ma užtikrinti, kad toks bendradarbiavimas būtų vykdomas pagal Konvenciją ir jos fakul-
tatyvinius protokolus.

73. Komitetas pabrėžia, kad valstybės dalyvės turėtų parengti išlaidų prognozes dėl pasiū-
lytų vaikus liečiančių teisės aktų, politikų ir programų, siekdamos įvertinti reikalingų 
finansinių išteklių dydį ir įgalinti biudžetą planuojančius ir atitinkamus sprendimus pri-
imančius asmenis vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios institucijose priimti 
informuotus sprendimus dėl teisėms įgyvendinti būtinų išteklių.

3. Išteklių sutelkimas

74. Komitetas pripažįsta valstybių teisės aktų, politikų ir sistemų svarbą dėl pajamų sutel-
kimo ir skolinimosi, siekiant išlaikyti turimus išteklius vaiko teisėms. Valstybės dalyvės 
turėtų imtis konkrečių darnių priemonių, siekdamos sutelkti nacionalinius išteklius na-
cionaliniu ir subnacionaliniu lygiu, pvz., panaudodamos mokesčių ir neapmokestinamų 
pajamų sistemas.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 19 (2016) DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO VAIKŲ TEISĖMS ĮGYVENDINTI (4 STR.)



381

75. Valstybės dalyvės turėtų siekti tarptautinio bendradarbiavimo, jeigu nepakanka turimų 
išteklių vaikų teisėms įgyvendinti. Toks bendradarbiavimas turi atsižvelgti į Konvenciją 
ir jos fakultatyvinius protokolus valstybių paramos teikėjų ir gavėjų atžvilgiu. Komitetas 
pabrėžia, kad tarptautinis ir regioninis bendradarbiavimas dėl vaikų teisių įgyvendinimo 
gali apimti išteklių sutelkimą tikslinėms programoms, taip pat su apmokestinimu, kova su 
mokesčių vengimu, skolos valdymu, skaidrumu ir kitais klausimais susijusias priemones.

76. Vaiko teisėms skirtų valstybės išteklių sutelkimas turėtų būti atliekamas IV skyriuje iš-
dėstytus biudžeto principus atitinkančiu būdu. Skaidrumo išteklių sutelkimo sistemo-
se stoka gali tapti neefektyvumo, netinkamo valstybės finansų valdymo ir korupcijos 
priežastimi, todėl valstybės gali neturėti pakankamų išteklių vaiko teisėms. Skirtingi 
mokestiniai režimai, kurie neatsižvelgia į šeimų mokumą, gali tapti išteklių sutelkimo 
nelygybės priežastimi. Todėl žmonės, kurie jau turi menkus finansinius išteklius ir rūpi-
nasi vaikais, gali patirti neproporcingai didelę pajamų naštą.

77. Valstybės dalyvės turėtų visiškai sutelkti savo turimus išteklius tokiu būdu, kuris atitiktų 
jų įsipareigojimus dėl įgyvendinimo, atlikdamos šiuos veiksmus:

(a) atlikdamos su išteklių sutelkimu susijusių teisės aktų ir politikų poveikio vaikų tei-
sėms vertinimą;

(b) peržiūrėdamos ir užtikrindamos, kad vertikalaus (tarp skirtingų valstybės lygių) ir 
horizontalaus (tarp to paties lygio padalinių) pajamų padalijimo politikos ir formu-
lės palaikytų ir stiprintų skirtinguose regionuose gyvenančių vaikų lygybę;

(c) peržiūrėdamos ir stiprindamos savo pajėgumą formuluoti ir valdyti mokestinius 
teisės aktus, politikas ir sistemas, įskaitant susitarimų tarp šalių pasirašymą, siekiant 
panaikinti mokesčių vengimą; 

(d) apsaugodamos turimus išteklius, kad būtų stiprinamos vaikų teisės, užkirsdamos 
kelią išteklių švaistymui dėl neefektyvaus ar netinkamo valdymo, taip pat visuose 
lygiuose kovodamos su korumpuotomis ar neteisėtomis praktikomis;

(e) taikydamos IV skyriuje išdėstytus biudžeto principus visose išteklių sutelkimo 
strategijose;

(f ) užtikrindamos, kad jų pajamų, išlaidų ir įsipareigojimų šaltiniai leistų įgyvendinti 
dabartinės ir ateities kartų vaikų teises.

78. Komitetas pripažįsta, kad valstybių vykdomas tvarus skolos valdymas kreditorių ir sko-
lintojų vardu gali prisidėti prie išteklių vaiko teisėms sutelkimo. Tvarus skolos valdymas 
apima skaidrių teisės aktų, politikų ir sistemų, kuriose nurodomas aiškus su skolinimusi 
ir skolinimu susijęs vaidmuo ir atsakomybės, taip pat skolos valdymas ir stebėjimas, pri-
ėmimą. Komitetas taip pat pripažįsta, kad ilgalaikė netvari skola gali tapti kliūtimi valsty-
bės gebėjimui sutelkti išteklius vaikų teisėms ir nulemti mokesčių ir naudotojų rinkliavų, 
turinčių neigiamą poveikį vaikams, įvedimą. Todėl būtina atlikti poveikio vaiko teisėms 
vertinimą susitarimų dėl skolų atžvilgiu.

79. Parama skolai mažinti gali padidinti valstybės gebėjimą sutelkti išteklius vaiko teisėms. 
Kai valstybės dalyvės gauna paramą skolai mažinti, priimant sprendimus dėl išteklių, 
kurie atsirado dėl tokios paramos, paskirstymo, būtina atsižvelgti į vaikų teises.
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80. Valstybės dalyvės privalo apsaugoti vaikų teises, priimdamos su išteklių sutelkimu su-
sijusius sprendimus, kai tokie ištekliai yra gaunami natūralių išteklių gavybos metu. 
Nacio naliniai ir tarptautiniai susitarimai dėl tokių išteklių turėtų atsižvelgti į galimą po-
veikį dabartinėms ir ateities vaikų kartoms.

4. Biudžetų sudarymas

81. Išankstinio biudžeto projektai ir pasiūlymai dėl biudžeto suteikia valstybėms galingas 
priemones paversti savo įsipareigojimus vaiko teisių atžvilgiu konkrečiais prioritetais ir 
planais nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu. Valstybės dalyvės turėtų parengti su biu-
džetu susijusius projektus ir pasiūlymus taip, kad būtų galima efektyviai palyginti ir ste-
bėti su vaikais susijusius biudžetus. Todėl valstybės dalyvės privalo:

(a) laikytis tarptautinių biudžeto klasifikavimo (pvz., funkciniai (sektoriaus ar sektoriaus 
pošakio), ekonominiai (einamasis ir kapitalo išlaidų), administraciniai (ministerijos, 
departamento, agentūros) ir programiniai (jeigu naudojamas programa paremtas 
biudžetas) biudžetai) sistemų tiek, kiek jos atitinka vaikų teises;

(b) peržiūrėti administracines gaires ir procedūras dėl išankstinio biudžeto projektų ir 
biudžetų pasiūlymų sudarymo, tokias kaip standartizuotus darbalapius ir instruk-
cijas, nurodančias su kuriomis suinteresuotomis šalimis būtina tartis, siekiant užtik-
rinti, kad jie atitiktų šį bendrąjį komentarą;

(c) papildomai peržiūrėti klasifikavimo sistemas, siekdamos užtikrinti, kad jos apima 
biudžeto eilutes ir kodus ir išskaido būtiną biudžetinę informaciją pagal 84 para-
grafe išvardytas kategorijas;

(d) užtikrinti, kad biudžeto eilutės ir kodai atitiktų nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu;

(e) laiku, naudotojams priimtinu formatu skelbti išankstinio biudžeto projektus ir biu-
džeto pasiūlymus, kurie būtų prieinami įstatymų leidžiamiesiems organams, vai-
kams ir vaiko teisių gynėjams.

82. Išankstinio biudžeto projektuose ir biudžeto pasiūlymuose turi būti pateikta reikiama 
informacija apie valstybės planus įgyvendinti savo įsipareigojimus vaiko teisių atžvilgiu. 
Valstybės dalyvės turėtų naudoti savo išankstinio biudžeto projektus ir biudžeto pasiū-
lymus šiais tikslais:

(a) paaiškinti, kaip su vaikais susiję teisės aktai, politikos ir programos bus finansuoja-
mos ir įgyvendinamos;

(b) nustatyti, kurie biudžeto asignavimai bus tiesiogiai skirti vaikams;

(c) nustatyti, kurie biudžeto asignavimai tiesiogiai veiks vaikus;

(d) pristatyti su ankstesnių biudžetų poveikiu vaikams susijusių vertinimų ir auditų išvadas;

(e) detalizuoti buvusias ir būsimas vaikų teisėms stiprinti skirtas priemones;

(f ) pateikti finansinius duomenis ir aiškinamuosius tekstus apie praeityje ar šiuo 
metu paskirtus išteklius ir prognozuojamus išteklius vaiko teisėms, taip pat fakti-
nes išlaidas;
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(g) nustatyti veiklos rezultatų tikslus, kurie susieja su vaikais susijusių programų tikslus 
su biudžeto asignavimais ir faktinėmis išlaidomis, kad būtų galima stebėti rezulta-
tus ir poveikį vaikams (ir pažeidžiamiems vaikams).

83. Išankstinio biudžeto projektai ir biudžeto pasiūlymai yra svarbūs informacijos šaltiniai 
vaikų teisių organizacijoms, vaikams ir jų globėjams. Valstybės dalyvės turėtų didinti 
savo atskaitomybę jų jurisdikcijai prikasantiems žmonėms, pateikdamos naudotojui pa-
togią ir prieinamą informaciją ir ją platindamos visuomenei.

84. Aiškios biudžeto klasifikavimo sistemos valstybėms ir jų subjektams suteikia pagrindą 
stebėti, kaip su vaikais susiję biudžeto asignavimai ir faktinės išlaidos yra valdomos, va-
dovaujantis biudžeto principais. Todėl būtina remtis biudžeto eilutėmis ir kodais, kurie 
išskaido duomenis apie planuojamas, priimtas, peržiūrėtas ir faktines tiesiogiai su vai-
kais susijusias išlaidas. Tokios eilutės ir kodai apima:

(a) amžių (būtina pripažinti, kad amžiaus grupės apibrėžimas kiekvienoje valstybėje skiriasi);

(b) lytį; 

(c) geografinę zoną, pvz., subnacionalinį padalinį;

(d) dabartines ir galimas pažeidžiamų vaikų grupes, atsižvelgiant į Konvencijos 2 straips-
nį (taip pat žr. III skyriaus A dalį);

(e) pajamų šaltinį (nacionalinės, subnacionalinės, regioninės ar tarptautinės pajamos);

(f ) atsakingus padalinius, tokius kaip departamentai, ministerijos ar agentūros, nacio-
naliniu ir subnacionaliniu lygiu.

85. Savo biudžeto pasiūlymuose valstybės dalyvės turėtų nurodyti bet kokias su vaikais su-
sijusias programas, kurių vykdymą siūlo perduoti arba jau perdavė privačiam sektoriui.20

86. Komitetas pastebi, kad didžiausią pažangą padariusios valstybės, siekdamos savo biu-
džetuose užtikrinti vaikų teises, yra linkusios biudžeto sudarymo procese taikyti pro-
grama pagrįstą požiūrį. Valstybės dalyvės raginamos dalintis patirtimi apie šį požiūrį ir 
apsvarstyti galimybę jį pritaikyti.

 

B. PRIĖMIMAS

1. Teisės aktų leidėjų vykdomas biudžeto pasiūlymų tikrinimas

87. Komitetas akcentuoja, kad teisės aktų leidėjai nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu pri-
valo turėti galimybę gauti išsamią, patogią informaciją apie vaikų padėtį ir turėti aiškų 
supratimą, kaip biudžeto pasiūlymai siekia pagerinti vaikų gerovę ir remti jų teises.

20 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 16 (2013) dėl valstybės įsipareigojimų, susijusių su verslo sektoriaus poveikiu vaikų teisėms 
25 paragrafą.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 19 (2016) DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO VAIKŲ TEISĖMS ĮGYVENDINTI (4 STR.)



384

88. Įstatymų leidžiamiesiems organams nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu taip pat reikia 
pakankamai laiko, išteklių ir autonomijos, kad galėtų patikrinti biudžeto pasiūlymus iš 
vaiko teisių perspektyvos, o prireikus – vykdyti ar įgalioti atlikti analizę ar tyrimus, kad 
būtų išsiaiškintos biudžeto asignavimų pasekmės skirtingoms vaikų grupėms.

89. Kad įstatymų leidžiamųjų organų vykdoma priežiūra atitiktų vaikų interesus, teisėkū-
ros institucijų ir jų komitetų nariai turėtų gauti įgaliojimus tirti, peržiūrėti, o prireikus ir 
reikalauti keisti biudžeto pasiūlymus, siekdami užtikrinti, kad tokie pasiūlymai remtų 
vaiko teises tokiu būdu, kuris atitinka bendruosius Konvencijos principus ir biudžeto 
principus.

90. Valstybės dalyvės turėtų prisidėti, kad įstatymų leidžiamųjų organų nariai būtų tinka-
mi pasirengę analizuoti ir diskutuoti dėl biudžeto pasiūlymų poveikio visiems vaikams, 
užtikrindamos, kad nacionaliniai ir subnacionaliniai įstatymų leidžiamieji organai, įskai-
tant atitinkamus teisėkūros komitetus:

(a) turėtų galimybę gauti lengvai suprantamą ir naudojamą informaciją apie vaikų  
padėtį;

(b) turėtų aiškius vykdomosios valdžios pateiktus paaiškinimus, kaip teisės aktai, po-
litikos ir programos, tiesiogiai ar netiesiogiai veikiančios vaikus, yra perkeliamos į 
biudžeto eilutes;

(c) turėtų pakankamai laiko biudžeto proceso metu gauti biudžeto pasiūlymą, jį per-
žiūrėti ir apsvarstyti, taip pat pasiūlyti su vaikais susijusius pakeitimus iki biudžeto 
priėmimo;

(d) turėtų galią nepriklausomai vykdyti ar įgalioti atlikti analizę, kuri akcentuotų biu-
džeto pasiūlymų pasekmes vaiko teisėms;

(e) galėtų organizuoti biudžeto pasiūlymo svarstymus su suinteresuotosiomis šalimis 
(įskaitant pilietinę visuomenę, vaikų gynėjus ir pačius vaikus) valstybėje;

(f ) turėtų būtinus išteklius, pavyzdžiui, per įstatymų leidžiamosios valdžios biurą, vyk-
dyti a ir e punktuose aprašytą priežiūros veiklą.

91. Valstybės dalyvės turėtų rengti ir platinti nacionalinių ir subnacionalinių biudžetų doku-
mentus priėmimo etapo metu, kurie:

(a) nuosekliai ir suprantamai klasifikuotų biudžetinę informaciją;

(b) atitiktų biudžeto pasiūlymus ir išlaidų ataskaitas, todėl palengvintų analizę ir 
stebėseną,

(c) įtrauktų vaikams, vaiko teisių gynėjams, teisėkūros organams ir pilietinei visuome-
nei prieinamus leidinius arba santraukas apie biudžetus.

2. Įstatymų leidžiamosios valdžios priimtas biudžetas

92. Komitetas akcentuoja, kad įstatymų leidžiamosios valdžios priimti biudžetai turi būti 
klasifikuoti taip, kad būtų galima palyginti planuojamas ir faktines išlaidas bei stebėti 
biudžeto įgyvendinimą vaiko teisių atžvilgiu.
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93. Priimtas biudžetas yra laikomas viešuoju dokumentu, kuris yra svarbus ne tik valstybei ir 
įstatymų leidžiamajai valdžiai, bet taip pat turėtų būti prieinamas pilietinei visuomenei, 
įskaitant vaikus ir vaiko teisių gynėjus.

 

C. VYKDYMAS

1. Turimų išteklių perkėlimas ir panaudojimas

94. Valstybės dalyvės turėtų priimti ir prižiūrėti skaidrius ir efektyvius viešųjų finansų me-
chanizmus ir sistemas, siekdamos užtikrinti vertės ir išleistų pinigų santykį, kai yra per-
kamos vaikų teises stiprinančios prekės ir paslaugos.

95. Komitetas pabrėžia, kad valstybės dalyvės turi pareigą išsiaiškinti ir pašalinti pagrindi-
nes neefektyvių ir neveiksmingų valstybės išlaidų priežastis, pavyzdžiui, bloga prekių ir 
paslaugų kokybė, netinkamas finansų valdymas arba pirkimo sistemos, nutekėjimai, ne 
laiku atlikti perkėlimai, neaiškūs vaidmenys ir atsakomybės, blogi įsisavinimo pajėgu-
mai, silpnos biudžeto informacinės sistemos ir korupcija. Kai valstybės dalyvės švaisto 
arba netinkamai valdo vaiko teisėms stiprinti skirtus išteklius, jos yra įsipareigojusios 
paaiškinti priežastis ir pademonstruoti, kaip jos yra sprendžiamos.

96. Biudžetiniais metais vaikams skirtos politikos ir programos gali nepasiekti numatomų 
naudos gavėjų kaip buvo planuota arba turėti nenumatytų rezultatų. Valstybės dalyvės 
turėtų stebėti išlaidų rezultatus vykdymo etapo metu ir, jei reikia, galėtų įsikišti ir imtis 
skubių korekcinių veiksmų.

2. Per metus rengiamos ataskaitos apie biudžetą

97. Valstybės dalyvės turėtų nuolat stebėti ir rengti ataskaitas apie su vaikais susijusius biu-
džetus. Tai leistų valstybės ir priežiūros institucijoms stebėti vaiko teisių stiprinimo pro-
gresą, kaip tai nurodyta priimtame biudžete.

98. Komitetas akcentuoja, kad ataskaitos apie biudžetą turi būti parengtos laiku ir viešai 
prieinamos, taip pat turėtų akcentuoti nukrypimus nuo priimtų, peržiūrėtų ir faktinių 
pajamų ir išlaidų su vaikais susijusių teisės aktų, politikų ir programų atžvilgiu.

99. Komitetas pabrėžia, kad valstybės dalyvės turėtų naudoti biudžeto klasifikavimo sis-
temas, siekdamos rengti ataskaitas, stebėti ir analizuoti su vaiko teisėmis susijusias 
išlaidas.

3. Biudžeto vykdymas

100. Per biudžetinius metus ir kiekvienais metais valstybės dalyvės turėtų stebėti ir analizuo-
ti pajamų surinkimą, skirtingoms vaikų grupėms skirtų faktinių išlaidų pasiekiamumą ir 
faktinių išlaidų pasekmes skirtingoms vaikų grupėms, pavyzdžiui, pagal paslaugų priei-
namumą, kokybę, pasiekiamumą ir teisingą paskirstymą. Valstybės dalyvės yra ragina-
mos užtikrinti išteklius ir gebėjimus, kad būtų galima atlikti tokią stebėseną ir analizes, 
įskaitant paslaugų perdavimą privačiam sektoriui.

101. Valstybės dalyvės turėtų nuolat stebėti ir viešai skelbti apie priimtų biudžetų įgyvendi-
nimą, įskaitant:
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(a) atlikti palyginimus tarp biudžete numatytų lėšų ir faktinių išlaidų skirtinguose 
administraciniuose lygiuose įvairiuose socialiniuose sektoriuose;

(b) skelbti vidurio laikotarpio ataskaitas, kurios apimtų faktines išlaidas, sutelktus ištek-
lius ir susidariusią skolą įpusėjus biudžetiniams metams;

(c) skelbti dažnesnes ataskaitas per metus, pavyzdžiui, mėnesines ar ketvirtines 
ataskaitas.

102. Valstybės dalyvės privalo sukurti viešosios atskaitomybės mechanizmus, kurie sudarytų 
sąlygas pilietinei visuomenei ir vaikams stebėti valstybės išlaidų rezultatus.

103. Valstybės dalyvės turėtų vykdyti vidinės kontrolės ir auditų procesus, siekdamos užtik-
rinti, kad būtų vadovaujamasi taisyklėmis ir procedūromis su vaikų teisėmis susijusių 
faktinių išlaidų atžvilgiu, taip pat būtų laikomasi apskaitos ir ataskaitų rengimo procesų.

 

D. TOLESNI VEIKSMAI

1. Metų pabaigos ataskaitos ir vertinimai

104. Valstybės, rengdamos metų pabaigos biudžeto ataskaitas, gali nacionaliniu ir subnacio-
naliniu lygiu pateikti paaiškinimus dėl pajamų, skolinimosi, tarptautinio bendradarbia-
vimo ir faktinių su vaiko teisėmis susijusių išlaidų. Tokios ataskaitos suteikia pagrindą pi-
lietinei visuomenei ir teisėkūros institucijoms tikrinti praėjusių metų biudžeto rodiklius, 
išskirti susirūpinimą keliančius aspektus dėl faktinių išlaidų vaikams ir su vaikų teisėmis 
susijusių programų.

105. Komitetas akcentuoja, kad valstybės dalyvės savo metų pabaigos ataskaitose turėtų pa-
teikti išsamią informaciją apie visas surinktas pajamas ir faktines išlaidas, susijusias su 
vaikų teisėmis. Valstybės dalyvės turėtų parengti patogias naudoti ataskaitas naciona-
linėms ir subnacionalinėms teisėkūros institucijoms. Be to, metų pabaigos ataskaitos ir 
vertinimai turėtų būti viešai prieinami ir laiku pateikiami.

106. Valstybių ir nepriklausomų vertinimo institucijų atliekami biudžetų vertinimai ir kitos 
analizės gali pasiūlyti vertingas įžvalgas dėl pajamų surinkimo ir faktinių išlaidų povei-
kio skirtingoms vaikų grupėms, ypač pažeidžiamiems vaikams. Valstybės dalyvės turėtų 
vykdyti ir skatinti nuolatinius biudžetų poveikio vaikų padėčiai vertinimus ir analizes, 
atlikdamos šiuos veiksmus:

(a) paskirdamos pakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius nuolat atlieka-
miems vertinimams ir analizėms;

(b) griežtai vertindamos ir atsižvelgdamos į tokių vertinimų ir analizių išvadas viso biu-
džeto proceso metu, taip pat pranešdamos apie sprendimus, priimtus atsižvelgiant 
į tokias išvadas;

(c) įkurdamos ir stiprindamos nepriklausomas vertinimo institucijas, pvz., tyrimų ins-
titutus, kurios vertintų faktinių su vaiko teisėmis susijusių išlaidų veiksmingumą, 
efektyvumą, teisingumą, skaidrumą ir tvarumą;
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(d) užtikrindamos, kad pilietinė visuomenė, įskaitant vaikus, prisidėtų prie vertinimo 
ir analizių, pvz., dalyvaudamos poveikio vaiko teisėms vertinimo procese.

2. Auditai

107. Aukščiausiosios audito institucijos atlieka svarbų vaidmenį biudžeto procese, patvirtin-
damos, ar valstybės pajamų surinkimas ir panaudojimas vyksta pagal priimtą biudžetą. 
Auditai gali nagrinėti išlaidų efektyvumą ir veiksmingumą ir sutelkti dėmesį į konkrečius 
sektorius, valstybės vyriausybės struktūras ar tarpusavyje susijusius klausimus. Specia-
lūs vaiko teisių auditai gali padėti valstybėms įvertinti ir pagerinti valstybės pajamų 
sutelkimą ir išlaidas vaikams. Valstybės dalyvės turėtų laiku ir viešai pristatyti auditų  
ataskaitas.

108. Komitetas akcentuoja, kad aukščiausiojo audito institucijos turėtų būti savarankiškos ir 
nepriklausytų nuo valstybės, taip pat būtų įgaliotos gauti informaciją ir išteklius, kurie 
būtini, siekiant atlikti nepriklausomus, atskaitingus ir skaidrius su vaikais susijusių biu-
džetų auditus ir parengti ataskaitas.

109. Valstybės dalyvės turėtų remti aukščiausiųjų audito institucijų priežiūros vaidmenį su 
vaiko teisėmis susijusių valstybės pajamų surinkimo ir išlaidų atžvilgiu. Valstybės daly-
vės privalo:

(a) laiku pateikti išsamias metines ataskaitas aukščiausiojo audito institucijoms;

(b) užtikrinti, kad aukščiausiosios audito institucijos turėtų išteklių, būtinų atlikti su vai-
ko teisėmis susijusius auditus;

(c) teikti viešus atsakymus auditams dėl faktinių išlaidų poveikio vaikų teisėms, 
įskaitant informaciją apie tai, kaip valstybės atsižvelgia į audito išvadas ir  
rekomendacijas;

(d) užtikrinti, kad valstybės pareigūnai gebėtų dalyvauti teisėkūros institucijų komite-
tuose ir galėtų pateikti atsakymus į su vaiko teisėmis susijusiose audito ataskaitose 
iškeltus susirūpinimą keliančius klausimus.

110. Pilietinė visuomenė ir vaikai gali reikšmingai prisidėti prie valstybės išlaidų audito. 
Valstybės dalyvės raginamos remti ir suteikti teises pilietinei visuomenei dalyvauti 
su vaikų teisėmis susijusių faktinių išlaidų vertinimo ir audito procesuose, atlikdamos 
šiuos veiksmus:

(a) įsteigdamos viešosios atskaitomybės mechanizmus ir juos reguliariai per-
žiūrėdamos, kad būtų užtikrintas jų prieinamumas, galimybė dalyvauti ir  
efektyvumas;

(b) užtikrindamos, kad valstybės pareigūnai turėtų gebėjimų pateikti informuotus at-
sakymus į su vaikais susijusias valstybės išlaidas stebinčių ir tikrinančių pilietinės 
visuomenės ir nepriklausomų institucijų pateiktas išvadas.

111. Valstybės dalyvės turėtų naudoti ankstesnius su vaiko teisėmis susijusių valstybės ištek-
lių sutelkimo, biudžeto asignavimų ir išlaidų auditus ir panaudoti šią informaciją kituose 
biudžeto planavimo proceso etapuose.
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VI. ŠIO BENDROJO KOMENTARO PLATINIMAS

112. Komitetas rekomenduoja valstybėms narėms platinti šį bendrąjį komentarą visiems 
valstybės valdžios padaliniams, lygiams ir struktūroms, pilietinei visuomenei, įskaitant 
vaikus ir jų globėjus, taip pat dalyvaujamojo bendradarbiavimo subjektams, akademi-
nėje aplinkoje ir atitinkamoms privataus sektoriaus dalims.

113. Valstybės dalyvės turėtų išversti bendrąjį komentarą į atitinkamas kalbas ir parengti vai-
kams tinkamas versijas.

114. Būtina organizuoti renginius, kurių metu būtų dalijamasi su šiuo bendruoju komentaru 
susijusiomis geromis praktikomis, ir jį įtraukti į visų susijusių specialistų ir techninių dar-
buotojų mokymo programas.

115. Komitetas ragina visas aukščiau išvardytas suinteresuotąsias šalis dalintis geromis prak-
tikomis, susijusiomis su šio bendrojo komentaro turiniu.

116. Valstybės dalyvės savo periodinėse ataskaitose Komitetui turėtų įtraukti informaciją 
apie iššūkius, su kuriais susiduria, ir priemones, kurių ėmėsi, kad įgyvendintų šį bendrąjį 
komentarą savo biudžetuose ir biudžeto sudarymo procesuose.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 20 (2016) 
DĖL VAIKO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PAAUGLYSTĖJE
 

I. ĮVADAS

1. Pagal Vaiko teisių konvenciją vaiku yra laikomas kiekvienas 18-os metų neturintis žmo-
gus, jeigu pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nėra pripažinta anksčiau. Konvenci-
joje pabrėžiama, kad valstybės turėtų gerbti ir užtikrinti Konvencijoje numatytas teises 
kiekvienam jos jurisdikcijai priklausančiam vaikui be jokios diskriminacijos. Nors Kon-
vencija pripažįsta visų 18-os metų nesulaukusių asmenų teises, būtina atsižvelgti į vaiko 
vystymąsi ir didėjančius jo gabumus. Paauglių teisėms įgyvendinti pasitelkti metodai 
stipriai skiriasi nuo metodų, pasirinktų jaunesnių vaikų atžvilgiu.

2. Paauglystė – tai gyvenimo etapas, kurį apibūdina didėjančios galimybės, gebėjimai, sie-
kiai, energija ir kūrybiškumas, taip pat didelis pažeidžiamumas. Paaugliai yra pokyčių 
skatintojai ir pagrindinis turtas ir ištekliai, turintys potencialą teigiamai prisidėti prie savo 
šeimos, bendruomenės ir šalies. Pasauliniu lygiu paaugliai pozityviai dalyvauja daugely-
je sričių, įskaitant sveikatos ir švietimo kampanijas, paramą šeimai, bendraamžių savitar-
pio ugdymą, bendruomenės plėtros iniciatyvas, dalyvaujamąjį biudžetą ir menus, taip 
pat prisideda prie su taika, žmogaus teisėmis, aplinkos tvarumu ir klimato teisingumu 
susijusios veiklos. Dauguma paauglių dalyvauja pažangiausios skaitmeninės socialinės 
žiniasklaidos aplinkoje, kuri atlieka vis svarbesnį vaidmenį švietimo, kultūros ir socialinių 
tinklų srityse, taip pat turi politinio įsitraukimo ir atskaitomybės kontrolės potencialą.

3. Komitetas pastebi, kad paauglių potencialas yra plačiai pažeidžiamas, nes valstybės neatpa-
žįsta ir neinvestuoja į priemones, kurios yra būtinos, kad paaugliai galėtų naudotis savo tei-
sėmis. Daugumoje šalių nėra pagal amžių, lytį ir sveikatą išskaidytų duomenų, kurie suteiktų 
informaciją politikos formavimo procese, nustatytų spragas ir padėtų paskirstyti atitinkamus 
išteklius. Bendrosios vaikams ar jaunuoliams skirtos politikos dažnai neatsižvelgia į paauglių 
įvairovę ir nesugeba tinkamai garantuoti jų teisių įgyvendinimo. Neveikimo ir nesėkmės kai-
na yra didelė. Paauglystės metu sukurti emocinio saugumo, sveikatos, seksualumo, švieti-
mo, įgūdžių, atsparumo ir teisių supratimo pagrindai turės reikšmingų padarinių ne tik indi-
vidualiam ir optimaliam, bet ir esamam ir būsimam socialiniam ir ekonominiam vystymuisi.

4. Atsižvelgdamas į Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., Komitetas šiame bendrajame 
komentare valstybėms pateikia rekomendacijas dėl priemonių, kurios yra būtinos, sie-
kiant užtikrinti vaikų teisių įgyvendinimą paauglystėje. Jis akcentuoja žmogaus teisėmis 
paremto požiūrio, apimančio paauglių orumo ir atstovavimo pripažinimą ir pagarbą, 
svarbą, jų įgalinimą, pilietiškumą ir aktyvų dalyvavimą savo pačių gyvenime, optimalios 
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sveikatos, gerovės ir vystymosi skatinimą, taip pat įsipareigojimą remti, saugoti ir įgy-
vendinti jų žmogaus teises be jokios diskriminacijos.

5. Komitetas pripažįsta, kad paauglystę sunku apibrėžti, nes vaikai subręsta, būdami skir-
tingo amžiaus. Berniukų ir mergaičių lytinio subrendimo amžius skiriasi, be to, skirtingos 
smegenų funkcijos išsivysto skirtingu laiku. Perėjimo iš vaikystės į pilnametystę procesą 
įtakoja kontekstas ir aplinka, o tai atspindi skirtingi su paaugliais susiję kultūriniai lūkes-
čiai, apibrėžti nacionaliniuose teisės aktuose, kuriuose numatytos skirtingos amžiaus ri-
bos, kai vaikai gali užsiimti suaugusiųjų veikla, ir tarptautiniuose organuose, kurie taiko 
skirtingas amžiaus ribas paauglystei apibrėžti. Todėl šio bendrojo komentaro tikslas nėra 
pateikti paauglystės apibrėžimą ir dėmesį sutelkia į vaikystės laikotarpį nuo 10 metų am-
žiaus iki 18-ojo gimtadienio, kad palengvintų duomenų rinkimo nuoseklumą.1

6. Komitetas atkreipia dėmesį, kad keli bendrieji komentarai turi ypatingą reikšmę paaugliams, 
ypač tie bendrieji komentarai, kurie aptaria paauglių sveikatą ir vystymąsi, ŽIV / AIDS, žalingų 
praktikų panaikinimą moterims ir vaikams, nelydimus ir atskirtus vaikus bei nepilnamečių 
justiciją. Komitetas pabrėžia ypatingą rekomendacijų, kurios prasidėjo nuo bendrųjų disku-
sijų apie skaitmeninę žiniasklaidą ir vaikų teises pradžios, svarbą paaugliams. Šis bendrasis 
komentaras buvo parengtas, siekiant pateikti apžvalgą apie tai, kaip visa Konvencija turėtų 
būti suprantama ir įgyvendinama visų paauglių atžvilgiu. Jį būtina skaityti kartu su kitais 
bendraisiais komentarais ir dokumentais, parengtais nuo bendrosios diskusijos pradžios.

 

II. TIKSLAI

7. Šio bendrojo komentaro tikslai yra tokie:

(a) valstybėms pateikti rekomendacijas dėl teisėkūros, politikos ir paslaugų, kurios yra būti-
nos, siekiant skatinti visapusišką paauglių vystymąsi, atitinkantį jų teisių įgyvendinimą;

(b) didinti informuotumą apie paauglystėje turimas galimybes ir patiriamus iššūkius;

(c) didinti supratimą apie didėjančius paauglių gebėjimus ir pagarbą jiems, taip pat 
paauglių teisių įgyvendinimo pasekmes;

(d) stiprinti argumentus dėl didesnio paauglių matomumo ir informuotumo, taip pat 
dėl investicijų, skirtų paauglių teisėms įgyvendinti per visą jų gyvenimą.

 

III. ARGUMENTAI DĖL DĖMESIO PAAUGLIAMS

8. Komitetas atkreipia valstybių dėmesį į svarbius argumentus dėl poreikio sutelkti dėmesį 
į paauglius, siekiant skatinti jų teisių įgyvendinimą, stiprinti jų potencialų indėlį į teigiamą  

1 Žr. www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/.
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ir progresyvią socialinę transformaciją, įveikti iššūkius, su kuriais vaikai susiduria per-
eidami iš vaikystės į pilnametystę vis labiau globalizuotame ir sudėtingame pasaulyje.

9. Paauglių vystymasis yra labai spartus. Su vystymusi susijusių pokyčių svarba paauglys-
tėje dar nėra taip plačiai suprasta kaip vystymasis ankstyvaisiais metais. Paauglystė – tai 
unikalus, lemtingas žmogaus vystymosi etapas, kurį apibūdina spartus smegenų vysty-
masis ir fizinis augimas, stiprėjantys kognityviniai sugebėjimai, lytinės brandos pradžia ir 
seksualinis suvokimas, tai pat besiformuojantys gebėjimai, stiprybės ir įgūdžiai. Paaugliai, 
pereidami iš priklausomybės į didesnio savarankiškumo situaciją, susiduria su didesniais 
lūkesčiais dėl jų vaidmens visuomenėje ir reikšmingesnių santykių su bendraamžiais.

10. Per antrąjį savo amžiaus dešimtmetį vaikai pradeda tyrinėti ir sukuria savo individualias 
ir bendruomenines tapatybes, kurios remiasi sudėtinga sąveika su jų pačių šeimos ir 
kultūrine istorija, taip pat patiria besiformuojantį savęs suvokimą, kurį dažnai išreiškia 
per kalbą, meną ir kultūrą kaip asmenys ir per savo ryšius su bendraamžiais. Daugumai 
vaikų šis procesas vyksta skaitmeninėje aplinkoje, kurioje jie gauna informaciją ir kuri 
juos įtakoja. Tapatybės kūrimo ir išraiškos procesas yra labai sudėtingas paaugliams, 
jiems kuriant kelius tarp mažumos ir tradicinės kultūros.

Paauglystės pripažinimas gyvenimo kelio dalimi

11. Siekiant užtikrinti optimalų kiekvieno vaiko vystymąsi vaikystėje, būtina pripažinti kiekvie-
no gyvenimo laikotarpio poveikį vėlesniems etapams. Paauglystė yra kartu ir vertingas, ir 
labai svarbus pereinamasis vaikystės laikotarpis, suteikiantis progas pagerinti gyvenimo 
galimybes. Teigiamos intervencijos ir patirtys ankstyvojoje vaikystėje palengvina optima-
lų vystymąsi, vaikams tampant paaugliais.2 Tačiau bet kokios investicijos į jaunus žmones 
gali būti iššvaistomos, jeigu jų teisės nesulaukia tinkamo dėmesio paauglystėje. Be to, tei-
giamos, palaikančios galimybės paauglystėje gali būti panaudotos, siekiant kompensuoti 
kai kurias ankstyvojoje vaikystėje patirtos žalos pasekmes ir sustiprinti atsparumą, sušvel-
ninantį žalą ateityje. Todėl Komitetas pabrėžia gyvenimo kelio perspektyvos svarbą.

Sudėtinga aplinka

12. Paauglystėje vaikai gali susidurti su daugybe pavojų, kuriuos skaitmeninė aplinka tik 
dar labiau sustiprina ar pagilina. Tokie pavojai apima piktnaudžiavimą priklausomybę 
sukeliančiomis medžiagomis, priklausomybę, smurtą ir prievartą, seksualinį ar ekono-
minį išnaudojimą, prekybą žmonėmis, migraciją, radikalizaciją ar verbavimą į gaujas ar 
kariuomenę. Paaugliams, artėjantiems prie pilnametystės, būtinas tinkamas ugdymas 
ir pagalba, kad susidorotų su vietos ir pasauliniais iššūkiais, įskaitant skurdą, nelygybę, 
diskriminaciją, klimato kaitą, aplinkos degradaciją, urbanizaciją ir migraciją, senėjančias 
visuomenes, spaudimą pasiekti puikių rezultatų mokykloje, taip pat vis stiprėjančias hu-
manitarines ir saugumo krizes. Dėl padidėjusios pasaulinės migracijos susiformavusio-
se heterogeninėse ir daugiatautėse visuomenėse augantys vaikai turi turėti geresnius 
su supratimu, tolerancija ir koegzistencija susijusius gebėjimus. Todėl būtina investuoti 
į priemones, kurios stiprintų paauglių gebėjimus įveikti ar sušvelninti tokius iššūkius, 

2 Žr. Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 8 dėl vaiko teisių įgyvendinimo ankstyvojoje vaikystėje 8 paragrafą.
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spręsti problemas, susijusias su visuomeniniais veiksniais, kurie siekia juos išstumti ar 
marginalizuoti, ir aprūpinti juos įrankiais, padėsiančiais sudėtingose ir besikeičiančiose 
socialinėse, ekonominėse ir skaitmeninėse aplinkose.

Sveikatos pavojų laikotarpis

13. Nors paauglystei būdingas santykiniai mažas mirtingumo lygis, lyginant su kitomis am-
žiaus grupėmis, mirties ir ligų rizika šiuo laikotarpiu yra reali, įskaitant dėl tokių išvengti-
nų priežasčių kaip gimdymas, nesaugūs abortai, eismo įvykiai, lytiškai plintančios ligos 
(taip pat ir ŽIV), psichinė sveikata, savižudybės. Visos šios priežastys yra susijusios su tam 
tikru elgesiu ir reikalauja tarpsektorinio bendradarbiavimo.

IV. BENDRIEJI KONVENCIJOS PRINCIPAI

14. Bendrieji Konvencijos principai yra objektyvas, per kurį reikėtų pažvelgti į įgyvendinimo 
procesą. Šie principai – tai vadovas, skirtas nustatyti priemones, kurių reikia, kad būtų 
garantuotas vaiko teisių įgyvendinimas paauglystės laikotarpiu.

 

A. TEISĖ VYSTYTIS

Teigiamas holistinis požiūris

15. Komitetas pabrėžia, kad svarbu vertinti paauglystę ir su ja susijusias savybes kaip pozi-
tyvų vaikystės vystymosi etapą, ir apgailestauja dėl plačiai paplitusio neigiamo paau-
glystės apibūdinimo, dėl kurio kuriamos siauros į problemą orientuotos intervencijos 
ir paslaugos, o ne įsipareigojimas kurti optimalias aplinkas, kurios garantuotų paauglių 
teises ir remtų jų fizinius, psichologinius, dvasinius, emocinius, pažintinius, kultūrinius ir 
ekonominius gebėjimus.

16. Valstybės kartu su nevalstybiniais veikėjais per dialogą su paaugliais ir jų dalyvavimą 
turėtų remti aplinkas, kurios pripažintų tikrąją paauglystės vertę, ir priimti priemones, 
kurios padėtų paaugliams klestėti, tyrinėti besiformuojančias tapatybes, įsitikinimus, 
seksualumą ir galimybes, išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos ir saugumo, stiprinti gebėji-
mus priimti laisvus, informuotus, teigiamus sprendimus ir gyvenimo pasirinkimus, taip 
pat sėkmingai pereiti į pilnametystę. Būtina vadovautis požiūriu, kuris remiasi stipriosio-
mis paauglių savybėmis ir pripažįsta jų indėlį į savo ir kitų gyvenimus, ir tuo pačiu metu 
sprendžia problemas, susijusias su kliūtims, kurios trukdo šioms galimybėms.

17. Veiksniai, kurie skatina paauglių atsparumą ir sveiką vystymąsi apima: (a) stiprius ryšius 
su pagrindiniais suaugusiaisiais jų gyvenime ir šių suaugusiųjų paramą; (b) dalyvavimo 
ir sprendimų priėmimo galimybes; (c) problemų sprendimo ir susidorojimo įgūdžius;  
(d) saugią ir sveiką vietinę aplinką; ir (f ) galimybes kurti ir palaikyti draugystes. Komitetas 
akcentuoja, kad paauglių galimybės kurti ir gauti naudos iš tokių socialinių išteklių sustip-
rins jų gebėjimus prisidėti prie savo teisių įgyvendinimo, taip pat palaikyti gerą fizinę ir 
psichinę sveikatą, vengti pavojingo elgesio, atsigauti po nelaimių, pasiekti puikų rezultatų 
mokykloje, demonstruoti toleranciją, kurti draugystes ir imtis lyderių vaidmens.
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Pagarba didėjantiems gebėjimams

18. Pagal Konvencijos 5 straipsnį tėvai privalo vaiką pakreipti ir jam vadovauti, atsižvelgda-
mi į didėjančius vaiko sugebėjimus. Komitetas apibrėžia didėjančius sugebėjimus kaip 
įgalinantį principą, atkreipiantį dėmesį į brendimo ir mokymosi procesą, kurio metu vai-
kai palaipsniui įgyja kompetencijas, supratimą3 ir didėjantį atstovavimo lygį, kad galė-
tų prisiimti atsakomybę ir naudotis savo teisėmis. Komitetas tvirtina, kad kuo daugiau 
vaikų žino ir supranta, tuo labiau jų tėvai privalo pakeisti pakreipimą ir vadovavimą ir 
naudoti priminimus, o vėliau palaipsniui pereiti prie bendravimo lygiomis sąlygomis.4 

19. Komitetas pabrėžia, kad teisė pasinaudoti didėjančiu atsakomybės lygiu neatleidžia 
valstybių nuo pareigos garantuoti apsaugą.5 Dėl palaipsniui vykstančio atsiskyrimo nuo 
šeimos ar kitos globos aplinkos apsaugos kartu su santykine patirtimi ir galios trūkumu 
paaugliai gali susidurti su jų teisių pažeidimų grėsme. Komitetas akcentuoja, kad paau-
glių įtraukimas į potencialių rizikų identifikavimo procesą ir tokių rizikų mažinimo pro-
gramų įgyvendinimas suteiks veiksmingesnę apsaugą. Jeigu paaugliams garantuojama 
teisė būti išgirstiems, mesti iššūkį teisių pažeidimams ir siekti žalos atlyginimo, jie yra 
įgalinami palaipsniui pasinaudoti atstovavimu savo pačių apsaugai.

20. Siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp pagarbos didėjantiems paauglių gebėjimams 
ir tinkamų apsaugos lygių, būtina atsižvelgti į daugybę veiksnių, kurie turi įtakos spren-
dimų priėmimui, įskaitant susijusios rizikos lygį, išnaudojimo potencialą, supratimą apie 
paauglių vystymąsi, pripažinimą, kad kompetencijos ir supratimo įvairių sričių atžvilgiu 
vystymosi greitis skiriasi, taip pat individualios patirties ir sugebėjimų pripažinimą.

 

B. NEDISKRIMINAVIMAS

21. Komitetas identifikavo daugybę diskriminacijos formų, kurių dauguma turi ypatingų pasek-
mių paauglystėje, todėl būtina tarpsektorinė analizė ir tikslinės holistinės priemonės.6 Pati 
paauglystė gali būti diskriminacijos šaltinis. Šiuo laikotarpiu dėl statuso su paaugliais gali 
būti elgiamasi kaip su pavojingais ar priešiškais asmenimis, jie gali būti įkalinami, išnaudo-
jami ar patirti smurtą. Paradoksalu, tačiau su paaugliais taip pat dažnai elgiamasi kaip su 
nekompetentingais ir negalinčiais priimti sprendimų dėl savo gyvenimo. Komitetas ragina 
valstybes užtikrinti, kad visos paauglio ar paauglės teisės būtų vienodai gerbiamos ir saugo-
mos, taip pat būtų priimtos visapusiškos ir tinkamos teigiamų veiksmų priemonės, skirtos 
sušvelninti ar panaikinti sąlygas, leidžiančias atsirasti tiesioginei ar netiesioginei bet kurios 
paauglių grupės diskriminacijai bet kokiu pagrindu.7 Valstybėms primenama, kad ne kie-
kvienas skirtingas traktavimas yra diskriminacija, jeigu tokio diferencijavimo kriterijai yra pa-
grįsti ir objektyvūs, be to, siekiama įgyvendinti tikslus, kurie pagal Konvenciją yra teisėti.8

3 Ten pat, 17 paragrafas.
4 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 12 (2009) dėl vaiko teisės būti išgirstam 84 paragrafą.
5 Žr. pvz., Konvencijos 32–39 straipsnius.
6 Žr. www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf.
7 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Konvencijos įgyvendinimo priemonių 12 paragrafą.
8 Žr. Žmogaus teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 18 (1989) dėl nediskriminavimo 147 paragrafą.
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 C. GERIAUSI INTERESAI

22. Vaiko teisė, kad pirmiausia būtų atsižvelgta į jo (jos) geriausius interesus, yra materiali-
nė teisė, aiškinamasis teisės principas ir vidaus proceso taisyklė, taikoma vaikams kaip 
asmenims ir grupei.9 Visos Konvencijos įgyvendinimo priemonės, įskaitant teisėkūrą, 
politikas, ekonominį ir socialinį planavimą, sprendimų priėmimo ir biudžeto sudary-
mo procesus, turėtų vadovautis procedūromis, kurios užtikrintų, kad visuose su vaikais 
susijusiuose veiksmuose pirmiausia būtų atsižvelgta į geriausius vaiko (ir paauglių) in-
teresus. Atsižvelgdamas į bendrąjį komentarą Nr. 14 (2013) dėl vaiko teisės pirmiausia 
atsižvelgti į jo (jos) interesus, Komitetas akcentuoja, kad nustatant geriausius vaiko in-
teresus, būtina atsižvelgti į vaiko nuomonę, kuri atitiktų jo (jos) didėjančius gebėjimus,10 
taip pat į vaiko savybes. Valstybės dalyvės privalo užtikrinti, kad paaugliams, bręstant ir 
įgyjant vis didesnį supratimą, jų nuomonei būtų suteikta atitinkama svarba.

 

D. TEISĖ BŪTI IŠGIRSTAM IR DALYVAUTI

23. Vadovaudamosi Konvencijos 12 straipsniu, valstybės dalyvės turėtų priimti priemones, 
kurios paaugliams garantuotų teisę išreikšti savo nuomonę dėl visų su jais susijusių klau-
simų pagal jų amžių ir brandos lygį, taip pat užtikrinti, kad tokiai nuomonei būtų suteikta 
tinkama svarba, pavyzdžiui, su jų švietimu, sveikata, seksualumu, šeimos gyvenimu, teis-
miniais ir administraciniais procesais susijusiuose sprendimuose. Valstybės turėtų užtik-
rinti, kad paaugliai dalyvautų atitinkamų jų gyvenimui įtaką darančių teisės aktų, politikų, 
paslaugų ir programų rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procesuose mokyklose, taip 
pat bendruomeniniu, vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.11 Internetinė aplinka sutei-
kia svarbias didėjančias galimybes stiprinti ir plėsti paauglių įsitraukimą. Be to, kartu su 
priemonėmis būtina sukurti ir saugius ir prieinamus paauglių skundų nagrinėjimo ir žalos 
atlyginimo mechanizmus, taip pat galimybę pasinaudoti subsidijuojamomis arba nemo-
kamomis teisinėmis paslaugomis ar kita tinkama pagalba.

24. Komitetas pabrėžia dalyvavimo, kaip politinio ir pilietinio įsitraukimo, svarbą, leidžian-
čio paaugliams tartis ir ginti savo teisių įgyvendinimą ir priversti valstybes prisiimti atsa-
komybę. Valstybės turėtų priimti politikas, didinančias politinio dalyvavimo galimybes, 
kurios padeda kurti aktyvų pilietiškumą. Paaugliai gali jungtis kartu su bendraamžiais, 
įsitraukti į politinius procesus ir padidinti savo atstovavimo pojūtį, kad galėtų priimti 
informuotus sprendimus ir pasirinkimus. Todėl būtina remti paauglius, kai jie formuoja 
organizacijas, įgalinančias dalyvauti, pasitelkdami įvairius būdus, įskaitant skaitmeninę 
žiniasklaidą. Jeigu valstybės nusprendžia sumažinti balsavimo teisės amžiaus ribą ir leis-
ti balsuosi jaunesniems nei 18 metų amžiaus asmenims, jos turėtų investuoti į paauglius 
palaikančias priemones, kad jie suprastų, pripažintų, ir vykdytų savo kaip aktyvių pilie-
čių vaidmenį, taip pat nustatyti ir spręsti paauglių įsitraukimo ir dalyvavimo kliūtis.

9 Žr. Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 14 (2013) dėl vaiko teisės pirmiausia atsižvelgti į jo (jos) geriausius 
interesus 6 paragrafą.

10 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 12 70–74 paragrafus ir Bendrojo komentaro Nr. 14 43–45 paragrafus.
11 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 12 27 paragrafą.
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25. Komitetas pabrėžia, kad suaugusiųjų supratimas ir žinojimas apie paauglių teisę dalyvauti 
yra labai svarbus paauglių galimybėms pasinaudoti ta teise ir ragina valstybes investuo-
ti į tėvams, globėjas, su paaugliais dirbantiems specialistams, politikos formuotojams ir 
sprendimus priimantiems asmenims skirtus mokymus ir sąmoningumo stiprinimą. Būtina 
teikti paramą, kad suaugusieji būtų įgalinti tapti mentoriais ir tarpininkais, o paaugliai ga-
lėtų prisiimti didesnę atsakomybę už savo ir juos supančių žmonių gyvenimus.

 

V. SPECIALAUS DĖMESIO REIKALAUJANTYS PAAUGLIAI

26. Kai kurios paauglių grupės gali būti ypač pažeidžiamos ir susidurti su jų teisių pažei-
dimais, įskaitant diskriminaciją ir socialinę atskirtį. Visos į paauglius orientuotos su tei-
sėkūra, politika ir programomis susijusios priemonės turi būti priimtos, atsižvelgiant į 
susikertančius teisių pažeidimus ir sudėtinį neigiamą poveikį atitinkamiems paaugliams.

Mergaitės

27. Lyčių nelygybė paauglystėje dar labiau išryškėja. Dažnai mergaičių diskriminacijos, nely-
gybės ir stereotipų apraiškos suintensyvėja ir tampa rimtesnių jų teisių pažeidimų, įskai-
tant vaikų ir priverstinių santuokų, ankstyvo nėštumo, moters lytinių organų žalojimo, 
lyties pagrindu vykdomo fizinio, psichinio ir seksualinio smurto, prievartos, išnaudojimo 
ir prekybos žmonėmis, priežastimi.12 Žemesnį statusą mergaitėms priskiriančios kultū-
rinės normos gali padidinti izoliavimo namuose, galimybių įgyti vidurinį ir aukštąjį išsi-
lavinimą stokos, ribotų laisvalaikio, sporto, rekreacinių ir pajamų generavimo, dalyvavi-
mo kultūriniame ir meniniame gyvenime galimybių stokos, sunkių namų ruošos darbų 
ir vaikų priežiūros atsakomybių tikimybę. Daugelyje šalių ataskaitos nurodo žemesnį 
mergaičių sveikatos priežiūros lygio ir pasitenkinimo gyvenimu rodiklius, lyginant su 
berniukais. Šis skirtumas su amžiumi palaipsniui didėja.

28. Valstybės turėtų investuoti į aktyvias priemones, skirtas skatinti teisių suteikimą mergai-
tėms, mesti iššūkius patriarchatui ir kitoms žalingoms lyčių normoms bei stereotipams, 
taip pat teisines reformas, kad būtų sprendžiamas tiesioginės ir netiesioginės mergai-
čių diskriminacijos klausimas, bendradarbiaujant kartu su suinteresuotosiomis šalimis, 
įskaitant pilietinę visuomenę, vyrus ir moteris, tradicinius ir religinius lyderius ir pačius 
paauglius. Būtina imtis priemonių visuose įstatymuose, politikose ir programose, kad 
būtų garantuotos vienodos mergaičių ir berniukų teisės.

Berniukai

29. Tradicinės vyriškumo ir lyčių normų sąvokos gali pažeisti berniukų teises. Tokie pažei-
dimai apima žalingų inicijavimo apeigų primetimą, smurtą, gaujų veiklą, prievartinį 
verbavimą į kariuomenę ir ekstremistų grupes, taip pat prekybą žmonėmis. Berniukų 
pažeidžiamumo dėl fizinės ir seksualinės prievartos bei išnaudojimo neigimas taip pat 
sudaro plataus masto kliūtis, trukdančias berniukams pasinaudoti galimybėmis gauti 

12 Žr. A/HRC/26/22 21 paragrafą.
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informaciją apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, prekes ir paslaugas, ir iš to kylančių 
apsauginių paslaugų stoką.

30. Komitetas ragina valstybes priimti priemones, kurios spręstų tokius teisių pažeidimus, ir ska-
tina jas mesti iššūkį neigiamam berniukų suvokimui, remti pozityvų vyriškumą, įveikti kultū-
rines „mačo“ idėja paremtas vertybes, skatinti didesnį berniukų patiriamos prievartos pripaži-
nimą lyčių pagrindu. Valstybės taip pat turėtų pripažinti berniukų ir vyrų, taip pat mergaičių ir 
moterų įtraukimo į visas priemones, kurių tikslas yra pasiekti lyčių lygybę, svarbą.

Neįgalūs paaugliai

31. Komitetas jau anksčiau akcentavo plačiai paplitusius prietarus, atskirtį, socialinę izoliaciją 
ir diskriminaciją, su kuriais susiduria dauguma neįgalių vaikų.13 Daugumoje valstybių neį-
galūs paaugliai dažnai neturi tokių galimybių, kokiomis gali naudotis kiti paaugliai. Jiems 
gali būti draudžiama dalyvauti socialinėse, kultūrinėse ir religinėse apeigose. Didelis neį-
galių paauglių skaičius neturi galimybės įgyti vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą, gauti profesi-
nį mokymą, todėl neįgyja ateityje įsidarbinti ar išvengti skurdo būtinų socialinių, švietimo 
ir ekonominių įgūdžių. Be to, neįgalūs paaugliai neturi galimybės gauti informaciją apie 
seksualinę ir reprodukcinę sveikatą ir su tuo susijusias paslaugas, todėl gali būti priversti-
nai sterilizuojami ar taikoma priverstinė kontracepcija. Tokie veiksmai yra tiesioginis teisių 
pažeidimas ir gali būti laikomi kankinimu ar nežmonišku elgesiu.14 Neįgalūs paaugliai yra 
neproporcingai pažeidžiami dėl fizinio ir seksualinio smurto, taip pat vaikų ir priverstinių 
santuokų atžvilgiu, be to, neturi galimybių kreiptis į teismą ar gauti žalos atlyginimą.15

32. Valstybės dalyvės turėtų priimti priemones, kurios įveiktų tokias kliūtis, garantuotų 
vienodą pagarbą neįgalių paauglių teisėms, remtų visišką jų įtraukimą ir sukurtų są-
lygas veiksmingam perėjimui iš paauglystės į pilnametystę, laikydamosi Konvencijos  
23 straipsnio ir bendrajame komentare Nr. 9 (2006) dėl vaikų su negalia teisų nurodytų 
rekomendacijų. Be to, neįgaliems paaugliams turėtų būti suteiktos galimybės su pagal-
ba priimti sprendimus, siekiant palengvinti aktyvų jų dalyvavimą visuose su jais susiju-
siuose klausimuose.

Paauglės lesbietės, paaugliai gėjai, biseksualai, transseksualai ir interseksualai

33. Paauglės lesbietės, paaugliai gėjai, biseksualai, transseksualai ar interseksualai dažnai 
susiduria su persekiojimu, įskaitant prievartą ir smurtą, stigmatizaciją, diskriminaciją, 
patyčias, pašalinimą iš švietimo ir mokymo sistemų, taip pat patiria šeimos ir socialinio 
palaikymo stoką, galimybių pasinaudoti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslau-
gomis ir informacija stoką.16 Kraštutiniais atvejais, jie tampa seksualinės prievartos, iš-
prievartavimo aukomis ar netgi žūsta. Tokios patirtys siejamos su žema savigarba, daž-
niau pasitaikančia depresija, savižudybėmis ir benamyste.17 

13 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 9 (2006) dėl vaikų su negalia teisių 8–10 paragrafus.
14 Žr. A/HRC/22/53.
15 Žr. A/66/230 44–49 paragrafus.
16 Žr. 2015 m. gegužės 13 d. Vaiko teisių komiteto ir kitų Jungtinių Tautų ir regioninių žmogaus teisių mechanizmų prane-

šimą. Prieiga per internetą www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15941&LangID=E.
17 Ten pat.
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34. Komitetas pabrėžia visų paauglių teisę į saviraiškos laisvę ir pagarbą jų fiziniam ir psicho-
loginiam vientisumui, lyties tapatybei ir besiformuojančiam savarankiškumui. Komitetas 
smerkia vadinamąjį „gydymą“, siekiant pakeisti seksualinę orientaciją, taip pat priverstines 
operacijas ar interseksualių paauglių gydymą. Komitetas ragina valstybes panaikinti to-
kias praktikas, atšaukti visus įsakymus, kurie kriminalizuoja arba kitaip diskriminuoja as-
menis dėl jų seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ar interseksualumo, taip pat priimti 
diskriminaciją šiais pagrindais uždraudžiančius įstatymus. Valstybės taip pat turėtų imtis 
veiksmų, siekdamos užkirsti kelią visų formų smurtui, diskriminacijai ar patyčioms prieš 
paaugles lesbietes, paauglius gėjus, biseksualus, transseksualus ir interseksualus, didinda-
mos visuomenės informuotumą ir įgyvendindamos saugumo ir paramos priemones.

Mažumos ir vietiniai paaugliai

35. Nepakankamas dėmesys ir pagarba, rodoma mažumoms ar vietinėms grupėms atstovau-
jančių paauglių kultūrai, vertybėms ir pasaulėžiūrai, gali tapti diskriminacijos, socialinės at-
skirties, marginalizacijos ir neįtraukimo į viešąsias erdves priežastimi. Tai padidina mažumas 
ar vietines grupes atstovaujančių paauglių pažeidžiamumą dėl skurdo, socialinės neteisy-
bės, psichinės sveikatos problemų, įskaitant neproporcingai didelius savižudybių rodiklius, 
prastus mokymosi rezultatus ir didelį sulaikymų skaičių baudžiamojo teisingumo sistemoje.

36. Komitetas ragina valstybes dalyves priimti priemones, skirtas remti mažumų ar vieti-
nių bendruomenių paauglius, kad jie galėtų naudotis savo kultūrinėmis tapatybėmis 
ir remtis kultūriniais privalumais ir aktyviai prisidėtų prie šeimos ir bendruomenės gy-
venimo, skiriant ypatingą dėmesį paauglėms. Tai darydamos, valstybės turėtų atkreipti 
dėmesį į visapusiškas Komiteto bendrajame komentare Nr. 11 (2009) dėl vietinių vaikų 
ir jų teisių pagal Konvenciją nurodytas rekomendacijas.

 

VI. BENDROSIOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

37. Komitetas, vadovaudamasis bendruoju komentaru Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Konvenci-
jos įgyvendinimo priemonių (4, 42 ir 44 straipsniai, 6 paragrafas) ir bendruoju komenta-
ru Nr. 19 (2016) dėl valstybės biudžeto vaikų teisėms įgyvendinti (4 straipsnis), atkreipia 
valstybių dalyvių dėmesį į įsipareigojimus įgyvendinti toliau nurodytas priemones, kad 
būtų įtvirtinta vaikų teisių įgyvendinimo paauglystėje sistema. Būtina visiškai pripažinti 
ir atsižvelgti į pačių paauglių patirtį ir perspektyvas, kuriant priemones, kurios apima:

(a) Konvencijoje įtvirtintas visapusiškas ir daugelį sektorių apimančias nacionalines 
strategijas, kurios skiria ypatingą dėmesį paaugliams, kad būtų sprendžiamos 
struktūrinės socialinės ir ekonominės priežastys, kuriomis grindžiami teisių pažei-
dimai, su kuriais susiduria paaugliai, ir užtikrinamas koordinuotas požiūris visose 
vyriausybės ministerijose;

(b) įgyvendinimo stebėseną, siekiant užtikrinti, kad paauglių teisės būtų gerbiamos 
teisėkūros, politikos ir paslaugų sistemose;

(c) bent pagal amžių, lytį, negalią, tautybes ir socialines-ekonomines sąlygas išskaidy-
tų duomenų rinkimą, kad paauglių gyvenimai būtų matomi. Komitetas rekomen-
duoja valstybėms susitarti dėl bendrų indikatorių, skirtų stebėti paauglių teisių įgy-
vendinimo progresą;
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(d) skaidrius biudžetinius įsipareigojimus, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsi-
žvelgta į paauglius, bandant išlaikyti pusiausvyrą tarp konkuruojančių išlaidų prio-
ritetų ir laikytis pakankamumo, veiksmingumo, efektyvumo ir lygybės principų;

(e) visų su paaugliais dirbančių specialistų mokymus, paremtus Konvencija ir su ja su-
sijusiais įsipareigojimais, dėmesį skiriant kompetencijoms, kurių reikia darbui su 
paaugliais, atsižvelgiant į didėjančius jų gebėjimus;

(f ) prieinamos informacijos apie vaiko teises ir jų įgyvendinimą sklaidą mokymo prog-
ramose, žiniasklaidoje, įskaitant skaitmeninę žiniasklaidą ir viešosios informacijos 
medžiagą. Būtina dėti ypatingas pastangas, kad būtų pasiekti nepalankiose situa-
cijose atsidūrę paaugliai.

 

VII. VAIKO APIBRĖŽIMAS

38. Konvencija draudžia bet kokią lyties pagrindu vykdomą diskriminaciją ir nurodo, kad 
amžiaus ribos būtų vienodos ir mergaitėms, ir berniukams.

39. Valstybės turėtų peržiūrėti arba priimti teisės aktus, kurie pripažįsta paauglių teisę prisiimti 
atsakomybę už jų gyvenimui įtakos turinčius sprendimus. Komitetas rekomenduoja, kad 
valstybės priimtų minimalias teisėtas amžiaus ribas, kurios atitiktų teisę į apsaugą, geriau-
sių interesų principą ir pagarbą didėjantiems paauglių gebėjimams. Pavyzdžiui, amžiaus 
ribos turėtų pripažinti teisę priimti sprendimus dėl sveikatos priežiūros paslaugų ar gydy-
mo, sutikimo dėl įvaikinimo, vardo pakeitimo ar paraiškų šeimos teismams. Visais atvejais, 
turėtų būti pripažinta bet kurio jaunesnio nei tokia minimalaus amžiaus riba ir galinčio pa-
demonstruoti pakankamą supratimą vaiko teisė sutikti arba nesutikti. Savanoriškas ir in-
formuotas paauglio sutikimas dėl medicininio gydymo ar procedūros turėtų būti gautas, 
neatsižvelgiant į tai, ar tokioje situacijoje būtinas tėvų ar globėjų sutikimas. Taip pat reikėtų 
apsvarstyti teisinės prielaidos, kad paaugliai yra kompetentingi ir gali siekti bei gauti gali-
mybę pasinaudoti prevencinėmis ar laiko veiksniui jautriomis seksualinės ir reprodukcinės 
sveikatos prekėmis ir paslaugomis, priėmimą. Komitetas pabrėžia, kad visi pageidaujantys 
paaugliai turi teisę gauti konfidencialaus konsultavimo ir patarimų medicininiais klausi-
mais be tėvų ar globėjų sutikimo galimybę, neatsižvelgiant į jų amžių. Toks principas skiriasi 
nuo teisės duoti medicininį sutikimą ir neturėtų priklausyti nuo amžiaus ribos.18 

40. Komitetas primena valstybėms dalyvėms apie pareigą pripažinti, kad asmenys iki 18-os 
metų amžiaus turi teisę į nuolatinę apsaugą nuo visų formų išnaudojimo ir prievartos ir 
dar kartą patvirtina, kad atsižvelgiant į susijusių rizikų ir pavojų lygį, sudaryti santuoką, 
verbuoti į karines pajėgas, dirbti pavojingus ar išnaudojamo pobūdžio darbus, taip pat 
įsigyti ir vartoti alkoholį ir tabako gaminius galima tik sulaukus 18-os metų amžiaus. 
Valstybės dalyvės turėtų atsižvelgti į poreikį išlaikyti pusiausvyrą tarp apsaugos ir didė-
jančių gebėjimų, taip pat, spręsdamos dėl teisinio lytinės pilnametystės amžiaus, api-
brėžti priimtiną minimalų amžių. Valstybės turėtų vengti panašaus amžiaus paauglių 
kriminalizavimo dėl faktiškai sutartinės, neišnaudojamo pobūdžio seksualinės veiklos.

18 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 12 101 paragrafą.
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VIII. PILIETINĖS TEISĖS IR LAISVĖS
  

Gimimo registravimas

41. Galimybės įregistruoti gimimą nebuvimas gali sukelti stiprių papildomų komplikaci-
jų paauglystės laikotarpiu, tokių kaip atsisakymas suteikti pagrindines paslaugas, ne-
galėjimas įrodyti tautybės ar gauti tapatybės dokumentą, padidėjusią išnaudojimo ar 
prekybos žmonėmis riziką, būtinų apsaugos priemonių baudžiamojo teisingumo ir imi-
gracijos sistemoje, taip pat nepilnamečių verbavimą į karines pajėgas. Paaugliai, kurie 
nebuvo užregistruoti gimimo metu ar iš karto po gimdymo, turėtų gauti nemokamus 
gimimo liudijimus ir civilinę registraciją.

Išraiškos laisvė

42. Konvencijos 13 straipsnis patvirtina, kad vaikai turi teisę laisvai reikšti nuomonę, o įgy-
vendinant tokią teisę, gali būti tam tikrų 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų apribojimų. 
Tėvų ir globėjų pareiga tinkamai pakreipti paauglius pagal didėjančius jų gebėjimus 
neturėtų trukdyti paauglių teisei laivai reikšti nuomonę. Paaugliai turi teisę ieškoti, gau-
ti ir skleisti informaciją ir idėjas, taip pat naudotis jų platinimo priemonėmis, įskaitant 
žodžiu, raštu ar gestų kalba, taip pat ir nežodinę išraišką, pavyzdžiui, vaizdus ir meno 
objektus. Išraiškos priemonės apima knygas, laikraščius, brošiūras, plakatus, reklam-
juostes, skaitmeninę ir garsinę ir vaizdinę žiniasklaidą, taip pat aprangos ir asmeninį 
stilių.

Religijos laisvė

43. Komitetas ragina valstybes dalyves atšaukti bet kokias Konvencijos 14 straipsnio, kuris 
pabrėžia vaiko teisę į religijos teisę ir pripažįsta tėvų ir globėjų pareigą pakreipti vaiką 
pagal didėjančius jo (jos) gebėjimus (žr. 5 straipsnį), išlygas. Kitais žodžiais, teise į religi-
jos laisvę naudojasi vaikas, o nė tėvai, o tėvų vaidmuo neišvengiamai mažėja, kai vaikas 
paauglystėje įgyja vis didėjantį aktyvų vaidmenį pasirinkimų atžvilgiu. Religijos laisvė 
turi būti gerbiama mokyklose ir kitose institucijose, įskaitant pasirinkimą dėl dalyvavi-
mo tikybos pamokose, o diskriminacija dėl religinių įsitikinimų turėtų būti uždrausta.19

Asociacijų laisvė

44. Paaugliai nori ir turi praleisti vis daugiau laiko su savo bendraamžiais. Su tuo susijusi 
nauda nėra vien socialinė, bet taip pat prisideda prie kompetencijų, kurios yra sėkmin-
gų santykių, darbo ir dalyvavimo bendruomenėje, be kita ko, emocinio raštingumo, 
priklausymo jausmo ir įgūdžių, tokių kaip konfliktų sprendimas ir sustiprėjęs pasitikėji-
mas ir intymumas, stiprinimo pagrindas. Bendravimas su bendraamžiais yra svarbus pa-
auglių vystymosi elementas, kurio vertė turėtų būti pripažinta mokykloje ir mokymosi 
aplinkoje, laisvalaikio ir kultūrinėje veikloje, taip pat galimybių dėl dalyvavimo sociali-
nėje, pilietinėje, religinėje ir politinėje veikloje atžvilgiu.

19 Žr., pavyzdžiui, CRC/C/15/Add.194 32 ir 34 paragrafus ir CRC/C/15/Add.181 29 ir 30 paragrafus.
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45. Valstybės turėtų garantuoti, kad paauglių teisė į visų formų asociacijų ir taikių susirinkimų 
laisvę būtų visiškai gerbiama ir atitiktų Konvencijos 15 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus ap-
ribojimus, įskaitant mergaičių ir berniukų aprūpinimą saugia erdve. Teisinis pripažinimas 
turėtų būti prieinamas visiems paaugliams, kad jie galėtų steigti savo asociacijas, klubus, 
organizacijas, parlamentus ir forumus ir mokykloje, ir už jos ribų, formuoti internetinius 
tinklus, prisijungti prie politinių partijų, taip pat prisijungti prie ar steigti savo pačių prof-
sąjungas. Taip pat reikėtų priimti priemones, kurios apsaugotų paauglių, ypač mergaičių, 
žmogaus teisių gynėjus, kurie dažnai susiduria su lytimi susijusiais grasinimais ir smurtu.

Privatumas ir konfidencialumas

46. Teisė į privatumą paauglystėje tampa vis svarbesnė. Komitetas pakartotinai išreiškė su-
sirūpinimą dėl privatumo pažeidimų, susijusių, pavyzdžiui, su konfidencialia medicinine 
pagalba, institucijose paaugliams skirta vieta ir jų daiktais, korespondencija ir kita komu-
nikacija šeimoje arba kitose globos vietose, taip pat būtinybe susitikti su baudžiamajame 
procese dalyvaujančiais asmenimis.20 Teisė į privatumą taip pat turi sudaryti paaugliams 
galimybę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos turi švietimo, sveikatos priežiūros, vai-
ko priežiūros ir apsaugos tarnybos bei teisingumo sistemos. Tokia informacija turėtų būti 
prieinama tik laikantis įstatymų nustatytų proceso garantijų ir tik pagal įstatymą tokią in-
formaciją gauti ir naudoti įgaliotiems asmenims.21 Valstybės per dialogą su paaugliais tu-
rėtų nustatyti, kur įvyko privatumo pažeidimai, įskaitant pažeidimus, susijusius su asmens 
dalyvavimu skaitmeninėje erdvėje ir kai duomenis naudoja komerciniai ir kiti subjektai. 
Valstybės taip pat turėtų imtis tinkamų priemonių, kad sustiprintų ir užtikrintų pagarbą 
duomenų konfidencialumui ir paauglių privatumui pagal didėjančius jų sugebėjimus.

Teisė į informaciją

47. Galimybė gauti informaciją apima visas žiniasklaidos formas, tačiau specialus dėmesys tu-
rėtų būti skirtas skaitmeninei aplinkai, kadangi paaugliai vis labiau naudoja mobiliąsias 
technologijas, o socialinė ir skaitmeninė žiniasklaida tampa pagrindine paauglių priemo-
ne informacijai perduoti ir gauti, kurti ir platinti. Paaugliai naudoja internetinę aplinką, 
be viso kito, siekdami tyrinėti savo tapatybę, mokytis, dalyvauti, reikšti nuomonę, žais-
ti, socia lizuotis, dalyvauti politinėje veikloje ir ieškoti darbo galimybių. Be to, internetas 
suteikia galimybę internete gauti su sveikata susijusią informaciją, apsauginę paramą ir 
patarimus, taip pat konsultacijas, todėl valstybės gali panaudoti internetą kaip priemo-
nę bendrauti ir įtraukti paauglius. Galimybė gauti aktualią informaciją gali turėti svarbų 
teigiamą poveikį lygybei. 1996 m. ir 2004 m. vykusių bendrųjų diskusijų dėl žiniasklaidos 
rekomendacijos turi ypatingą reikšmę paaugliams.22 Valstybės turėtų priimti priemones, 
kad užtikrintų visų paauglių prieigą prie skirtingų žiniasklaidos ir paramos formų be jokios 
diskriminacijos ir paremtų bei skatintų vienodą galimybę naudotis skaitmenine pilietybe, 
įskaitant neįgaliems paaugliams prieinamų formatų propagavimą. Mokymai ir parama  

20 Žr. Jungtinių Tautų Vaiko fondo (UNICEF), „Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo vadovą“ (2007), 203–211 psl. Prieiga 
per internetą www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_
the_Child_Part_1_of_3.pdf. 

21 Žr. Žmogaus teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 16 (1988) dėl teisės į privatumą 2–4 paragrafus
22 2014 m. įvykusią diskusiją galite peržiūrėti adresu www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_

report.pdf; 1996 m. įvykusią diskusiją galite peržiūrėti adresu www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/
Recommendations/Recommendations1996.pdf.
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turėtų būti teikiami kaip pagrindinio ugdymo programos dalis, siekiant užtikrinti paauglių 
skaitmeninio, informacinio, žiniasklaidos ir socialinio raštingumo įgūdžių vystymąsi.23 

48. Skaitmeninė aplinka taip pat gali padidinti rizikas, su kuriomis susiduria paaugliai, pavyz-
džiui, internetinis sukčiavimas, smurtas, neapykantą kurstančios kalbos, seksistinės kal-
bos, nukreiptos prieš paaugles ir paaugles lesbietes, paauglius gėjus, biseksualus, trans-
seksualus ir interseksualus, internetinės patyčios, rengimas seksualiniam išnaudojimui, 
prekyba žmonėmis ir vaikų pornografija, per didelė seksualizacija, taip pat tapimas gink-
luotųjų ar ekstremistinių grupuočių taikiniais. Tačiau visa tai neturėtų riboti paauglių 
galimybės naudotis skaitmenine aplinka. Vietoje to, reikėtų skatinti paauglių saugumą, 
pasitelkiant holistines strategijas, įskaitant skaitmeninį raštingumą apie internetines ri-
zikas ir paaugliams apsaugoti skirtas strategijas, sustiprintus teisės aktų ir teisėsaugos 
mechanizmus, kad būtų kovojama su piktnaudžiavimu internetu ir nebaudžiamumu, 
taip pat mokyti tėvus ir su vaikais dirbančius specialistus. Valstybės raginamos užtikrin-
ti aktyvų paauglių dalyvavimą internetinio saugumo puoselėjimo iniciatyvų kūrimo ir 
įgyvendinimo procesuose, įskaitant per bendraamžių mentorystę. Būtina investuoti į 
su prevencija ir apsauga susijusių technologinių sprendimų kūrimą, taip pat pagalbos ir 
paramos prieinamumą. Valstybės skatinamos reikalauti, kad įmonės vykdytų išsamų pa-
tikrinimą dėl vaiko teisių, siekdamos nustatyti, išvengti ir sumažinti rizikų poveikį vaikų 
teisėms, naudodamos skaitmeninę žiniasklaidą ir informacines ir ryšių technologijas.

 

IX.  SMURTAS PRIEŠ VAIKUS

Apsauga nuo visų smurto formų

49. Komitetas siūlo valstybėms dalyvėms peržiūrėti bendrajame komentare Nr. 13 (2011) dėl 
vaiko teisės būti apsaugotam nuo bet kokios formos smurto ir bendrajame komentare Nr. 
18 (2014) dėl žalingų praktikų pateiktas rekomendacijas, kad būtų numatytos visapusiškos 
teisėkūros, administracinės, socialinės ir švietimo priemonės, siekiant nutraukti bet kokios 
formos smurtą, įskaitant fizinių bausmių uždraudimą visose aplinkose, taip pat pakeisti 
ir užbaigti visas žalingas praktikas. Valstybės dalyvės privalo sukurti daugiau galimybių 
didinti prevencinių ir reabilitacinių programų skaičių, taip pat socialinę aukomis tapusių 
paauglių reintegraciją. Komitetas pabrėžia poreikį paauglius įtraukti į smurto aukoms skir-
tų prevencinių strategijų ir apsauginio atsako kūrimo procesus.

 

X. ŠEIMOS APLINKA IR ALTERNATYVI GLOBA
  

Tėvų ir globėjų parama

50. Tėvų ir globėjų vaidmuo, siekiant užtikrinti vaikų saugumą, emocinį stabilumą, paskati-
nimą ir apsaugą, išlieka svarbus visą paauglystės laikotarpį. Komitetas akcentuoja, kad 

23 Žr. www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf 95 paragrafą.
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valstybių įsipareigojimai suteikti tinkamą pagalbą tėvams ir globėjams, kaip tai nuro-
dyta Konvencijos 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse, taip pat padėti tėvams suteikti paramą ir 
gyvenimo sąlygas, būtinas optimaliam vystymuisi pagal 27 straipsnio 2 dalį, galioja ir 
paauglių tėvų atžvilgiu. Tokia parama turėtų gerbti paauglio teises ir didėjančius ge-
bėjimus, taip pat vis didesnį jų indėlį į savo gyvenimus. Valstybės turėtų užtikrinti, kad 
jos, remdamos tradicines vertybes, netoleruotų ir neremtų smurto, neskatintų nelygių 
galios santykių šeimos aplinkoje ir taip atimtų paauglių galimybę pasinaudoti pagrindi-
nėmis savo teisėmis.24

51. Komitetas atkreipia valstybių dalyvių dėmesį į vis didėjančios takoskyros tarp aplinkos, 
kurioje paaugliai gyvena ir kurią apibūdina skaitmeninė era ir globalizacija, ir aplinkos, 
kurioje užaugo jų tėvai ir globėjai, svarbą. Paaugliai susiduria ir yra veikiami globalios 
komercinės aplinkos, kurioje nedominuoja ir kurios nereguliuoja tėvų ar bendruome-
nės vertybės, todėl tokia aplinka gali trukdyti pasiekti kartų tarpusavio supratimą. Toks 
besikeičiantis kontekstas meta iššūkį tėvų ir globėjų gebėjimams veiksmingai bendrau-
ti su paaugliais ir juos pakreipti ar apsaugoti, atsižvelgiant į dabartines jų gyvenimo 
realijas. Komitetas rekomenduoja valstybėms vykdyti tyrimus su paaugliais ir jų tėvais 
bei globėjais, kurie nagrinėtų vadovavimo, pagalbos, mokymų ir paramos, padėsiančių 
spręsti tarp kartų egzistuojančius patirčių skirtumus, pobūdį.

Paaugliai alternatyvios globos aplinkoje

52. Esama svarbių įrodymų, kad ilgą laiką didelėse institucijose praleidžiantys paaugliai de-
monstruoja prastus rezultatus. Panašius rezultatus, nors ir mažesniu mastu, demons-
truoja ir alternatyvios globos institucijose, tokiose kaip globa šeimos aplinkoje ar ma-
žose grupėse, esantys vaikai. Šių paauglių išsilavinimas yra prastesnis, jie priklauso nuo 
socialinės paramos ir susiduria su didesne benamystės, įkalinimo, nepageidaujamo nėš-
tumo, ankstyvos tėvystės, piktnaudžiavimo medžiagomis, savęs žalojimo ir savižudy-
bių rizika. Dažnai alternatyvioje globos aplinkoje esantys paaugliai privalo palikti tokią 
aplinką, kai jiems sukanka 16–18 metų ir jie yra pažeidžiami dėl seksualinės prievartos ir 
išnaudojimo, prekybos žmonėmis ir smurto, nes neturi paramos sistemos ar apsaugos, 
be to, neturėjo galimybių įgyti įgūdžių ir gebėjimų save apginti. Neįgalūs paaugliai daž-
nai neturi galimybės gyventi bendruomenėje ir yra perkeliami į suaugusiesiems skirtas 
institucijas, kur susiduria su padidėjusia nuolatinių jų teisių pažeidimų grėsme.

53. Valstybės turėtų įsipareigoti ir daugiau investuoti į paramą paaugliams alternatyvios 
globos sistemoje. Globai šeimos aplinkoje ir nedidelėse globos institucijose teikiamą 
pirmenybę turėtų papildyti priemonės, būtinos kovoti su diskriminacija, užtikrinti re-
guliarias individualių paauglių situacijų peržiūras, remti jų išsilavinimą, suteikti balsą 
su jais susijusiuose procesuose ir vengti daugkartinių perkėlimų. Valstybės raginamos 
užtikrinti, kad institucionalizacija būtų naudojama tik kaip paskutinė išeitis ir užtikrinti 
tinkamą visų institucijose gyvenančių vaikų apsaugą, įskaitant galimybes pasinaudoti 
konfidencialių skundų teikimo mechanizmais ir teisingumu. Valstybės taip pat turėtų 
priimti priemones, kad palaikytų savarankiškumą ir pagerintų alternatyvioje globos sis-
temoje esančių paauglių gyvenimo galimybes, spręstų konkrečius pažeidžiamumo ir 

24 Žr. A/HRC/32/32.
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nesaugumo, su kuriais paaugliai susiduria, kai sulaukia amžiaus, kada gali palikti tokią 
globą, klausimus.

54. Alternatyvios globos sistemą paliekantiems paaugliams yra būtina parama, kad jie galė-
tų pasiruošti tokiam perėjimui, įsidarbinti, gauti būstą ir psichologinę paramą, dalyvauti 
reabilitacijoje kartu su šeimomis, kai atsižvelgiama į geriausius paauglio interesus, taip 
pat gauti galimybę pasinaudoti paslaugomis, teikiamomis palikus globos sistemą, kuri 
atitinka Alternatyvios vaikų globos gaires.25

Šeimos, kurioms vadovauja paaugliai

55. Didelis paauglių skaičius yra pagrindiniai savo šeimų globėjai, nes jie patys yra tėvai 
arba jų tėvai mirė, dingo ar juos paliko. Konvencijos 24 ir 27 straipsniai reikalauja, kad 
paaugliams tėvams ir globėjams būtų suteiktos pagrindinės žinios apie vaiko sveikatą, 
mitybą ir maitinimą krūtimi, taip pat jie sulauktų tinkamos pagalbos savo atsakomy-
bėms vaiko, už kurį atsako, atžvilgiu vykdyti, ir jei būtina, materialinę pagalbą maistui, 
aprangai ir būstui. Paaugliams globėjams būtina papildoma pagalba, kad jie galėtų 
naudotis savo teisėmis į švietimą, žaidimus ir dalyvavimą. Valstybės turėtų įvesti sociali-
nės apsaugos intervencijas pagrindiniais gyvenimo ciklo etapais ir reaguoti į specifinius 
paauglių globėjų reikalavimus.

 

XI. SVEIKATA IR GEROVĖ
 

Sveikatos priežiūra

56. Retai sveikatos paslaugos būna sukurtos taip, kad atitiktų specifinius paauglių sveikatos 
priežiūros poreikius. Šią problemą dar labiau apsunkina demografinių ir epidemiologi-
nių duomenų bei statistinių pagal amžių, lytį ir negalią išskaidytų duomenų trūkumas. 
Kai paaugliai ieško pagalbos, jie dažnai susiduria su teisinėmis ir finansinėmis kliūtimis, 
sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų diskriminacija, konfidencialumo ir pagarbos 
stoka, smurtu ir prievarta, stigma ir smerkiančiu požiūriu.

57. Paauglių sveikatos būklė priklauso nuo socialinių ir ekonominių veiksnių ir struktūrinės 
nelygybės, taip pat ir nuo elgesio ir veiklos individualiu, bendraamžių, šeimos, moky-
klos, bendruomenės ir visuomenės lygiu. Todėl valstybės dalyvės, bendradarbiaudamos 
su paaugliais, turėtų vykdyti išsamius daugybės suinteresuotųjų šalių vertinimus dėl pa-
auglių sveikatos problemų pobūdžio ir masto, taip pat dėl kliūčių, su kuriomis jie susi-
duria, bandydami pasinaudoti paslaugomis, kad ateityje galėtų parengti visapusiškas 
sveikatos politikas, programas ir visuomenės sveikatos strategijas.

58. Psichinės sveikatos ir psichologinės problemos, tokios kaip savižudybės, savęs žaloji-
mas, valgymo sutrikimai ir depresija, yra pagrindinės paauglių (ypač tų priklausančių 

25 Generalinės asamblėjos nutarimo Nr. 64/142 priedas. Žr. Vaiko teisių komiteto bendrąjį komentarą Nr. 9.
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pažeidžiamoms grupėms) prastos sveikatos, sergamumo ir mirtingumo priežastys.26 
Tokios problemos susidaro dėl sudėtingų genetinių, biologinių, asmenybės ir aplinkos 
priežasčių, jas dar labiau apsunkina įvairios patirtys, pvz., konfliktai, perkėlimas, diskri-
minacija, patyčios ir socialinė atskirtis, taip pat su kūno įvaizdžiu ir „tobulumo“ kultūra 
susijęs spaudimas. Atsparumą ir sveiką vystymąsi, taip pat apsaugą nuo susirgimų psi-
chinėmis ligomis skatinantys veiksniai apima stiprius santykius su pagrindiniais suau-
gusiaisiais ir jų paramą, teigiamus sektinus pavyzdžius, tinkamą gyvenimo lygį, galimy-
bę įgyti kokybišką vidurinį išsilavinimą, apsaugą nuo smurto ir diskriminacijos, įtakos ir 
sprendimų priėmimo galimybes, informuotumą apie psichines ligas, problemų spren-
dimo ir susidorojimo įgūdžius bei saugią ir sveiką vietos aplinką. Komitetas akcentuoja, 
kad valstybės turėtų vadovautis požiūriu, kuris remiasi visuomenės sveikata ir psichoso-
cialine pagalba, o ne perdėta medikalizacija ir institucionalizacija. Būtinas visapusiškas 
tarpsektorinis atsakas, pasitelkiant integruotas paauglių psichinės sveikatos priežiūros 
sistemas, kuriose dalyvauja tėvai, bendraamžiai, išplėstinė šeima ir mokyklos, taip pat 
kvalifikuotų darbuotojų teikiamą paramą ir pagalbą.27 

59. Komitetas ragina valstybes priimti visapusiškas seksualinės ir reprodukcinės sveikatos 
politikas paaugliams, kurios atsižvelgtų į lytį ir seksualumą, ir pabrėžia, kad nelygios pa-
auglių galimybės gauti tokią informaciją, prekes ir paslaugas prilygsta diskriminacijai.28 
Galimybių pasinaudoti tokiomis paslaugomis stoka prisideda prie to, kad paauglės pa-
tenka į grupę, kuri susiduria su didžiausia mirties, sunkių ar visą gyvenimą trunkančių 
sužalojimų nėštumo ar gimdymo metu rizika. Vis paaugliai turėtų gauti galimybę pa-
sinaudoti internetu ar asmeniškai teikiamomis nemokamomis, konfidencialiomis, pa-
augliams pritaikytomis, nediskriminuojančiomis seksualinės ir reprodukcinės sveikatos 
paslaugomis, informacija ir ugdymu, kurie taip pat apima šeimos planavimą, kontracep-
ciją (ir skubiąja kontracepciją), prevenciją, lytiškai plintančių ligų prevenciją, priežiūrą ir 
gydymą, konsultaciją, priežiūrą prieš nėštumą, motinos sveikatos paslaugas ir higieną 
menstruacijų metu.

60. Neturėtų būti jokių kliūčių dėl su seksualine ir reprodukcine sveikata ir teisėmis susijusių 
prekių, informacijos ir konsultavimo, tokių kaip reikalavimas pateikti trečiosios šalies su-
tikimą ar leidimą. Be to, turi būti dedamos ypatingos pastangos, kad būtų įveiktos paau-
glių mergaičių, mergaičių su negalia ir lesbiečių, paauglių gėjų, biseksualų, transseksu-
alų ir interseksualų patiriamos stigmos ir baimės kliūtys, siekiant pasinaudoti tokiomis 
paslaugomis. Komitetas ragina valstybes dekriminalizuoti abortus, siekiant užtikrinti, 
kad mergaitės galėtų pasinaudoti saugaus aborto galimybe ir priežiūros po aborto pas-
laugomis, peržiūrėti teisės aktus, siekiant užtikrinti geriausius nėščių paauglių interesus 
ir užtikrinti, kad visada bus gerbiama jų nuomonė dėl su abortu susijusių sprendimų.

61. Pagal amžių tinkamas, visapusiškas, integracinis švietimas apie seksualinę ir reproduk-
cinę sveikatą, kuris remiasi moksliniais įrodymais ir žmogaus teisių standartais ir yra  
parengtas kartu su paaugliais, turėtų būti privalomojo mokyklos mokymo programos 

26 Žr. bendrojo komentaro Nr. 15 (2013) dėl vaiko teisės naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis 38 paragrafą.
27 Žr. A/HRC/32/32.
28 Žr. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 20 (2009) dėl ekonominių, socialinių ir 

kultūrinių teisių nediskriminavimo 29 paragrafą.
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dalis ir pasiekti mokyklų nelankančius paauglius. Dėmesys turėtų būti skiriamas lyčių 
lygybei, seksualinei įvairovei, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos teisėms, atsakingai 
tėvystei ir seksualiniam elgesiui, smurto prevencijai, taip pat, ankstyvų nėštumų ir lytiš-
kai plintančių ligų prevencijai. Informacija turėtų būti prieinama alternatyviais forma-
tais, kad tokią informaciją galėtų gauti visi paaugliai, ypač neįgalūs  paaugliai.

ŽIV / AIDS

62. Paaugliai yra vienintelė amžiaus grupė, kurioje mirties atvejų dėl AIDS skaičius didė-
ja.29 Paaugliai gali susidurti su iššūkiais, siekdami pasinaudoti antiretrovisinio gydymo 
ir tęstinio gydymo galimybėmis, gali iškilti poreikis gauti globėjų sutikimą, kad galėtų 
pasinaudoti su ŽIV susijusiomis paslaugomis. Informacijos apie tokius paauglius atsklei-
dimas ir stigma taip pat yra vienos iš kliūčių. Šios problemos ypač paliečia paaugles – du 
trečdaliai naujų susirgimų tenka paauglėms. Lesbietės, gėjai ir transseksualai, kurie siūlo 
seksualines paslaugas už pinigus, prekes ar paslaugas, į veną leidžiamus narkotikus var-
tojantys paaugliai taip pat susiduria su didesne ŽIV infekcijos rizika.

63. Komitetas ragina valstybes pripažinti skirtingas paauglių realijas ir užtikrinti, kad jie 
galėtų pasinaudoti galimybe konfidencialiai išsitirti dėl ŽIV, pasinaudoti konsultavimo 
paslaugomis, galėtų dalyvauti įrodymais paremtose ŽIV prevencijos ir gydymo progra-
mose, kurias vykdo kvalifikuoti paauglių teises į privatumą ir nediskriminavimą gerbian-
tys darbuotojai. Sveikatos priežiūros paslaugos turėtų apimti su ŽIV susijusią informa-
ciją, tyrimus ir diagnostiką, informaciją apie kontracepciją ir prezervatyvų naudojimą, 
priežiūrą ir gydymą, įskaitant antiretrovirusinį gydymą ir kitus vaistus bei technologijas, 
susijusias su ŽIV / AIDS priežiūra ir gydymu, patarimus apie tinkamą mitybą, dvasinę ir 
psichosocialinę paramą, taip pat priežiūrą šeimoje, bendruomenėje ir namuose. Būtina 
apsvarstyti galimybę peržiūrėti su ŽIV susijusius teisės aktus, kurie kriminalizuoja nety-
činį ŽIV perdavimą ir informacijos, kad asmuo yra ŽIV viruso nešiotojas neatskleidimą.

Narkotikų vartojimas tarp paauglių

64. Egzistuoja didesnė tikimybė, kad paaugliai pradės vartoti narkotikus ir susidurs su di-
desne su narkotikų vartojimu susijusios žalos rizika, lyginant su suaugusiaisiais. Be to, 
paauglystėje prasidėjęs narkotikų vartojimas dažniau sukelia priklausomybę. Gatvėse 
atsidūrę, iš mokyklų pašalinti ir traumas, šeimos iširimą ar smurtą patyrę paaugliai, taip 
pat gyvenantys šeimose, kurių nariai kovoja su priklausomybe, yra identifikuojami kaip 
asmenys, susiduriantys su didesne su narkotikų vartojimu susijusios žalos rizika. Vals-
tybės dalyvės privalo apsaugoti paauglius nuo neteisėto narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų vartojimo. Valstybės dalyvės turėtų užtikrinti paauglių teisę naudotis sveika-
tos priežiūros paslaugomis, susijusiomis su tokių medžiagų, taip pat tabako gaminių, 
alkoholio ir tirpiklių vartojimu, taip pat įdiegti nediskriminuojančias prevencines, žalos 
mažinimo ir priklausomybės gydymo paslaugas, kurioms būtų skiriama pakankamai 
lėšų iš biudžeto. Be to, reikėtų apsvarstyti alternatyvas baudžiamosioms ir represinėms 
narkotikų kontrolės politikoms paauglių atžvilgiu.30 Paaugliai taip pat turėtų gauti tikslią 

29 Žr. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112750/1/WHO_FWC_MCA_14.05_eng.pdf?ua=1, 3 psl.
30 Žr. A/HRC/32/32.

BENDRASIS KOMENTARAS NR. 20 (2016) DĖL VAIKO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PAAUGLYSTĖJE



406

ir objektyvią, moksliniais įrodymais pagrįstą informaciją, kurios tikslas – priklausomybę 
sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija ir žalos mažinimas.

Sužalojimai ir saugi aplinka

65. Nenumatyti ar smurtiniai sužalojimai yra pagrindinė paauglių mirties ir negalios prie-
žastis. Dažniausiai nenumatyti sužalojimai patiriami eismo įvykių metu, dėl skendimo, 
nudegimų, kritimų ir apsinuodijimų. Siekdamos sumažinti riziką, valstybės dalyvės turė-
tų sukurti tarpsektorines strategijas, kurios apimtų teisės aktus, reikalaujančius naudoti 
apsauginę įrangą, politikas dėl vairavimo apsvaigus ir licencijavimo, taip pat švietimo, 
įgūdžių vystymo, elgsenos pokyčių, prisitaikymo prie aplinkos programas bei priežiūros 
ir reabilitacinių paslaugų teikimą sužalojimus patyrusiems asmenims.

Tinkamas gyvenimo lygis

66. Skurdo poveikis turi didelę įtaką paauglystėje ir kartais gali tapti itin didelio streso ir ne-
saugumo ar net socialinės ir politinės atskirties priežastimi. Paaugliams taikomos ar jų 
priimtos strategijos, kurių tikslas – spręsti ekonominių sunkumų klausimą, gali apimti iš-
kritimą iš mokyklos, įtraukimą į vaikų ar priverstines santuokas, seksualinį išnaudojimą, 
prekybą žmonėmis, pavojingą ar išnaudojamo pobūdžio darbą arba darbą, kuris trukdo 
įgyti išsilavinimą, tapimą gaujos nariais, verbavimą į karines pajėgas ar migraciją.

67. Valstybėms primenama apie kiekvieno vaiko teisę į tinkamą gyvenimo lygį fiziniam, psi-
chiniam, dvasiniam, doriniam ir socialiniam vystymuisi, jos yra raginamos priimti mini-
malios socialinės apsaugos iniciatyvą, kuri paaugliams ir jų šeimoms numatytų pagrin-
dinę pajamų apsaugą, apsaugą nuo ekonominių sukrėtimų ir ilgų ekonominių krizių, 
taip pat galimybę naudotis socialinėmis paslaugomis.

 

XII. ŠVIETIMAS, LAISVALAIKIS IR KULTŪRINĖ VEIKLA
  

Švietimas

68. Teisės į visuotinį, kokybišką ir integracinį švietimą ir mokymą garantavimas yra vienin-
telė svarbiausia valstybių investicija, siekiant užtikrinti tiesioginį ir ilgalaikį paauglių 
vystymąsi, be to, vis daugiau įrodymų patvirtina teigiamą vidurinio ugdymo poveikį.31 
Valstybės yra raginamos neatidėliotinai įvesti visuotinai prieinamą vidurinį ugdymą, o 
aukštasis išsilavinimas turėtų būti prieinamas visiems pagal jų sugebėjimus, pasitelkiant 
visas tinkamas priemones.

69. Komitetas išreiškia didelį susirūpinimą dėl sunkumų, su kuriais susiduria dauguma vals-
tybių, bandydamos pasiekti, kad mergaičių ir berniukų mokyklos lankymo lygis būtų vie-
nodas, o mergaitės tęstų mokslus po pradinio ugdymo. Investicijos į mergaičių vidurinį 
ugdymą (būtinas įsipareigojimas, siekiant laikytis Konvencijos 2, 6 ir 28 straipsnių) taip pat 

31 Žr. www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02092011.pdf.
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turėtų apsaugoti mergaites nuo vaikų ir priverstinių santuokų, seksualinio išnaudojimo ir 
ankstyvo nėštumo ir reikšmingai prisidėtų prie būsimo mergaičių ir jų vaikų ekonominio 
potencialo. Būtina investuoti į strategijas, kurios skatina teigiamus lyčių santykius ir socia-
lines normas, sprendžia su seksualiniu smurtu ir smurtu lyties pagrindu susijusius klausi-
mus (ir mokyklose), remia teigiamus sektinius pavyzdžius, šeimos paramą ir ekonominių 
teisių moterims suteikimą, kad būtų įveiktos teisinės, politinės, kultūrinės, ekonominės ir 
socialinės kliūtys, su kuriomis susiduria mergaitės. Be to, valstybės turėtų pripažinti, kad 
vis daugiau berniukų nelanko mokyklos ir joje nepasilieka, nustatyti to priežastis ir priimti 
tinkamas priemonės, kurios skatintų tęstinį berniukų dalyvavimą švietimo sistemoje.

70. Komitetas reiškia susirūpinimą ir atkreipia dėmesį į nepalankioje padėtyje atsidūrusių pa-
auglių skaičių, kuriems nesuteikiama galimybė pereiti į vidurinio ugdymo sistemą, pvz., 
skurde gyvenantiems paaugliams, paauglėms lesbietėms, paaugliams gėjams, biseksua-
lams, transseksualams ir interseksualams, mažumoms priklausantiems paaugliams, paau-
gliams su psichosocialinėmis, jutimo ar fizinėmis negaliomis, migruojantiems paaugliams, 
ginkluotų konfliktų ar stichinių nelaimų zonose gyvenantiems paaugliams ir gatvėje atsi-
dūrusiems ar dirbantiems paaugliams. Būtinos aktyvios priemonės, kurios užbaigtų margi-
nalizuotų grupių diskriminaciją, ir paaugliai galėtų įgyti išsilavinimą, įskaitant pinigų per-
vedimo programų įsteigimą, pagarbą mažumų ir vietinėms kultūroms ir vaikams iš visų 
religinių bendruomenių, paramą integraciniam neįgalių vaikų švietimui, kovą su patyčio-
mis ir diskriminuojančiais požiūriais švietimo sistemoje ir švietimą pabėgėlių stovyklose.

71. Būtina imtis priemonių konsultuoti paauglius dėl kliūčių, kurios trukdo toliau mokytis, 
atsižvelgiant į didelį anksti mokyklą paliekančių vaikų skaičių, jiems dar neįgijus raštin-
gumo įgūdžių ar kvalifikacijos. Komitetas pastebėjo šiuos pagrindinius įtakos veiksnius: 
mokesčiai ir susijusios išlaidos, šeimos skurdas ir tinkamų socialinės apsaugos sche-
mų stoka, įskaitant tinkamą sveikatos draudimą, tinkamų ir saugių sanitarinių įrengi-
nių mergaitėms stoka, nėščių paauglių ir motinų paauglių atskirtis, nuolatinis žiaurių, 
nežmoniškų ir žeminančių bausmių naudojimas, veiksmingų priemonių, skirtų panai-
kinti seksualinį priekabiavimą mokyklose, trūkumas, mergaičių seksualinis išnaudoji-
mas, mergaičių integracijai ir saugumui nepalankios aplinkos, netinkama pedagogika, 
neaktuali ar pasenusi mokymo programa, studentų neįtraukimas į mokymosi procesą ir 
patyčios. Be to, mokyklos dažnai nedemonstruoja lankstumo, kuris būtinas, kad paau-
gliai galėtų derinti darbą ir (arba) šeimos priežiūros atsakomybes ir mokymąsi, be kurio 
jie neišgalėtų sumokėti su mokymusi susijusių išlaidų. Valstybės, laikydamosi Konvenci-
jos 28 straipsnio 1 dalies e punkto ir Darnaus vystymosi tikslų 4 užduoties, turėtų priimti 
visapusiškas ir aktyvias priemones, siekdamos spręsti su visais šiais veiksniais susijusius 
klausimus ir gerinti mokyklų lankomumą, sumažinti anksti mokyklą paliekančių vaikų 
skaičių ir suteikti galimybes įgyti išsilavinimą tiems, kurie mokyklą paliko.

72. Komitetas atkreipia dėmesį į bendrąjį komentarą Nr. 1 (2001) dėl švietimo tikslų, kuria-
me pabrėžia, kad švietimas turi būti orientuotas į vaikus, būtų jiems palankus ir juos 
įgalintų, ir akcentuoja bendradarbiaujančios ir dalyvaujamosios pedagogikos svarbą.32 
Vidurinio ugdymo mokymo programa turėtų būti parengta taip, kad paaugliai galėtų 
aktyviai dalyvauti, ugdyti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, remti 

32 Žr. Vaiko teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 1 (2001) dėl švietimo tikslų 2 paragrafą.
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pilietinį dalyvavimą ir parengti paauglius atsakingam gyvenimui laisvoje visuomenėje. 
Siekiant ugdyti visišką paauglių potencialą ir išlaikyti juos mokykloje, būtina atsižvelgti 
į tai, kaip mokymosi aplinkos yra sukurtos, užtikrinti, kad jos realizuotų paauglių gebėji-
mą mokytis, motyvaciją dirbti kartu su bendraamžiais ir teisių suteikimą, sutelkti dėmesį 
į patirtinį mokymąsi, tyrinėjimą ir ribų nustatymą.

Perėjimas iš švietimo sistemos į profesinio mokymo sistemą ir (arba) deramą darbą

73. Didelis paauglių skaičius nedalyvauja švietimo, profesinio rengimo ar užimtumo siste-
mose, todėl nedarbo, nepakankamo užimtumo ir išnaudojimo lygis yra neproporcingai 
didelis, kai paaugliai pasiekia pilnametystę. Komitetas ragina valstybes remti mokyklas 
nelankančius paauglius, atsižvelgiant į jų amžių, kad būtų palengvintas perėjimas į de-
ramą darbą, užtikrinant nuoseklumą tarp švietimo ir darbo įstatymų ir priimant politi-
kas, kurios skatina būsimą paauglių užimtumą.33 Vadovaudamosi 28 straipsnio 1 dalies 
d punktu, valstybės turėtų suteikti galimybę paaugliams gauti informaciją apie švietimą 
ir profesinį mokymą, taip pat konsultuoti paauglius.

74. Ir formalusis, ir neformalusis švietimas ir profesinis mokymas turi būti sukurtas taip, kad 
suteiktų 21-ojo amžiaus įgūdžius,34 būtinus modernioje darbo rinkoje, įskaitant lanksčių ir 
perkeliamų įgūdžių integraciją mokymo programose, patirtinio ir praktinio mokymo ga-
limybių išplėtimą, profesinio mokymo, kuris remiasi darbo rinko paklausa, plėtojimą, vie-
šojo ir privataus sektorių partnerysčių, suteikiančių galimybę pasisemti verslumo įgūdžių, 
atlikti stažuotes ar gamybines praktikas, steigimą, taip pat konsultacijas dėl akademinio 
ir profesinio mokymo galimybių. Valstybės taip pat turėtų platinti informaciją apie darbo 
teises, įskaitant teises dalyvauti profesinėse sąjungose ir profesinėse asociacijose.

Laisvalaikis, poilsis ir menas

75. Paauglių teisė į poilsį ir laisvalaikį, taip pat laisva valia įsitraukti ir dalyvauti žaidimuose, rekre-
acinėje ir meninėje veikloje tiek internetu, tiek realiajame pasaulyje, yra svarbi, kai jie tyri-
nėja savo tapatybes, taip pat įgalina paauglius tyrinėti savo kultūras, kurti naujas menines 
formas, formuoti ir vystytis kaip žmonėms. Laisvalaikis, poilsis ir menas suteikia paaugliams 
unikalumo pojūtį, kuris yra labai svarbus teisėms į žmogaus orumą, optimalų vystymąsi, iš-
raiškos laisvę, dalyvavimą ir privatumą. Komitetas apgailestauja, kad paauglystėje šių teisių 
dažnai nepaisoma, ypač mergaičių atžvilgiu. Viešosiose erdvėse demonstruojama baimė ir 
priešiškumas paaugliams, taip pat paaugliams nepritaikytas miestų išplanavimas ir švietimo 
ir laisvalaikio infrastruktūra gali sutrukdyti naudotis laisve užsiimti rekreacinėmis ir sporto 
veiklomis. Komitetas atkreipia valstybių dėmesį į Konvencijos 31 straipsnyje įtvirtintas teises 
ir į bendrajame komentare Nr. 17 (2013) dėl vaiko teisės į poilsį, laisvalaikį, žaidimus, rekrea-
cinę veiklą, kultūrinį gyvenimą ir menus išdėstytas rekomendacijas.

 

33 Darnaus vystymosi tikslų 8.6 užduotis yra susijusi su „jaunimu“ (15–24 metų amžiaus paaugliai). Žr. Generalinės asamblė-
jos rezoliuciją 70/1.

34 Terminas „21-ojo amžiaus įgūdžiai“ reiškia plačias žinias, įgūdžius, darbo įpročius ir charakterio savybes, kurie, pedago-
gų, mokyklų reformistų, universiteto dėstytojų, darbdavių ir kitų asmenų nuomone, yra labai svarbūs sėkmei šiuolaiki-
niame pasaulyje, ypač akademinėse programose, siekiant karjeros ir darbovietėse.
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XIII. SPECIALIOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS
  

Migracija

76. Vis didesnis paauglių mergaičių ir berniukų skaičius migruoja pačioje kilmės šalyje ar už 
jos ribų, ieškodami geresnio gyvenimo lygio, švietimo galimybių ar siekdami atkurti ry-
šius su šeima. Daugeliui migracija pasiūlo svarbias socialines ir ekonomines galimybes, 
tačiau taip pat kelia ir pavojų, įskaitant fizinę žalą, psichologinę traumą, marginalizaciją, 
diskriminaciją, ksenofobiją, seksualinį ir ekonominį išnaudojimą, o kirtus sieną – imi-
gracijos reidus ir sulaikymą.35 Daugelis paauglių imigrantų neturi galimybės dalyvauti 
švietimo sistemoje, negauna būsto, negali naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, 
teise į poilsį, dalyvavimą, apsaugą ir socialinį draudimą. Net jeigu teisės į paslaugas yra 
apsaugotos pagal įstatymus ir politikas, paaugliai gali susidurti su administracinėmis 
ir kitomis kliūtimis, siekdami pasinaudoti tokiomis paslaugomis, įskaitant reikalavimus 
pateikti tapatybę įrodančius dokumentus ar socialinio draudimo pažymėjimą, žalingas 
ir netikslias amžiaus nustatymo procedūras, finansines ir kalbos kliūtis, taip pat pavojų, 
kad pasinaudoję paslaugomis, paaugliai bus sulaikyti ar deportuoti.36 Komitetas atkrei-
pia valstybių dalyvių dėmesį į savo su vaikais migrantais susijusias rekomendacijas.37

77. Komitetas pabrėžia Konvencijos 22 straipsnį, kuris pripažįsta, kad pabėgėliams ar prie-
globsčio prašantiems vaikams būtinos specialios priemonės, kad jie galėtų pasinaudoti 
savo teisėmis ir papildomomis apsaugos priemonėmis, kurias jiems suteikia tarptautinis 
pabėgėlių apsaugos režimas. Tokiems paaugliams neturėtų būti taikomos pagreitinto 
išsiuntimo procedūros, tačiau turėtų būti apsvarstyta jų įleidimo į teritoriją galimybė, 
o sprendimas dėl grąžinimo ar atsisakymo įleisti į teritoriją neturėtų būti priimtas, kol 
nebus nustatyti geriausi jų interesai ar tarptautinės apsaugos poreikis. Vadovaudamosi 
2 straipsnio įsipareigojimu gerbti ir garantuoti visas teises kiekvienam jų jurisdikcijai 
priklausančiam vaikui, neatsižvelgiant į statusą, valstybės turėtų priimti į amžių ir lytį 
atsižvelgiančius teisės aktus, kurie reglamentuotų nelydimus ir atskirtus pabėgėlio sta-
tuso ar prieglobsčio siekiančius paauglius, taip pat migrantus pagal geriausių interesų 
principą ir pirmenybę teiktų apsaugos poreikio vertinimui, o ne imigracijos statuso nu-
statymui, draustų su imigracija susijusį sulaikymą ir remtųsi bendrajame komentare Nr. 
6 (2005) dėl nelydimų ir atskirtų vaikų, esančių ne savo kilmės valstybėje, pateiktomis 
rekomendacijomis, atkreipdamos dėmesį į ypatingą tokių paauglių pažeidžiamumą.38 
Valstybės taip pat turėtų priimti priemones, skirtas nagrinėti veiksnius, kurie skatina pa-
auglius migruoti, taip pat migruojančių tėvų paliktų paauglių pažeidžiamumą ir patiria-
mus teisių pažeidimus, įskaitant mokyklos nelankymą, vaikų darbą, pažeidžiamumą dėl 
smurto ir įsitraukimo į nusikalstamas veiklas ir sunkias namų ruošos pareigas.

Prekyba žmonėmis

35 Žr. www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf.
36 Žr. Pagrindinių teisių agentūros „Migrantų, esančių neįprastoje situacijoje, sulaikymas – pagrindinių teisių aspektas“, 

2012 m. spalio 9 d. Prieiga per internetą 
 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-apprehension-migrants-irregular-situation_en.pdf
37 Žr. 35 išnašą.
38 Žr. Bendrąjį komentarą Nr. 6 (2005) dėl nelydimų ir atskirtų vaikų, esančių ne savo kilmės valstybėje.
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78. Dauguma paauglių susiduria su pavojumi tapti prekybos žmonėmis ekonominio ar sek-
sualinio išnaudojimo tikslais aukomis. Valstybės raginamos sukurti visapusišką ir siste-
minį duomenų apie vaikų pardavimą ir pagrobimą rinkimo mechanizmą, užtikrinant, 
kad tokie duomenys būtų suskaidyti, ir ypatingą dėmesį skiriant labiausiai pažeidžia-
miems vaikams. Valstybės taip pat turėtų investuoti į vaikų aukų reabilitacijos ir reinteg-
racijos paslaugas bei psichologinę paramą. Dėmesys turėtų būti skirtas pažeidžiamu-
mui ir išnaudojimui, remiantis lyties aspektu. Būtina stiprinti sąmoningumą, įskaitant 
per socialinę žiniasklaidą, kad tėvai ir vaikai žinotų apie valstybės viduje vykstančios 
ir tarptautinės prekybos žmonėmis pavojų. Valstybės raginamos ratifikuoti Vaiko teisių 
konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų 
pornografijos ir atitinkamai suderinti teisės aktus.

Konfliktai ir krizės

79. Ginkluotų konfliktų ir humanitarinių nelaimių metu vyksta socialinių normų ir šeimos ir 
bendruomenės paramos struktūrų žlugimas, atskirti ir krizių paveikti paaugliai būna pri-
versti prisiimti suaugusiųjų atsakomybes, todėl susiduria su seksualinio smurto ir smurto 
lyties pagrindu, vaikų ir priverstinių santuokų, prekybos žmonėmis grėsme. Be to, egzis-
tuoja tikimybė, kad tokiose situacijose atsidūrę paaugliai negalės įgyti išsilavinimo, įgū-
džių, neturės saugaus įsidarbinimo galimybių ar pasinaudoti tinkamomis seksualinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir informacija, taip pat susidurs su izolia-
cija, diskriminacija ir stigma, psichinės sveikatos problemomis ar užsiims rizikingu elgesiu.

80. Komitetas yra susirūpinęs dėl humanitarinių programų nesėkmių, bandant spręsti spe-
cifinių paauglių poreikių ir teisių klausimą, ir ragina valstybes dalyves užtikrinti, kad pa-
augliams būtų suteikiamos sistemingos galimybės aktyviai dalyvauti, plėtojant ir ku-
riant apsaugos sistemas, taip pat susitaikymo ir taikos derybų procesuose. Tikslingos 
investicijos į pokonfliktinį ir pereinamojo laikotarpio atkūrimą turėtų būti suvokiamos 
kaip galimybė paaugliams prisidėti prie ekonominės ir socialinės plėtros, atsparumo 
stiprinimo ir taikaus šalies pereinamojo proceso. Be to, avarinės parengties programos 
turėtų atsižvelgti į paauglius ir pripažinti jų pažeidžiamumą ir teisę į apsaugą, taip pat 
galimą paauglių vaidmenį, remiant bendruomenes ir prisidedant prie rizikos mažinimo.

Verbavimas į ginkluotąsias pajėgas ir grupuotes

81. Komitetas reiškia didelį susirūpinimą dėl valstybių vykdomo paauglių berniukų ir mer-
gaičių verbavimo (ir socialinėje žiniasklaidoje) į ginkluotąsias pajėgas, grupuotes ir ne-
reguliariąsias ginkluotąsias pajėgas ir ragina valstybes dalyves ratifikuoti Vaiko teisių 
konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose. 
Komitetas taip pat yra susirūpinęs dėl paauglių pažeidžiamumo susidūrus su teroristine 
propaganda, ekstremistinėmis pažiūromis ir dėl dalyvavimo teroristinėje veikloje. Būti-
na atlikti mokslinius tyrimus su paaugliais, siekiant išnagrinėti veiksnius, kurie paskatina 
įsitraukimą į tokias veiklas. Be to, valstybės, atsižvelgdamos į tokių tyrimų išvadas, tu-
rėtų imtis tinkamų veiksmų ir ypatingą dėmesį skirti socialinę integraciją remiančioms 
priemonėms.

82. Valstybės turėtų užtikrinti paauglių, kurie buvo užverbuoti į ginkluotąsias pajėgas ir 
grupuotes arba migravo, susigrąžinimą ir reintegraciją, atsižvelgdamos į lytį, ir uždraus-
ti paauglių verbavimą ar naudojimą bet kokiuose karo veiksmuose, taikos ar ugnies  
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nutraukimo derybose ir susitarimuose su ginkluotosiomis grupuotėmis.39 Valstybės tu-
rėtų remti paauglių dalyvavimo taikos judėjimuose galimybes ir lygiaverčius požiūrius 
į nesmurtinį konfliktų sprendimą, pagrįstą vietos bendruomenėmis, kad būtų užtikrin-
tas intervencijų tvarumas ir kultūrinis tinkamumas. Komitetas ragina valstybes dalyves 
imtis ryžtingų priemonių, siekiant užtikrinti, kad su konfliktais susiję seksualinio smur-
to, seksualinio išnaudojimo ir prievartos, taip pat kiti žmogaus teisių pažeidimų prieš 
paaug lius atvejai būtų greitai ir tinkamai sprendžiami.

83. Komitetas pripažįsta, kad daugelyje pasaulio vietų paaugliai yra verbuojami į gaujas ir pan-
dilla, kurios dažnai suteikia socialinę paramą, pragyvenimo šaltinį, apsaugą ir tapatybės 
jausmą, kai nėra galimybių tokiems tikslams pasiekti, įsitraukiant į teisėtą veiklą. Tačiau bai-
mės, nesaugumo, grėsmės ir smurto aplinka, kurią sukuria priklausymas gaujoms, sukelia 
grėsmę paauglių teisių įgyvendinimui ir yra pagrindinis veiksnys, skatinantis paauglių mi-
graciją. Komitetas rekomenduoja skirti daugiau dėmesio visapusiškų viešųjų politikų, ku-
rios spręstų pagrindines nepilnamečių smurto ir gaujų priežastis, kūrimui vietoj agresyvių 
teisėsaugos naudojamų metodų. Būtina investuoti į prevencinę veiklą, nukreiptą į rizikos 
grupei priklausančius paauglius, intervencijas, skatinančias paauglius palikti gaujas, gau-
jos narių reabilitaciją ir reintegraciją, atkuriamąjį teisingumą ir savivaldybių sąjungų prieš 
smurtą ir gaujas kūrimą, akcentuojant mokyklą, šeimą ir socialinės aprėpties priemones. 
Komitetas ragina valstybes tinkamai atsižvelgti į paauglius, kurie yra priversti išvykti iš ša-
lies dėl su gaujų smurtu susijusių priežasčių, ir jiems suteikti pabėgėlių statusą.

Vaikų darbas

84. Komitetas pabrėžia, kad visi paaugliai turi teisę į apsaugą nuo ekonominio išnaudoji-
mo ir blogiausių vaikų darbo formų, taip pat ragina valstybes įgyvendinti Konvencijos 
32 straipsnio 2 dalies nuostatas, 1973 m. Tarptautinę darbo konvenciją dėl minimalaus 
įdarbinimo amžiaus (Nr. 138) ir 1999 m. Konvenciją dėl nepriimtino vaikų darbo uždrau-
dimo (Nr. 182).

85. Pagal amžių tinkamų darbo formų įvedimas atlieka svarbų vystymosi vaidmenį paauglių 
gyvenime ir suteikia jiems įgūdžius ir galimybes išmokti atsakomybes ir, jei reikia, prisi-
dėti prie šeimos ekonominės gerovės, taip pat remia jų galimybę įgyti išsilavinimą. Prieš 
vaikų darbą nukreipti veiksmai turėtų apimti visapusiškas priemones, įskaitant perėjimą 
iš mokyklos į darbo rinką, socialinį ir ekonominį vystymąsi, skurdo mažinimo progra-
mas, visuotinę ir nemokamą galimybę įgyti kokybišką, integruojantį pradinį ir vidurinį 
išsilavinimą. Reikėtų pabrėžti, kad kai paaugliai sulaukia minimalaus nacionaliniuose 
teisės aktuose nustatyto įdarbinimo amžiaus, kuris turėtų būti suderintas su tarptauti-
niais standartais ir privalomu išsilavinimu, turi teisę atlikti lengvus darbus, esant tinka-
moms sąlygoms, deramai atsižvelgiant į jų teises į švietimą, poilsį, laisvalaikį, žaidimus, 
rekreacinę veiklą, kultūrinį gyvenimą ir menus.

86. Komitetas rekomenduoja, kad valstybės priimtų pereinamojo laikotarpio požiūrį, siek-
damos pusiausvyros tarp teigiamo darbo vaidmens paauglių gyvenime ir jų teisės į 
privalomą švietimą be jokios diskriminacijos užtikrinimo. Mokymas ir įžanga į padorų 

39 Žr. A/68/267 81–87 paragrafus.
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darbą turėtų būti koordinuojami, kad abiem šiems aspektams būtų sudarytos sąlygos 
paauglių gyvenime pagal jų amžių, taip pat turėtų būti priimti veiksmingi mechanizmai, 
kurie reglamentuotų tokį darbą ir suteiktų žalos atlyginimą, kai paaugliai tampa išnau-
dojimo aukomis. Visų jaunesnių nei 18 metų vaikų apsauga nuo pavojingo darbo turėtų 
būti apsvarstyta, sudarant aiškų konkrečių pavojingų darbų sąrašą. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama pastangoms, tiesiogiai nukreiptoms į pavojingo darbo ir darbo sąlygų 
prevenciją, atkreipiant ypatingą dėmesį į mergaites, kurios dirba namų ūkyje, ir kitus 
dažnai „nematomus“ darbininkus.

Teisingumas paaugliams

87. Nepilnamečiai gali susidurti su teisingumo sistema, kai būna pažeidžiami įstatymai, 
kaip aukos, nusikaltimų liudininkai ar dėl kitų priežasčių, tokių kaip priežiūra, globa ar 
apsauga. Būtina įgyvendinti priemones, kurios sumažintų paauglių ir kaip aukų, ir kaip 
nusikaltėlių pažeidžiamumą.

88. Valstybės dalyvės raginamos įgyvendinti visapusiškas nepilnamečių justicijos politikas, 
kurios akcentuotų atkuriamąjį teisingumą, nukreipimą nuo teisminio proceso, alterna-
tyvias sulaikymo priemones ir prevencines intervencijas, siekdamos spręsti socialinius 
veiksnius ir pagrindines priežastis, kaip tai numatyta Konvencijos 37 ir 40 straipsniuose 
ir Jungtinių Tautų nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos gairėse. Dėmesys turėtų 
būti kreipiamas į reabilitaciją ir reintegraciją, įtraukiant ir paauglius, kurie dalyvauja veik-
lose, klasifikuojamose kaip terorizmas, vadovaujantis bendrojo komentaro Nr. 10 (2007) 
dėl vaikų teisės nepilnamečių justicijoje rekomendacijomis. Sulaikymas turėtų būti tai-
komas tik kaip paskutinė išeitis trumpiausią tinkamą laikotarpį, o paaugliai turėtų būti 
laikomi atskirai nuo suaugusiųjų. Komitetas pabrėžia būtinybę panaikinti mirties bausmę 
ir uždrausti įkalinimą iki gyvos galvos už nusikaltimus, kuriuos įvykdė 18 metų nesulaukę 
asmenys. Komitetas yra labai susirūpinęs dėl valstybių, siekiančių sumažinti amžių, kurio 
sulaukęs asmuo tampa atsakingas pagal baudžiamąją tvarką, skaičiaus ir kviečia valstybes 
numatyti baudžiamąją atsakomybę asmenims, sulaukusiems 18 metų amžiaus.

 

XIV. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

89. Komitetas akcentuoja, kad valstybės dalyvės privalo įgyvendinti Konvenciją bendradar-
biaudamos, ir pabrėžia tarptautinio bendradarbiavimo poreikį. Komitetas ragina valsty-
bes dalyves prisidėti ir, jei reikia, naudoti techninę Jungtinių Tautų ir regioninių organi-
zacijų pagalbą, siekiant įgyvendinti paauglių teises.

 

XV. PLATINIMAS

90. Komitetas rekomenduoja valstybėms platinti šį bendrąjį komentarą visoms suinteresuoto-
sioms šalims, ypač parlamentams ir visų lygių valdžios institucijoms, įskaitant ministerijas, 
departamentus ir savivaldybių / vietos valdžios institucijas, taip pat visiems paaugliams. 
Komitetas taip pat rekomenduoja išversti šį komentarą į atitinkamas kalbas, parengti pa-
augliams palankias versijas ir neįgaliems paaugliams prieinamus formatus.
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BENDRASIS KOMENTARAS NR. 21 (2017)  
DĖL GATVĖS VAIKŲ
 

I. ĮVADAS. „PAKEISKITE MŪSŲ ISTORIJĄ“

1. Gatvės vaikai, su kuriais buvo konsultuojamasi rengiant šį bendrąjį komentarą, išreiškė tvir-
tą nuomonę apie pagarbos, orumo ir teisių poreikį. Išreikšdami savo jausmus, be viso kito, 
vaikai sakė: „Gerbkite mus kaip žmones“; „Norėčiau, kad gatvėje niekada negyvenę žmonės 
matytų mus kaip išdidžius asmenis, kaip normalius žmones“; „Visa tai neturėtų būti apie 
mūsų gelbėjimą iš gatvės į prieglaudas. Visa tai turėtų būti apie statuso suteikimą“; „Vyriau-
sybės neturėtų sakyti, kad mes negalime būti gatvėse. Jie neturėtų mūsų persekioti, jeigu 
mes gyvename gatvėse. Mus turėtų priimti“; „Gyvenimas gatvėje nereiškia, kad mes negali-
me turėti teisių“; „Gatvė palieka savo įspaudą – arba pavyksta ištrūkti, arba ne“; „Mums nerei-
kia pagalbos, labdaros, gailesčio. Vyriausybės turėtų bendradarbiauti su bendruomene, kad 
suteiktų mums teises. Mes neprašome labdaros. Aš noriu išmokti save aprūpinti“; „[Žmonės] 
turėtų suteikti mums galimybę pasinaudoti savo gabumais ir talentais, kad galėtumėme 
įgyvendinti savo svajones“; „Suteikite mums galimybę pakeisti savo istoriją“.1

 

II. BENDRASIS KONTEKSTAS
 

TIKSLAS

2. Šiame bendrajame komentare Vaiko teisių komitetas valstybėms pateikia autoritetingas 
gaires dėl išsamių ir ilgalaikių su gatvės vaikais susijusių nacionalinių strategijų rengimo, 
pasitelkiant holistinį vaiko teisių požiūrį ir sprendžiant prevencijos ir atsako klausimus 
pagal Vaiko teisių konvenciją. Nors Konvencijoje nėra aiškios nuorodos į šiuos vaikus, vi-
sos jos nuostatos yra taikomos gatvės vaikams, kurie patiria didžiosios daugumos Kon-
vencijos straipsnių pažeidimus.

1 Visos citatos panaudotos iš konsultacijų arba šiam bendrajam komentarui pateiktos informacijos. Bendrajame komen-
tare atitinkamai pateikiamos vaikų iš Bangladešo (raštiška informacija iš Dakos); vaikų iš Lotynų Amerikos (konsultacija 
Meksikoje); 15-os metų berniuko iš Brazilijos; 18-os metų jaunuolio ir merginos ir Indijos; vaikų ir jaunuolių iš Kongo 
Demokratinės Respublikos; vaikų ir jaunuolių iš Europos (konsultacija Briuselyje); 16-os metų jaunuolio iš Pakistano, 
berniuko iš Burundžio ir 18-os metų jaunuolio iš Brazilijos citatos.
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KONSULTACIJOS

3. Buvo surengtos septynios regioninės konsultacijos, kurių metu buvo apklausti 327 vai-
kai ir jaunuoliai iš 32 šalių. Pilietinės visuomenės atstovai atsiliepė į bendrąjį kvietimą 
dalyvauti konsultacijose, visos valstybės gavo išankstinį projektą.

TERMINOLOGIJA

4. Praeityje gatvės vaikams apibūdinti naudojami terminai apėmė šiuos terminus: „gatvės vai-
kai“, „vaikai gatvėse“, „pabėgę vaikai“, „apleisti vaikai“, „gatvėse gyvenantys ir (arba) dirbantys 
vaikai“, „benamiai vaikai“ ir „vaikai, kurių gyvenimas susijęs su gatve“. Šiame bendrajame ko-
mentare terminas „gatvės vaikai“ apima: (a) vaikus, kurie vieni, kartu su bendraamžiais ar 
šeima gyvena ir (arba) dirba gatvėje; ir (b) platesnę vaikų, kurie suformavo stiprius ryšius su 
viešosiomis erdvėmis, taip pat vaikų, kurių kasdieniame gyvenime ir tapatybės formavime 
gatvė atlieka svarbų vaidmenį, populiaciją. Ši platesnė populiacija apima vaikus, kurie peri-
odiškai, tačiau ne nuolat gyvena ir (arba) dirba gatvėse, taip pat vaikus, kurie gatvėse negy-
vena ir nedirba, tačiau reguliariai jose būna su savo bendraamžiais, broliais ar seserimis arba 
šeimos nariais. Kalbant apie gatvės vaikus, „buvimas viešosiose erdvėse“ suprantamas kaip 
situacija, kai vaikas daug laiko praleidžia gatvėse, gatvės turguose, viešuosiuose parkuose, 
viešosiose bendruomeninėse erdvėse, aikštėse, autobusų ir traukinių stotyse. Viešosios erd-
vės neapima viešųjų pastatų, tokių kaip, mokyklos, ligoninės ar kitų panašių institucijų.

PAGRINDINIAI PASTEBĖJIMAI

5. Gatvės vaikai analizuojami, naudojant skirtingus požiūrius arba jų derinius, apimančius vaiko 
teisių požiūrį, kai vaikas yra gerbiamas kaip teisių turėtojas, o sprendimai dažnai priimami 
kartu su vaiku, gerovės požiūrį, kurio tikslas – vaiko, suvokiamo kaip objektas ar auka, „gel-
bėjimas“ iš gatvės, todėl sprendimai priimami už vaiką, neatsižvelgiant į vaiko nuomonę, ir 
represinį požiūrį, kai vaikas suvokiamas kaip nusikaltėlis. Gerovės ir represinis požiūriai neat-
sižvelgia į vaiką kaip į teisių turėtoją, todėl vaikas yra priverstinai paimamas iš gatvės, o tai dar 
labiau pažeidžia jo (jos) teises. Nors gerovės ir represinis požiūriai remiasi vaiko interesais, jie 
nesiremia vaiko teisėmis.2 Siekiant taikyti Konvenciją, būtina vadovautis vaiko teisių požiūriu.

6. Gatvės vaikai nėra homogeniška grupė. Charakteristikos skiriasi pagal amžių, lytį, tautybę, 
vietinę tapatybę, pilietybę, negalią, seksualinę orientaciją ir lyties tapatybę / išraišką ir kt. 
Ši įvairovė reiškia skirtingas patirtis, rizikas ir poreikius. Kiekvieno vaiko buvimo gatvėje 
pobūdis ir fiziškai joje praleistas laikas skiriasi, be to, skiriasi ir santykių su bendraamžiais, 
šeimos ir bendruomenės nariais, pilietinės visuomenės veikėjais ir valdžios institucijomis 
pobūdis ir mastas. Vaikų santykiai gali jiems padėti išgyventi gatvėje ir (arba) įtvirtinti 
piktnaudžiavimo jų teisėmis sąlygas. Viešosiose erdvėse vaikai užsiima įvairiomis veiklo-
mis, įskaitant darbą, socializaciją, poilsį / laisvalaikį, prieglobsčio paiešką, miegą, maisto  

2 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 13 (2001) dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo bet kokios formos smurto 59 paragrafą ir 
Bendrąjį komentarą Nr. (2013) dėl vaiko teisės pirmiausia atsižvelgti į jo (jos) interesus.
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ruošimą, prausimąsi, taip pat piktnaudžiavimą priklausomybę sukeliančiomis medžia-
gomis ir seksualinę veiklą. Vaikai gali savanoriškai užsiimti tokia veikia, nes neturi alter-
natyvių pasirinkimų, arba verčiami kitų vaikų ar suaugusiųjų. Vaikai gali įsitraukti į tokias 
veiklas vieni arba kartu su kitais šeimos nariais,3 draugais, pažįstamais asmenimis, gaujos 
nariais, išnaudojančiais bendraamžiais, vyresniais vaikais ir (arba) suaugusiaisiais.

7. Dažnai sisteminis duomenų rinkimas nėra vykdomas arba duomenys būna išskaidyti, 
todėl gatvės vaikų skaičius nėra žinomas. Skaičiavimai skiriasi dėl naudojamų apibrė-
žimų, kurie atspindi socialines-ekonomines, politines, kultūrines ir kitas sąlygas. Dėl 
duomenų nebuvimo vaikai tampa nematomi, todėl nesukuriamos politikos, o turimos 
priemonės yra ad hoc, laikinos ar trumpalaikės, atsiranda nuolatiniai daugybės teisių 
pažeidimai, dėl kurių vaikai atsiduria gatvėje, ir tęsiasi, kai vaikai jau būna atsidūrę gat-
vėje. Su šia problema susiduria kiekviena valstybė. 

8. Kiekvienoje valstybėje priežastys, paplitimas ir gatvės vaikų patirtys skiriasi. Ekonomine 
padėtimi, rase ir lytimi pagrįsta nelygybė yra viena iš struktūrinių priežasčių, nulemian-
čių gatvės vaikų atsiradimą ir atskirtį. Materialinis skurdas, netinkama socialinė apsauga, 
netinkamai paskirstytos investicijos, korupcija ir fiskalinė (mokesčių ir išlaidų) politika, 
dėl kurių vargingai gyvenančių asmenų galimybės įveikti skurdą sumažėja arba yra vi-
siškai panaikinamos, dar labiau paaštrina situaciją. Konfliktų, bado, epidemijų, stichinių 
nelaimių arba priverstinio iškeldinimo, taip pat įvykių, dėl kurių vyksta perkėlimas ar pri-
verstinė migracija, nulemtas staigus destabilizavimas dar labiau apsunkina struktūrinių 
priežasčių padarinius. Kitos priežastys taip pat apima smurtą, prievartą, išnaudojimą ir 
nepriežiūrą namuose, globos ar ugdymo (įskaitant religines) institucijose, globėjų mirtį, 
vaiko atsisakymą (pvz., dėl ŽIV / AIDS),4 globėjų nedarbą, rizikos šeimas, iširusias šeimas, 
poligamiją,5 pašalinimą iš švietimo sistemos, piktnaudžiavimą priklausomybę sukelian-
čiomis medžiagomis ir psichinę sveikatą (vaikų arba šeimų), netoleranciją ir diskrimi-
naciją, įskaitant vaikų su negalia, raganavimu apkaltintų vaikų, buvusių vaikų kareivių, 
kuriuos atstūmė šeima, taip pat vaikų, kuriuos atstūmė jų šeimos dėl jų seksualumo ir 
tapatinimosi su lesbietėmis, gėjais, biseksualais, transseksualais, interseksualais ar asek-
sualais, diskriminaciją, taip pat šeimos negebėjimą priimti vaiko pasipriešinimo kenks-
mingoms praktikoms, tokioms kaip vaikų santuokos ir moterų lytinių organų žalojimas.6 

 

III. TIKSLAI

9. Bendrojo komentaro tikslai yra tokie:

(a) paaiškinti valstybių įsipareigojimus, taikant vaiko teisių požiūrį su gatvės vaikais 
susijusiose strategijoje ir iniciatyvose;

3 Kai gatvės vaikai turi šeimas, šis bendrasis komentaras dėmesį skiria vaikams, kaip pagrindiniams teisių turėtojams. Kai 
gatvės vaikai patys turi vaikų, pirmiausia būtina atsižvelgti į kiekvienos vaikų kartos interesus.

4 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 3 (2003) dėl ŽIV / AIDS ir vaiko teisių 7 paragrafą.
5 Žr. Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto jungtinę bendrosios rekomendacijos Nr. 31 / Vaiko teisių komiteto 

bendrojo komentaro Nr. 18 (2014) dėl kenksmingų praktikų 25–28 paragrafus.
6 Ten pat, 19–24 paragrafai.
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(b) valstybėms pateikti išsamias ir autoritetingas gaires dėl holistinio vaiko teisių po-
žiūrio naudojimo, siekiant užkirsti kelią vaiko teisių pažeidimams ir pasirinkimo 
trūkumui, dėl kurių vaikai būtų priversti priklausyti nuo gatvės, kad išgyventų ir 
vystytųsi, taip pat siekiant remti ir saugoti jau gatvėje esančių vaikų teises, kad būtų 
užtikrinta nuolatinė priežiūra ir pagalba visiškam jų potencialui išvystyti;

(c) nustatyti konkrečių konvencijos straipsnių poveikį gatvės vaikams, siekiant susti-
printi pagarbą jiems kaip teisių turėtojams ir visateisiams piliečiams, taip pat page-
rinti vaiko ryšių su gatve supratimą.

 

IV. HOLISTINĖS ILGALAIKĖS VAIKO TEISIŲ POŽIŪRIU PAREMTOS STRATEGIJOS
 

A. VAIKO TEISIŲ POŽIŪRIS

Aprašymas

10. Vadovaujantis vaiko teisių požiūriu, vaiko teisių įgyvendinimo procesas ir galutinis rezultatas 
yra vienodai svarbūs. Vaiko teisių požiūris užtikrina pagarbą vaiko kaip teisių turėtojo orumui, 
gyvenimui, išgyvenimui, gerovei, sveikatai, vystymuisi, dalyvavimui ir nediskriminavimui.

11. Pagal Jungtinių Tautų Vaikų fondą (UNICEF)7 vaiko teisių požiūris:

(a) palaiko vaiko teisių įgyvendinimą kaip tai nustatyta Konvencijoje ir kitose tarptau-
tinėse žmogaus teisių priemonėse;

(b) naudoja Konvencijoje ir kitose tarptautinėse žmogaus teisių priemonėse įvardytus 
vaiko teisių standartus ir principus, kad veiktų elgesį, veiksmus, politikas ir progra-
mas, ypač tas, susijusias su nediskriminavimu, geriausiais vaiko interesais, teise į 
gyvybę, išgyvenimą ir vystymąsi, teise būti išgirstam ir rimtai vertinamam, taip pat 
vaiko teise, kad globėjai, tėvai ir bendruomenės nariai pagal didėjančius vaiko su-
gebėjimus padėtų vaikui pasinaudoti savo teisėmis;

(c) remia vaikų kaip teisių turėtojų sugebėjimą reikalauti savo teisių ir pareigų vykdy-
tojų sugebėjimą vykdyti savo įsipareigojimus vaikų atžvilgiu.

Reikšmė gatvės vaikams

12. Komiteto nuomone, strategijos ir iniciatyvos, kurios vadovaujasi vaiko teisių požiūriu, 
įvykdo pagrindinį geros praktikos kriterijų, neatsižvelgiant į lygį ar kontekstą. Gatvės 
vaikai dažnai nepasitiki suaugusiaisiais, kurie kišasi į jų gyvenimą. Dėl suaugusiųjų įžei-
džiančio elgesio jų atžvilgiu, gatvės vaikai nėra linkę atsisakyti sunkiai iškovotos, nors 

7 Žr. UNICEF „Vaiko teisių ugdymo priemonių rinkinys. Vaiko teisių ugdymas ankstyvojoje vaikystėje, pradinėse ir viduri-
nėse mokyklose“ (Ženeva, 2014), 21 psl. Prieiga per internetą https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Tool-
kit_FINAL_web_version170414.pdf; taip pat Bendrojo komentaro Nr. 13 59 paragrafą ir „Žmogaus teisėmis pagrįstas 
vystomasis bendradarbiavimas“, prieiga per internetą http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-de-
velopment-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies.
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ir ribotos autonomijos. Šis požiūris pabrėžia visišką pagarbą jų autonomijai, įskaitant 
paramą alternatyvų priklausomybės nuo gatvės paieškai, taip pat skatina jų atsparumą 
ir sugebėjimus, stiprinant jų atstovavimą sprendimų priėmimo procese ir suteikiant ga-
lių kaip socialinės-ekonominės srities, politiniams ir kultūriniams veikėjams. Vaiko teisių 
požiūris remiasi esamomis vaikų stiprybėmis ir pačių vaikų, taip pat jų bendraamžių, 
šeimų ir bendruomenių teigiamu indėliu išgyvenimo ir vystymosi atžvilgiu. Šio požiūrio 
taikymas yra ne tik moralinis ir teisinis imperatyvas, tačiau ir tvariausias metodas ilgalai-
kiams su gatvės vaikais susijusiems sprendimams nustatyti ir įgyvendinti.

 

B. NACIONALINĖS STRATEGIJOS

Apžvalga

13. Kad valstybės galėtų laikytis Konvencijos reikalavimų, jos yra skatinamos priimti holis-
tines ir ilgalaikes strategijas ir atitinkamai paskirstyti biudžeto asignavimus gatvės vai-
kams. Tarpusavyje susiję klausimai ir procesai yra pateikti toliau, po jų seka tematinis 
turinys, kurį būtina apsvarstyti tokiose strategijose. Gatvės vaikai, kaip savo gyveni-
mo ekspertai, turėtų dalyvauti strategijų kūrimo ir įgyvendinimo procesuose. Pirmasis 
žingsnis, kurį turėtų žengti valstybės, yra informacijos apie vaikus savo šalyje rinkimas, 
kad galėtų nuspręsti dėl geriausio būdo jų teisėms išsaugoti. Valstybės turėtų pasirinkti 
tarpsektorinį požiūrį, kad suprastų, kaip vieno sektoriaus (pvz., finansų) politika veikia 
kito sektoriaus (švietimo) politiką, kuri savo ruoštu turi įtakos gatvės vaikams. Valstybės 
turėtų skatinti tarpsektorinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Teisėkūros ir politikos peržiūra

14. Valstybės turėtų įvertinti, kaip galima patobulinti įstatymus ir politikas, kad jose atsispindė-
tų šiame bendrajame komentare pateiktos rekomendacijos. Valstybės privalo, nedelsdamos 
atlikti šiuos veiksmus: pašalinti nuostatas, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuoja 
gatvės vaikus, jų tėvus arba šeimą, panaikinti bet kurias nuostatas, kurios sudaro sąlygas 
arba remia vaikų arba jų šeimų surinkimą arba savavališką pašalinimą iš gatvės arba viešų-
jų erdvių, panaikinti, jei reikia, nusikaltimus, kurie kriminalizuoja ir neproporcingai paveikia 
gatvės vaikus, pvz., išmaldos prašymą, komendanto valandos pažeidimą, dykinėjimą, valka-
tavimą ir bėgimą iš namų, taip pat panaikinti nusikaltimus, kurie kriminalizuoja vaikus, kurie 
yra seksualinio išnaudojimo aukos, ir taip vadinamus moralinius nusikaltimus, tokius kaip 
seksas už santuokos ribų. Valstybės turėtų priimti arba peržiūrėti vaikų apsaugos ar vaikų 
įstatymus, kad jie remtųsi vaiko teisių požiūriu ir skirtų dėmesį gatvės vaikams. Įstatymas 
turėtų būti įgyvendintas, įgalinant politikas, įgaliojimus, veiklos procedūras, gaires, paslaugų 
teikimą, priežiūrą ir vykdymo mechanizmus, ir parengtas, bendradarbiaujant su pagrindi-
nėmis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant gatvės vaikus. Valstybės, remdamosi dalyvauja-
muoju tyrimu, gali būti priverstos nacionaliniu lygiu parengti atitinkamą tokių vaikų politiką 
ir teisinius apibrėžimus tuose kontekstuose, kai tai būtina, siekiant palengvinti teisiškai įga-
liotų specialistų ir tarnybų vykdomą intervenciją. Tačiau teisinių apibrėžimų rengimo proce-
sas neturėtų vilkinti veiksmų, kurių būtina imtis, siekiant spręsti teisių pažeidimus.

Valstybės vaidmuo ir nevalstybinių veikėjų atsakomybės, reguliavimas ir koordinavimas

15. Gatvės vaikams skirtos strategijos turėtų pripažinti valstybinius ir nevalstybinius veikė-
jus. Valstybės, kaip pagrindinės pareigų vykdytojos, vaidmuo yra išdėstytas V skyriuje. 
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Valstybės privalo padėti tėvams arba globėjams pagal jų gebėjimus ir finansines ga-
limybes ir atsižvelgiant į didėjančius vaiko sugebėjimus, užtikrinti optimaliam vaiko 
vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas (5, 18 ir 27 straipsniai). Valstybės, teikdamos fi-
nansavimą, akreditavimą ir reguliavimą, taip pat turėtų paremti pilietinę visuomenę, 
kaip papildomus veikėjus, kurie gatvės vaikams teikia individualizuotas specialistų 
paslaugas, grindžiamas vaiko teisių požiūriu. Verslo sektorius privalo įgyvendinti savo 
atsakomybes vaikų teisių atžvilgiu, o valstybės turėtų tai užtikrinti.8 Būtinas valstybės ir 
nevalstybinių veikėjų koordinavimas. Valstybės yra teisiškai įpareigotos užtikrinti, kad 
nevalstybiniai paslaugų teikėjai veiktų vadovaudamiesi Konvencijos nuostatomis.9  

Sudėtingumo klausimo sprendimas

16. Strategijos turi spręsti daugelį priežasčių nuo struktūrinės nelygybės iki smurto šeimoje. 
Jos taip pat turi atsižvelgti į skubaus įgyvendinimo priemones, tokias kaip gaudynių ar 
savavališko vaikų pašalinimo iš viešųjų erdvių sustabdymą, taip pat į priemones, kurias 
būtina palaipsniui įgyvendinti, pvz., visapusę socialinę apsaugą. Tikėtina, kad prireiks 
teisinių, politinių ir paslaugų teikimo pokyčių derinio. Valstybės turėtų įsipareigoti įgy-
vendinti žmogaus teises ne tik vaikystėje. Visų pirma, valstybės turėtų užtikrinti toles-
nius mechanizmus alternatyvios globos aplinkoje ir gatvėse esantiems vaikams, kai jie, 
sulaukę 18 metų, tampa suaugusiaisiais, kad būtų išvengta staigaus paramos ir paslau-
gų nutraukimo.

Visapusiškos vaiko apsaugos sistemos

17. Teisėkūros ir politikos sistemoje biudžeto skyrimas holistinėms vaiko apsaugos siste-
moms ir jų rengimas bei stiprinimas, remiantis vaiko teisių požiūriu, suformuoja preven-
cijos ir atsako strategijoms būtinų praktinių priemonių pagrindą. Tokios nacionalinės 
vaiko apsaugos sistemos turi pasiekti gatvės vaikus ir visiškai įtraukti specifines jiems 
būtinas paslaugas. Sistemos privalo užtikrinti nuolatinę priežiūrą visuose kontekstuose, 
įskaitant prevenciją, ankstyvąją intervenciją, informavimo veiklą, pagalbos linijas, die-
nos centrus, laikinąją globą, pakartotinį šeimos suvienijimą, globą, savarankišką gyve-
nimą arba trumpalaikės ar ilgalaikės priežiūros galimybes. Tačiau ne visi šie kontekstai 
tinka gatvės vaikams. Pavyzdžiui, prevencija ir ankstyvoji intervencija yra prioritetai, 
skirti vaikams, kurie vis dar yra ankstyvojoje stiprių ir žalingų gatvės ryšių sukūrimo 
stadijoje, tačiau netinka gatvėje gimusiems vaikams. Kai kurie vaikai gali būti nepatyrę 
stacionaraus įkurdinimo, tuo tarpu kitiems ryšių su šeima atkūrimas nėra aktualus ar 
tinkamas. Strategijos turėtų aiškiai pažymėti, kad vaiko teisių požiūris turi būti taikomas 
kiekviename kontekste. Administracinė našta ir prieigos prie vaiko apsaugos sistemų 
uždelsimas turėtų būti sumažintas. Informacija turi būti teikiama vaikams palankiu ir 
prieinamu formatu, o gatvės vaikai turėtų būti remiami, kad suprastų vaiko apsaugos 
sistemas ir gebėtų jose susigaudyti.

8 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 16 (2013) dėl valstybės įsipareigojimų, susijusių su verslo sektoriaus poveikiu vaikų teisėms 
8 paragrafą.

9 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 5 (2003) dėl bendrųjų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemonių 42–44 paragrafus; 
Bendrojo komentaro Nr. 7 (2005) dėl vaiko teisių įgyvendinimo ankstyvojoje vaikystėje 25 paragrafą ir Bendrojo komen-
taro Nr. 16 25 paragrafą.
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Su vaikais bendraujančių asmenų gebėjimų stiprinimas

18. Valstybės turėtų investuoti į kokybišką visų specialistų, kurie gali tiesiogiai ar netiesiogiai 
susidurti su gatvės vaikais, pradinį ir pagrindinį praktinį mokymą apie vaiko teises, vaiko 
apsaugą ir vietinį gatvės vaikų kontekstą tokiose srityse, kaip politikos formavimas, teisė-
sauga, teisingumas, švietimas, socialinis darbas ir psichologija. Mokymai gali apimti nevals-
tybinių veikėjų patirtį ir turėtų būti integruoti atitinkamų mokymo įstaigų mokymo pro-
gramose. Papildomas išsamus mokymas apie vaiko teisių požiūrį, psichologinę paramą ir 
galių vaikui suteikimą būtinas su gatvės vaikais dirbantiems specialistams kaip svarbi jų 
įgaliojimų dalis, pavyzdžiui gatvėje dirbantiems socialiniams darbuotojams ir specializuo-
tiems policijos vaiko apsaugos padaliniams. Informavimo programos ir darbas gatvėje yra 
svarbus praktinio mokymo metodas. Pagrindinis ir specializuotas mokymas turėtų apim-
ti požiūrio ir elgesio pokyčius, taip pat žinių perdavimą ir įgūdžių tobulinimą, paskatinti 
tarpsektorinę kooperaciją ir bendradarbiavimą. Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos 
turėtų suprasti ir paremti gyvybiškai svarbų socialinių darbuotų, įskaitant gatvėje dirbančių 
darbuotojų, vaidmenį, atliekant ankstyvąjį nustatymą, teikiant pagalbą šeimoms, auginan-
čios riziką patiriančius vaikus, ir gatvės vaikams. Specialistai turėtų dalyvauti veiklos pro-
cedūrų, geros praktikos gairių, strateginių direktyvų, planų, veiklos standartų ir drausmės 
kodeksų rengimo procesuose, taip pat turėtų sulaukti paramos, kad visa tai praktiškai įgy-
vendintų. Valstybės turėtų skatinti kitų suinteresuotųjų šalių, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai 
susiduria su gatvės vaikais, pavyzdžiui, transporto darbuotojų, žiniasklaidos atstovų, ben-
druomenės ir dvasinių / religinių vadovų bei privataus sektoriaus veikėjų, kurie turėtų būti 
raginami priimti Vaiko teisių ir verslo principus, sensibilizavimą ir mokymą.10 

Paslaugų teikimas

19. Valstybės turėtų imtis veiksmų, kad užtikrintų gatvės vaikų galimybę gauti prieigą prie 
pagrindinių paslaugų, tokių kaip sveikatos, švietimo, teisingumo, kultūros, sporto ir 
informavimo paslaugos. Valstybės turėtų garantuoti, kad jų vaiko apsaugos sistemos 
teiktų specializuotas paslaugas gatvėse, o jų teikime dalyvautų apmokyti socialiniai 
darbuotojai, puikiai išmanantys vietos gatvių ryšius ir gebantys padėti vaikams atkur-
ti ryšius su šeimomis, vietos bendruomenėmis ir platesniąja visuomene. Tai nebūtinai 
reiškia, kad vaikai privalo atsisakyti gatvės ryšių. Tokia intervencija turėtų užtikrinti jų 
teises. Prevencija, ankstyvoji intervencija ir paramos gatvėse paslaugos yra vienas kitą 
sustiprinantys elementai, kurie suteikia priežiūros tęstinumą pagal veiksmingą ilgalai-
kę ir holistinę strategiją. Nors valstybės yra pagrindinės pareigų vykdytojos, pilietinės 
visuomenės vykdomos veiklos gali prisidėti prie valstybių pastangų kurti ir teikti nova-
toriškas ir individualizuotas paslaugas.

Įgyvendinimas vietos valdžios lygiu

20. Sėkmingos iniciatyvos remiasi visapusišku vietos kontekstų supratimu ir individuali-
zuotos pagalbos vaikui teikimu. Būtina kruopščiai apsvarstyti iniciatyvas, kad proceso 
eigoje nebūtų prarasti vaikai. Valstybės turėtų skatinti ir remti vietines, partneryste pa-
remtas, specializuotas intervencijas, kurios būtų pagrįstos vaiko teisių požiūriu, taip pat 

10 Žr. http://childrenandbusiness.org ir bendrąjį komentarą Nr. 16.
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nedideles ir lanksčias tinkamus biudžetus turinčias intervencijas, kurioms dažniausiai 
vadovauja vietinės patirties turinčios pilietinės visuomenės organizacijos. Šias interven-
cijas turėtų koordinuoti vietos valdžios institucijos ir per nacionalinę vaiko apsaugos sis-
temą remti valstybė. Jos taip pat galėtų pasinaudoti privataus sektoriaus parama, skir-
ta gebėjimų stiprinimo ištekliams ir organizaciniams įgūdžiams, taip pat akademinės 
aplinkos parama mokslinių tyrimų pajėgumams, kad būtų galima priimti įrodymais pa-
grįstus sprendimus. Vaikams palankūs miestai ir bendruomenės prisideda prie pripaži-
nimo atmosferos ir suteikia pagrindą socialiniams tinklams ir bendruomenės pagrindu 
veikiančioms gatvės vaikams skirtoms apsaugos sistemoms. Gatvės vaikai turėtų būti 
skatinami dalyvauti vietos decentralizuotame, „iš apačios į viršų“ planavimo procese.

Stebėsena ir atskaitomybė 

21. Veiksmingas teisės aktų, politikų ir paslaugų įgyvendinimas priklauso nuo aiškių, skaidriai 
ir tvirtai įvykdytų stebėsenos ir atskaitomybės mechanizmų. Valstybės turėtų remti gatvės 
vaikų dalyvavimą, taip pat ir dalyvavimą socialinės atskaitomybės mechanizmuose, to-
kiuose kaip valstybių ir nevalstybinių veikėjų koalicijose, komitetuose ar darbo grupėse, 
kurios stebi viešąją politiką, didžiausią dėmesį skirdamos gatvės vaikams. Vaiko teisių kon-
vencijos įgyvendinimą remiančios ir stebinčios nepriklausomos žmogaus teisių instituci-
jos,11 pvz., vaiko teisių ombudsmenas, turi būti lengvai pasiekiamos gatvės vaikams.

Galimybė kreiptis į teismą ir teisių gynimo priemonės

22. Nuo žmogaus teisių pažeidimų nukentėję ar juos išgyvenę gatvės vaikai privalo turėti 
teisę į veiksmingas teisines ar kitas teisių gynimo priemones, įskaitant teisinį atstovavi-
mą. Tokios priemonės apima pačių vaikų ir (arba) juos atstovaujančių suaugusiųjų priei-
gą prie individualių skundų mechanizmų, taip pat teisminius ir neteisminius žalos at-
lyginimo mechanizmus vietos ir nacionaliniu lygiu, įskaitant nepriklausomas žmogaus 
teisių institucijas. Kai išnaudojamos nacionalinės teisių gynimo priemonės, turi būti 
prieinami galiojantys tarptautiniai žmogaus teisių mechanizmai, įskaitant procedūras, 
nustatytas Vaiko teisių konvencijos fakultatyviniame protokole dėl pranešimo procedū-
ros. Kompensavimo priemonės gali apimti restituciją, kompensaciją, reabilitaciją, įsipa-
reigojimo įvykdymą ir garantijas, kad teisių pažeidimai nepasikartos.12 

Duomenų rinkimas ir tyrimai

23. Valstybės, bendradarbiaudamos su akademine aplinka, pilietine visuomene ir privačiu 
sektoriumi, turėtų sukurti sistemingus, teises gerbiančius, dalyvaujamuosius mecha-
nizmus, skirtus duomenims rinkti ir dalintis išskaidyta informacija apie gatvės vaikus. 
Valstybės privalo užtikrinti, kad tokios informacijos rinkimas ir naudojimas tokių vai-
kų nestigmatizuos ir jiems nepakenks. Duomenų apie gatvės vaikus rinkimas turėtų 
būti integruotas nacionaliniame duomenų apie vaikus rinkimo procese, užtikrinant, 
kad nacionaliniai duomenys nepasikliaus vien tik namų ūkių apklausomis, bet įtrauks 
ir ne namų aplinkoje gyvenančius vaikus. Gatvės vaikai turėtų dalyvauti, nustatant ty-
rimų tikslus ir darbotvarkę, taip pat informacijos rinkimo, tyrimų analizės ir platinimo  

11 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 2 (2002) dėl nepriklausomų nacionalinių žmogaus teisių institucijų vaidmens, skatinant ir 
saugant vaiko teises 2 ir 15 paragrafus.

12 Žr. www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
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procesuose, siekiant informuoti politikos formavimo institucijas ir sukurti specializuotas 
intervencijas.13 Situacija gatvėje sparčiai keičiasi, todėl tyrimai turi būti atlikti periodiš-
kai, siekiant užtikrinti, kad politikos ir programos atsižvelgtų į naujausią informaciją.

 

V. PAGRINDINIAI SU GATVĖS VAIKAIS SUSIJĘ VAIKO TEISIŲ  
KONVENCIJOS STRAIPSNIAI

Apžvalga

24. Visos Vaiko teisių konvencijoje ir fakultatyviniuose protokoluose nurodytos teisės yra tarpu-
savyje susijusios ir nedalomos gatvės vaikų ar bet kurių vaikų atžvilgiu. Šis bendrasis komen-
taras turėtų būti skaitomas kartu su kitais komiteto bendraisiais komentarais. Jame didžiau-
siais dėmesys skiriamas tiems straipsniams, kurie yra ypač svarbūs gatvės vaikams ir nebuvo 
akcentuojami kituose komiteto komentaruose. Pavyzdžiui, nors su smurtu, švietimu, nepilna-
mečių justicija ir sveikata susijusios nuostatos yra neabejotinai svarbios, jos čia pateikiamos 
kaip gana trumpos nuorodos į kitus bendruosius komentarus. Kita vertus, kai kurie kiti straips-
niai yra kruopščiau nagrinėjami, atsižvelgiant į jų pasekmes gatvės vaikams ir į tai, kad Komi-
tetas jų dar išsamiai nenagrinėjo. Toliau nagrinėjami parinkti straipsniai nereiškia civilinių ir 
politinių teisių dominavimo socialinių, ekonominių ir kultūrinių gatvės vaikų teisių atžvilgiu.

 

A. VAIKO TEISIŲ POŽIŪRIU SVARBŪS STRAIPSNIAI

2 straipsnis dėl nediskriminavimo

Nediskriminavimas dėl socialinės kilmės, turtinės padėties, gimimo ar kokio kito statuso

25. Valstybės gerbia ir garantuoja visas šioje Konvencijoje numatytas teises kiekvienam vai-
kui, priklausančiam jų jurisdikcijai, be jokios diskriminacijos. Tačiau diskriminacija yra 
viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių vaikai atsiduria gatvėje. Tuomet vaikai yra diskri-
minuojami dėl jų ryšių su gatve, t. y. dėl jų socialinės kilmės, turtinės padėties, gimimo 
ar kito statuso, o tokia diskriminacija turi visą gyvenimą trunkančių neigiamų pasekmių. 
Komitetas aiškina terminą „kitas statusas“ pagal Konvencijos 2 straipsnį, kad įtrauktų 
vaiko, jo tėvų ar kitų šeimos narių gatvės situaciją.

Sisteminė diskriminacija14

26. Diskriminacija gali būti tiesioginė ir netiesioginė.15 Tiesioginė diskriminacija apima 
„benamystei įveikti“ skirtus neproporcingus politikos metodus, kurie taiko represines  

13 Žr. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) instrukciją „Žmogaus teisėmis grįstas požiūris į duo-
menis“, prieiga per internetą www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf.

14 Žr. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 20 (2009) dėl ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių nediskriminavimo 12 paragrafą.

15 Ten pat, 10 paragrafas.
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pastangas, siekiant užkirsti kelią elgetavimui, dykinėjimui, valkatavimui, bėgimui iš namų 
ar veiksmams, būtiniems išgyventi, pavyzdžiui, tik nepilnamečių įvykdomų nusikaltimų 
kriminalizavimą,16 gatvių valymus arba gaudymą, policijos vykdomą tikslinį smurtą, prie-
kabiavimą ar prievartavimą. Tiesioginė diskriminacija taip pat gali apimti policijos atsisa-
kymą priimti gatvės vaikų pranešimus apie vagystes ar smurtą, diskriminuojantį elgesį 
nepilnamečių justicijos sistemose, socialinių darbuotojų, mokytojų ar sveikatos priežiūros 
specialistų atsisakymą dirbti su gatvės vaikais, taip pat bendraamžių ir mokytojų mokyk-
lose vykdomą priekabiavimą, pažeminimą ir patyčias. Netiesioginė diskriminacija apima 
politikas, dėl kurių negaunamos pagrindinės paslaugos, tokios kaip sveikatos priežiūros ar 
švietimo paslaugos, nes reikalaujama už tokias paslaugas sumokėti ar pateikti tapatybės 
dokumentą. Net jeigu gatvės vaikai nėra atskirti nuo pagrindinių paslaugų, jie gali būti 
izoliuoti tokiose sistemose. Vaikai gali susidurti su daugybe susikertančių diskriminacijos 
formų, pavyzdžiui, diskriminacija dėl lyties, seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės / 
išraiškos, negalios, rasės, tautybės, vietinio statuso,17 imigracijos statuso ir kito mažumos 
statuso, ypač todėl, kad mažumos grupės dalis dažnai yra neproporcingai didelė gatvės 
vaikų tarpe. Diskriminaciją patiriantys vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl susiduria su di-
desne smurto, prievartos, išnaudojimo, lytiškai plintančių ligų, įskaitant ŽIV, grėsme, be to, 
kyla didesnė rizika sveikatai ir vystymuisi.18  Valstybėms primenama, kad nediskriminavi-
mo teisės garantavimas yra ne tik pasyvus įsipareigojimas, siekiant uždrausti bet kokias 
diskriminacijos formas, bet taip pat reikalauja aktyvių priemonių, kurios visiems vaikams 
užtikrintų veiksmingas lygias galimybes naudotis Konvencijoje nurodytomis teisėmis. 
Tam reikia teigiamų priemonių, kurių tikslas – ištaisyti esminės nelygybės situaciją.19 Siste-
minė diskriminacija reaguoja į teisinius ir politikos pokyčius, todėl gali būti sprendžiama 
juos pasitelkiant. Gatvės vaikai pažymėjo, kad diskriminacija ir neigiamas visuomenės po-
žiūris, su kuriuo jie susiduria, kelia susirūpinimą ir prašė, kad būtų taikomos sąmoningumą 
didinančios ir švietimo priemonės, padėsiančios tam pasipriešinti.

Diskriminacijos panaikinimas

27. Diskriminacija gali būti oficialiai panaikinta, užtikrinant, kad valstybės konstitucija, įstaty-
mai ir politikos nediskriminuotų gatvės situacijos pagrindu, ir iš esmės panaikinta, skiriant 
pakankamą dėmesį gatvės vaikams kaip grupei, kuri susiduria su nuolatiniu išankstiniu 
nusistatymu ir kuriai būtinos pozityvios priemonės.20 Laikinosios specialiosios priemonės, 
kurios pagreitintų arba apsiektų gatvės vaikų de facto lygybę, neturėtų būti laikomos dis-
kriminacija. Valstybės turėtų užtikrinti, kad gatvės vaikai būtų lygūs prieš įstatymą, bet 
kokia diskriminacija dėl gatvės situacijos būtų uždrausta, skatinimas diskriminuoti ir prie-
kabiauti21 būtų sprendžiamas, kad iš gatvės vaikų ir jų šeimų nebūtų savavališkai atima-
mas turtas, komendanto valandos būtų teisingos, proporcingos ir nediskriminuojančios. 
Valstybės privalo remti kūrybines meno, kultūrines ir (arba) sporto programas, kurioms 

16 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 4 (2003) dėl paauglių sveikatos ir vystymosi Vaiko teisių konvencijos kontekste 12 paragrafą 
ir Bendrojo komentaro Nr. 10 (2007) dėl vaiko teisių nepilnamečių justicijoje 8–9 paragrafus.

17 Žr. Bendrąjį komentarą Nr. 11 (2009) dėl vietinių vaikų ir jų teisių pagal Vaiko teisių konvenciją.
18 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 4 6 paragrafą ir bendrojo komentaro Nr. 3 7 paragrafą.
19 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 14 14 paragrafą.
20 Žr. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 20 8 paragrafą.
21 Ten pat, 7 paragrafas.
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vadovauja arba kuriose dalyvauja gatvės vaikai. Šios programos kartu su specialistais ir 
bendruomenėmis, kitais vaikais ir platesniąja visuomene per abipusį dialogą ir sąveiką pa-
deda atkreipti dėmesį į klaidingą supratimą ir įveikti kliūtis. Tokios programos gali apimti 
gatvės cirką, teatrą, muziką, meną, sporto rungtynes. Valstybės, remdamosi vaiko teisių 
požiūriu, turėtų dirbti kartu su spauda, televizija ir radiju, taip pat socialine žiniasklaida, 
kad platintų ir stiprintų sensibilizacijos ir stigmatizacijos panaikinimo žinutes ir pasakoji-
mus. Žiniasklaida dažnai paskatina realybei neproporcingą visuomenės baimę dėl gatvės 
vaikų įvykdytų nusikaltimų, todėl turėtų būti aktyviai skatinama naudoti tikslius duome-
nis ir įrodymus, taip pat laikytis vaiko apsaugos standartų, kad būtų apsaugotas vaikų oru-
mas, fizinis saugumas ir psichologinis integralumas.

3 straipsnio 1 dalis dėl vaiko interesų

28. Su šiais įsipareigojimais susietos teisės vaiko teisių požiūriu yra svarbiausios, siekiant 
užtikrinti gatvės vaikų holistinį fizinį, psichologinį ir moralinį vientisumą ir remti jų oru-
mą. Šie vaikai buvo pripažinti kaip esantys labai pažeidžiami. Komitetas jau nurodė, kad 
vaiko interesai konkrečioje pažeidžiamumo situacijoje nebus tokie patys kaip visų vaikų 
toje pačioje pažeidžiamumo situacijoje. Valdžios institucijos ir sprendimus priimantys 
asmenys turi atsižvelgti į įvairias kiekvieno vaiko pažeidžiamumo rūšis ir laipsnius, nes 
kiekvienas vaikas yra unikalus, todėl kiekviena situacija turi būti įvertinta pagal to vaiko 
unikalumą.22 Šiame kontekste „pažeidžiamumas“ turėtų būti vertinamas kartu su atskiro 
gatvės vaiko atsparumu ir pasitikėjimu savimi.

6 straipsnis dėl teisės gyventi, išgyventi ir vystytis

Teisė gyventi

29. Gatvės vaikai susiduria su pavojais, inter alia, apimančiais valstybės agentų be teismo 
įvykdytus nužudymus, suaugusiųjų ar bendraamžių įvykdytas žmogžudystes, įskaitant 
žmogžudystes, susijusias su vadinamuoju linčo teismu, ir bendravimą su nusikaltėliais 
ar gaujomis ir (arba) buvimą jų taikinyje, taip pat tuomet, kai valstybė neužkerta kelio 
tokiems nusikaltimams, galimai gyvybei pavojingas sąlygas, susietas su pavojingomis 
vaikų darbo formomis, eismo įvykius,23 piktnaudžiavimą priklausomybę sukeliančio-
mis medžiagomis, komercinio pobūdžio seksualinį išnaudojimą ir nesaugaus sekso 
praktikas, mirtį, ištinkančią dėl prieigos prie tinkamos mitybos, sveikatos priežiūros ir 
prieglobsčio trūkumo. Teisė gyventi neturėtų būti aiškinama siaurai.24 Ši teisė siejasi su 
asmenų teise būti apsaugotais nuo veiksmų ar neveikimo, kuriais siekiama arba kurie 
gali sukelti nenatūralią ar priešlaikinę mirtį, ir mėgautis oriu gyvenimu. 1999 m. Ameri-
kos žmogaus teisių teismas, nagrinėdamas bylą dėl trijų gatvės vaikų ir dviejų jaunuolių 
kankinimo ir nužudymo, kuriuos 1990 m. įvykdė policija, nusprendė, kad savavališkas 
gyvybės atėmimas neapsiriboja neteisėta žmogžudyste, tačiau įtraukia ir teisės oriai 
gyventi atėmimą. Ši teisės gyventi koncepcija apima ne tik pilietines ir politines, bet ir 

22 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 14 75–76 paragrafus.
23 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 4 21 paragrafą.
24 Parengiamieji Konvencijos darbai nurodo, kad teisės gyventi, išgyventi ir vystytis pagal 6 straipsnį buvo suprantamos 

kaip viena kitą papildančios, o ne nesuderinamos, ir kad straipsnis nurodo teigiamus įsipareigojimus (E/CN.4/1988/28).
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ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Poreikis apsaugoti labiausiai pažeidžiamus 
asmenis (gatvės vaikų atveju) neabejotinai reikalauja, kad teisė gyventi būtų aiškinama 
taip, kad toks apibrėžimas apimtų minimalias oriam gyvenimui būtinas sąlygas.25

30. Komitetas jau akcentavo, kad augimas absoliutaus skurdo sąlygomis, kelia grėsmę vaikų 
galimybei išgyventi, jų sveikatai ir kenkia pagrindinei gyvenimo kokybei.26

Teisė išgyventi ir vystytis

31. Komitetas tikisi, kad valstybės „vystymąsi“ aiškina kaip holistinę sąvoką, apimančią vaiko 
fizinį, protinį, dvasinį, moralinį, psichologinį ir socialinį vystymąsi. Gatvės vaikų pasirin-
kimas veiklų ir elgesio, iš kurių gali rinktis, kad išgyventų ir vystytųsi viešosiose erdvėse, 
atžvilgiu yra ribotas. Valstybių įsipareigojimai pagal 6 straipsnį reikalauja skirti ypatingą 
dėmesį vaikų elgesiui ir gyvenimo būdui, net jeigu jie neatitinka tam tikrose bendruo-
menėse ar visuomenėse nustatytų standartų, kurie pagal dominuojančias kultūrines 
normas laikomi priimtinais tam tikrose amžiaus grupėse. Programos gali būti veiksmin-
gos tik tada, kai jos pripažįsta realybę, su kuria susiduria gatvės vaikai.27 Intervencijos 
turėtų palaikyti atskirus gatvės vaikus, kad būtų pasiektas optimalus jų vystymasis,28 
didinant teigiamą jų indėlį visuomenėje.

Oraus gyvenimo garantija

32. Valstybės privalo gerbti gatvės vaikų orumą ir teisę gyventi, išgyventi ir vystytis, atsi-
sakydamos valstybės vykdomo smurto, dekriminalizuodamos išgyventi būtiną elgesį 
ir tik nepilnamečių įvykdomus nusikaltimus, taip pat apsaugoti gatvės vaikus nuo tre-
čiųjų asmenų sukeltos skriaudos ir įgyvendinti jų teisę gyventi, išgyventi ir vystytis, su-
kurdamos ir įgyvendindamos holistines ilgalaikes strategijas, kurios remiasi vaiko teisių 
požiūriu, kad gatvės vaikai pasiektų visišką savo potencialą. Valstybės turėtų pagelbėti 
patikimiems ir palaikantiems suaugusiesiems, pvz., šeimos nariams, valstybės ar pilieti-
nės visuomenės paskirtiems socialiniams darbuotojams, psichologams, gatvėje dirban-
tiems darbuotojams arba mentoriams, kad jie padėtų gatvės vaikams. Valstybės taip 
pat turėtų įdiegti procedūrinę ir praktinę laidojimo organizavimo tvarką, kad užtikrintų 
gatvėse mirusių vaikų orumą ir pagarbą.

12 straipsnis dėl teisės būti išgirstam29

33. Gatvės vaikai susiduria su ypatingomis kliūtimis, kad galėtų būtų išgirsti, todėl Komite-
tas ragina valstybes imtis aktyvių priemonių, kad tokios kliūtis būtų įveiktos. Valstybės 
ir tarpvyriausybinės organizacijos turėtų gatvėms vaikams suteikti (ir palaikyti pilietinės 
visuomenės organizacijas, kad jos suteiktų) palaikančią ir palankią aplinką, kad gatvės 
vaikai būtų išgirsti teisminiuose ir administraciniuose procesuose, galėtų vykdyti savo 

25 Bendroji nuomonė, Villagrán Morales et al v. Guatemala, Amerikos žmogaus teisių teismas, 1999 m. lapkričio 19 d. Prieiga 
per internetą www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.pdf.

26 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 7 26 paragrafą.
27 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 3 11 paragrafą.
28 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 5 12 paragrafą.
29 Bendrasis komentaras Nr. 12 (2009) dėl vaiko teisės būti išgirstam.
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iniciatyvas, visiškai dalyvauti politikos ir programų konceptualizavimo, kūrimo, įgyven-
dinimo, koordinavimo, stebėsenos, peržiūros ir komunikacijos procesuose bendruo-
meniniu ir nacionaliniu lygiu, įskaitant per žiniasklaidos priemones. Intervencijos yra 
naudingiausios gatvės vaikams, kai patys vaikai aktyviai dalyvauja poreikių vertinimo, 
sprendimų kūrimo, strategijų formavimo ir jų vykdymo procesuose, ir nėra suvokiami 
kaip objektai už kuriuos yra priimami sprendimai. Valstybės, kurdamos prevencines ir 
atsako strategijas, taip pat turėtų išgirsti susijusius suaugusiuosius, tokius kaip šeimos 
ir bendruomenės narius, specialistus ir gynėjus. Intervencijos turėtų palaikyti atskirus 
gatvės vaikus, kad jie galėtų pasinaudoti savo teisėmis ir ugdyti įgūdžius, atsparumą, 
atsakomybę ir pilietiškumą pagal didėjančius jų sugebėjimus. Valstybės turėtų palai-
kyti ir skatinti gatvės vaikus formuoti vaikų vadovaujamas organizacijas ir iniciatyvas, 
kurios sudarytų sąlygas prasmingam dalyvavimui ir atstovavimui.30 Prireikus ir tinkamai 
užtikrinus, gatvės vaikai, pasidalindami savo patirtimi, gali didinti sąmoningumą, kad 
mažėtų stigmatizavimas ir diskriminacija, taip pat būtų galima padėti kitiems gatvėje 
atsidūrusiems vaikams.

4 straipsnis dėl tinkamų priemonių

34. Vadovaudamosi 4 straipsniu, valstybės imasi visų tinkamų teisėkūros, administraci-
nių ar kitų priemonių, kad įgyvendintų Konvencijoje pripažintas teises. Tai taikoma 
visiems vaikams be jokios diskriminacijos, ypatingą dėmesį atkreipiant į labiausiai 
nepalankioje padėtyje esančias grupes, kurios apima ir gatvės vaikus.31 Kiekviena 
valstybė turi minimalią pagrindinę prievolę užtikrinti, kad būtų įgyvendinti bent 
mažiausi esminiai kiekvienos socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės lygiai.32 
Valstybės turėtų užtikrinti, kad tokie principai būtų taikomi ir gatvės vaikams. Turi-
mų išteklių trūkumas nėra pagrįstas argumentas per se valstybėms nesilaikyti šios 
pagrindinės prievolės. Komitetas jau yra pareiškęs, kad jokios regreso tvarka taiko-
mos priemonės, net ir ekonominės krizės laikotarpiu, negali pažeisti neatidėliotinų 
ir minimalių pagrindinių prievolių, susijusių su vaikų teisėmis.33 Valstybės turėtų už-
tikrinti, kad ekonominės krizės metu regreso tvarka taikomos priemonės nedarytų 
įtakos gatvės vaikams.

5 straipsnis dėl pakreipimo ir vadovavimo pagal didėjančius sugebėjimus

35. Siekdamos sustiprinti prevenciją, valstybės turėtų stiprinti tėvų, išplėstinių šeimų, tei-
sėtų globėjų ir bendruomenės narių gebėjimus tinkamai vaiką pakreipti ir jam va-
dovauti, ir padėti jiems atsižvelgti į vaiko nuomones pagal jo (jos) amžių ir brandą, 
suteikti saugią ir palankią aplinką, kurioje vaikas galėtų vystytis, pripažinti vaiką kaip 
aktyvų teisių turėtoją, kuris vystydamasis gali vis labiau pasinaudoti šiomis teisėmis, 
esant tinkamam pakreipimui ir vadovavimui. Komitetas jau detalizavo didėjančių vai-
ko gebėjimų principą. Pagal šį principą kuo daugiau vaikas žino, patyrė ir supranta, 

30 Ten pat, 128 paragrafas.
31 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 5 8 paragrafą.
32 Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 3 (1990) dėl valstybių dalyvių įsipareigojimų 

pobūdžio 10 paragrafas.
33 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 19 (2016) dėl valstybės biudžeto vaikų teisėms įgyvendinti 31 paragrafą.
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tuo labiau tėvai ar teisėti globėjai privalo keisti pakreipimą ir vadovavimą į primini-
mus ir patarimus, o vėliau pereiti prie bendravimo lygiomis sąlygomis.34 Gatvės vaikų 
pakreipimas ir vadovavimas jiems turi būti labai jautrus, gerbiantis jų gyvenimo patir-
tį. Dauguma gatvės vaikų palaiko ryšius su šeimomis ir esama įrodymų, kad egzistuoja 
veiksmingi būdai tiems šeimos ryšiams stiprinti. Jeigu gatvės vaikai turi mažai arba 
iš viso neturi teigiamų ryšių su tėvais, išplėstine šeima ar teisėtais globėjais, tuomet 
didesnę svarbą įgyja bendruomenės narių vaidmuo, kaip tai nurodyta 5 straipsnyje. 
Visa tai apima patikimų su pilietinės visuomenės organizacijomis susijusių suaugusių-
jų paramą.

B. PILIETINĖS TEISĖS IR LAISVĖS

15 straipsnis dėl teisės į asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę

Apžvalga

36. Gatvės vaikų gyvenimo realijos neatitinka tradicinių vaikystės apibrėžimų ar konceptu-
alizacijų. Todėl valstybių taikomi 15 straipsnio apribojimai dėl viešųjų erdvių turi nepro-
porcingą poveikį gatvės vaikams. Valstybės turėtų užtikrinti, kad jų prieiga prie politinės 
ir viešosios erdvių, skirtų asociacijoms ir taikiems susirinkimas, nebūtų draudžiama dis-
kriminuojančiu būdu.

Pilietinė ir politinė erdvė

37. Asociacijos ir taikūs susirinkimai yra būtini gatvės vaikams, kad jie galėtų reikalauti 
savo teisių, pavyzdžiui, per dirbančių vaikų sąjungas ir vaikų vadovaujamas asociaci-
jas. Tačiau Komitetas savo baigiamosiose pastabose reguliariai išreiškė susirūpinimą 
dėl politinių erdvių, kuriose vaikai galėtų pasisakyti, stokos. Gatvės vaikų, kurie dažnai 
neturi ryšių su patikimu suaugusiuoju, reikalingu norint teisiškai įregistruoti organi-
zaciją, patiriami suvaržymai yra ypač stiprūs. Gatvėms vaikams gali trūkti paramos, 
pildant būtinus dokumentus, gaunant prieigą prie informacijos, kad galėtų sukurti 
asociaciją ir taikių susirinkimų iniciatyvas. Gatvės vaikai gali gauti užmokestį už tai, 
kad dalyvautų protestuose ar susirinkimuose ir taip padidintų dalyvaujančių asmenų 
skaičių. Jie gali lengviau pasiduoti išnaudojimui ir gali nežinoti apie dalyvavimo to-
kiuose renginiuose pasekmes, o tai iškelia sudėtingus klausimus dėl poreikio išlaikyti 
apsaugos ir dalyvavimo teisių pusiausvyrą. Tačiau Komitetas savo baigiamosiose pas-
tabose išreiškė nuomonę, kad tokia situacija neturėtų būti naudojama kaip pasiteisi-
nimas apriboti jų teisę į asociacijas ir taikius susirinkimus. Pagal 15 straipsnį valstybės 
privalo įgalinti gatvės vaikus pasinaudoti savo dalyvavimo teisėmis ir pasipriešinti su-
augusiųjų pasisavinimui ir manipuliacijai.

Viešosios erdvės 

38. Komitetas akcentuoja ne tik asociacijas ir taikius susirinkimus pilietinių ir politinių teisių 
kontekste, bet taip pat pabrėžia, kad būtina gerbti gatvės vaikų pasirinkimą vienytis 

34 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 12 (2009) dėl vaiko teisės būti išgirstam 84 paragrafą ir Bendrojo komentaro Nr. 14 44 paragrafą.
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viešosiose erdvėse, nepažeidžiant viešosios tvarkos, įgyvendinti savo išgyvenimo ir vys-
tymosi teises (6 straipsnis), teises į poilsį ir laisvalaikį (31 straipsnis),35 kurti tinklus ir or-
ganizuoti savo socialinį gyvenimą, taip pat kaip pagrindinį jų gyvenimo aspektą. Gatvės 
vaikams toks susirinkimo būdas yra jų gyvenimo dalis, kuri ne visada gali būti suskirstyta 
į atskiras veiklas, tokias kaip valgymas, miegas ar poilsis. Nuo gatvės nepriklausantiems 
vaikams tokia bendra koegzistencija dažniausiai vyksta šeimos namų ūkio ar mokyklos 
aplinkoje, tuo tarpu gatvės vaikams – viešosiose erdvėse. Tokie vaikai turi turėti saugią 
vietą, kurioje galėtų pasinaudoti savo teise į asociacijas. Ši teisė šiame komentare aiški-
nama kartu su kitomis Konvencijos saugomomis teisėmis kaip „laiko leidimas kartu su 
kitais viešosiose erdvėse“. Komitetas išnagrinėjo mažėjančią toleranciją vaikams viešo-
siose erdvėse 31 straipsnio atžvilgiu.36 Šiame bendrajame komentare susirūpinimas dėl 
mažėjančios tolerancijos yra plačiau nagrinėjamas ir paliečia vaikų naudojimąsi viešo-
siomis erdvėmis kitais 31 straipsnyje nenumatytais tikslais.

15 straipsnio apribojimai

39. Vadovaujantis 15 straipsnio 2 dalimi, policijos pajėgų naudojimas arba kitos su viešąja 
tvarka susijusios priemonės yra leidžiamos tik tada, kai tokios priemonės yra taikomos 
pagal įstatymą, apima individualų, o ne kolektyvinį vertinimą, laikosi proporcingumo 
principo ir reiškia mažiausią intervencijos galimybę. Tokios priemonės neturėtų būti 
taikomos grupei ar kolektyviniu pagrindu.37 Tai reiškia, kad gatvės vaikų atžvilgiu vyk-
domas priekabiavimas, smurtas, gaudymai ir gatvių valymai, įskaitant didelių politinių, 
viešųjų ar sporto renginių kontekste, arba kitos intervencijos, kurios riboja ar trukdo 
pasinaudoti teisėmis į asociacijas ir taikius susirinkimus, prieštarauja 15 straipsnio 2 da-
lyje numatytai nuostatai. Teisiškai įsteigtų dirbančių vaikių sąjungų ir gatvės vaikų vado-
vaujamų organizacijų nepripažinimas ir (arba) reikalavimas pateikti licencijas, prie ku-
rių gatvės vaikai neturi pagrįstos prieigos, reiškia tokių vaikų diskriminaciją ir nesilaiko  
15 straipsnio 2 dalies nuostatos.

Įgyvendinimo priemonės

40. Valstybės neturėtų bausti gatvės vaikų ar juos savavališkai šalinti iš viešųjų erdvių, kurio-
se jie bendrauja ir taikiai renkasi. Sankcijos turi būti taikomos pažeidusiems šią vaikų tei-
sę. Būtinas specialus mokymas, kurio tikslas – stiprinti policijos ir saugumo pajėgų suge-
bėjimus elgtis su viešąja tvarka susijusiose situacijose taip, kad būtų išlaikoma pagarba 
gatvės vaikų teisėms.38 Vietinės valdžios potvarkiai turėtų būti peržiūrėti, kad atitiktų 15 
straipsnio 2 dalį. Valstybės turėtų remti pozityvias priemones, tokias kaip gatvės vaikų 
įgalinimą, pasitelkiant mokymus apie vaiko teises ir gyvenimo įgūdžių ugdymą, suinte-
resuotųjų šalių rengimą priimti tokių vaikų per asociacijas ir susirinkimus išreikštą nuo-
monę sprendimų priėmimo procese, ir remti šių vaikų dalyvavimą poilsio, laisvalaikio,  

35 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 17 (2013) dėl vaiko teisės į poilsį, laisvalaikį, žaidimus, rekreacinę veiklą, kultūrinį gyvenimą 
ir menus 21 paragrafą.

36 Ten pat, 37 paragrafas.
37 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 6 (2005) dėl nelydimų ir atskirtų vaikų, esančių ne savo kilmės šalyje 18 paragrafą. Bendra-

sis komentaras Nr. 6 buvo pirmiausia parengtas apie nelydimus ir atskirtus vaikus, kurie kirto tarptautinę sieną. Šiame 
bend rajame komentare Komitetas šį aiškinimą praplečia, kad įtrauktų visus gatvės vaikus.

38 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 13 44 paragrafą.
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meninėje, sportinėje ir kultūrinėje veiklose kartu su kitais bendruomenės vaikais. Teisės 
aktuose neturėtų būti reikalavimo oficialiai registruoti gatvės vaikų asociacijas ar taikius 
susirinkimus, kad būtų taikoma 15 straipsnyje numatyta apsauga.

7 straipsnis dėl gimimo registravimo ir 8 straipsnis dėl identiškumo

41. Galimybės nustatyti asmens tapatybę nebuvimas turi neigiamą poveikį gatvės vaikų 
teisių apsaugai švietimo, sveikatos ir kitų socialinių paslaugų, teisingumo, paveldėjimo 
ir šeimos ryšių atkūrimo atžvilgiu. Valstybės privalo užtikrinti, kad nemokamas, pasie-
kiamas, paprastas ir greitas gimimo registravimas būtų prieinamas bet kokio amžiaus 
vaikams. Gatvės vaikai turėtų būti aktyviai remiami gauti teisėtą tapatybės dokumen-
tą. Valstybės ir vietos valdžios institucijos turėtų numatyti novatoriškus ir lanksčius 
sprendimus, kaip laikinas priemones, pavyzdžiui, neoficialių tapatybės kortelių, kurios 
būtų susietos su pilietinės visuomenės atstovais / adresais ir leistų vaikams tuo metu 
gauti prieigą prie pagrindinių paslaugų ir apsaugos teisingumo sistemoje, išdavimą. 
Turėtų būti priimti novatoriški sprendimai, siekiant įveikti iššūkius, su kuriais susiduria 
gatvės vaikai, nes jie dažnai yra labai mobilūs ir neturi priemonių saugiai laikyti tapa-
tybės dokumentą, kad šis nebūtų pamestas, sugadintas ar pavogtas.

13 straipsnis dėl laisvės išreikšti nuomonę ir 17 straipsnis dėl prieigos prie informacijos

42. Gatvės vaikų teisė gauti, ieškoti ir perduoti bet kokią informaciją apie savo teises yra 
labai svarbi, jeigu tos teisės yra praktiškai suprantamos ir realizuojamos. Kontekstinis ir 
prieinamas švietimas vaiko teisių klausimais padės įveikti dalyvavimo kliūtis, kad gatvės 
vaikų balsas būtų išgirstas. Gatvės vaikai turi turėti prieigą per prieinamus ir tinkamus 
kanalus prie tikslios, kokybiškos, vaikui suprantamos informacijos, susijusios su: (a) vals-
tybės vaidmeniu ir atskaitomybe bei skundų procedūros mechanizmais dėl žalos atlygi-
nimo, susijusio su žmogaus teisių pažeidimu; (b) apsauga nuo smurto; (c) seksualine ir 
reprodukcine sveikata, įskaitant šeimos planavimą ir lytiškai plintančių ligų prevenciją; 
(d) sveika gyvensena, įskaitant mitybą ir fizinį aktyvumą; (e) saugiu ir pagarbiu socialiniu 
ir seksualiniu elgesiu; (f ) nelaimingų atsitikimų prevencija; ir (g) neigiamu piktnaudžia-
vimo alkoholiu, tabaku, narkotinėmis ar pavojingomis medžiagomis poveikiu.

16 straipsnis dėl privatumo, pagarbos ir reputacijos

43. Gatvės vaikai gali patirti ribotą privatumą, dėl to, kad jie privalo vykdyti veiklas viešosio-
se erdvėse. Diskriminacija dėl jų ar jų tėvų arba šeimos padėties gatvėje šiuos vaikus pa-
daro labai pažeidžiamus 16 straipsnyje numatytų pažeidimų atžvilgiu. Komitetas pripa-
žįsta priverstinį iškeldinimą kaip Konvencijos 16 straipsnio pažeidimą, o Žmogaus teisių 
komitetas jau buvo pripažinęs, kad tai yra ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pak-
to 17 straipsnio pažeidimas.39 27 paragrafe išsakytos rekomendacijos dėl stigmatizacijos 
klausimo sprendimo ir 60 paragrafe pateiktos rekomendacijos dėl nediskriminavimo ir 
pagarbaus policijos elgesio pateikia gaires dėl pagarbos ir reputacijos.

 

39 Žr. CCPR/CO/83/KEN 22 paragrafą ir CCPR/C/BGR/CO/3 24 paragrafą.
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C. ŠEIMOS APLINKA IR ALTERNATYVI GLOBA

20 straipsnis dėl teisės į specialią apsaugą ir pagalbą šeimos aplinkos netekusiems vaikams

Globos rūšys

44. Valstybė yra gatvės vaikų, kurie neturi pagrindinio arba įgalioto globėjo, de facto globė-
ja ir privalo pagal 20 straipsnį užtikrinti alternatyvią vaiko, kuris laikinai arba visam laikui 
neteko savo šeimos aplinkos, globą.40 Globa gali apimti praktinę ir moralinę paramą ga-
tvės vaikams, pasitelkiant patikimus gatvėje dirbančius darbuotojus arba bendraamžių 
paramą, nereikalaujant ir neverčiant vaikų atsisakyti savo gatvės ryšių ir (arba) pasirinkti 
alternatyvaus apgyvendinimo galimybes, dienos, bendruomeninius / socialinius cen-
trus, nakvynės namus, laikiną globą grupinio gyvenimo namuose, gyvenimą pas globė-
jus, šeimos ryšių atkūrimą ir nepriklausomą gyvenimą arba ilgalaikės globos galimybes, 
įskaitant, bet neapsiribojant, įvaikinimu. Laisvės atėmimas, pavyzdžiui, sulaikymo ka-
merose ar uždaruose centruose, nėra apsaugos forma.

Vaiko teisių požiūrio taikymas

45. Vaikų kaip aktyvių veikėjų negerbiančios intervencijos perkėlimo iš gatvės į alternaty-
vios globos sistemą proceso metu neveikia. Dažnai vaikai vėl atsiduria gatvėje, kai jie 
pabėga arba tokie įkurdinimai nepasitvirtina. Įkurdinimai nepavyksta tada, kai gatvės 
vaikai siunčiami gyventi į jiems nepažįstamas vietoves pas mažai žinomus giminaičius. 
Valstybės, kurdamos ir teikdamos alternatyvius pasirinkimus pagal vaiko teisių požiū-
rį, užtikrina, kad vaikai nebūtų verčiami priklausyti nuo gatvės ryšių, kad išgyventų ir 
(arba) vystytųsi, kad jie nebūtų verčiami sutikti su įkurdinimu prieš savo valią. Valstybės 
turėtų per teisėkūrą, reglamentavimą ir politikos direktyvas užtikrinti, kad būtų išklau-
syta vaiko nuomonė ir į ją būtų atsižvelgta, priimant sprendimus dėl įkurdinimo, globos 
planų kūrimo ir peržiūros ir susitikimų su šeima.41 Valstybės turėtų gerbti nustatytus 
tarptautinius kriterijus, pagal kuriuos institucionalizacija yra taikoma tik kaip paskutinė 
išeitis,42 užtikrinti, kad vaikai nepapultų į alternatyvią globą be reikalo, o kai alternatyvi 
globa yra teikiama, ji būtų teikiama pagal tinkamas sąlygas, reaguojančias į vaiko teises 
ir geriausius interesus.43 Valstybės turėtų užtikrinti, kad valstybinės ir pilietinės visuome-
nės įsteigtos prieglaudos ir įstaigos būtų saugios ir kokybiškos. Jeigu po konsultacijų su 
gatvės vaikais, įkurdinimas su šeimos nariais yra laikomas geriausia išeitis vaiko intere-
sų atžvilgiu, abi šalys privalo tam gerai pasiruošti, taip pat būtinas tolesnis stebėjimas. 
Dažnai būtinas pereinamasis iš gatvės į ilgalaikio įkurdinimo situaciją laikotarpis, o šio 
laikotarpio trukmę būtina nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju kartu su vaiku. Policijos 
ar kitų sulaikymo kamerų naudojimas vaikams apgyvendinti, kai trūksta alternatyvios 
globos įstaigų, yra nepriimtinas.

40 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 13 33 ir 35 paragrafus.
41 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 12 54 paragrafą, bendrojo komentaro Nr. 6 40 paragrafą ir bendrojo komentaro Nr. 7  

36 paragrafo b dalį.
42 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 3 35 paragrafą
43 Generalinės asamblėjos nutarimo 64/412 „Alternatyvios vaikų globos gairės“ priedas.
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9 straipsnis dėl atskyrimo nuo tėvų

46. Daug gatvės vaikų gyvena kartu su savo šeimomis (arba gatvėje, arba ne) ir (arba) palaiko 
ryšius su šeima, todėl turėtų būti skatinami šiuos ryšius išlaikyti. Valstybės neturėtų atskirti 
vaikų nuo jų šeimų, remdamosi vien gatvėje dirbančios ar gyvenančios šeimos statusu. Be 
to, valstybės neturėtų atskirti gatvės vaikams gimusių kūdikių ar vaikų. Finansinis ir ma-
terialus skurdas arba tiesiogiai ir unikaliai su tokiu skurdu susijusios sąlygos neturėtų būti 
vienintelis pateisinimas atskirti vaikus nuo tėvų, tačiau turėtų būti suvokiamas kaip ženk-
las, kad tokiai šeimai būtina suteikti atitinkamą pagalbą.44 Siekdamos išvengti ilgalaikio 
atskyrimo, valstybės gali remti laikinos, teises gerbiančios vaikų, kurių tėvai, pavyzdžiui, 
migruoja dėl sezoninio darbo tam tikram laikotarpiui per metus, globos galimybes.

3 straipsnio 3 dalis dėl už globą ar apsaugą atsakingų įstaigų, tarnybų ar  
organų standartų ir 25 straipsnis dėl periodinio įkurdinimo vertinimo

47. Svarbu nustatyti, palaikyti ir stebėti valstybinių ir nevalstybinių paslaugų kokybę, kad 
vaikai neatsidurtų gatvėje dėl to, kad jų globos ir apsaugos teisės nebuvo įgyvendintos, 
taip pat jau gatvėje esančių vaikų naudai. Valstybės turėtų teikti kokybiškas, teises ger-
biančias paslaugas ir skatinti pilietinės visuomenės organizacijas elgtis taip pat. Valsty-
bė turėtų palaikyti, finansuoti ir akredituoti su gatvės vaikais dirbančias nevalstybines 
institucijas, tarnybas ir organus. Tokių paslaugų teikime dalyvaujantys darbuotojai turė-
tų būti apmokomi, vadovaujantis 18 paragrafu.

18 straipsnis dėl tėvų atsakomybės

48. Parama tėvams ir teisėtiems globėjams yra būtina, siekiant užkirsti kelią situacijoms, kai 
vaikai atsiduria gatvėje, taip pat stiprinti šeimos susivienijo programas jau gatvėje atsidū-
rusių vaikų atžvilgiu. Valstybės privalo suteikti tinkamą pagalbą tėvams ir teisėtiems glo-
bėjams, vykdant jų su vaikų auginimu susijusias atsakomybes, ir užtikrinti vaiko priežiūros 
institucijų, įstaigų ir paslaugų plėtrą. Valstybės turėtų imtis priemonių panaikinti struktū-
rines jėgas, kurios daro spaudimą rizikingose situacijose atsidūrusioms šeimoms. Pagrin-
diniai klausimai, kuriuos būtina spręsti, apima teisėmis paremtų bendruomenių plėtros 
neturtinguose rajonuose gerinimą, visapusiškų ekonominių ir socialinių saugos sistemų 
steigimą, saugių ir prieinamų dienos centrų ir kitų specialistų paslaugų teikimą, taip pat 
galimybės šeimai gauti tinkamą būstą ir pajamas gerinimą. Be struktūrinių ir politika grin-
džiamų požiūrių pažeidžiamoms šeimoms reikia ir kiekvienam konkrečiam atvejui pritai-
kytų sprendimų, prie kurių prisideda kvalifikuoti specialistai. Valstybės turėtų investuoti 
į šeimos paramos programas, kurios remiasi vaiko teisių požiūriu, ir proporcingai didinti 
jų skaičių. Įrodyta, kad tokios programos sustabdo vaikų atsidūrimą gatvėje paskatinan-
čių sąlygų perdavimą tarp kartų. Valstybės turėtų imtis priemonių, kad užtikrintų visuotinį 
tėvų ir globėjų švietimą vaiko teisių ir pozityvios tėvystės klausimais. Prioritetas turėtų būti 
teikiamas šeimoms su vaikais, kurie rizikuoja atsidurti gatvėje, jų nestigmatizuojant. Toks 
švietimas turėtų apimti vaiko teises, įskaitant mokymus, kaip teisingai išklausyti vaikus ir 
įtraukti jų nuomones ir požiūrius į sprendimų priėmimo procesą, taip pat teigiamą vaikų 
auklėjimą, įskaitant teigiamus drausminimo įgūdžius, nesmurtinius konflikto sprendimo 
būdus ir prieraišiąją tėvystę bei vystymąsi ankstyvojoje vaikystėje. Žr. 35 ir 49 paragrafus.

44 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 14 62 paragrafą.
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D. TINKAMAS GYVENIMO LYGIS

27 straipsnis dėl teisės į tinkamą gyvenimo lygį

Parama tėvams, globėjams ir vaikams

49. Vadovaudamosi 27 straipsnio 3 dalimi, valstybės privalo užtikrinti, kad visi vaikai turėtų 
tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir doroviniam 
vystymuisi, jie neatsidurtų gatvėje ir būtų įgyvendintos jau gatvėse atsidūrusių vaikų 
teisės. Valstybės privalo imtis tinkamų priemonių, kad padėtų tėvams ir kitiems už vaiką 
atsakingiems asmenims įgyvendinti šią teisę, ir, prireikus, suteikti materialinę pagalbą 
bei remti programas, ypač tas, susijusias su mityba, apranga ir būstu. Šie nurodymai Vals-
tybėms nepalieka veikimo laisvės. Aukščiau išvardytų nuostatų įgyvendinimas, vado-
vaujantis nacionalinėmis sąlygomis ir pasitelkiant valstybių dalyvių turimas priemones, 
turėtų būti aiškinamas kartu su 4 straipsniu, t. y. panaudojant kiek įmanoma daugiau 
valstybių dalyvių turimų išteklių, ir, jeigu būtina, remiantis tarptautiniu bendradarbiavi-
mu, ypatingą dėmesį skiriant valstybių įsipareigojimams įgyvendinti minimalias pagrin-
dines prievoles dėl socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių. Kalbant apie materialinę 
pagalbą, gatvės vaikai pirmenybę teikia saugios gyvenamosios vietos poreikiui, maistui, 
nemokamai ir prieinamai medicininei priežiūrai, taip pat švietimui per valstybės paramą 
tėvams ir globėjams, ypač subsidijuojamo tinkamo būsto ir pajamų generavimo atžvil-
giu. 27 straipsnio 3 dalies aiškinimas neapsiriboja vien priemonėmis, skirtomis tėvams ir 
kitiems už vaiką atsakingiems asmenims paremti. Prievolė teikti materialinę pagalbą ir 
paramos programas, jeigu reikia, turėtų būti aiškinama kaip tiesiogiai vaikams teikiama 
pagalba. Tai ypač svarbu gatvėms vaikams, kurie neturi šeimos ryšių arba tokie ryšiai 
yra prievartinio pobūdžio. Valstybė arba valstybės remiamos pilietinės visuomeninės 
organizacijos gali teikti tiesioginę materialinę pagalbą vaikams paslaugų forma. Vals-
tybės taikomos priemonės, kurių paskirtis – užtikrinti vaiko išlaikymą, yra ypač svarbi 
vienišiems tėvams ir ryšius atkūrusioms šeimoms (žr. 27 straipsnio 4 dalį).

Tinkamas būstas

50. Teisė į būstą yra svarbus 27 straipsnio komponentas, ypač aktualus gatvės vaikams. Šią 
teisę Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas aiškino labai plačiai kaip teisę 
gyventi saugioje, taikioje ir orioje vietoje.45 Toks aiškinimas patikslina „tinkamumo“ są-
voką būsto atžvilgiu ir reikalauja skirti dėmesį šiems aspektams: teisinei būsto valdymo 
laikotarpio apsaugai, paslaugų, reikmenų, įrenginių ir infrastruktūros prieinamumui, 
įperkamumui, tinkamumui gyventi, pasiekiamumui, vietai ir kultūriniam adekvatumui.46 
Priverstiniai iškeldinimai dėl neoficialaus ar neteisėto būsto nugriovimo, vaikų gyveni-
mą gali paversti dar pavojingesniu ir priversti miegoti gatvėje ir taip patirti tolesnius 
teisių pažeidimus. Konsultacijų su gatvės vaikais metu dominuojanti tema – kai kurių 
valstybės vadovaujamų „prieglaudų“ neadekvatumas ir netinkamumas, taip pat didelis 
smurto ir nesaugumo lygis, verčiantis vaikus rinktis gatvę.

45 Žr. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 4 (1991) dėl teisės į tinkamą būstą 7 paragrafą.
46 Žr. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrojo komentaro Nr. 7 (1997) dėl priverstinių iškeldinimų  

10 paragrafą.
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Įgyvendinimo priemonės

51. Valstybės turėtų imtis priemonių spręsti skurdo ir pajamų nelygybės priežastis, kad 
sumažintų spaudimą nestabilioms šeimoms ir jas stiprintų. Šios priemonės turėtų būti 
suvokiamos kaip būdai, padedantys pasiūlyti geresnę apsaugą vaikams ir sumažin-
ti vaikų atsidūrimo gatvėje tikimybę. Tokios priemonės apima: ekonominę nelygybę 
sumažinančių mokesčių ir išlaidų politikų priėmimą; sąžiningą darbo užmokestį už-
tikrinančio darbo ir kitų pajamų generavimo galimybių išplėtimą; nepasiturintiems 
asmenims skirtų kaimo vietovių ir miesto plėtros politikų priėmimą; korupcijos panai-
kinimą; į vaikus orientuotų politikų ir biudžeto sudarymą; į vaikus orientuotų skurdo 
mažinimo politikų dideliu migracijos lygiu pasižyminčiose srityse stiprinimą; ir tin-
kamo socialinės draudimo ir socialinės apsaugos teikimą. Konkretūs pavyzdžiai ap-
ima Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse veikiančias vaiko išmokų programas, Lotynų 
Amerikoje galiojančias pinigų pervedimo programas, kurios taip pat plačiai naudo-
jamos Azijos ir Afrikos šalyse. Valstybės turėtų dėti pastangas, kad tokios programos 
pasiektų labiausiai marginalizuotas šeimas, kurios gali neturėti banko sąskaitų. Mate-
rialinė parama turėtų būti pasiekiama tėvams ir globėjams, taip pat tiesiogiai gatvės 
vaikams. Be to, tokie mechanizmai ir paslaugos turėtų būti sukurti ir įgyvendinti, re-
miantis vaiko teisių požiūriu. Taip pat labai svarbu garantuoti būsto valdymo laikotar-
pio apsaugą, siekiant užkirsti kelią situacijoms, kai vaikai atsiduria gatvėse. Tai apima 
prieigą prie tinkamo būsto, kuris būtų saugus, aprūpintas saugiu geriamu vandeniu, 
sanitariniais ir higienos įrenginiais. Vaikai, įskaitant neoficialiame arba neteisėtame 
būste gyvenančius vaikus, neturėtų būti priverstinai iškeldinti, jeigu prieš tai nebuvo 
aprūpinti tinkamu alternatyviu būstu. Valstybės privalo tinkamai aprūpinti paveiktus 
vaikus. Vaiko ir žmogaus teisių poveikio vertinimas turėtų būti būtinoji plėtros ir infra-
struktūros projektų sąlyga, siekiant sumažinti neigiamą perkėlimo poveikį.

E. NEGALIA IR SVEIKATA

23 straipsnis dėl vaikų su negalia

52. Vaikai su negalia gatvėje atsiduria dėl įvairių priežasčių, įskaitant ekonominius ir so-
cialinius veiksnius, ir yra išnaudojami elgetavimui. Valstybės turėtų imtis visų būtinų 
veiksmų, kad užkirstų kelią ir aiškiai kriminalizuotų tokį išnaudojimą bei patrauktų 
nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn.47 Gatvės vaikai gali susidurti su negalios 
išsivystymo dėl neigiamų gyvenimo gatvėje aspektų poveikio, tokio kaip, smurtas, 
išnaudojimas ir piktnaudžiavimas priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis, rizi-
ka. Dėl protinės ir psichosocialinės negalios gatvės vaikai gali tapti labai pažeidžia-
mi išnaudojimui ir prievartai. Valstybės turėtų priimti specialias apsaugos priemones, 
įskaitant kliūčių, kurios trukdo vaikams su negalia pasinaudoti paslaugomis (pvz., in-
tegruojantį švietimą), nustatymą ir pašalinimą.

47 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 9 76 paragrafą.
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24 straipsnis dėl sveikatos48 ir 33 straipsnis dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis ir  
priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis

53. Gatvės aplinka gali padidinti pažeidžiamumą dėl fizinės ir protinės sveikatos proble-
mų.49 Iššūkiai apima neproporcingai didelius piktnaudžiavimo priklausomybę suke-
liančiomis medžiagomis, ŽIV50 ir kitų lytiškai plintančių ligų, nėštumo, smurto (įskaitant 
patiriamą iš bendraamžių), minčių apie savižudybę ir savižudybių, savęs gydymo nere-
guliuojamais vaistais, infekcinių ligų, taršos ir eismo įvykių rodiklius. Komitetas akcen-
tuoja švietimo sveikatos klausimais (įskaitant apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą) 
ir paslaugų, pritaikytų specifiniams gatvės vaikų poreikiams, būtinybę. Toks švietimas ir 
paslaugos turėtų būti palankios, palaikančios, visapusiškos, prieinamos, nemokamos, 
konfidencialios, nesmerkiančios, nediskriminuojančios, gerbiančios savarankiškus vai-
kų sprendimus ir nereikalaujančios tėvų sutikimo.51 Sveikatos priežiūros paslaugos turė-
tų būti prieinamos, neatsižvelgiant į fizinę buvimo vietą ar socialinį statusą. Gatvės vai-
kai turėtų turėti prieigą prie pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų pagal visuotinio 
sveikatos draudimo ir socialinės apsaugos schemas. Valstybės turėtų padidinti preven-
cinių, gydymo ir reabilitacinių paslaugų, susijusių su piktnaudžiavimu priklausomybę 
sukeliančiomis medžiagomis, neigiamų pasekmių mažinimo paslaugų, taip pat traumų 
terapijos ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gatvės vaikams. Šias 
paslaugas turėtų teikti specialistai, apmokyti apie vaiko teises ir ypatingas gatvės vaikų 
aplinkybes. Valstybės gali skatinti tinkamai remiamą bendraamžių savitarpio švietimą, 
kuris gali būti ypač veiksmingas, kovojant su piktnaudžiavimu priklausomybę sukelian-
čiomis medžiagomis, lytiškai plintančiomis ligomis ir ŽIV. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
gatvės vaikų apsaugai nuo dalyvavimo prekyboje narkotikais.

 

F. ŠVIETIMAS, LAISVALAIKIS IR KULTŪRINĖ VEIKLA

28 straipsnis dėl švietimo

54. Prieinamas, nemokamas, saugus, aktualus ir kokybiškas švietimas yra labai svarbus, sie-
kiant išvengti situacijų, kai vaikai atsiduria gatvėse, ir įgyvendinti jau gatvėje atsidūrusių 
vaikų teises. Daugeliui vaikų švietimas yra vienintelis likęs ryšys su platesniąja visuome-
ne. Valstybės turėtų imtis priemonių, įskaitant paramą tėvams, globėjams ir šeimoms, 
siekdamos užtikrinti, kad gatvės vaikai galėtų pasilikti mokykloje, o jų teisė į kokybišką 
švietimą būtų visiškai apsaugota. Būtinos įvairios švietimo galimybės, įskaitant „antrosios 
galimybės“ švietimą, bendraamžiams pasivyti skirtas klases, mobiliąsias mokyklas, profe-
sinį mokymą, susietą su rinkos tyrimais ir paskesniais veiksmais, siekiant suteikti ilgalaikę 
pagalbą, susijusią su pajamų generavimu, ir galimybes įsitraukti į formalųjį švietimą per 
partnerystes su pilietine visuomene. Mokytojai turėtų būti mokomi apie vaiko teises ir 
gatvės vaikus, taip pat į vaiką orientuotas, dalyvaujamąsias mokymo metodologijas.

48 Bendrasis komentaras Nr. 15 (2013) dėl vaiko teisės naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis.
49 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 4 34 paragrafą.
50 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 3 30 paragrafą.
51 Ten pat, 20–21 paragrafai, Bendrojo komentaro Nr. 4 11 ir 26 paragrafai, Bendrojo komentaro Nr. 15 8, 11 ir 28 paragrafai.
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29 straipsnis dėl švietimo tikslų52

55. Gatvės vaikų švietimo tikslai turi atitikti 29 straipsnį ir apimti raštingumą, skaičiavimo 
įgūdžius, skaitmeninį raštingumą, gyvenimo įgūdžius, mokymą apie vaiko teises, tole-
ranciją įvairovei, tai pat pilietiškumo ugdymą. Toks švietimas yra labai svarbus, siekiant 
įgyvendinti vaiko teises į apsaugą, vystymąsi ir dalyvavimą, įskaitant jų savarankiškumo 
stiprinimą ir įgalinimą geriau susidoroti su rizikingomis situacijomis, kad būtų išvengta 
situacijų, kai vaikai atsiduria gatvėse, taip pat gatvės vaikų atžvilgiu. Valstybės turėtų 
imtis priemonių, kad visiems vaikams suteiktų kokybišką, nemokamą mokymą apie vai-
ko teises ir gyvenimo įgūdžius, pasitelkiant mokyklų mokymo programas ir neformalųjį 
ugdymą, taip pat mokymą gatvėje, kad būtų pasiekti mokyklų nelankantys vaikai.

31 straipsnis dėl poilsio, žaidimų ir laisvalaikio

56. Komitetas pabrėžia teisę į poilsį, žaidimus, laisvalaikį, dalyvavimą meninėje ir kultūri-
nėje veikloje. Gatvės vaikai pritaiko savo kūrybiškumą, kad panaudotų neformalią ga-
tvių aplinką žaidimų galimybėms.53 Valstybės privalo užtikrinti, kad tokie vaikai nebūtų 
diskriminuojami ir pašalinami iš parkų ir žaidimų aikštelių, pvz., dėl taikomo aprangos 
kodo,54 ir imtis priemonių, skirtų jiems padėti vystyti kūrybiškumą, užsiimti sportu, įskai-
tant mobiliąsias poilsio ir sporto priemones.

 

G. SMURTAS PRIEŠ VAIKUS IR SPECIALIOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

19 ir 39 straipsniai dėl teisės būti apsaugotam nuo bet kokios formos smurto55

57. Bet kokios formos smurtas (emocinis, fizinis ar seksualinis) yra pagrindinė vaikų atsidūri-
mo gatvėje priežastis ir pasekmė. Visų formų smurtas dideliu mastu prasiskverbia į gatvės 
vaikų gyvenimus. Patys vaikai akcentuoja smurtą kaip pagrindinį susirūpinimą keliantį 
aspektą. Būtina imtis neatidėliotinų ir skubių priemonių, siekiant apsaugoti gatvės vai-
kus. Kartu su visomis bendrajame komentare Nr. 13 pateiktomis rekomendacijomis tokios 
priemonės apima visų smurto formų uždraudimą (įskaitant mirties bausmę), mechaniz-
mus, skirtus pasiekti pažeidžiamus vaikus, kurie yra pasirengę atsiskirti nuo šeimos ir ben-
druomenės, pranešimų apie smurtą, diskriminaciją ir kitas teisių pažeidimų formas me-
chanizmus, taip pat mechanizmus, skirtus priversti smurtautojus (nesvarbu, valstybinius, 
nevalstybinius, atskirus asmenis ar grupes) prisiimti atsakomybę. Todėl gali reikėti sukurti 
specialius mechanizmus dėl elgesio su asmenimis, apie kuriuos pranešė vaikai, įvardyda-
mi juos kaip keliančius grėsmę jų gerovei (pavyzdžiui, jeigu smurtautojai yra policininkai 
ar su organizuotu nusikalstamumu ar narkotikų prekyba susiję asmenys).

52 Bendrasis komentaras Nr. 1 (2001) dėl švietimo tikslų.
53 Bendrasis komentaras Nr. 17.
54 Ten pat, 49 paragrafas.
55 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 3 19, 36 ir 37 paragrafus, Bendrojo komentaro Nr. 4 2 ir 23 paragrafus, Bendrąjį komentarą 

Nr. 8 (2006) dėl vaiko teisės būti apsaugotam nuo fizinių bausmių ir kitų žiaurių ar žeminančių bausmės formų, taip pat 
Bendrąjį komentarą Nr. 13.
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34–36 straipsniai dėl seksualinės prievartos, seksualinio išnaudojimo,  
prekybos žmonėmis ir kitų išnaudojimo formų

58. Gatvės vaikai yra ypač pažeidžiami dėl seksualinio smurto ir išnaudojimo, todėl Kon-
vencijos fakultatyvinis protokolas, aptariantis prekybą vaikais, vaikų prostituciją ir por-
nografiją, yra labai svarbus jų atžvilgiu. Specifines gatvės vaikų aplinkybes suprasti iš-
mokyti specialistai, turėtų teikti į lyčių skirtumus atsižvelgiančią pagalbą. Vaikai galėjo 
atsidurti gatvėje dėl prekybos žmonėmis dėl seksualinio ar su darbu susijusio išnaudo-
jimo ir (arba) tokiems vaikams egzistuoja grėsmė tapti prekybos žmonėmis, taip pat 
prekybos organais aukomis ar patirti kitas išnaudojimo formas, kai jie atsiduria gatvėje.

32 straipsnis dėl vaikų darbo

59. Komitetas ragina valstybes įgyvendinti Konvencijos 32 straipsnio 2 dalies, 1973 m. Tarp-
tautinės darbo konvencijos dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus (Nr. 138) ir 1999 m. Kon-
vencijos dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui 
panaikinti nuostatas, kad gatvės vaikai būtų apsaugoti nuo ekonominio išnaudojimo ir 
nepriimtinų vaikų darbo formų. Kovai su vaikų darbu skirti veiksmai turėtų apimti visapu-
siškas priemones, įskaitant paramos, kuri įgalintų vaiką pereiti į švietimo sistemą ir garan-
tuotų tinkamą gyvenimo lygį jiems ir jų šeimoms, teikimą. Tokios priemonės turėtų būti 
kuriamos, bendradarbiaujant su gatvės vaikais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kad 
jose atsispindėtų geriausi vaiko interesai ir būtų užtikrinta, kad jos neturės netyčinio nei-
giamo poveikio vaikų išgyvenimui ar vystymuisi. Elgetavimo ir nelicencijuotos prekybos 
kriminalizavimas gali tapti nepriimtinų išgyventi būtinų veiksmų priežastimi, pvz., komer-
cinis seksualinis išnaudojimas. Taupymo schemos, kurios padėtų gatvės vaikams išugdyti 
biudžeto sudarymo įgūdžius ir išmokti apsaugoti uždarbį, gali būti naudingos.

37 ir 40 straipsniai dėl nepilnamečių justicijos

60. Egzistuoja didesnė tikimybė, kad gatvės vaikai taps taikiniais, bus kriminalizuojami ir 
atsidurs nepilnamečių ar suaugusiųjų justicijos sistemoje. Be to, mažiau tikėtina, kad 
gatvės vaikai pasinaudos kitais keliais, sulaikymo alternatyvomis ar atkuriamojo teisin-
gumo priemonėmis, kadangi jie neišgali susimokėti užstatą ir gali neturėti atsakingų 
už juos laiduojančių suaugusiųjų. Netinkami policijos veiksmai, tokie kaip, priekabia-
vimas (įskaitant vaiko pinigų ir daiktų vagystes, jų gaudymą ar savavališkų priemonių 
prieš vaikus ėmimąsi dažnai pagal viršininkų ir (arba) politikų nurodymus), korupcija, 
prievartavimas (dėl pinigų ar sekso), taip pat fizinė, psichologinė ar seksualinė prievarta 
yra dažnai pasitaikantys teisių pažeidimai, kuriuos valstybės turėtų skubos tvarka krimi-
nalizuoti. Komitetas yra susirūpinęs dėl „nulinės tolerancijos“ politikos, dėl kurios gat-
vės vaikai yra kriminalizuojami ir priverstinai institucionalizuojami, taikymo. Valstybės 
turėtų remti viešosios tvarkos palaikymą bendruomenės pastangomis, pabrėždamos 
gatvės vaikų apsaugą, o ne baudimą, taip pat policijos tarnyboje turėtų būti įdarbina-
mi įvairių kultūrų atstovai. Valstybės turėtų garantuoti visas teises visiems vaikais, įskai-
tant gatvės vaikus, atkuriamosios, o ne baudžiamosios nepilnamečių justicijos sistemos  
kontekste.56

56 Žr. Bendrojo komentaro Nr. 6 61 paragrafą ir Bendrojo komentaro Nr. 10 6, 8, 9 ir 16 paragrafus.
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38 straipsnis dėl ginkluotų konfliktų

61. Komiteto fakultatyvinis protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose yra 
aktualus, nes gatvės vaikams kyla verbavimo į ginkluotąsias pajėgas ar grupes grėsmė. 
Konfliktai, dėl kurių sužlunga socialiniai tinklai, įvyksta šeimų išskyrimai, vaikai yra atski-
riami nuo bendruomenių, arba tokios bendruomenės atstumia demobilizuotus vaikus 
karius, gali tapti vaikų atsidūrimo gatvėje priežastimi. Su prevencija, mokymu apie vaiko 
teises, įskaitant mokymą apie taiką, susijusios ir prieš verbavimą nukreiptos iniciatyvos 
turi pasiekti gatvės vaikus. Intervencijos, skirtos sumažinti ginkluotų konfliktų poveikį, 
privalo aktyviai siekti, kad būtų sumažintas vaikų atskyrimas nuo šeimų, taip pat turi 
būti suteikiama pirmenybė šeimos radimo programoms. Nusiginklavimo, demobilizaci-
jos ir reintegracijos programos vaikams turėtų atsižvelgti į ryšių su gatve dinamiką kaip 
į vaikų dalyvavimo ginkluotose konfliktuose priežastį ir pasekmę.

 

VI. PLATINIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS
  

PLATINIMAS

62. Komitetas rekomenduoja valstybėms šį bendrąjį komentarą platinti vyriausybinėse, 
teisinėse ir administracinėse struktūrose, gatvės vaikams, tėvams ir globėjams, profesi-
nėms organizacijoms, bendruomenėms, privačiam sektoriui ir pilietinei visuomenei. Tu-
rėtų būti naudojami visi platinimo kanalai, įskaitant žiniasklaidos priemones, internetą, 
ir vaikų bendravimo priemones, tokias kaip pasakojimus, bendraamžių tarpusavio švie-
timą. Tokie veiksmai sukurs būtinybę išversti bendrąjį komentarą į atitinkamas kalbas, 
įskaitant ženklų kalbą, Brailio raštą ir vaikams su negalia ir ribotais raštingumo gebėji-
mais suprantamą formatą. Be to, būtina parengti kultūriniu požiūriu tinkamas, vaikams 
pritaikytas versijas, taip pat, vaizdines, o ne tekstu paremtas versijas, organizuoti kursus 
ir seminarus, įgyvendinti pagal amžių ir negalias pritaikytą paramą, siekiant aptarti ben-
drojo komentaro išvadas ir geriausius būdus jam įgyvendinti. Todėl bendrasis komenta-
ras turėtų būti įtrauktas į visų su gatvės vaikais dirbančių specialistų mokymo programą. 
Valstybės taip pat raginamos savo Komitetui teikiamose ataskaitose įtraukti informaciją 
apie gatvės vaikus.

Tarptautinis bendradarbiavimas

63. Komitetas kviečia valstybes stiprinti tarptautinį įsipareigojimą, bendradarbiavimą ir sa-
vitarpio pagalbą, siekiant užkirsti kelią situacijoms, kai vaikai atsiduria gatvėse, ir ap-
saugoti jau gatvėje atsidūrusius vaikus. Valstybės turėtų identifikuoti ir dalintis teisėmis 
pagrįstomis veiksmingomis praktikomis, tyrimais, politikomis, stebėsenos rezultatais ir 
gebėjimų stiprinimo veikla. Bendradarbiavimas reikalauja, kad į procesą įsitrauktų vals-
tybės, Jungtinių Tautų organai ir agentūros, regioninės organizacijos, pilietinės visuo-
menės organizacijos (įskaitant vaikų vadovaujamas organizacijas ir akademiją), vaikai, 
privatus sektorius ir profesinės grupės. Komitetas skatina šiuos veikėjus puoselėti nuo-
latinius, aukšto lygio politinius dialogus ir tyrimus apie kokybiškas, įrodymais pagrįstas 
intervencijas, skirtas prevencijai ir atsakui. Tai apima dialogus tarptautiniu, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygiu. Toks bendradarbiavimas turėtų spręsti klausimus, susijusius su 
vaikais, kurie sienas kerta kaip migrantai, pabėgėliai ar prieglobsčio ieškotojai, taip pat 
tarpvalstybinės prekybos žmonėmis aukos (išgyvenę vaikai).
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