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Opinia 

 do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej 

dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku 

(druk nr 202) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, 

przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku, (określanej w dalszej części opinii jako 

„Konwencja”) poprzez wycofanie zastrzeżeń do art. 7 i art. 38. 

W dniu 21 września 1990 r. Sejm uchwalił ustawę, w której wyraził zgodę 

na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji tej Konwencji. 

Jednocześnie podjął uchwałę uznającą za wskazane zwrócenie się do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej o zamieszczenie w dokumencie ratyfikacyjnym zastrzeżeń do jej 

art. 7 i art. 38. 

Zastrzeżenie do art. 7 Konwencji dotyczyło możliwości ograniczenia prawa dziecka 

przysposobionego do poznania jego rodziców naturalnych. Celem tego zastrzeżenia było 

uniknięcie dowolnych interpretacji warunku realizacji prawa dziecka do poznania swoich 

rodziców.  

Natomiast zastrzeżenie do art. 38 dotyczyło granicy wieku powoływania do służby 

wojskowej lub podobnej oraz uczestnictwa w działaniach wojennych, która w myśl 

Konwencji nie może być niższa niż 15 lat. 

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw do ustawy z dnia 

25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 29 września 1986 r. – 

Prawo o aktach stanu cywilnego, zaistniała potrzeba zweryfikowania zasadności dalszego 

podtrzymywania zastrzeżeń do art. 7 Konwencji.  
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Obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego spełniają wymóg, 

aby wszystkie informacje dotyczące rodziców biologicznych były rejestrowane 

i przechowywane po to, aby umożliwić dziecku poznanie jego rodziców. Rozwiązanie to jest 

zgodne z wymogami Komitetu Praw Dziecka. 

Ponadto nastąpiły zmiany w przepisach związanych z zastrzeżeniami do art. 38 

Konwencji. W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej do odbycia służby wojskowej 

w zakresie określonym w ustawie oraz ochotniczego odbywania zasadniczej służby 

wojskowej mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. 

Wobec powyższego zasadne i możliwe jest wycofanie zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 

Konwencji. 

Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji poprzez wycofanie zastrzeżenia do art. 7 

i art. 38 Konwencji następuje w trybie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, tj. w drodze decyzji Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

Z uwagi na to, że zmiana zakresu obowiązywania Konwencji dotyczy spraw 

uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy, konieczna jest 

ratyfikacja za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w 10 dniu 2012 r. w oparciu o przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 490).  

Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje wprowadziły do projektu poprawki 

o charakterze redakcyjnym.  

Ustawa została uchwalona w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu wymienionych 

Komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Danuta Drypa 
Główny legislator 


