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Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

 W związku z wystąpieniem z 24 lutego br. dotyczącym wpływu ratyfikacji przez Polskę 

Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania 

zawiadomień na możliwość podejmowania działań w stosunku do innych państw pozwalam 

sobie przekazać, co następuje. 

 

 Podstawowym mechanizmem przewidzianym przez protokół jest rozpatrywanie przez 

Komitet Praw Dziecka skarg indywidualnych (art. 5 ust. 1 protokołu), to jest zawiadomień 

składanych przez podlegające jurysdykcji państwa będącego stroną protokołu osoby lub grupy 

osób bądź w imieniu takich osób lub grup osób, twierdzących, że stały się ofiarami naruszenia 

przez to państwo któregokolwiek z praw wymienionych w Konwencji o prawach dziecka, 

Protokole fakultatywnym do konwencji w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji  

i dziecięcej pornografii lub Protokole fakultatywnym do konwencji w sprawie angażowania 

dzieci w konflikty zbrojne, w zakresie odpowiednio do ratyfikacji przez dane państwo tych 

umów.   

Regulamin rozpatrywania skarg (CRC/C/158, przyjęty przez Komitet Praw Dziecka  

w 2021 r.) przewiduje, że (zasada 23.1) komitet może zwrócić się do, między innymi, 

organizacji pozarządowych, krajowych instytucji ochrony praw człowieka, innych właściwych 

instytucji wyspecjalizowanych w ochronie praw dziecka oraz wszelkich właściwych instytucji 

państwowych, agencji i urzędów o informacje mogące wspomóc rozpatrywanie skargi 

indywidualnej. Ponadto, organizacje i instytucje mogą przedłożyć komitetowi takie informacje  

z własnej inicjatywy. Oznacza to prawo przedłożenia komitetowi informacji dotyczących danej 

sprawy także przez każdą organizację lub instytucję pochodzącą z państwa nie będącego stroną 

protokołu. Zarazem, przyjęcie przez komitet informacji pochodzących od stron trzecich nie 

oznacza (zasada 23.3), że stają się stroną postępowania – ich udział ogranicza się jedynie do 

zakomunikowania komitetowi informacji. 

 

Drugim mechanizmem przewidzianym przez protokół jest rozpatrywanie przez komitet skarg 

międzypaństwowych (art. 12 ust. 1 protokołu), to jest zawiadomienia jednego państwa  

o niewypełnianiu przez inne państwo zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach dziecka, 

Protokołu fakultatywnego do konwencji w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji  

i dziecięcej pornografii lub Protokołu fakultatywnego do konwencji w sprawie angażowania 
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dzieci w konflikty zbrojne, w zakresie odpowiednio do ratyfikacji tych umów. Warunkiem jest, 

by tak państwo wnoszące zawiadomienie, jak i państwo, którego dotyczy zawiadomienie, 

złożyły oświadczenie, że uznają właściwość komitetu otrzymywania i badania zawiadomień – 

Komitet nie przyjmuje zawiadomień dotyczących państw oraz pochodzących od państw, które 

takich oświadczeń nie złożyły (artykuł 12 ust. 2 protokołu). W rozpatrywaniu skarg 

międzypaństwowych uczestniczą tylko państwo-autor skargi, państwo przeciwko któremu skarga 

została wniesiona oraz Komitet Praw Dziecka (regulamin rozpatrywania skarg, zasady 48, 49.3). 

 

Trzecim mechanizmem przewidzianym przez protokół jest procedura dochodzeniowa 

(art. 13 ust. 1 protokołu), czyli badanie powziętych przez Komitet informacji o poważnym  

lub systematycznym naruszaniu przez państwo będące stroną protokołu praw wymienionych  

w Konwencji o prawach dziecka, Protokole fakultatywnym do konwencji w sprawie handlu 

dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii lub Protokole fakultatywnym do 

konwencji w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, w zakresie odpowiednio do 

ratyfikacji przez dane państwo tych umów.  Komitet może wszcząć taką procedurę tylko jeżeli 

państwo, którego dotyczą informacje o poważnym lub systematycznym naruszaniu praw 

przewidzianych we wskazanych umowach złożyło oświadczenie o uznaniu kompetencji 

komitetu do prowadzenia procedury dochodzeniowej (art. 13 ust. 7 protokołu). 

Protokół nie wskazuje, kto lub jaka instytucja, lub organizacja może przekazać 

informację o naruszaniu umów. Komitet wyjaśnia sprawę z państwem, którego dotyczą 

informacje o naruszeniach, pozostawiając mu wyłączną inicjatywę poszukiwania dalszych 

informacji dotyczących sprawy (zasada 34.1 regulaminu rozpatrywania skarg). Na każdym 

etapie postępowanie jest poufne (regulamin rozpatrywania skarg, zasada 33.1). 

 

Spośród państw skandynawskich stroną protokołu skargowego jest od 2015 r. Dania, zaś  

Norwegia i Szwecja nie są związane protokołem (również nie podpisały go). Niemcy są stroną 

protokołu od 2013 r. Oznacza to, że wszystkie osoby podlegające jurysdykcji Danii bądź 

Niemiec mogą wnosić do Komitetu Praw Dziecka skargi indywidualne, w razie uznania, że stały 

się ofiarą naruszenia konwencji lub protokołów fakultatywnych do niej przez któreś z tych 

dwóch państw. 

Jeżeli chodzi o skargi międzypaństwowe, to oświadczenie o uznaniu kompetencji 

Komitetu Praw Dziecka rozpatrywania takich skarg złożyły Niemcy (jednocześnie z ratyfikacją 

konwencji), zaś Dania nie złożyła oświadczenia. Oznacza to, że skargi mogą być kierowane 

tylko przeciwko Niemcom ale, zgodnie z postanowieniami protokołu, wyłącznie przez państwa 

które również uznały kompetencję komitetu do rozpatrywania skarg między państwowych. 

Jeżeli chodzi o procedurę dochodzeniową, to ani Niemcy, ani Dania nie złożyły 

oświadczeń o uznaniu kompetencji Komitetu Praw Dziecka do prowadzenia takiej procedury.  

 

W razie wniesienia przez obywatela Polski lub obywatela każdego innego państwa, 

pozostającego pod jurysdykcją strony protokołu, skargi przeciwko tej stronie, Polska ma możliwość 

przedstawienia, do wiadomości Komitetu Praw Dziecka, stanowiska w sprawie. Nie ma znaczenia, 

czy Polska jest lub nie jest stroną protokołu. 

Polska uzyskałaby dostęp do procedury skarg międzypaństwowych jedynie ratyfikując 

protokół skargowy i podejmując odrębną decyzję o uznaniu kompetencji Komitetu Praw Dziecka do 

rozpatrywania takich skarg. Należy zwrócić uwagę, że na 48 państw-stron protokołu tylko 13 z nich 

złożyło oświadczenie w sprawie uznania kompetencji komitetu w tym zakresie. Należy mieć na 

względzie, że skargi międzypaństwowe mają poważny wymiar polityczny i stanowią środek 

nadzwyczajny, do użycia którego państwa uciekają się skrajnie rzadko, w sprawach naruszeń  

o wyjątkowym ciężarze i skali.  



Odnośnie do procedury dochodzeniowej, to z uwagi na jej faktyczną niedostępność (żadna 

spośród 48 stron protokołu skargowego nie złożyła oświadczenia o uznaniu kompetencji komitetu  

w tym zakresie) nie ma możliwości jej wykorzystania do dochodzenia właściwej realizacji 

postanowień Konwencji o prawach dziecka i protokołów do niej. Należy także zważyć, że 

konstrukcja procedury dochodzeniowej oraz istnienie procedury skarg międzypaństwowych 

ograniczają możliwości rzeczywistego wykorzystywania jej przez państwa do dochodzenia naruszeń 

konwencji i protokołów do niej przez inne państwa. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że spośród mechanizmów dochodzenia 

realizacji praw gwarantowanych Konwencją o prawach dziecka i protokołami do niej istotne 

znaczenie ma faktycznie tylko procedura skarg indywidualnych. Dla ochrony interesów obywateli 

polskich znajdujących się pod jurysdykcją innego państwa istotne jest, czy protokół skargowy 

ratyfikowało właśnie to państwo. Fakt ratyfikowania bądź nie przez Polskę protokołu skargowego do 

Konwencji o prawach dziecka nie ma wpływu na możliwość wspierania przez polskie instytucje i 

organizacje obywateli polskich, znajdujących się pod jurysdykcją innych państw, w dochodzeniu 

realizacji ich praw.  

 

 

 

          Z poważaniem 

 

          Anna Schmidt 

          Sekretarz Stanu 
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