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Преамбула 

Државе чланице Савета Европе и друге Државе потписнице овог документа, 

Сматрајући да је циљ Савета Европе да оствари веће јединство међу својим члановима; 

Уважавајући Конвенцију о правима детета Уједињених нација, а посебно члан 4. који 

обавезује државе чланице Конвенције да предузму све одговарајуће законодавне, 

административне и друге мере за остваривање права које признаје поменута Конвенција; 

Примајући на знање садржаја Препоруке 1121 (1990) Парламентарне скупштине о правима 

детета; 

Уверене да права и најбољи интереси деце треба да буду промовисани и да у том циљу 

деца треба да имају прилике да остварују своја права, посебно у породичним стварима која 

на њих утичу; 

Прихватајући да деци треба пружити релевантне информације да би се омогућило да се та 

права и најбољи интереси деце промовишу и да одговарајући значај треба дати погледима 

деце; 

Признајући важност родитељској улози у заштити и промоцији права и најбољих интереса 

деце и сматрајући да, где је потребно, државе такође треба да се ангажују у таквој заштити 

и промоцији; 

Сматрајући, међутим, да је у случају конфликта пожељно да породице покушају да постигну 

споразум пре него што се обрате правосудним органима, 

Договориле су се следеће: 

 

Поглавље I 

Домашај и циљ Конвенције и дефиниције 

 

Члан 1 – Домашај и циљ Конвенције 

1. Конвенција се примењује на децу која нису напунила 18 година. 

2. Циљ ове конвенције, у најбољем интересу деце, је да промовише њихова права, додели 

им процесна права и олакша остваривање тих права обезбеђујући да деца, сама или 

посредством других особа или  
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ф) сваком отказу учињеном на основу одредаба Члана 25; 

г) сваком другом акту, обавештењу или комуникацији који се односе на ову 

Конвенцију. 

Доле потписани, прописно овлашћени, потписали су ову Конвенцију као 

сведоци. 

Учињено у Стразбуру овог 25-ог дана јануара 1996.г. на енглеском и 

француском језику, при чему су оба текста подједнако аутентична, у једном 

примерку, који ће бити депонован у архивама Савета Европе. 

Генерални секретар Савета Европе ће доставити оверене копије свакој 

Држави чланици савета Европе, Државама нечланицама које су 

учествовале у разматрању ове Конвенције, Европској заједници и свакој 

Држави позваној да приступи овој Конвенцији. 


