


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 maja 2000 r. został przyjęty w Nowym Jorku Protokół Fakultatywny do

Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne,

w następującym brzmieniu:

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem Fakultatywnym, w imieniu Rzeczypospolitej

Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim

zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia

    PREZYDENT

         RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MINISTRÓW

10-6-/hb



Projekt

U S T A W A

                                      z dnia

o ratyfikacji Protoko∏u Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka

w sprawie anga˝owania dzieci w konflikty zbrojne, przyj´tego w Nowym Jorku

dnia 25 maja 2000 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u Fakultatywnego do Konwencji o prawach

dziecka w sprawie anga˝owania dzieci w konflikty zbrojne, przyj´tego w Nowym

Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

9-6/hb



U Z A S A D N I E N I E

do wniosku o ratyfikacj´, za uprzednià zgodà wyra˝onà w ustawie, Protoko∏u

Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie anga˝owania

dzieci w konflikty zbrojne

Dnia 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

uchwali∏o Konwencj´ o prawach dziecka. Polska by∏a inicjatorem Konwencji

i ratyfikowa∏a jà jako jedno z pierwszych paƒstw w dniu 7 lipca 1991 r.

Protokó∏ Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie

anga˝owania dzieci w konflikty zbrojne ma na celu zapewnienie szerszej

ochrony praw dziecka, gwarantowanych przez Konwencj´. Ratyfikowanie

Protoko∏u stanie si´ dla Polski wyrazem troski o jak najlepszà ochron´ praw

dziecka w ustawodawstwie polskim oraz potwierdzi i rozszerzy prawa, jakie

gwarantuje obecnie polskie ustawodawstwo, zapobiegajàc jednoczeÊnie

ewentualnym próbom obni˝enia standardów ochrony tych praw w przysz∏oÊci.

Protokó∏ Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie

anga˝owania dzieci w konflikty zbrojne zobowiàzuje Paƒstwa – Strony do

podj´cia wszystkich mo˝liwych Êrodków dla zapewnienia, by cz∏onkowie ich si∏

zbrojnych, którzy nie przekroczyli 18 roku ˝ycia nie uczestniczyli bezpoÊrednio

w dzia∏aniach zbrojnych (art. 1). Ponadto zakazuje zarówno wcielania si∏à, jak

i ogranicza zakres ochotniczego wst´powania do narodowych si∏ zbrojnych

osób poni˝ej 18 roku ˝ycia (art. 2 i 3).

Protokó∏ zmienia wi´c zakres ochrony praw dziecka, istniejàcej na gruncie

polskiej ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.).

Wed∏ug art. 58 ust. 1 ustawy obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej podlegajà

obywatele polscy poczàwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym



2

koƒczà 18 lat ˝ycia. Oznacza to, ˝e obowiàzek ten powstaje w wi´kszoÊci

wypadków przed ukoƒczeniem przez podlegajàcà mu osob´ 18 roku ˝ycia,

niemniej pobór do Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nast´puje w roku

kalendarzowym, w którym osoba koƒczy 19 rok ˝ycia (art. 32 ust. 1 ustawy).

Ratyfikacja Protoko∏u spowoduje zmian´ zasad poboru przez wyeliminowanie

mo˝liwoÊci powo∏ywania do si∏ zbrojnych (mo˝liwoÊç wprowadzenia obowiàzku

stawienia si´ do poboru m´˝czyzn, którzy w danym roku kalendarzowym

koƒczà 18 lat ˝ycia, przys∏uguje Radzie Ministrów) poborowych, którzy nie

ukoƒczyli 18 roku ˝ycia, czyli zmian´ przepisu art. 32 ust. 2 ustawy oraz

wprowadzenie zasad poboru ochotniczego zapisanych w art. 3 ust. 3 Protoko∏u

lub ewentualne podniesienie wieku poborowych, wst´pujàcych do Si∏ Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej ochotniczo z 17 do 18 lat – tj. zmian´ art. 32 ust. 3

ustawy.

Ratyfikacja Protoko∏u oznacza zatem zwi´kszenie ochrony praw dziecka, tj.

osoby, która nie ukoƒczy∏a 18 roku ˝ycia i jedynie nieznacznà modyfikacj´

obowiàzujàcych w Polsce rozwiàzaƒ prawnych. Postanowienia ratyfikowanego,

za uprzednià zgodà wyra˝onà w ustawie, Protoko∏u b´dà mia∏y, zgodnie

z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, pierwszeƒstwo przed ustawà o powszechnym

obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto nale˝y wyjaÊniç, ˝e

Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiàza∏o si´ do wprowadzenia odpo-

wiednich zmian w przepisach prawa wewn´trznego Rzeczypospolitej Polskiej,

majàcych na celu dostosowanie regulacji do wymogów okreÊlonych w Protokole

Fakultatywnym do Konwencji o prawach dziecka w sprawie anga˝owania dzieci

w konflikty zbrojne.

Nale˝y równie˝ stwierdziç, ˝e organy wojskowe nie prowadzà zorganizowanej,

planowanej rekrutacji nieletnich do s∏u˝by wojskowej na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4 ust. 1 Protoko∏u przewiduje, ˝e grupy zbrojne inne ni˝ si∏y zbrojne danego

paƒstwa nie powinny w ˝adnych okolicznoÊciach prowadziç naboru lub

wykorzystywaç w dzia∏aniach zbrojnych osób poni˝ej 18 roku ˝ycia. Ust. 2 tego
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artyku∏u zobowiàzuje Strony do podj´cia wszelkich Êrodków, aby zapobiec

takiemu naborowi oraz wykorzystywaniu, w tym podj´cia Êrodków prawnych

koniecznych do zakazu takich praktyk i zakwalifikowania ich jako przest´pstw.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,

poz. 553, z póên. zm.) w rozdziale XVIII poÊwi´conym „Przest´pstwom

przeciwko obronnoÊci” znajdujà si´ przepisy art. 141 oraz art. 142 przewidujàce

sankcje zarówno za przyjmowanie bez zgody w∏aÊciwego organu obowiàzków

wojskowych w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, jak i prowa-

dzenie zaciàgu obywateli polskich lub przebywajàcych w Rzeczypospolitej

Polskiej cudzoziemców do s∏u˝by wojskowej w obcym wojsku lub w obcej

organizacji wojskowej. Przepisy te nie przewidujà rozró˝nienia w zale˝noÊci od

wieku osoby podejmujàcej s∏u˝b´ w obcym wojsku lub w obcej organizacji

wojskowej. Uznaç zatem nale˝y, ˝e w tym zakresie ustawodawstwo polskie nie

wymaga modyfikacji.

Wy˝ej przedstawione wzgl´dy uzasadniajà ratyfikowanie Protoko∏u

Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie anga˝owania

dzieci w konflikty zbrojne przez Rzeczpospolità Polskà. Ratyfikowanie Protoko∏u

nie spowoduje zasadniczych zmian w polskim ustawodawstwie, natomiast

potwierdzi i podwy˝szy standard ochrony praw dziecka w Polsce. Ratyfikowanie

Protoko∏u nie spowoduje zmniejszenia dochodów ani zwi´kszenia wydatków

podmiotów sektora finansów publicznych w stosunku do wielkoÊci wynikajàcych

z obecnie obowiàzujàcych przepisów, ani te˝ innych skutków finansowych dla

bud˝etu paƒstwa.

Zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej Protoko∏em Fakultatywnym do Konwencji

o prawach dziecka w sprawie anga˝owania dzieci w konflikty zbrojne nastàpi

w drodze ratyfikacji za uprzednià zgodà wyra˝onà w ustawie – stosownie do

art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodowych

(Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824), poniewa˝ spe∏nia on

przes∏anki okreÊlone w art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP. Protokó∏ wejdzie

w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od daty z∏o˝enia dokumentu ratyfikacyjnego przez

Rzeczpospolità Polskà u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów
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Zjednoczonych (art. 10 ust. 2).

11-6/hb
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Protokół fakultatywny do Konwencji
o prawach dziecka

w sprawie angażowania dzieci
w konflikty zbrojne

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ROK 2000
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Protokół fakultatywny
do Konwencji o prawach dziecka

w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne

Państwa-Strony niniejszego Protokołu,

zachęcone ogromnym poparciem dla Konwencji o prawach dziecka, wskazującym na istnienie
powszechnego zaangażowania w promowanie i ochronę praw dziecka;

przyznając, że prawa dziecka wymagają szczególnej ochrony, a także wzywając do ciągłej
poprawy sytuacji dzieci bez żadnego zróżnicowania między nimi, jak również do ich rozwoju
i edukacji w warunkach pokoju i bezpieczeństwa;

zaniepokojone szkodliwym, szerokim oddziaływaniem konfliktów zbrojnych na dzieci, a
także długoterminowymi konsekwencjami tego oddziaływania dla trwałego pokoju,
bezpieczeństwa i rozwoju;

potępiając celowanie do dzieci w sytuacjach konfliktów zbrojnych, jak również
bezpośrednich ataków na obiekty chronione prawem międzynarodowym, w tym miejsca,
gdzie z reguły znajduje się znaczna liczba dzieci, takie jak szkoły i szpitale;

mając na uwadze przyjęcie statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego a w szczególności
uwzględnienie w nim jako zbrodni wojennej poboru lub werbowania dzieci poniżej 15-go
roku życia lub wykorzystywania ich do aktywnego uczestnictwa w działaniach zbrojnych
zarówno w międzynarodowych jak i nie-międzynarodowych konfliktach zbrojnych;

uważając w związku z powyższym, że w celu dalszej poprawy realizacji praw uznanych w
Konwencji o prawach dziecka należy w większym stopniu chronić dzieci przed
angażowaniem w konflikty zbrojne;

mając na uwadze, iż artykuł 1 Konwencji o prawach dziecka określa, że dla celów Konwencji
termin „dziecko” oznacza każdego człowieka w wieku poniżej 18 lat, chyba że na mocy
prawa stosującego się do danego dziecka osiąga ono dorosłość wcześniej;

żywiąc przekonanie, że Protokół fakultatywny do Konwencji, podnoszący granicę wieku
możliwej rekrutacji osób do sił zbrojnych oraz ich uczestnictwa w działaniach zbrojnych
efektywnie przyczyni się do wdrożenia zasady, że we wszelkich działaniach dotyczących
dzieci podstawowym celem musi być najlepiej pojęty interes dziecka;

mając na uwadze, że dwudziesta szósta międzynarodowa konferencja Czerwonego Krzyża
oraz Czerwonego Półksiężyca w grudniu 1995 r. zaleciła między innymi, aby strony konfliktu
podejmowały wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia, by dzieci poniżej 18-go roku
życia nie brały udziału w działaniach zbrojnych;

z zadowoleniem przyjmując jednogłośne przyjęcie przez Międzynarodową Organizację Pracy
w czerwcu 1999 r. Konwencji nr 182 w sprawie zakazu i natychmiastowego działania w celu
eliminacji najgorszych form pracy dzieci, zakazującej między innymi prowadzenia
przymusowej lub obowiązkowej rekrutacji dzieci w celu udziału w konfliktach zbrojnych;
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potępiając z największym niepokojem rekrutację, szkolenie i wykorzystywanie dzieci do
działań zbrojnych w ramach granic państw jak i w skali międzypaństwowej, przez grupy
zbrojne inne niż państwowe siły zbrojne, a także uznając odpowiedzialność prowadzących
taką rekrutację i szkolenie oraz wykorzystujących dzieci w tym zakresie;

przypominając, iż każda ze stron konfliktu zbrojnego ma obowiązek przestrzegania
postanowień międzynarodowego prawa humanitarnego;

podkreślając, że niniejszy Protokół nie narusza celów ani postanowień zawartych w Karcie
Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym jej Artykułu 51 ani też stosownych norm prawa
humanitarnego;

pamiętając, że do pełnej ochrony dzieci nieodzowne są warunki pokoju i bezpieczeństwa
opartego o pełne poszanowanie celów i zasad zawartych w Karcie oraz o przestrzeganie
stosownych instrumentów w zakresie praw człowieka, w szczególności podczas konfliktów
zbrojnych i okupacji przez obce państwo;

uznając szczególne potrzeby dzieci szczególnie narażonych na rekrutację oraz
wykorzystywanie w działaniach zbrojnych w sprzeczności z niniejszym Protokołem, z
powodu ich statusu ekonomicznego, społecznego lub płci;

pamiętając o konieczności brania pod uwagę podstawowych przyczyn ekonomicznych,
społecznych i politycznych angażowania dzieci w konflikty zbrojne;

przekonani o konieczności wzmocnienia współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji
niniejszego Protokołu jak również rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej oraz społecznej
reintegracji dzieci – ofiar konfliktów zbrojnych;

zachęcając do uczestnictwa społeczeństwa, a w szczególności dzieci i dzieci-ofiar w
rozpowszechnianiu informacji oraz programach szkoleniowych dotyczących realizacji
niniejszego protokołu,

uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Państwa-Strony niniejszego Protokołu podejmą wszelkie możliwe środki dla zapewnienia,
aby członkowie ich sił zbrojnych, którzy nie osiągnęli 18-go roku życia nie brali
bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych.

Artykuł 2

Państwa-Strony niniejszego Protokołu zapewnią, by osoby, które nie osiągnęły 18-go roku
życia nie były objęte obowiązkowym poborem do ich sił zbrojnych.



4

Artykuł 3

1. Państwa-Strony podniosą granicę minimalnego wieku ochotniczego wstępowania osób
do ich narodowych sił zbrojnych z granicy określonej Artykułem 38 ust. 3 Konwencji
o prawach dziecka, uwzględniając zasady zawarte w tymże artykule oraz uznając, że
w świetle Konwencji osoby poniżej 18-go roku życia uprawnione są do szczególnej
ochrony.

2. Każde z Państw-Stron złoży podczas ratyfikacji niniejszego Protokołu lub
przystąpienia do niego wiążącą deklarację określającą minimalny dopuszczalny wiek
ochotniczego wstępowania do swoich narodowych sił zbrojnych, wraz z opisem
zabezpieczeń przyjętych w celu zapewnienia, że rekrutacja taka nie będzie
prowadzona siłą ani pod przymusem.

3. Państwa-Strony dopuszczające ochotnicze wstępowanie do swoich narodowych sił
zbrojnych osób poniżej 18-go roku życia utrzymają zabezpieczenia, mające – jako
minimum – zapewnić, że:

a) wstąpienie takie jest rzeczywiście dobrowolne;

b) wstąpienie takie odbywa się za świadomą zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych osoby wstępującej;

c) osoby takie są w pełni poinformowane o obowiązkach związanych z taką
służbą wojskową;

d) osoby takie przed ich przyjęciem do narodowych sił zbrojnych przedstawiły
wiarygodną metrykę urodzenia.

4. Każde z Państw-Stron może w dowolnym czasie złożyć deklarację, informującą o
dodatkowych środkach w celu pełniejszej ochrony praw dziecka, o której mowa w tym
artykule, w drodze powiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych, który poinformuje wszystkie Państwa-Strony o
tym fakcie. Powiadomienie takie wchodzi w życie w dniu jego otrzymania przez
Sekretarza Generalnego.

5. Wymóg podniesienia wieku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu nie dotyczy
szkół prowadzonych przez lub pod kontrolą sił zbrojnych Państw-Stron zgodnie z
Artykułami 28 i 29 Konwencji o prawach dziecka.

Artykuł 4

1. Grupy zbrojne inne niż siły zbrojne danego państwa nie powinny w żadnych
okolicznościach prowadzić naboru lub wykorzystywać w działaniach zbrojnych osób
poniżej 18-go roku życia.

2. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe środki, aby zapobiec takiemu naborowi
oraz wykorzystywaniu, w tym przyjmą środki prawne konieczne do zakazania i
karania takich praktyk.
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3. Stosowanie niniejszego artykułu tego Protokołu nie będzie mieć wpływu na status
prawny żadnej ze stron konfliktu zbrojnego.

Artykuł 5

Żaden element niniejszego Protokołu nie będzie interpretowany jako wykluczający
postanowienia prawa Państwa-Strony lub instrumentów międzynarodowych i
międzynarodowego prawa humanitarnego, mające na celu pełniejszą realizację praw dziecka.

Artykuł 6

1. Każde z Państw-Stron podejmie wszelkie konieczne środki prawne, administracyjne i
inne mające na celu efektywną realizację i egzekwowanie postanowień niniejszego
protokołu na obszarze objętym swoją jurysdykcją.

2. Państwa-Strony zobowiązują się szeroko upowszechniać i promować zasady i
postanowienia niniejszego Protokołu za pomocą odpowiednich środków, zarówno
wśród dorosłych jak i wśród dzieci.

3. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia demobilizacji
lub innego zwolnienia ze służby osób podlegających ich jurysdykcji, wcielonych lub
wykorzystywanych w działaniach zbrojnych niezgodnie z niniejszym Protokołem.
Państwa-Strony tam, gdzie to konieczne udzielą takim osobom wszelkiej właściwej
pomocy w odzyskaniu zdrowia fizycznego oraz psychicznego a także społecznej
reintegracji.

Artykuł 7

1. Państwa-Strony będą współpracować ze sobą we wdrażaniu niniejszego Protokołu, w
tym w zapobieganiu wszelkim działaniom niezgodnym z niniejszym Protokołem oraz
w rehabilitacji i społecznej reintegracji osób – ofiar czynów sprzecznych z niniejszym
Protokołem, między innymi poprzez współpracę techniczną i pomoc finansową. Taka
pomoc i współpraca podejmowane będą w porozumieniu z odpowiednimi Państwami-
Stronami oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi.

2. Państwa-Strony mające takie możliwości udzielą takiej pomocy poprzez istniejące
programy wielostronne, dwustronne i inne lub, między innymi, poprzez dobrowolny
fundusz utworzony zgodnie z zasadami Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Artykuł 8

1. Każde Państwo-Strona złoży, w ciągu dwóch lat od wejścia w życie w tym państwie
niniejszego Protokołu, raport do Komitetu Praw Dziecka przedstawiający
wyczerpujące informacje na temat środków, jakie państwo to podjęło w celu
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wdrożenia postanowień niniejszego Protokołu, w tym na temat środków podjętych w
celu urzeczywistnienia postanowień w zakresie uczestnictwa i rekrutacji.

2. Po przedstawieniu takiego wyczerpującego raportu każde z Państw-Stron w raportach
składanych Komitetowi Praw Dziecka zgodnie z artykułem 44 Konwencji będzie
umieszczać wszelkie dalsze informacje dotyczące wdrażania niniejszego Protokołu.
Inne Państwa-Strony niniejszego Protokołu będą składać raport co pięć lat.

3. Komitet Praw Dziecka może zażądać od Państw-Stron dalszych informacji
odnoszących się do implementacji niniejszego Protokołu.

Artykuł 9

1. Niniejszy Protokół jest otwarty do podpisu dla wszystkich Państw będących Stronami
Konwencji lub Państw, które ją podpisały.

2. Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji i jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich
państw. Dokumenty ratyfikacji lub przystąpienia zostaną złożone u Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

3. Sekretarz Generalny, działając jako depozytariusz Konwencji oraz Protokołu,
poinformuje wszystkie Państwa-Strony Konwencji oraz Państwa, które podpisały
Konwencję, o każdej deklaracji, zgodnie z Artykułem 13.

Artykuł 10

1. Niniejszy Protokół wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia
dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia.

2. Dla każdego Państwa ratyfikującego niniejszy Protokół lub przystępującego do niego
po jego wejściu w życie, niniejszy Protokół wejdzie w życie po upływie miesiąca od
daty złożenia dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia przez to Państwo.

Artykuł 11

1. Każde z Państw-Stron może wypowiedzieć niniejszy Protokół w dowolnej chwili w
drodze pisemnej notyfikacji złożonej na ręce Sekretarza Generalnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych, który poinformuje o tym fakcie pozostałe Państwa-Strony
Konwencji jak również wszystkie Państwa, które podpisały Konwencję.
Wypowiedzenie wejdzie w życie po upływie jednego roku od daty przyjęcia
notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. Jeżeli jednak w momencie upływu tego
rocznego okresu wypowiadające Państwo-Strona zaangażowane będzie w konflikt
zbrojny, to wypowiedzenie nie wejdzie w życie przed zakończeniem tego konfliktu.

2. Wypowiedzenie takie nie zwalnia Państwa-Strony z wynikających z niniejszego
Protokołu obowiązków w zakresie wszelkich przestępstw, które miały miejsce przed
terminem wejścia w życie wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie w żaden sposób nie
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będzie mieć wpływu na dalsze rozpatrywanie jakichkolwiek spraw znajdujących się w
trakcie rozpatrywania przez Komitet przed terminem wejścia w życie wypowiedzenia.

Artykuł 12

1. Każde z Państw-Stron może zaproponować poprawkę i wnieść ją do Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny
zakomunikuje następnie o zaproponowanej poprawce Państwom-Stronom, łącznie z
wnioskiem o wskazanie, czy są one za zwołaniem konferencji Państw-Stron, mającej
na celu rozważenie i przeprowadzenie głosowania nad tą propozycją. W przypadku,
gdy w ciągu czterech miesięcy od daty takiego powiadomienia co najmniej jedna
trzecia Państw-Stron wypowie się za zwołaniem takiej konferencji, Sekretarz
Generalny zwoła taką konferencję pod auspicjami Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Każda poprawka przyjęta większością głosów Państw-Stron
obecnych i biorących udział w głosowaniu podlegać będzie zatwierdzeniu przez
Zgromadzenie Ogólne.

2. Poprawka przyjęta w sposób zgodny z ust. 1 niniejszego artykułu wejdzie w życie po
jej zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i
przyjęciu większością dwóch trzecich Państw-Stron.

3. Po wejściu w życie poprawka będzie miała moc wiążącą dla tych Państw-Stron, które
ją przyjęły; pozostałe Państwa-Strony pozostają związane postanowieniami Protokołu
oraz wszelkimi wcześniejszymi poprawkami, jeśli zostały one przez te Państwa
przyjęte.

Artykuł 13

1. Niniejszy Protokół, którego teksty sporządzone w językach arabskim, chińskim,
angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim są jednakowo autentyczne, zostanie
złożony w archiwum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże uwierzytelnione
kopie niniejszego Protokołu wszystkim Państwom-Stronom Konwencji oraz
Państwom, które podpisały Konwencję.
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Niniejszym potwierdzam, że powyższy tekst stanowi wierną kopię Protokołu fakultatywnego
do „Konwencji o prawach dziecka” w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne,
przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 25 maja
2000 r., którego oryginał złożony jest u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

w imieniu Sekretarza Generalnego
Asystent Sekretarza Generalnego

kierujący
Biurem ds. Prawnych

Ralph Zacklin

Organizacja Narodów Zjednoczonych
dnia 1 czerwca 2000 r.

Za zgodność tłumaczenia z oryginałem:

Franciszek Potulski
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu



Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej
do Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka

w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne

Zgodnie z artykułem 3 ust. 2 Protokołu, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza,
że:

1) w przypadku obowiązkowego poboru do służby wojskowej, dolna granica wieku
jest określona przez prawo i wynosi 18 lat,

2) przy ochotniczym wstępowaniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dolna
granica wieku jest określona przez prawo i wynosi 17 lat. Wstąpienie do Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej jest rzeczywiście dobrowolne, a kandydat obowiązany jest
przedłożyć dokument potwierdzający jego datę urodzenia. Wymagana jest także zgoda jego
rodziców lub opiekunów prawnych.
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Deklaracje i zastrzeżenia do Protokołu fakultatywnego
do Konwencji o prawach dziecka

w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne

(o ile nie wskazano inaczej, deklaracje i zastrzeżenia zostały złożone podczas składania
dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia)

Andora

Deklaracja:

W nawiązaniu do Artykułu 3 ust. 2 Protokołu, Księstwo Andory oświadcza, że obecnie nie
posiada sił zbrojnych. Jedynymi wyspecjalizowanymi siłami w Księstwie są Policja i Służby
Celne, w przypadku których dolna granica wieku osób rekrutowanych jest zgodna z określoną
w Artykule 2 Protokołu fakultatywnego. Ponadto, Księstwo pragnie w swoim oświadczeniu,
ponownie wyrazić sprzeciw wobec treści Artykułu 2, dopuszczającej ochotniczą rekrutację
dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Argentyna

Deklaracja:

„Republika Argentyny oświadcza, że dolna granica wieku przy ochotniczym poborze do
argentyńskich narodowych sił zbrojnych wynosi osiemnaście (18) lat.”

Austria

Deklaracja:

Na mocy prawa austriackiego, dolna granica wieku przy ochotniczym poborze obywateli
Austrii do armii austriackiej (Bundesheer) wynosi 17 lat.

Zgodnie z ust. 15 oraz ust. 65 pkt. c) austriackiej Ustawy o Obronie Narodowej z 1990 r.
(Wehrgesetz 1990), przy ochotniczym poborze osób w wieku 17-18 lat wymagana jest
jednoznaczna zgoda rodziców lub innych opiekunów prawnych.

Postanowienia austriackiej Ustawy o Obronie Narodowej z 1990 r. wraz z odnośnymi
prawami zagwarantowanymi Konstytucją Federalną Austrii zapewniają ochotnikom w wieku
poniżej 18 lat ochronę prawną w kontekście takiej decyzji. Dodatkowe gwarancje wiążą się ze
ścisłym przestrzeganiem zasad praworządności, właściwego sprawowania władzy oraz
skutecznej ochrony prawnej.

Azerbejdżan

Deklaracja:

„Stosownie do Artykułu 3 Protokołu, Republika Azerbejdżańska oświadcza, że zgodnie z
obowiązującą w Republice Azerbejdżańskiej Ustawą z dnia 3 listopada 1992 r. o służbie
wojskowej obywatele Republiki Azerbejdżańskiej i inne osoby spełniające określone wymogi
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służby wojskowej mogą w wieku 17 lat ochotniczo wstępować do czynnej służby wojskowej
w wojskowych szkołach kadetów. Prawo Republiki Azerbejdżańskiej gwarantuje, że nikt nie
będzie do takiej służby zmuszany, że będzie ona możliwa pod warunkiem świadomej zgody
rodziców i opiekunów prawnych tych osób, że osoby te otrzymają pełne informacje o
obowiązkach w ramach służby oraz że przyjęcie do służby w narodowych siłach zbrojnych
wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających wiek przyjmowanej osoby.”

Bangladesz

Deklaracja:

„Zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego, Rząd Ludowej Republiki
Bangladeszu oświadcza, że dolna granica wieku, przy której dopuszcza on dobrowolny pobór
do Narodowych Sił Zbrojnych wynosi 16 lat dla żołnierzy służby zasadniczej i 17 lat dla
oficerów służby zawodowej, przy czym pobór taki, bez żadnych wyjątków, odbywa się za
świadomą zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

Rząd Ludowej Republiki Bangladeszu przedstawia poniżej opis zabezpieczeń przyjętych w
celu zapewnienia, by pobór taki nie był wymuszany:

Proces poboru oficerów i żołnierzy innych stopni do Narodowych Sił Zbrojnych rozpoczyna
się bez wyjątku od publikacji ogłoszeń w prasie krajowej i w mediach.

Powoływanie nowych rekrutów odbywa się zawsze w miejscu publicznym takim, jak park,
plac szkolny lub podobne miejsce. Udział społeczeństwa w takich wydarzeniach jest mile
widziany.

Przed zaprezentowaniem się rekrut musi złożyć pisemne oświadczenie rodziców lub
opiekunów prawnych, w którym wyrażają oni zgodę na jego pobór. Jeżeli rodzic lub opiekun
prawny jest niepiśmienny, to oświadczenie jest weryfikowane i uwierzytelniane przez
przewodniczącego gminy (Parishad).

Rekrut musi przedstawić świadectwo urodzenia, świadectwo immatrykulacji oraz komplet
świadectw szkolnych.

Wszyscy rekruci, zarówno oficerowie, jak i żołnierze innych stopni, muszą przejść przez
rygorystyczne badania lekarskie, w tym przez badania dojrzałości. Rekrut, który nie osiągnął
dojrzałości jest automatycznie odrzucany.

Oficerowie i żołnierze innych stopni, bez żadnych wyjątków, muszą odbyć dwuletnie
obowiązkowe szkolenie, co gwarantuje, że nie zostaną oni przydzieleni do jednostek
bojowych przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Wszyscy oficerowie i żołnierze
innych stopni są szczegółowo sprawdzani przed przydzieleniem do jednostek bojowych.
Badania obejmują testy na dojrzałość psychiczną, w tym na rozumienie wpajanych na
wszystkich poziomach elementów prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów
zbrojnych.

Rząd Ludowej Republiki Bangladeszu oświadcza, że w dalszym ciągu, bez żadnych
wyjątków, stosowana będzie ścisła kontrola przestrzegania zobowiązań przyjętych na mocy
Protokołu fakultatywnego.”



3

Belgia1

Deklaracja złożona przy podpisaniu:

Podpis jest w równym stopniu wiążący dla społeczności francuskojęzycznej, społeczności
flamandzkojęzycznej jak i społeczności niemieckojęzycznej.

Deklaracja złożona przy ratyfikacji:

1. Zgodnie z Artykułem 3 ust. 2, a także mając na uwadze Artykuł 3 ust. 5, Rząd Królestwa
Belgii oświadcza, że dolna granica wieku przy ochotniczym poborze do belgijskich sił
zbrojnych nie jest niższa od 18 lat.

2. Rząd Królestwa Belgii oświadcza, że prawo belgijskie całkowicie zabrania osobom poniżej
18 roku życia jakiegokolwiek udziału podczas wojny lub w okresie pokoju w jakichkolwiek
operacjach pokojowych i w jakichkolwiek operacjach zbrojnych. Ponadto, istnieje zakaz
tworzenia pozarządowych milicji, niezależnie od wieku angażowanych osób.

3. Rząd Królestwa Belgii nie będzie podejmował działań na podstawie wniosków o
współpracę sądową, jeżeli działania te wiązałyby się z nierównym traktowaniem sił
rządowych i pozarządowych, naruszającym zasadę międzynarodowego humanitarnego prawa
równości stron konfliktu, w tym również w przypadku konfliktu zbrojnego niemającego
charakteru międzynarodowego.

Bułgaria

Deklaracja:

Republika Bułgarii oświadcza niniejszym, że wszyscy mężczyźni, obywatele Bułgarii, którzy
ukończyli 18 lat, podlegają obowiązkowej służbie wojskowej.

Obywatele Bułgarii, którzy złożyli przysięgę i odbyli swoją służbę wojskową lub odbyli dwie
trzecie obowiązkowego okresu służby wojskowej, mogą zostać przyjęci na zasadzie
dobrowolności do służby zawodowej.

Osoby, które nie osiągnęły wieku dojrzałości mogą odbywać szkolenie w szkołach
wojskowych na podstawie umowy o szkoleniu, którą osoby te podpisują za zgodą rodziców
lub opiekunów. Po osiągnięciu wieku dojrzałości, uczestnicy szkolenia podpisują umowę o
szkoleniu w ramach zawodowej służby wojskowej.

Kanada

Deklaracja:

„Zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego do „Konwencji o prawach dziecka”
w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, Kanada oświadcza niniejszym:

1. Kanadyjskie Siły Zbrojne dopuszczają ochotniczy pobór w wieku co najmniej 16 lat.
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2. Kanadyjskie Siły Zbrojne przyjęły następujące rozwiązania zabezpieczające przed
przymusowym lub wymuszonym poborem osób, które nie ukończyły 18 lat:

(a) cały pobór kadry w Kanadyjskich Siłach Zbrojnych ma charakter ochotniczy. Kanada nie
stosuje obowiązkowego poboru ani żadnej formy wymuszonej czy obowiązkowej służby
wojskowej. W związku z tym kampanie rekrutacyjne Kanadyjskich Sił Zbrojnych mają
charakter informacyjny. Osoba (mężczyzna lub kobieta) pragnąca wstąpić do Kanadyjskich
Sił Zbrojnych musi wypełnić podanie. Jeżeli Kanadyjskie Siły Zbrojne zaproponują
kandydatowi określone stanowisko, kandydat nie ma obowiązku przyjęcia tego stanowiska;

(b) rekrutacja osób w wieku poniżej 18 lat odbywa się za świadomą pisemną zgodą ich
rodziców lub opiekunów prawnych. Na mocy Artykułu 20 ust. 3 Ustawy o Obronie
Narodowej „osoba, która nie ukończyła 18 lat nie może zostać przyjęta do wojska bez zgody
jednego z rodziców lub opiekuna prawnego”;

(c) kadra w wieku poniżej 18 lat jest w pełni informowana o obowiązkach wynikających ze
służby wojskowej. Osobom pragnącym wstąpić do wojska Kanadyjskie Siły Zbrojne
udostępniają między innymi szereg broszur i filmów poświęconych obowiązkom związanym
ze służbą wojskową;

(d) przed przyjęciem do służby wojskowej, osoby w wieku poniżej 18 lat muszą przedstawić
wiarygodne świadectwo wieku. Aby udowodnić swój wiek, kandydat musi przedstawić
prawnie uznawany dokument, to znaczy oryginał lub uwierzytelnioną kopię świadectwa
urodzenia lub chrztu.”

Republika Zielonego Przylądka

Deklaracja:

[Republika Zielonego Przylądka] w imieniu Rządu Republiki Zielonego Przylądka
oświadcza, że zgodnie z Artykułem 31 Rozporządzenia Nr 6/93 z dnia 24 maja 1993,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Nr 18, seria I, dolna granica wieku specjalnego
ochotniczego poboru do sił zbrojnych Zielonego Przylądka wynosi 17 lat.

Ponadto, Artykuł 60 Rozporządzenia z mocą ustawy Nr 37/96 z dnia 30 września 1986 r.,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Nr 32, seria I, regulującego postanowienia
wspomnianego wyżej Rozporządzenia, stanowi, że:

Specjalny pobór ... dotyczy obywateli, którzy ze swojej własnej dobrowolnie wyrażonej woli,
podjęli decyzję o wstąpieniu do służby wojskowej i spełniają następujące wymogi:

(a) Muszą być w wieku co najmniej 17 lat;

(b) Muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów;

(c) Muszą być zdatne pod względem psychicznym i fizycznym do służby wojskowej.

Artykuł 17 Rozporządzenia Nr 6/93 oraz Artykuły 29 i 63 Rozporządzenia z mocą ustawy Nr
37/96 stanowią, że osoby, które mają zostać przyjęte do wojska, muszą być w pełni



5

poinformowane, na podstawie dokumentacji opracowanej przez dowództwo sił zbrojnych, o
obowiązkach wynikających ze służby wojskowej.

Na mocy Artykułu 28 wspomnianego Rozporządzenia z mocą ustawy, przed poborem
wszyscy ochotnicy muszą przedstawić jako wiarygodny dowód tożsamości swój dowód
osobisty lub paszport.

Chociaż Artykuł 8 Rozporządzenia Nr 6/93 stanowi, że w czasie wojny dolna/górna granica
wieku poborowych może zostać zmieniona, to fakt, że Republika Zielonego Przylądka jest
związana Konwencją o prawach dziecka i że staje się stroną Protokołu fakultatywnego do
Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne oznacza, że
w żadnym wypadku dolna granica wieku poborowego nie może zostać obniżona poniżej 17
lat. Tak więc Artykuł 12 ust. 4 Konstytucji stanowi, że normy i zasady ogólnego prawa
międzynarodowego oraz przyjętych i ratyfikowanych traktatów międzynarodowych, po ich
wprowadzeniu do międzynarodowego i krajowego systemu prawnego, są na mocy
Konstytucji ważniejsze od wszystkich krajowych i samorządowych aktów prawnych i
normatywnych.

Republika Czeska

Deklaracja:

Przyjmując niniejszy Protokół, stosownie do Artykułu 3 ust. 2 Protokołu oświadczamy, że
dolna granica wieku, przy której dopuszcza się ochotniczy pobór do narodowych sił
zbrojnych wynosi 18 lat. Granica ta jest określona przez prawo.

Demokratyczna Republika Konga

Deklaracja:

Stosownie do Artykułu 3 ust. 2 Protokołu, Demokratyczna Republika Kongo zobowiązuje się
do wprowadzenia zasady zakazu poboru do sił zbrojnych dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem
z mocą ustawy Nr 066 z dnia 9 czerwca 2000 r. w sprawie demobilizacji i rehabilitacji
najsłabszych grup pełniących służbę w siłach zbrojnych, oraz do podjęcia wszelkich
możliwych działań w celu zapewnienia, że osoby, które jeszcze nie ukończyły 18 roku życia
nie będą w żaden sposób wcielane do kongijskich sił zbrojnych ani do żadnych innych
publicznych lub prywatnych ugrupowań zbrojnych na terytorium Demokratycznej Republiki
Konga.

Wspólnota Dominiki

Deklaracja:

[Tekst jest oczekiwany]

Salwador

Deklaracja:
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... stosownie do Artykułu 3 ust. 2 Protokołu, o którym mowa powyżej, Rząd Republiki
Salwadoru oświadcza, że dolna granica wieku dla obywateli Salwadoru, którzy pragną
ochotniczo wstąpić do służby wojskowej, wynosi 16 lat, zgodnie z Artykułami 2 i 6 Ustawy o
Służbie Wojskowej i Rezerwie Sił Zbrojnych Salwadoru. Poniżej przedstawiono opis
rozwiązań przyjętych przez władze Salwadoru w celu zapewnienia, by pełniona służba
wojskowa miała charakter ochotniczy z prawnego punktu widzenia:

- Nieletni w wieku 16 lat musi złożyć do Urzędu Rekrutacji i Rezerw lub jego filii pisemne
podanie, w którym jednoznacznie stwierdza wolę pełnienia służby wojskowej;

- Przedstawienie oryginału świadectwa urodzenia lub dowodu tożsamości nieletniego;

- Dokument potwierdzający, że rodzice, opiekun lub przedstawiciel prawny nieletniego
wiedzą i wyrażają zgodę na podjęcie przez nieletniego służby wojskowej, zgodnie z
postanowieniami Artykułu 206 i kolejnych artykułów rozdziału II o władzy rodzicielskiej
Kodeksu Rodzinnego;

- Pozytywne rozpatrzenie podania zależne jest od zapotrzebowania na służbę wojskową.

Finlandia

Deklaracja:

„Rząd Finlandii oświadcza, zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego, że dolna
granica wieku w przypadku poboru osób do narodowych sił zbrojnych wynosi 18 lat. Dolna
granica wieku dotyczy zarówno obowiązkowej służby wojskowej mężczyzn, jak i ochotniczej
służby wojskowej kobiet.”

Gwatemala

Deklaracja:

Zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu, o którym mowa powyżej, Rząd Gwatemali
oświadcza, co następuje: „Gwatemala nie będzie zezwalać na obowiązkowy pobór do swoich
sił zbrojnych osób w wieku poniżej 18 lat, natomiast zgodnie z Artykułem 3 ust. 4 Konwencji
o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, opis rozwiązań
zabezpieczających przed wymuszaniem takiego poboru zostanie przedstawiony w
późniejszym terminie.”

Stolica Apostolska

Deklaracja:

„W nawiązaniu do Artykułu 3 ust. 2 Protokołu, Stolica Apostolska oświadcza, że jeżeli
chodzi o Miasto-Państwo Watykan, przyjęty w 1976 r. Regulamin Papieskiej Gwardii
Szwajcarskiej stanowi, że pobór jej członków ma wyłącznie charakter ochotniczy i że dolna
granica wieku wynosi 19 lat.”
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Honduras

Deklaracja:

W celu określenia zakresu niniejszego Protokołu i podczas składania dokumentów
przystąpienia, Rząd Republiki Hondurasu, działając zgodnie z Artykułem 3 Protokołu
oświadcza, że:

1 (a). Na mocy prawa Państwa Honduras, dolna granica wieku dla ochotniczego poboru do sił
zbrojnych wynosi 18 lat, co stanowi element edukacyjnego, społecznego, humanistycznego i
demokratycznego ustroju kraju.

II. Niniejsze Porozumienie zostanie przedstawione do rozważenia Niezawisłemu Kongresowi
Narodowemu, zgodnie z Artykułem 205 punkt 30 Konstytucji Republiki.

Islandia

Deklaracja:

„W odniesieniu do Artykułu 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach
dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, Republika Islandii oświadcza, że
nie posiada narodowych sił zbrojnych; tym samym, dolna granica wieku poborowego nie ma
zastosowania w przypadku Republiki Islandii.”

Włochy

Deklaracja:

Rząd Republiki Włoskiej oświadcza, zgodnie z Artykułem 3:

- że prawo włoskie dotyczące ochotniczego poboru stanowi, że dolna granica wieku w
przypadku podań o wcześniejsze powołanie do obowiązkowej służby wojskowej lub
powołanie do ochotniczej służby wojskowej (służba wojskowa krótkookresowa lub roczna)
wynosi 17 lat;

- że obowiązujące prawo gwarantuje przestrzeganie, w przypadku poboru ochotniczego,
postanowień Artykułu 3 ust. 3 Protokołu, między innymi w odniesieniu do wymogu zgody
rodzica lub opiekuna rekruta.

Jamajka

Deklaracja:

„Zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w
sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, Jamajka oświadcza niniejszym, że:

1. Siły Obronne Jamajki dopuszczają ochotniczy pobór i werbunek przy zachowaniu dolnej
granicy wieku wynoszącej 18 lat.
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2. Siły Obronne Jamajki, na mocy Ustawy o Obronie Narodowej (Zasady Poboru i Służby
Zawodowej) przyjęła następujące rozwiązania zabezpieczające przed wymuszaniem rekrutacji
kadry poniżej 18 roku życia;

(a) Pobór do Sił Obronnych Jamajki ma charakter dobrowolny. Osoba pragnąca wstąpić do
Sił Obronnych Jamajki wypełnia odpowiedni formularz podania (Zgłoszenie), zgodnie z
Rozdziałem 5 Ustawy;

(b) Kandydat otrzymuje formularz zgłoszenia z ostrzeżeniem, że świadome poświadczenie
nieprawdy podlega karze;

(c) Oficer ds. rekrutacji upewnia się, czy osoba zgłaszająca się jako kandydat do wojska
ukończyła czy też, co może się również zdarzyć, nie ukończyła osiemnastego roku życia;

(d) Oficer ds. rekrutacji czyta lub poleca przeczytanie osobie zgłaszającej się pytania zawarte
w formularzu atestacyjnym i upewnia się, że udzielone odpowiedzi zostały na nim należycie
odnotowane;

(e) W przypadku kandydatów, którzy ukończyli 17 _ lat wymagana jest pisemna zgoda
rodziców. Osoby należące do tej kategorii nie mogą uzyskać od instytucji szkolących
świadectwa ukończenia szkolenia wojskowego do czasu ukończenia 18 roku życia;

3. Przed przyjęciem do narodowej służby wojskowej, kandydaci muszą przedstawić
wiarygodny dowód wieku w postaci prawnie uznawanego dokumentu, tzn. oryginału lub
uwierzytelnionej kopii świadectwa urodzenia.

Kandydat, któremu Siły Obronne Jamajki zaproponowały określone stanowisko, nie ma
obowiązku przyjęcia tego stanowiska.”

Kenia

Deklaracja:

„Rząd Republiki Kenii oświadcza, że dolna granica wieku przy poborze osób do sił zbrojnych
jest prawnie określona i wynosi osiemnaście lat. Pobór jest w pełni i autentycznie ochotniczy i
odbywa się za pełną, świadomą zgodą osób rekrutowanych. W Kenii nie ma poboru
obowiązkowego.

Rząd Republiki Kenii zastrzega sobie prawo uzupełnienia, zmiany lub wzmocnienia
niniejszego oświadczenia, w dowolnym czasie, w drodze powiadomienia Sekretarza
Generalnego ONZ. Takie powiadomienia będą obowiązywały od dnia ich otrzymania przez
Sekretarza Generalnego ONZ.”

Mali

Deklaracja:

Zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w
sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, Rząd Republiki Mali oświadcza, że dolna
granica wieku przy ochotniczym poborze do narodowych sił zbrojnych wynosi 18 lat.
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Chłopcy i dziewczęta w wieku poniżej 18 lat nie podlegają poborowi, zgodzie na pobór,
nawet jeżeli jest to pobór ochotniczy, ani nie mogą być werbowane do narodowych sił
zbrojnych.

Rząd Mali pozostaje w pełni wierny niniejszemu oświadczeniu i zobowiązuje się do karania
każdego, kto naruszy przedstawione postanowienia, stosownie do wagi takiego naruszenia,
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa karnego.

Dzieci, które wbrew prawu zostały powołane do sił zbrojnych, mogą, stosownie do ich
sytuacji, otrzymać pomoc mającą na celu ich ekonomiczną i społeczną rehabilitację oraz
powrót do społeczeństwa.

Malta

Deklaracja:

„Na mocy przyjętej w 1970 r. Ustawy o Siłach Zbrojnych Malty (Rozdział 220 Prawa Malty),
pobór do Sił Zbrojnych Malty jest prowadzony na zasadzie dobrowolności, przy czym nie
wolno powoływać osób, które nie ukończyły 17 lat i sześciu miesięcy. Osoba, która nie
ukończyła 18 roku życia nie może zostać powołana bez pisemnej zgody na takie powołanie
ojca danej osoby lub, jeżeli dana osoba nie podlega opiece ojcowskiej, bez zgody matki lub
innej osoby sprawującej opiekę nad osobą pragnącą wstąpić do wojska. W każdym wypadku,
okres służby osoby powołanej przed ukończeniem 18 roku życia kończy się z chwilą
ukończenia 18 lat, po czym dla dalszej służby wymagany jest ponowny pobór.
Obowiązkowym warunkiem przy poborze potencjalnych rekrutów jest przedstawienie
świadectwa urodzenia wydanego przez krajowy Urząd Stanu Cywilnego w celu
poświadczenia wieku kandydatów.

Ustawa o Siłach Zbrojnych Malty stanowi również, że każda osoba pragnąca wstąpić do armii
zawodowej, niezależnie od wieku, musi otrzymać przedstawioną w specjalnym formularzu
informację określającą ogólne warunki służby, natomiast oficer ds. rekrutacji nie może
przyjąć do służby zawodowej żadnej osoby, jeżeli nie upewni się, że otrzymała ona
informację, zrozumiała jej treść i pragnie być przyjęta.

W praktyce, Siły Zbrojne Malty od 1970 r. nie rekrutują osób poniżej 18 roku życia. Ponadto,
Rząd Malty oświadcza, że jeżeli w przyszłości będzie miał miejsce pobór osób w wieku
poniżej 18 lat, to osoby takie, będąc w siłach zbrojnych, nie będą uczestniczyły w działaniach
wojennych.

Przepisy Ustawy o Siłach Zbrojnych Malty umożliwiają realizację Programu Młodych
Liderów, w ramach którego osoby, które nie ukończyły 17 lat i sześciu miesięcy mogłyby być
werbowane do udziału w szkoleniu, jako członkowie kadry nie uczestniczącej w walkach,
jednakże w praktyce od 1970 r. nie dokonuje się takiego werbunku.

Monako

Deklaracja:

Księstwo Monako oświadcza, zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego do
Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, że jest
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związane Traktatem Francusko-Monakijskim z 17 lipca 1918 r. i że na mocy tego Traktatu
obronę integralności terytorialnej Księstwa Monako zapewnia Republika Francuska.

W Księstwie Monako jedynymi strukturami o statusie wojskowym są Gwardia Książęca i
Straż Pożarna. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Monarchy Nr 8017 z dnia 1 czerwca
1984 r. w sprawie Kodeksu Policyjnego, członkowie Gwardii i Straży Pożarnej muszą mieć
co najmniej 21 lat.

Maroko

Deklaracja:

Zgodnie z ustępem 2 artykułu dotyczącego angażowania dzieci w konflikty zbrojne,
Królestwo Marokańskie oświadcza, że dolna granica wieku wymagana na mocy prawa
krajowego przy ochotniczym poborze do sił zbrojnych wynosi 18 lat.

Meksyk

Deklaracja:

Zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego, Meksykańskie Stany Zjednoczone
oświadczają:

(i) że dolna granica wieku przy ochotniczym poborze obywateli meksykańskich do sił
zbrojnych wynosi 18 lat;

(ii) że Artykuł 24 Ustawy o Służbie Wojskowej stanowi, że do czynnej służby w siłach
zbrojnych przyjmowani są wyłącznie ochotnicy, a pobór trwa do czasu uzyskania stanu
liczebnego określanego co roku przez Ministerstwo Obrony, przy czym ochotnicy muszą
spełnić następujące warunki:

I. Muszą złożyć podanie;

II. Muszą to być obywatele meksykańscy, w wieku od 18 do 30 lat, a w przypadku osób
przyjmowanych do armii jako specjaliści – do lat 40;

Osoby w wieku od 16 do 18 lat przyjmowane są do jednostek radarowych na szkolenia dla
techników na podstawie umów zawieranych z państwem na okres nie dłuższy niż pięć lat.
Poza tym, zgodnie z Artykułem 25 Ustawy o Służbie Wojskowej, do wcześniejszej służby w
siłach zbrojnych mogą zostać przyjęte jedynie te osoby, które:

I. mają zamiar wyjechać z kraju w czasie, w którym z mocy prawa powinny rozpocząć
obowiązkową służbę wojskową, jeżeli w chwili zwrócenia się o wcześniejsze przyjęcie mają
ukończone 16 lat;

II. zobowiązane są do zwrócenia się o wcześniejsze przyjęcie do wojska ze względu na naukę.

Maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte do wcześniejszej służby wojskowej
ustalana jest corocznie przez Ministerstwo Obrony;
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oraz:

Deklaracja wyjaśniająca:

Ratyfikując Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania
dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych dnia 25 maja 2000 r., Rząd Meksykańskich Stanów Zjednoczonych uznaje, że
wszelka wynikająca z Protokołu odpowiedzialność za działania pozarządowych grup
zbrojnych polegające na rekrutacji dzieci w wieku poniżej 18 lat lub ich wykorzystaniu w
działaniach wojennych spoczywa wyłącznie na tych grupach, a Państwo Meksykańskie jako
takie nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Państwo Meksykańskie ma przy tym
obowiązek przestrzegania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego.

Namibia

Deklaracja:

Zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w
sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, Namibia oświadcza niniejszym, że:

1. Siły Obronne Namibii dopuszczają ochotniczy pobór osób w wieku co najmniej 18 lat.

2. Siły Obronne Namibii przyjęły następujące rozwiązania zabezpieczające przed
wymuszonym poborem osób w wieku od 18 do 25 lat:

(a) Co roku, w lokalnej prasie i mediach publikowane są ogłoszenia o możliwościach podjęcia
zawodowej służby wojskowej w Siłach Obronnych Namibii, mające na celu zaproszenie
młodych mężczyzn i kobiet zainteresowanych taką służbą do złożenia podania.

(b) Obowiązuje zasada, że kandydat nie ma obowiązku przyjęcia stanowiska, które
zaproponują mu Siły Obronne Namibii.

(c) Istnieją możliwości odbywania zawodowej służby wojskowej w piechocie, wojskach
inżynieryjnych, siłach powietrznych, siłach morskich, wojskach łączności oraz wojskach
medycznych. Potencjalni rekruci przechodzą kurs instruktażowy, podczas którego zapoznają
się z wymaganiami wobec nich jako przyszłych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w
wymienionych w punkcie 2 c) rodzajach wojsk. Po zakończeniu szkolenia rekruci mogą
wybrać swoją drogę kariery.

(d) Aby wykluczyć jakiekolwiek formy pośredniego lub bezpośredniego nacisku, Siły
Obronne Namibii stosują następujące wymagania:

i) potencjalny rekrut nie powinien mieć kryminalnej przeszłości ani być wcześniej karany

ii) potencjalni rekruci muszą być obywatelami Namibii

3. Siły Obronne Namibii przestrzegają zasady i stosują politykę zakazu ochotniczego poboru
osób w wieku poniżej 18 lat. W związku z tym:
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i) wymaga się od kandydatów przedstawienia, jako dowodu stwierdzającego wiek,
uwierzytelnionych kopii prawnie uznawanych namibijskich dokumentów tożsamości oraz
świadectwa urodzenia.

4. Pobór do Sił Obronnych Namibii jest wyłącznie ochotniczy. Namibia nie stosuje poboru
obowiązkowego ani żadnych form obowiązkowej służby wojskowej.”

Nowa Zelandia

Deklaracja:

„Rząd Nowej Zelandii oświadcza, że dolna granica wieku, przy której dopuszcza się
ochotniczy pobór do narodowych sił zbrojnych, wynosi 17 lat. Rząd Nowej Zelandii
oświadcza ponadto, że przyjął następujące rozwiązania zabezpieczające przed wymuszaniem
takiego poboru:

(a) procedury Sił Obronnych w zakresie rekrutacji, które wymagają, aby osoby
odpowiedzialne za rekrutację zapewniły rzeczywistą dobrowolność poboru;

(b) wymogi prawne dotyczące obowiązku uzyskania zgody rodzica lub opiekuna na
powołanie danej osoby do wojska, jeżeli taka zgoda wymagana jest na mocy prawa Nowej
Zelandii. Rodzic lub opiekun musi również oświadczyć, że wie, iż zgłaszająca się osoba po
skończeniu 18 roku życia będzie podlegała służbie czynnej;

(c) drobiazgowa i zapewniająca dostęp do informacji procedura rekrutacji, dzięki której każda
osoba przed złożeniem przysięgi wierności otrzymuje pełną informację o obowiązkach
związanych ze służbą wojskową;

(d) procedura rekrutacji wymagająca od kandydatów przedstawienia świadectwa urodzenia
jako wiarygodnego dowodu stwierdzającego ich wiek.”

Panama

Deklaracja:

Republika Panamy, ratyfikując Protokół oświadcza, że nie posiada sił zbrojnych. Republika
Panamy posiada cywilne siły bezpieczeństwa składające się z Policji Narodowej, Narodowej
Służby Powietrznej, Narodowej Służby Morskiej oraz Służby Ochrony Instytucjonalnej.
Statuty tych instytucji określają wymogi dotyczące rekrutacji kadry i stanowią, że osoby
rekrutowane muszą być w wieku dojrzałym, tj. co najmniej 18 lat.

Peru

Deklaracja:

Przedkładając instrument ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach
dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, Rząd Peru oświadcza, że, zgodnie
z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu, określona w prawie krajowym dolna granica wieku przy
ochotniczym poborze do narodowych sił zbrojnych wynosi 18 lat.
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Portugalia

W momencie podpisania:

Deklaracja:

„W odniesieniu do Artykułu 2 Protokołu, Republika Portugalska, stojąc na stanowisku, że
lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Protokół wykluczał wszystkie formy poboru osób w
wieku poniżej 18 lat – bez względu na to, czy pobór taki jest ochotniczy, czy też nie -
oświadcza, że stosuje ona swoje prawo krajowe, wykluczające pobór osób w wieku poniżej
18 lat i że złoży wiążące oświadczenie, zgodnie z Art. 3, ustęp 2 Protokołu, ustalające dolną
granicę wieku przy poborze ochotniczym w Portugalii na 18 lat.”

Katar

Deklaracja:

Zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w
sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne,

Państwo Katar oświadcza, że pobór do jego sił zbrojnych i innych sił zawodowych jest
ochotniczy i dotyczy osób, które ukończyły 18 lat, a także uwzględnia zabezpieczenia, o
których mowa w ustępie 3 tego samego artykułu.

Składając niniejsze oświadczenie, Państwo Katar zapewnia, że obowiązujące prawo krajowe
nie przewiduje żadnej formy obowiązkowego ani wymuszonego poboru.

Rumunia

Deklaracja:

„Zgodnie z prawem, obowiązkowej służbie wojskowej podlegają obywatele rumuńscy,
mężczyźni, którzy ukończyli 20 lat; w drodze wyjątku pobór mężczyzn w wieku 18 lat może
mieć miejsce w czasie wojny lub, na wniosek zainteresowanego, w czasie pokoju.”

Rwanda

Deklaracja:

„Dolna granica wieku przy poborze ochotniczym: 18 lat.

Dolna granica wieku przy przyjmowaniu do szkół prowadzonych przez lub pod nadzorem sił
zbrojnych: nie dotyczy.

Status uczniów w tych szkołach: nie dotyczy.

Jakiego wiarygodnego dowodu stwierdzającego wiek wymaga się przy poborze: świadectwa
urodzenia.

Kto wchodzi w skład sił zbrojnych: pełnoletni mężczyźni i kobiety.”
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Sierra Leone

Deklaracja:

„W odniesieniu do Artykułu 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach
dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, Rząd Republiki Sierra Leone
oświadcza, że:

1. Dolna granica wieku przy ochotniczym poborze do Sił Zbrojnych wynosi 18 lat;

2. Nie stosuje się obowiązkowego, przymusowego ani wymuszonego poboru do Narodowych
Sił Zbrojnych;

3. Pobór odbywa się wyłącznie na zasadzie dobrowolności.”

Hiszpania

Deklaracja:

Stosownie do postanowień Artykułu 3 Protokołu, Hiszpania oświadcza, że dolna granica
wieku przy ochotniczym poborze do jej sił zbrojnych wynosi 18 lat.

Sri Lanka

Deklaracja:

„Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki [....] oświadcza, zgodnie z Artykułem 3
ust. 2 Protokołu, że zgodnie z prawem Sri Lanki:

(a) nie stosuje się obowiązkowego, przymusowego ani wymuszonego poboru do narodowych
sił zbrojnych;

(b) pobór odbywa się wyłącznie na zasadzie dobrowolności;

(c) dolna granica wieku przy ochotniczym poborze do narodowych sił zbrojnych wynosi
osiemnaście lat.”

Szwajcaria

Deklaracja:

Rząd Szwajcarii oświadcza, zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego, że dolna
granica wieku przy poborze ochotników do narodowych sił zbrojnych wynosi osiemnaście lat.
Wiek ten określony jest przez szwajcarski system prawny.

Tadżykistan

Deklaracja:
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W imieniu Republiki Tadżykistanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt
oświadczyć, że zgodnie z Artykułem 3 ust. 2 Protokołu fakultatywnego do Konwencji o
prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, ochotniczy pobór do sił
zbrojnych Republiki Tadżykistanu osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia jest
zabroniony.

Uganda

Deklaracja:

„Rząd Republiki Ugandy oświadcza, że dolna granica wieku przy poborze osób do sił
zbrojnych jest określona przez prawo i wynosi osiemnaście (18) lat. Pobór odbywa się
wyłącznie na zasadzie pełnej dobrowolności, przy świadomej zgodzie rekrutowanych. W
Ugandzie nie stosuje się poboru obowiązkowego.

Rząd Republiki Ugandy zastrzega sobie prawo uzupełnienia, zmiany lub wzmocnienia
niniejszego oświadczenia, w dowolnym czasie, w drodze powiadomienia Sekretarza
Generalnego ONZ. Takie powiadomienia będą obowiązywały od dnia ich otrzymania przez
Sekretarza Generalnego ONZ.”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

W momencie podpisania:

Deklaracja:

„Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej podejmie wszelkie możliwe
kroki w celu zapewnienia, by członkowie sił zbrojnych Królestwa, którzy nie ukończyli 18
roku życia, nie brali bezpośredniego udziału w działaniach wojennych.

Zjednoczone Królestwo uznaje, że Artykuł 1 Protokołu fakultatywnego nie wyklucza
wysyłania członków sił zbrojnych w wieku poniżej 18 lat celem bezpośredniego udziału w
działaniach wojennych, jeżeli:

a) występuje rzeczywista militarna potrzeba wysłania ich jednostki lub okrętu do strefy
działań wojennych oraz

b) ze względu na charakter i nagłość sytuacji:

i) niemożliwe jest wycofanie tych osób przed wysłaniem sił lub

ii) wycofanie tych osób osłabiłoby skuteczność operacyjną ich okrętu lub jednostki, a przez to
zagroziłoby pomyślnemu wykonaniu misji wojskowej i/lub stanowiłoby zagrożenie
bezpieczeństwa pozostałego personelu.”

Wietnam

Deklaracja:
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„Obrona Ojczyzny to święty obowiązek i prawo wszystkich obywateli. Obywatele podlegają
obowiązkowi służby wojskowej i budowania obronności ogólnonarodowej.

Zgodnie z prawem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, do służby wojskowej powoływani są
jedynie mężczyźni, w wieku co najmniej 18 lat. Ci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku
życia nie będą brali bezpośredniego udziału w walkach zbrojnych, chyba, że wystąpi nagła
potrzeba obrony niepodległości, suwerenności, jedności i integralności terytorialnej państwa.

Mężczyźni, obywatele wietnamscy, w wieku do lat 17, pragnący odbyć długoterminową
służbę wojskową, mogą zostać przyjęci do szkół wojskowych. Ochotniczy charakter
rekrutacji do szkół wojskowych zapewniają, między innymi, następujące rozwiązania:

- Informacje o Ustawie o Obowiązku Wojskowym i inne przepisy dotyczące rekrutacji do
szkół wojskowych są szeroko rozpowszechniane w środkach masowego przekazu;

- Osoby pragnące uczyć się w szkołach wojskowych z własnej woli składają podanie oraz
uczestniczą w egzaminach; muszą one przedłożyć świadectwo urodzenia wydane przez
władze lokalne, a także dokumenty z przebiegu nauki i dyplom ukończenia szkoły średniej;
osoby te przechodzą również badania lekarskie w celu sprawdzenia, czy są one fizycznie
zdolne do nauki i służby wojskowej.”

UWAGI

1 dotyczy Królestwa Belgii

Za zgodność tłumaczenia z oryginałem:

Franciszek Potulski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu


















































