
 

CÔNG ��C C�A LIÊN H�P QU�C V�  QUY�N TR� EM 
 

L�I M	 
�U 
 

Các qu�c gia thành viên Công ��c này, 
 
Xét r�ng theo các nguyên t�c �ã công b� trong Hi�n ch��ng Liên h�p qu�c, 

công nh�n ph	m cách v�n có và các quy
n bình ��ng không th� t�c �o�t 
���c c�a t�t c� thành viên trong gia �ình loài ng��i là n
n t�ng c�a t� do, công 
lý và hòa bình trên th� gi�i. 

 
Ghi nh� r�ng các dân t�c thành viên Liên h�p qu�c �ã t�ng kh�ng ��nh l�i 

trong Hi�n ch��ng ni
m tin c�a mình vào các quy
n con ng��i c� b�n, vào 
ph	m cách và giá tr� c�a con ng��i, quy�t tâm thúc �	y ti�n b� xã h�i và ch�t 
l��ng cu�c s�ng trong s� t� do r�ng l�n h�n. 

 
Công nh�n r�ng trong Tuyên ngôn th� gi�i v
 quy
n con ng��i và các công 

��c qu�c t� v
 quy
n con ng��i, Liên H�p Qu�c �ã công b� và th�a thu�n 
r�ng m�i ng��i �
u có quy
n ���c h��ng t�t c� các quy
n và t� do nêu ra 
trong các v�n ki�n �ó mà không b� b�t c m�t s� phân bi�t ��i x� nào nh� 
ch�ng t�c, màu da, gi�i tính, ngôn ng�, tôn giáo, chính ki�n ho c quan �i�m 
khác, ngu!n g�c dân t�c hay xã h�i, tài s�n, xu�t thân gia �ình ho c m�i t��ng 
quan khác. 

 
Nh�c l�i r�ng trong Tuyên ngôn th� gi�i v
 quy
n con ng��i, Liên h�p qu�c 

�ã công b� r�ng tr" em có quy
n ���c ch�m sóc và giúp �# � c bi�t. 
 
Tin t��ng r�ng gia �ình v�i t� cách là nhóm xã h�i c� b�n và môi tr��ng t� 

nhiên cho s� phát tri�n và h�nh phúc c�a t�t c� thành viên gia �ình, � c bi�t là 
tr" em c$n có s� b�o v� và giúp �# c$n thi�t có th� ��m ���ng ���c �$y �� 
các trách nhi�m c�a mình trong c�ng �!ng. 

 
Công nh�n r�ng �� phát tri�n �$y �� và hài hòa nhân cách c�a mình, tr" em 

c$n ���c l�n lên trong môi tr��ng gia �ình, trong b$u không khí h�nh phúc, 
yêu th��ng và c�m thông. 

 
Xét r�ng tr" em c$n ���c chu	n b� �$y �� �� cu�c s�ng cá nhân trong xã 

h�i và c$n ���c nuôi d�#ng theo tinh th$n các lý t��ng ���c nêu ra trong Hi�n 
ch��ng Liên h�p qu�c, � c bi�t trong tinh th$n hòa bình, ph	m giá, khoan 
dung, t� do, bình ��ng và �oàn k�t. 

 
Ghi nh� r�ng nhu c$u ch�m sóc � c bi�t tr" em �ã ���c kh�ng ��nh trong 

Tuyên ngôn Gi�nev� v
 quy
n tr" em, trong Tuyên ngôn v
 quy
n tr" em do 
%�i H�i �!ng Liên h�p qu�c thông qua ngày 20-11-1959 và �ã ���c th�a nh�n 
trong Tuyên ngôn th� gi�i v
 quy
n con ng��i, trong Công ��c qu�c t� v
 các 
quy
n dân s� và chính tr� (� c bi�t trong các �i
u 23 và 24), trong Công ��c 
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qu�c t� v
 các quy
n kinh t�, xã h�i và v�n hóa (� c bi�t trong %i
u 10), trong 
nh�ng �i
u l� và v�n ki�n có liên quan khác c�a các c� quan chuyên môn, các 
t& chc qu�c t� liên quan ��n phúc l�i c�a tr" em. 

 
Ghi nh� r�ng “do còn non n�t v
 th� ch�t và trí tu�, tr" em c$n ���c b�o v� 

và ch�m sóc � c bi�t, k� c� s� b�o v� thích h�p v
 m t pháp lý tr��c c'ng nh� 
sau khi ra ��i” nh� �ã ch( ra trong Tuyên ngôn v
 quy
n tr" em,. 

 
Nh�c l�i các �i
u kho�n c�a Tuyên b� v
 các nguyên t�c xã h�i và pháp lý 

liên quan ��n vi�c b�o v� và phúc l�i tr" em, � c bi�t là vi�c b�o tr�, nuôi con 
nuôi trong n��c và n��c ngoài, Quy t�c tiêu chu	n t�i thi�u c�a Liên h�p qu�c 
v
 qu�n lý t� pháp ng��i ch�a thành niên (Quy t�c B�c Kinh) và Tuyên ngôn v
 
b�o v� ph) n� và tr" em trong tr��ng h�p kh	n c�p ho c xung ��t v' trang. 

 
Công nh�n r�ng � t�t c� các qu�c gia trên th� gi�i có nh�ng tr" em s�ng 

trong các �i
u ki�n � c bi�t khó kh�n và nh�ng tr" em nh� v�y c$n ���c quan 
tâm � c bi�t. 

 
Cân nh�c thích �áng t$m quan tr�ng c�a các truy
n th�ng và gía tr� v�n hóa 

c�a m*i dân t�c �� b�o v� và phát tri�n hài hòa tr" em. 
 
Công nh�n t$m quan tr�ng c�a h�p tác qu�c t� �� c�i thi�n �i
u ki�n s�ng 

c�a tr" em � m�i n��c, � c bi�t � các n��c �ang phát tri�n. 
 

	ã th
a thu�n nh� sau: 
 

PH�N I 

i�u 1 

 
Trong ph�m vi c�a Công ��c này, tr" em có ngh+a là m�i ng��i d��i 18 

tu&i, tr� tr��ng h�p lu�t pháp áp d)ng v�i tr" em �ó quy ��nh tu&i thành niên 
s�m h�n. 
 


i�u 2 
 

1. Các qu�c gia thành viên ph�i tôn tr�ng và b�o ��m nh�ng quy
n ���c 
nêu ra trong Công ��c này ��i v�i m*i tr" em thu�c quy
n tài phán c�a h� mà 
không có b�t c m�t s� phân bi�t ��i x� nào, b�t k� tr" em, cha m, hay ng��i 
giám h� pháp lý c�a tr" em �ó thu�c ch�ng t�c, màu da, gi�i tính, ngôn ng�, tôn 
giáo, chính ki�n gì khác, ngu!n g�c qu�c gia, dân t�c hay xã h�i, tài s�n, tàn t�t, 
xu�t thân gia �ình và nh�ng m�i t��ng quan khác. 

 
2. Các qu�c gia thành viên ph�i thi hành t�t c� các bi�n pháp thích h�p �� 

��m b�o cho tr" em ���c b�o v� tránh kh�i t�t c� các hình thc phân bi�t ��i 
x� ho c tr�ng ph�t trên c� s� ��a v�, ho�t ��ng, nh�ng ý ki�n phát bi�u ho c tín 
ng�#ng c�a cha m,, ng��i giám h� pháp lý ho c nh�ng thành viên gia �ình 
khác c�a các em. 

 

i�u 3 
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1. Trong t�t c� nh�ng hành ��ng liên quan ��n tr" em, dù do các c� quan 

phúc l�i xã h�i công c�ng hay t� nhân, tòa án, các nhà chc trách hành chính 
hay các c� quan l�p pháp ti�n hành thì l�i ích t�t nh�t c�a tr" em ph�i là m�i 
quan tâm hàng �$u. 

 
2. Các qu�c gia thành viên cam k�t b�o ��m cho tr" em ���c b�o v� và 

ch�m sóc nh� v�y c$n thi�t cho h�nh phúc c�a tr" em, có tính ��n nh�ng 
quy
n và ngh+a v) c�a cha m,, ng��i giám h� pháp lý ho c nh�ng cá nhân 
khác ch�u trách nhi�m v
 m t pháp lý ��i v�i tr" em và nh�m m)c �ích �ó, s- 
th�c thi t�t c� t�t c� các bi�n pháp thích h�p v
 l�p pháp và hành chính. 
 

3. Các qu�c gia thành viên ph�i ��m b�o r�ng nh�ng t& chc, c� quan và 
c� s� ch�u trách nhi�m ch�m sóc ho c b�o v� tr" em ph�i theo �úng nh�ng tiêu 
chu	n do các nhà chc trách có th	m quy
n quy ��nh, � c bi�t trong các l+nh 
v�c an toàn, sc kh�e, v
 s� l��ng và s� phù h�p c�a ��i ng' nhân viên các 
c� �ó c'ng nh� v
 s� giám sát thành th�o. 
 


i�u 4 
 

Các qu�c gia thành viên ph�i thi hành t�t c� các bi�n pháp l�p pháp, hành 
chính và các bi�n pháp thích h�p khác �� th�c hi�n nh�ng quy
n ���c th�a 
nh�n trong Công ��c này. V
 nh�ng quy
n kinh t�, xã h�i và v�n hóa, các qu�c 
gia thành viên ph�i thi hành nh�ng bi�n pháp nh� v�y � mc t�i �a các ngu!n 
l�c s.n có c�a mình và khi c$n thi�t trong ph�m vi khuôn kh& h�p tác qu�c t�. 
 


i�u 5 
 

Các qu�c gia thành viên ph�i tôn tr�ng nh�ng trách nhi�m, quy
n và ngh+a 
v) c�a cha m,, ho c � nh�ng n�i áp d)ng ���c c� các thành viên gia �ình m� 
r�ng ho c c�a c�ng �!ng theo phong t)c ��a ph��ng quy ��nh, c�a nh�ng 
ng��i giám h� pháp lý hay nh�ng ng��i khác ch�u trách nhi�m v
 m t pháp lý 
v�i tr" em, trong vi�c ch( b�o và h��ng d/n thích h�p cho tr" em theo m�t cách 
phù h�p v�i nh�ng kh� n�ng �ang phát tri�n c�a tr" em trong vi�c th�c hi�n 
các  quy
n ���c th�a nh�n trong Công ��c này. 
 


i�u 6 
 

1. Các qu�c gia thành viên công nh�n r�ng, m�i tr" em �
u có quy
n c� 
h�u ���c s�ng. 

2. Các qu�c gia thành viên ph�i b�o ��m ��n mc t�i �a có th� ���c s� 
s�ng còn và phát tri�n c�a tr" em. 
 


i�u 7 
 

1. Tr" em ph�i ���c ��ng ký ngay l�p tc sau sinh ra và ph�I có quy
n có 
h� tên, quy
n có qu�c t�ch và trong ch�ng m�c có th�, quy
n bi�t cha m, mình 
và ���c cha m, mình ch�m sóc sau khi ra ��i. 
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2. Các qu�c gia thành viên ph�i b�o ��m vi�c th�c hi�n nh�ng quy
n này 
phù h�p v�i lu�t pháp qu�c gia c�a h�, v�i nh�ng ngh+a v) c�a h� theo nh�ng 
v�n ki�n qu�c t� có liên quan trong l+nh v�c này, � c bi�t trong tr��ng h�p là 
n�u không làm nh� th� thì tr" em s- không có qu�c t�ch. 

 

i�u 8 
 
1. Các qu�c gia thành viên cam k�t tôn tr�ng quy
n c�a tr" em ���c gi� 

gìn b�n s�c c�a mình, k� c� qu�c t�ch, h� tên và các quan h� gia �ình ���c 
pháp lu�t th�a nh�n mà không có s� can thi�p phi pháp. 

 
2. N�i nào có tr" em b� t��c �o�t m�t cách phi pháp m�t vài ho c t�t c� 

nh�ng y�u t� b�n s�c c�a các em, thì các qu�c gia thành viên ph�i giúp �# và 
b�o v� thích h�p, nh�m m)c �ích nhanh chóng khôi ph)c l�i b�n s�c cho các 
em �ó. 

 

i�u 9 
 
1. Các qu�c gia thành viên ph�i ��m b�o r�ng tr" em không b� cách ly cha 

m, trái v�i ý mu�n c�a h�, tr� khi nh�ng nhà chc trách có th	m quy
n ch�u s� 
xem xét c�a tòa án quy�t ��nh là theo lu�t pháp và các th� t)c áp d)ng thì v��c 
cách ly nh� th� là c$n thi�t vì l�i ích t�t nh�t c�a tr" em. Quy�t ��nh nh� th� có 
th� là c$n thi�t trong tr��ng h�p � c bi�t nh� tr" em b� cha m, l�m d)ng hay 
xao nhãng, ho c khi cha m, s�ng cách ly và c$n ph�i có m�t quy�t ��nh v
 n�i 
c� trú c�a tr" em. 

 
2. Trong b�t k0 quá trình t� t)ng theo nh� kho�n 1 c�a %i
u 9 này, t�t c� 

các bên liên quan ph�i ���c c� h�i tham gia quá trình t� t)ng và bày t� quan 
�i�m c�a mình. 
 

3. Các qu�c gia thành viên ph�i tôn tr�ng quy
n c�a tr" em b� s�ng cách ly 
v�i cha m, ho c c� cha l/n m,, �� duy trì nh�ng quan h� riêng t� và ���c ti�p 
xúc tr�c ti�p v�i c� cha và m, m�t cách �
u � n, tr� khi vi�c này trái v�i l�i ích 
t�t nh�t c�a tr" em. 

 
4. N�i nào mà có s� cách ly nh� v�y do b�t k0 hành ��ng nào c�a m�t 

qu�c gia thành viên nh� giam gi�, b� tù, �i l�u vong, �i �ày hay ch�t (g!m c� 
cái ch�t x�y ra do b�t k0 nguyên nhân nào trong khi ng��i �ó �ang � trong c� 
s� giam gi� c�a Nhà n��c), c�a cha hay m, ho c c� cha l/n m, c�a tr" em thì 
qu�c gia thành viên �ó ph�i cung c�p theo yêu c$u cho cha m,, cho tr" em 
ho c n�u thích h�p, cho m�t thành viên khác c�a gia �ình nh�ng thông tin thi�t 
y�u v
 ��a ch( c�a m�t hay nhi
u thành viên v�ng m t c�a gia �ình, tr� tr��ng 
h�p vi�c cung c�p thông tin nh� th� s- ph��ng h�i ��n phúc l�i c�a tr" em. 
Các qu�c gia thành viên còn ph�i ��m b�o r�ng vi�c �
 ra yêu c$u nh� v�yph�i 
không t� nó gây ra nh�ng h�u qu� có h�i cho ng��i  (ho c nh�ng ng��i) có 
liên quan. 
 


i�u 10 
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1. Phù h�p v�i ngh+a v) c�a các qu�c gia thành viên theo kho�n 1 %i
u 9, 
nh�ng ��n c�a tr" em ho c c�a cha m, các em �
 ngh� ���c nh�p c�nh hay 
xu�t c�nh m�t qu�c gia thành viên vì m)c �ích �oàn t) gia �ình, ph�i ���c các 
qu�c gia thành viên x� lý m�t cách tích c�c, nhân ��o và nhanh chóng. H�n 
n�a, các qu�c gia thành viên ph�i ��m b�o r�ng vi�c ��a m�t yêu c$u nh� th� 
s- không gây ra nh�ng h�u qu� có h�i cho nh�ng ng��i �ng ��n yêu c$u và 
cho các thành viên gia �ình h�. 

 
2. Tr" em có cha m, mà m*i ng��i c� trú � các qu�c gia khác nhau ph�i 

có quy
n duy trì trên c� s� �
u � n nh�ng quan h� cá nhân và ti�p xúc tr�c 
ti�p v�i c� cha và m, tr� hoàn c�nh � c bi�t. Nh�m m)c �ích �ó và phù h�p 
v�i ngh+a v) c�a các qu�c gia thành viên theo kho�n 1 %i
u 9, các qu�c gia 
thành viên ph�i tôn tr�ng quy
n c�a tr" em, c�a cha m, ���c xu�t c�nh b�t c 
qu�c gia, k� c� chính qu�c gia c�a h� và quy
n nh�p c�nh vào qu�c gia c�a h�. 
Quy
n ���c r�i b�t k0 n��c nào ch( ph�i l� thu�c vào nh�ng �i
u h�n ch� 
���c ghi trong lu�t pháp và c$n thi�t �� b�o v� an ninh qu�c gia, tr�t t� công 
c�ng, y t�, ��o �c ho c các quy
n và s� t� do c�a nh�ng ng��i khác và phù 
h�p v�i các quy
n khác ���c th�a nh�n trong Công ��c này. 
 


i�u 11 
 

1. Các qu�c gia thành viên ph�i ti�n hành nh�ng bi�n pháp ch�ng vi�c 
mang tr" em ra n��c ngoài b�t h�p pháp và không ��a tr� v
. 

 
2. %� ��t ���c m)c �ích này, các qu�c gia thành viên ph�i thúc �	y vi�c ký 

k�t nh�ng hi�p ��nh song ph��ng ho c �a ph��ng hay tham gia các hi�p ��nh 
hi�n có. 

 

i�u 12 
 
1. Các qu�c gia thành viên ph�i ��m b�o cho tr" em có �� kh� n�ng hình 

thành các quan �i�m riêng c�a mình ���c quy
n t� do phát bi�u nh�ng quan 
�i�m �ó v
 t�t c� các v�n �
 có �nh h��ng ��n các em và nh�ng quan �i�m 
c�a các em ph�i ���c coi tr�ng m�t cách phù h�p v�i tu&i và �� tr��ng thành 
c�a các em. 

 
2. Vì m)c �ích �ó, tr" em ph�i ���c � c bi�t t�o c� h�i nói lên ý ki�n c�a 

mình trong b�t k0 quá trình t� t)ng t� pháp ho c hành chính nào có �nh h��ng 
��n tr" em, ho c tr�c ti�p hay thông qua m�t ng��i ��i di�n hay m�t c� quan 
thích h�p, theo cách thc phù h�p v�i nh�ng quy ��nh mang tính th� t)c c�a 
lu�t pháp qu�c gia. 
 


i�u 13 
 
1. Tr" em ph�i có quy
n t� do bày t� ý ki�n; quy
n này ph�i bao g!m t� do 

tìm ki�m, ti�p nh�n và ph& bi�n t�t c� các lo�i thông tin và t� t��ng không k� 
biên gi�i, ho c qua truy
n mi�ng, b�n vi�t tay hay b�n in, d��i hình thc ngh� 
thu�t ho c b�t k0 ph��ng ti�n truy
n thông nào khác mà tr" em l�a ch�n. 
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2. Vi�c th�c hi�n quy
n này có th� ph�i ch�u m�t s� h�n ch� nh�t ��nh, 
nh�ng nh�ng h�n ch� này ch( ph�i là các �i
u do  lu�t pháp quy ��nh và là c$n 
thi�t. 
 

a) %� tôn tr�ng các quy
n và thanh danh c�a nh�ng ng��i khác. 
 
b) %� b�o v� an ninh qu�c gia hay tr�t t� công c�ng ho c y t� hay ��o �c. 

 

i�u 14 

 
1. Các qu�c gia thành viên ph�i tôn tr�ng quy
n t� do t� t��ng, tín ng�#ng 

và tôn giáo c�a tr" em. 
 
2. Các qu�c gia thành viên ph�i tôn tr�ng quy
n, ngh+a v) c�a cha m, và 

khi thích h�p c�a ng��i giám h� pháp lý trong vi�c h��ng d/n tr" em th�c hi�n 
quy
n c�a các em m�t cách phù h�p v�i kh� n�ng phát tri�n c�a mình. 

 
3. Quy
n t� do bi�u th� tôn giáo ho c tín ng�#ng ch( có th� ch�u nh�ng h�n 

ch� do pháp lu�t �
 ra và là c$n thi�t �� b�o v� an toàn công c�ng, tr�t t� xã 
h�i, y t� hay ��o �c ho c nh�ng quy
n và t� do c� b�n c�a ng��i khác. 

 

i�u 15 

 
1. Các qu�c gia thành viên công nh�n các quy
n c�a tr" em ���c t� do k�t 

giao và t� do h�i h�p hòa bình. 
 

2. Không ���c � t ra các h�n ch� ��i v�i vi�c th�c hi�n các quy
n này, 
ngoài nh�ng �i
u �ã �
 ra phù h�p v�i lu�t pháp và là c$n thi�t trong m�t xã 
h�i dân ch� vì l�i ích c�a an ninh qu�c gia, an toàn công c�ng, tr�t t� xã h�i, 
b�o v� sc kh�e hay ��o �c ho c b�o v� nh�ng quy
n và t� do c�a ng��i 
khác. 

 

i�u 16 
 
1. Không tr" em nào ph�i ch�u s� can thi�p tùy ti�n hay b�t h�p pháp vào 

vi�c riêng t�, gia �ình, nhà c�a ho c th� tín c�a các em c'ng nh� nh�ng s� 
công kích b�t h�p pháp vào danh d� và thanh danh c�a các em. 

 
2. Tr" em có quy
n ���c lu�t pháp b�o v� ch�ng l�i s� can thi�p hay công 

kích nh� v�y. 
 

i�u 17 

 
Các qu�c gia thành viên công nh�n chc n�ng quan tr�ng c�a các ph��ng 

ti�n thông tin ��i chúng và ph�i b�o ��m r�ng tr" em ���c ti�p c�n thông tin và 
t� li�u t� nhi
u ngu!n qu�c gia và qu�c t� khác nhau, � c bi�t là nh�ng thông 
tin t� li�u nh�m m)c �ích thúc �	y l�i ích xã h�i, tinh th$n và ��o �c c'ng nh� 
sc kh�e v
 th� ch�t và tinh th$n c�a tr" em. Nh�m m)c �ích này, các qu�c gia 
thành viên ph�i: 
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a) Khuy�n khích các c� quan thông tin ��i chúng ph& bi�n nh�ng thông tin 

và t� li�u có l�i v
 xã h�i và v�n hóa cho tr" em phù h�p v�i tinh th$n c�a %i
u 
29. 

 
b) Khuy�n khích h�p tác qu�c t� trong vi�c s�n xu�t, trao �&i và ph& bi�n 

nh�ng thông tin và t� li�u nh� th� t� nhi
u ngu!n v�n hóa qu�c gia và qu�c t� 
�a d�ng khác nhau. 
 

c) Khuy�n khích vi�c s�n xu�t và ph& bi�n sách c�a tr" em. 
 
�) Khuy�n khích các c� quan thông tin ��i chúng � c bi�t l�u ý ��n nh�ng 

nhu c$u v
 ngôn ng� c�a tr"  em thu�c nhóm thi�u s� hay là ng��i b�n ��a. 
 
e) Khuy�n khích phát tri�n nh�ng h��ng d/n thích h�p cho vi�c b�o v� tr" 

em ch�ng l�i nh�ng thông tin và t� li�u có h�i cho phúc l�i c�a các em, có l�u ý 
��n nh�ng �i
u kho�n c�a các �i
u 13 và 18. 

 

i�u 18 

 
1. Các qu�c gia thành viên ph�i có nh�ng c� g�ng cao nh�t �� ��m b�o 

vi�c th�a nh�n nguyên t�c là c� cha và m, �
u có trách nhi�m chung trong vi�c 
nuôi d�#ng và phát tri�n tr" em. Cha m, hay tùy tr��ng h�p có th� là ng��i 
giám h� pháp lý, có  trách nhi�m hàng �$u trong vi�c nuôi d�#ng và phát tri�n 
tr" em. Nh�ng l�i ích t�t nh�t c�a tr" em ph�i là �i
u quan tâm c� b�n c�a h�. 

 
2. Vì m)c �ích b�o ��m và thúc �	y vi�c th�c hi�n nh�ng quy
n ���c � t 

ra trong Công ��c này, các qu�c gia thành viên ph�i dành s� giúp �# thích h�p 
cho cha m, và ng��i giám h� pháp lý trong vi�c th�c hi�n trách nhi�m nuôi 
n�ng tr" em và ph�i ��m b�o s� phát tri�n nh�ng c�  quan, c� s� và d�ch v) 
cho vi�c ch�m sóc tr" em. 
 

3. Các qu�c gia thành viên ph�i thi hành t�t c� các bi�n pháp thích h�p �� 
b�o ��m cho con cái c�a nh�ng cha m, �ang làm vi�c có quy
n ���c h��ng 
các d�ch v) và c� s� ch�m sóc tr" em mà h� có �� t� cách ���c h��ng. 
 

 

i�u 19 

 
1. Các qu�c gia thành viên ph�i th�c hi�n t�t c� các bi�n pháp l�p pháp, 

hành chính, xã h�i và giáo d)c thích h�p �� b�o v� tr" em kh�i t�t c� các hình 
thc b�o l�c v
 th� ch�t ho c tinh th$n, b� th��ng t&n hay l�m d)ng, b� b� m c 
ho c ch�m sóc xao nhãng, b� ng��c �ãi ho c bóc l�t, g!m c� l�m d)ng tình d)c 
trong khi tr" em v/n n�m trong vòng ch�m sóc c�a cha hay m, ho c c� cha l/n 
m,, m�t hay nhi
u ng��i giám h� pháp lý, ho c c�a b�t k0 ng��i nào khác 
���c giao vi�c ch�m sóc tr" em. 

 
2. Nh�ng bi�n pháp b�o v� nh� v�y, trong ch�ng m�c thích h�p c$n bao 

g!m các th� t)c h�u hi�u �� thành l�p nh�ng ch��ng trình xã h�i nh�m dành 
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s� h* tr� c$n thi�t cho tr" em và cho nh�ng ng��i ch�m sóc tr" em, c'ng nh� 
cho các hình thc phòng ng�a khác và cho vi�c xác ��nh, báo cáo, chuy�n c�p, 
�i
u tra, x� lý và ti�n hành nh�ng b��c ti�p theo trong các tr��ng h�p ng��c 
�ãi tr" em nh� �ã mô t� tr��c �ây và n�u thích h�p cho vi�c tham gia c�a pháp 
lu�t. 

 

i�u 20 
 
1. Nh�ng tr" em t�m th�i hay v+nh vi1n b� t��c m�t môi tr��ng gia �ình c�a 

mình, ho c vì nh�ng l�i ích t�t nh�t c�a chính b�n thân các em mà không ���c 
phép ti�p t)c � trong môi tr��ng �y ph�i có quy
n ���c h��ng s� b�o v� và 
giúp �# � c bi�t c�a Nhà n��c. 

 
2. Các qu�c gia thành viên ph�i b�o ��m cho các tr" em nh� th� ���c 

h��ng s� ch�m sóc thay th� phù h�p v�i lu�t pháp qu�c gia. 
 

3. S� ch�m sóc nh� th� có th� bao g!m nhi
u hình thc nh� b�o tr�, hình 
thc Kafala c�a lu�t ��o H!i, nh�n làm con nuôi ho c n�u c$n thi�t ��a vào 
nh�ng c� s� ch�m sóc tr" em thích h�p. Khi cân nh�c các gi�i pháp, ph�i quan 
tâm thích �áng ��n vi�c mong mu�n liên t)c trong vi�c nuôi d�y tr" em và ��n 
xu�t x dân t�c, tôn giáo, v�n hóa và ngôn ng� c�a tr" em. 

 

i�u 21 

 
Các qu�c gia thành viên mà công nh�n ho c cho phép ch� �� con nuôi ph�i 

��m b�o r�ng nh�ng l�i ích t�t nh�t c�a tr" em là m�i quan tâm cao nh�t và các 
qu�c gia ph�i: 

 
a) %�m b�o r�ng vi�c nh�n tr" em làm con nuôi ch( ���c ti�n hành v�i s� 

cho phép c�a nh�ng nhà chc trách có th	m quy
n theo �úng pháp lu�t, th� 
t)c ���c áp d)ng và trên c� s� t�t c� thông tin liên quan �áng tin c�y, r�ng xét 
tình tr�ng c�a tr" em v
 cha, m,, h� hàng, ng��i giám h� pháp lý thì vi�c nh�n 
tr" em làm con nuôi là có th� ���c phép và r�ng n�u ���c yêu c$u, nh�ng 
ng��i có liên quan cho bi�t h� �ã ���c thông tin và �!ng ý vi�c nh�n làm con 
nuôi �ó trên c� s� tham v�n nh� v�y là c$n thi�t. 

 
b) Công nh�n r�ng vi�c tr" em làm con nuôi n��c ngoài có th� ���c coi nh� 

m�t bi�n pháp thay th� c�a vi�c ch�m sóc tr" em, n�u nh� tr" em �ó không th� 
g�i ���c cho m�t gia �ình b�o tr� hay nh�n nuôi, ho c không th� nào ���c 
ch�m sóc m�t cách thích h�p b�t k0 nào � ngay t�i qu�c gia g�c c�a tr" em. 

 
c) %�m b�o r�ng cho tr" em ra n��c ngoài làm con nuôi c'ng ���c h��ng 

nh�ng s� b�o v� và tiêu chu	n t��ng ���ng v�i nh�ng s� b�o v� và tiêu 
chu	n hi�n hành c�a vi�c làm con nuôi trong n��c. 

 
(�) Thi hành t�t c� các bi�n pháp thích h�p �� ��m b�o r�ng trong vi�c tr" 

em làm con nuôi n��c ngoài thì vi�c cho nh�n con nuôi �y không d/n ��n s� 
tr)c l�i không chính �áng v
 tài chính c�a nh�ng ng��i có liên quan tham gia. 
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(e) Thúc �	y vi�c th�c hi�n nh�ng m)c tiêu c�a �i
u này � nh�ng n�i nào 
thích h�p, b�ng cách ký nh�ng th�a thu�n ho c hi�p ��nh song ph��ng hay �a 
ph��ng và trong khuôn kh& �ó, ra sc ��m b�o vi�c ��a tr" em sang qu�c gia 
khác làm con nuôi là do nh�ng nhà chc trách hay c� quan có th	m quy
n ti�n 
hành. 

 

i�u 22 
 
1. Các qu�c gia thành viên ph�i th�c hi�n nh�ng bi�n pháp thích h�p �� 

b�o ��m r�ng tr" em xin quy ch� t2 n�n ho c ���c coi nh� ng��i t2 n�n theo 
lu�t pháp và th� t)c qu�c gia hay qu�c t� có th� áp d)ng, dù không có hay có 
cha m,, hay b�t c m�t ng��i nào khác �i cùng ph�i nh�n ���c s� b�o v� và 
giúp �# nhân ��o thích h�p trong vi�c h��ng các quy
n áp d)ng nêu ra trong 
Công ��c này và trong nh�ng v�n ki�n qu�c t� khác v
 quy
n con ng��i hay 
nhân ��o mà nh�ng qu�c gia ���c nói ��n là qu�c gia thành viên. 
 

2. Nh�m m)c �ích �ó, các qu�c gia thành viên tùy xét th�y thích h�p mà 
ph�i h�p tác trong b�t k0 nh�ng c� g�ng nào c�a Liên h�p qu�c ho c nh�ng t& 
chc liên chính ph� hay phi chính ph� có th	m quy
n h�p tác v�i Liên h�p 
qu�c �� b�o v�, giúp �# tr" em nh� th� �� tìm ra cha m, ho c nh�ng thành 
viên khác c�a gia �ình b�t k0 tr" em t� n�n nào, nh�m có ���c nh�ng thông tin 
c$n thi�t cho vi�c tr" em �ó ���c �oàn t) gia �ình. Trong nh�ng tr��ng h�p 
không th� tìm ra cha m, hay các thành viên khác trong gia �ình thì tr" em �ó 
ph�i ���c h��ng s� b�o v� gi�ng nh� tr" em nào khác v+nh vi1n hay t�m th�i 
b� t�c �o�t môi tr��ng gia �ình vì b�t k0 lý do gì nh� �ã ���c nêu trong Công 
��c này. 

 

i�u 23 
 
1. Các qu�c gia thành viên công nh�n r�ng tr" em tàn t�t v
 tinh th$n hay 

th� ch�t c$n ���c h��ng m�t cu�c s�ng tr�n v,n và �$y �� trong nh�ng �i
u 
ki�n ��m b�o ph	m giá, thúc �	y kh� n�ng t� l�c và t�o �i
u ki�n cho tr" em 
tham gia tích c�c vào c�ng �!ng. 
 

2. Các qu�c gia thành viên công nh�n quy
n c�a tr" em tàn t�t ���c ch�m 
sóc � c bi�t và tùy theo các ngu!n l�c s.n có, ph�i khuy�n khích và ��m b�o 
dành cho tr" em tàn t�t và cho nh�ng ng��i có trách nhi�m ch�m sóc s� giúp 
�# mà h� yêu c$u và thích h�p v�i �i
u ki�n c�a tr" em �ó, v�i hoàn c�nh c�a 
cha m, hay nh�ng ng��i khác ch�m sóc các tr" em �ó. 
 

3. Trên c� s� th�a nh�n các nhu c$u � c bi�t c�a tr" em tàn t�t, s� giúp 
�# dành cho tr" em tàn t�t theo kho�n 2 c�a %i
u 23 này ph�i ���c cung c�p 
mi1n phí, b�t k0 khi nào có th�, tính ��n kh� n�ng tài chính c�a cha m, hay 
nh�ng ng��i khác ch�m sóc tr" em tàn t�t và s- ���c trù tính sao cho ��m b�o 
r�ng tr" em tàn t�t ���c ti�p c�n m�t cách có hi�u qu� và ���c giáo d)c, �ào 
t�o, h��ng các d�ch v) y t� và d�ch v) ph)c h!i chc n�ng, s� chu	n b� �� có 
vi�c làm và các c� h�i gi�i trí theo cách thc có l�i cho vi�c tr" em tàn t�t ���c 
hòa nh�p xã h�i và phát tri�n cá nhân �$y �� nh�t có th� ��t ���c bao g!m c� 
s� phát tri�n v�n hóa và tinh th$n c�a nh�ng tr" em �ó. 
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4. Các qu�c gia thành viên ph�i thúc �	y trong tinh th$n h�p tác qu�c t� 

vi�c trao �&i thông tin thích h�p trong l+nh v�c phòng b�nh, ch�a tr� v
 y t�, tâm 
lý và chc n�ng cho tr" em tàn t�t, bao g!m vi�c ph& bi�n và ti�p c�n thông tin 
liên quan ��n ph��ng pháp giáo d)c, ph)c h!i chc n�ng và các d�ch v) d�y 
ngh
, nh�m t�o �i
u ki�n cho các qu�c gia thành viên nâng cao kh� n�ng, k3 
n�ng c�a h� �� m� r�ng kinh nghi�m c�a h� trong nh�ng l+nh v�c này. V
 m t 
này, ph�i � c bi�t chú ý ��n nhu c$u c�a các qu�c gia �ang phát tri�n. 

 

i�u 24 

 
1. Các qu�c gia thành viên công nh�n quy
n c�a tr" em ���c h��ng mc 

cao nh�t có th� ��t ���c v
 sc kh�e, các ph��ng ti�n ch�a b�nh và ph)c h!i 
sc kh�e. Các qu�c gia thành viên ph�i c� g�ng ��m b�o r�ng không có tr" em 
nào b� t��c �o�t quy
n ���c h��ng nh�ng d�ch v) ch�m sóc sc kh�e nh� 
v�y. 
 

2. Các qu�c gia thành viên ph�i theo �u&i vi�c th�c hi�n �$y �� quy
n này 
và � c bi�t ph�i th�c hi�n nh�ng bi�n pháp thích h�p ��: 
 

a) Gi�m t4 l� t� vong � tr" em và tr" s� sinh. 
 
b) B�o ��m dành s� giúp �# y t� và ch�m sóc sc kh�e c$n thi�t cho t�t c� 

tr" em, chú tr�ng phát tri�n công tác ch�m sóc sc kh�e ban �$u. 
 
c) Ch�ng b�nh t�t và suy dinh d�#ng trong khuôn kh& công tác ch�m sóc 

sc kh�e ban �$u, ch�ng h�n qua vi�c áp d)ng các công ngh� s.n có và qua 
vi�c c�p �$y �� thc �n dinh d�#ng b& sung và n��c u�ng s�ch có tính ��n 
nh�ng nguy c� và hi�m h�a ô nhi1m môi tr��ng. 

 
�) %�m b�o ch�m sóc sc kh�e thích h�p cho các bà m, tr��c và sau khi 

sinh �". 
 
e) %�m b�o r�ng t�t c� các t$ng l�p xã h�i, � c bi�t nh�ng ng��i làm cha 

m, và tr" em ���c thông tin, ���c ti�p c�n giáo d)c và ���c h* tr� trong vi�c 
s� d)ng ki�n thc c� b�n v
 sc kh�e và dinh d�#ng c�a tr" em, nh�ng �u 
�i�m c�a vi�c nuôi con b�ng s�a m,, v� sinh, v� sinh m�i tr��ng và phòng 
ng�a tai n�n. 

 
f) Phát tri�n công tác ch�m sóc sc kh�e phòng b�nh, h��ng d/n cha m,, 

giáo d)c và các d�ch v) k� ho�ch hóa gia �ình. 
 
3. Các qu�c gia thành viên ph�i th�c hi�n t�t c� các bi�n pháp thích h�p và 

hi�u qu� nh�m xóa b� nh�ng t�p t)c có h�i cho sc kh�e c�a tr" em. 
 
4. Các qu�c gia thành viên cam k�t thúc �	y và khuy�n khích vi�c h�p tác 

qu�c t� nh�m d$n ��t ��n s� th�c hi�n �$y �� quy
n ���c th�a nh�n trong 
%i
u 24 này. V
 m t này, ph�i � c bi�t tính ��n nh�ng nhu c$u c�a các n��c 
�ang phát tri�n. 
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i�u 25 

 
Các qu�c gia thành viên công nh�n quy
n c�a tr" em ���c nh�ng nhà chc 

trách có th	m quy
n b� trí ch�m sóc, b�o v�, ho c �i
u tr� sc kh�e v
 th� ch�t 
hay tinh th$n, ���c xem xét ��nh k0 ch� �� �i
u tr� và t�t c� các �i
u ki�n khác 
liên quan ��n s� b� trí nói trên. 
 


i�u 26 
 

1. Các qu�c gia thành viên ph�i công nh�n quy
n c�a tr" em ���c quy
n 
h��ng an toàn xã h�i, k� c� b�o hi�m xã h�i và ph�i thi hành nh�ng bi�n pháp 
c$n thi�t �� th�c hi�n �$y �� quy
n này phù h�p v�i lu�t pháp qu�c gia c�a 
mình. 

 
2. 5 n�i thích h�p, các quy
n l�i �ó ph�i ���c ��m b�o có tính ��n các 

ngu!n l�c, hoàn c�nh c�a tr" em và c�a nh�ng ng��i ch�u trách nhi�m nuôi 
n�ng tr" em, c'ng nh� b�t k0 m�t s� cân nh�c nào khác liên quan ��n ��n xin 
���c h��ng quy
n l�i do tr" em hay ng��i thay m t tr" em �� trình. 
 


i�u 27 
 

1. Các qu�c gia thành viên công nh�n quy
n c�a m�i tr" em ���c có mc 
s�ng �� �� phát tri�n v
 th� ch�t, trí tu�, tinh th$n, ��o �c và xã h�i. 
 

2. Cha m,, ho c cha hay m, và nh�ng ng��i khác ch�u trách nhi�m v
 tr" 
em có trách nhi�m hàng �$u trong vi�c b�o ��m các �i
u ki�n s�ng c$n thi�t 
cho s� phát tri�n c�a tr" em theo n�ng l�c và kh� n�ng tài chính c�a mình. 
 

3. Các qu�c gia thành viên, tùy theo nh�ng �i
u ki�n và trong ph�m vi các 
ph��ng ti�n s.n có c�a mình ph�i thi hành các bi�n pháp thích h�p �� giúp �# 
cha m, và nh�ng ng��i khác ch�u trách nhi�m v
 tr" em th�c hi�n quy
n này 
và trong tr��ng h�p c$n thi�t ph�i th�c hi�n nh�ng ch��ng trình h* tr� và giúp 
�# v�t ch�t, � c bi�t v
 dinh d�#ng, qu$n áo và nhà �. 
 

4. Các qu�c gia thành viên ph�i thi hành t�t c� nh�ng bi�n pháp thích h�p 
�� b�o ��m thu h!i cho tr" em chi phí nuôi n�ng t� tay cha m, hay nh�ng 
ng��i khác có trách nhi�m v
 tài chính ��i v�i tr" em � t�i qu�c gia thành viên 
c'ng nh� � n��c ngoài. % c bi�t, n�u ng��i có trách nhi�m v
 tài chính ��i v�i 
tr" em s�ng � m�t qu�c gia khác thì các qu�c gia thành viên ph�i thúc �	y vi�c 
tham gia các hi�p ��nh qu�c t� hay vi�c ký k�t nh�ng hi�p ��nh nh� v�y, c'ng 
nh� là vi�c dàn x�p các th�a thu�n thích h�p khác. 

 

i�u 28 
 
1. Các qu�c gia thành viên công nh�n quy
n c�a tr" em ���c h�c hành và 

nh�m ��t ���c vi�c th�c hi�n d$n d$n quy
n này trên c� s� có c� h�i bình 
��ng, � c bi�t ph�i: 
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a) Thi hành giáo d)c ti�u h�c b�t bu�c, s.n có và mi1n phí cho t�t c� m�i 
ng��i. 

 
b) Khuy�n khích phát tri�n các hình thc giáo d)c trung h�c khác nhau, k� 

c� giáo d)c ph& thông và d�y ngh
, làm cho nh�ng hình thc giáo d)c này có 
s.n và ��n ���c v�i m�i tr" em, thi hành các bi�n pháp thích h�p nh� th�c 
hi�n giáo d)c mi1n phí và có tài tr� trong tr��ng h�p c$n thi�t. 

 
c) Làm giáo d)c ��i h�c ��n ���c v�i t�t c� m�i ng��i trên c� s� kh� n�ng 

b�ng m�i ph��ng ti�n thích h�p. 
 
�) Làm cho vi�c h��ng d/n và thông tin v
 giáo d)c và d�y ngh
 s.n có và 

��n ���c v�i t�t c� tr" em. 
 
e) Ti�n hành các bi�n pháp khuy�n khích vi�c �i h�c �
u � n � tr��ng và 

gi�m t4 l� b� h�c. 
 
2. Các qu�c gia thành viên ph�i thi hành t�t c� bi�n pháp thích h�p �� ��m 

b�o k4 lu�t nhà tr��ng ���c th�c hi�n phù h�p v�i nhân ph	m c�a tr" em và 
theo �úng v�i Công �c này. 

 
3. Các qu�c gia thành viên ph�i thúc �	y và khuy�n khích h�p tác qu�c t� 

trong nh�ng v�n �
 liên quan ��n giáo d)c, � c bi�t nh�m �óng góp vào vi�c 
xóa b� n�n d�t nát và mù ch� kh�p th� gi�i và t�o �i
u ki�n thu�n l�i cho vi�c 
ti�p c�n các ki�n thc khoa h�c, k3 thu�t và các ph��ng pháp gi�ng d�y hi�n 
��i. V
 m t này, nhu c$u c�a các qu�c gia �ang phát tri�n ph�i ���c � c bi�t 
xem xét. 
 


i�u 29 
 

1. Các qu�c gia thành viên th�a thu�n r�ng vi�c giáo d)c tr" em ph�i ���c 
h��ng t�i: 

 
a) Phát tri�n t�i �a nhân cách, tài n�ng, các kh� n�ng v
 trí tu� và th� ch�t 

c�a tr" em. 
 
b) Phát tri�n s� tôn tr�ng quy
n con ng��i và các quy
n t� do c� b�n, tôn 

tr�ng nh�ng nguyên t�c ���c ghi trong Hi�n ch��ng Liên h�p qu�c. 
 
c) Phát tri�n s� tôn tr�ng ��i v�i cha m, c�a tr" em, tôn tr�ng b�n s�c v�n 

hóa, ngôn ng� và các giá  tr� c�a b�n thân tr" em, tôn tr�ng nh�ng giá tr� qu�c 
gia c�a ��t n��c mà tr" em �ang s�ng và c�a ��t n�c là nguyên quán c�a tr" 
em, tôn tr�ng nh�ng n
n v�n minh khác v�i n
n v�n minh c�a b�n thân tr" em 
�ó. 

 
d) Chu	n b� cho tr" em s�ng m�t cu�c s�ng có trách nhi�m trong xã h�i t� 

do, theo tinh th$n hi�u bi�t, hòa bình, khoan dung, bình ��ng nam n� và h�u 
ngh� gi�a t�t c� các dân t�c, các nhóm ch�ng t�c, dân t�c, tôn giáo và nh�ng 
ng��i b�n ��a. 
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e) Phát tri�n s� tôn tr�ng ��i v�i môi tr��ng t� nhiên. 
 
2. Không có ph$n nào trong �i
u nay hay trong %i
u 28 hi�u theo h��ng 

can thi�p �nh h��ng ��n quy
n t� do c�a các cá nhân và t�p th� ��oc thành 
l�p và lãnh ��o nh�ng t& chc giáo d)c, tr��c sau v/n tôn tr�ng các nguyên t�c 
���c nêu trong kho�n 1 c�a %i
u 28 này, �áp ng yêu c$u c�a s� giáo d)c 
trong nh�ng t& chc nh� th� ph�i phù h�p v�i các tiêu chu	n t�i thi�u mà Nhà 
n��c có th� � t ra. 
 


i�u 30 
 

5 nh�ng qu�c gia có t!n t�i các nhóm thi�u s� v
 ch�ng t�c, tôn giáo hay 
ngôn ng� ho c có nh�ng ng��i g�c b�n ��a, nh�ng tr" em thu�c m�t nhóm 
thi�u s� nh� th� ho c là ng��i b�n ��a, ph�i  không b� kh��c t� quy
n ���c 
h��ng n
n v�n hóa c�a mình, tuyên b� và th�c hành tôn giáo và s� d)ng ti�ng 
nói c�a mình cùng v�i nh�ng thành viên khác trong c�ng �!ng c�a mình. 
 


i�u 31 
 

1. Các qu�c gia thành viên công nh�n quy
n c�a tr" em ���c ngh( ng�i và 
tiêu khi�n, ���c tham gia vui ch�i và nh�ng ho�t ��ng gi�i trí phù h�p v�i la 
tu&i, ���c t� do tham gia các sinh ho�t v�n hóa và ngh� thu�t. 
 

2. Các qu�c gia thành viên ph�i tôn tr�ng và thúc �	y quy
n c�a tr" em 
���c tham gia �$y �� vào sinh ho�t v�n hóa và ngh� thu�t, ph�i khuy�n khích 
vi�c dành nh�ng c� h�i bình ��ng, thích h�p cho các ho�t ��ng v�n hóa, ngh� 
thu�t, gi�i trí và tiêu khi�n. 

 

i�u 32 

 
1. Các qu�c gia thành viên công nh�n quy
n c�a tr" em ���c b�o v� không 

b� bóc l�t v
 kinh t� và không ph�i làm b�t k0 công vi�c nào nguy hi�m ho c �nh 
h��ng ��n vi�c h�c hành c�a tr" em, h��c có h�i ��i v�i sc kh�e hay s� phát 
tri�n v
 th� ch�t, trí tu�, tinh th$n, ��o �c, hay xã h�i c�a tr" em. 

 
2. Các qu�c gia thành viên ph�i thi hành nh�ng bi�n pháp l�p pháp, hành 

chính, xã h�i và giáo d)c �� ��m b�o vi�c th�c hi�n �i
u này. %� ��t m)c tiêu 
này và tính ��n nh�ng �i
u kho�n thích h�p c�a nh�ng v�n ki�n qu�c t� khác, 
các qu�c gia thành viên � c bi�t ph�i: 

 
a) Quy ��nh m�t hay nhi
u h�n tu&i t�i thi�u ���c phép thu nh�n làm công. 
 
b) Có quy ��nh thích h�p v
 gi� gi�c và �i
u ki�n lao ��ng. 
 
(c) Quy ��nh nh�ng hình thc ph�t thích h�p hay các hình thc ph�t khác �� 

��m b�o th�c hi�n %i
u 32 này. 
 


i�u 33 
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Các qu�c gia thành viên ph�i th�c hi�n t�t c� nh�ng bi�n pháp thích h�p, 

bao g!m nh�ng bi�n pháp l�p pháp, hành chính, xã h�i và giáo d)c �� b�o v� 
tr" em ch�ng l�i v�êc s� d)ng b�t h�p pháp các ch�t ma túy và các ch�t h��ng 
th$n nh� �ã ���c xác ��nh trong nh�ng �i
u ��c qu�c t� liên quan, và �� ng�n 
ng�a vi�c s� d)ng tr" em vào vi�c s�n xu�t, buôn bán b�t h�p pháp các ch�t 
�ó. 

 

i�u 34 

 
Các qu�c gia thành viên cam k�t b�o v� tr" em ch�ng t�t c� các hình thc 

bóc l�t tình d)c và l�m d)ng tình d)c. Vì m)c �ích này, các qu�c gia thành viên 
ph�i � c bi�t th�c hi�n t�t c� các bi�n pháp thích h�p � c�p qu�c gia, song 
ph��ng và �a ph��ng �� ng�n ng�a: 

 
a) Vi�c xúi gi)c hay ép bu�c tr" em tham gia b�t k0 h�at ��ng tình d)c trái 

pháp lu�t nào. 
 
b) Vi�c s� d)ng có tính ch�t bóc l�t tr" em trong m�i dâm hay các hành vi 

tình d)c trái pháp lu�t khác. 
 
c) Vi�c s� d)ng có tính ch�t bóc l�t tr" em trong các cu�c bi�u di1n hay tài 

li�u khiêu dâm. 
 


i�u 35 
 
Các qu�c gia thành viên ph�i th�c hi�n t�t c� nh�ng bi�n pháp � các c�p 

qu�c gia, song ph��ng và �a ph��ng thích h�p �� ng�n ng�a vi�c b�t cóc, 
buôn bán tr" em vì b�t k0 m)c �ích gì hay d�i b�t k0 hình thc nào. 
 


i�u 36 
 

Các qu�c gia thành viên ph�i b�o v� tr" em ch�ng t�t c� nh�ng hình thc 
bóc l�t khác ph��ng h�i b�t k0 nh�ng ph��ng di�n nào c�a phúc l�i tr" em. 
 


i�u 37 
 

Các qu�c gia thành viên ph�i ��m b�o r�ng: 
 
a) Không tr" em nào b� tra t�n hay b� ��i x� ho c tr�ng ph�t tàn t�, vô nhân 

��o hay làm m�t ph	m giá. Không ���c x� t� hình ho c tù chung thân mà 
không có kh� n�ng phóng thích vì nh�ng t�i do nh�ng ng��i d��i 18 tu&i gây 
ra. 

 
b) Không tr" em nào b� t��c quy
n t� do m�t cách h�p pháp ho c tùy ti�n. 

Vi�c b�t, giam gi� ho c b� tù tr" em ph�i ���c ti�n hành theo lu�t pháp và ch( 
���c dùng ��n nh� m�t bi�n pháp cu�i cùng trong th�i h�n thích h�p ng�n 
nh�t. 
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c) M�i tr" em b� t��c quy
n t� do ph�i ���c ��i x� nhân ��o và tôn tr�ng 
ph	m giá c� h�u c�a con ng��i, theo m�t cách có tính ��n các nhu c$u c�a 
nh�ng ng��i � la tu&i các em. % c bi�t m�i tr" em b� t��c quy
n t� do ph�i 
���c cách ly v�i ng��i l�n, tr� tr��ng h�p không làm nh� v�y vì l�i ích t�t nh�t 
c�a các em. Các em ph�i có quy
n duy trì s� ti�p xúc v�i gia �ình c�a mình qua 
th� t� và các cu�c vi�ng th�m, tr� nh�ng tr��ng h�p ngo�i l�. 

 
�) M�i tr" em b� t�c quy
n t� do có quy
n �òi h�i ���c nhanh chóng 

h��ng s� giúp �# v
 pháp lý và nh�ng s� giúp �# thính h�p khác, c'ng nh� 
quy
n ch�t v�n tính ch�t h�p pháp c�a vi�c t��c quy
n t� do c�a các em tr��c 
m�t tòa án hay c� quan khác có th	m quy
n, ��c l�p, vô t� và có quy
n �òi h�i 
m�t quy�t ��nh nhanh chóng v
 b�t k0 hành ��ng nào nh� v�y. 

 

i�u 38 

 
1. Các qu�c gia thành viên cam k�t tôn tr�ng và ��m b�o tôn tr�ng nh�ng 

quy t�c v
 lu�t nhân ��o qu�c t� áp d)ng cho h� trong các cu�c xung ��t v' 
trang có liên quan ��n tr" em. 
 

2. Các qu�c gia thành viên ph�i thi hành t�t c� nh�ng bi�n pháp có th� th�c 
hi�n ���c nh�m ��m b�o r�ng nh�ng ng��i ch�a ��n tu&i 15 không ph�i tr�c 
ti�p tham gia chi�n s�. 
 

3. Các qu�c gia thành viên ph�i tránh tuy�n m� b�t k0 ng��i nào ch�a ��n 
tu&i 15 vào l�c l��ng v' trang c�a mình. Khi tuy�n m� trong s� nh�ng ng��i �ã 
��n 15 tu&i nh�ng ch�a ��n 18 tu&i, các qu�c gia thành viên ph�i c� g�ng dành 
�u tiên tuy�n m� nh�ng ng��i nhi
u tu&i nh�t trong s� �ó. 
 

4. Phù h�p v�i ngh+a v) c�a mình theo lu�t nhân ��o qu�c t� là b�o v� dân 
th��ng trong nh�ng cu�c xung ��t v' trang, các qu�c gia thành viên ph�i th�c 
hi�n t�t c� các bi�n pháp có th� th�c hi�n ��m b�o vi�c b�o v� và ch�m sóc 
nh�ng tr" em b� �nh h��ng c�a xung ��t v' trang. 
 


i�u 39 
 

Các qu�c gia thành viên ph�i ti�n hành t�t c� các bi�n pháp thích h�p �� 
thúc �	y s� ph)c h!i v� th� ch�t, tâm lý và tái hòa nh�p xã h�i c�a tr" em là 
n�n nhân c�a b�t k0 hình thc b� m c, bóc l�t hay l�m d)ng nào, tra t�n hay 
b�t k0 hình thc ��i x� hay tr�ng ph�t ��c ác, vô nhân ��o và nh)c hình nào 
khác, ho c c�a các xung ��t v' trang. S� ph)c h!i và tái hòa nh�p nh� th� ph�i 
di1n ra trong môi tr��ng làm t�ng c��ng sc kh�e, lòng t� tr�ng và ph	m giá 
c�a tr" em. 
 


i�u 40 
 

1. Các qu�c gia thành viên công nh�n quy
n c�a m�i tr" em b� coi là, b� t� 
cáo hay b� công nh�n là �ã vi ph�m pháp lu�t hình s� ���c ��i x� theo cách 
thc phù h�p v�i vi�c c& v' ý thc c�a tr" em v
 ph	m cách và ph	m giá v�n 
làm t�ng c��ng lòng tôn tr�ng c�a tr" em ��i v�i nh�ng quy
n con ng��i và t� 
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do c� b�n c�a ng��i khác, mà c'ng ph�i tính ��n la tu&i c�a tr" em và �i
u 
mong mu�n làm sao thúc �	y s� tái hòa nh�p và vi�c ��m ���ng m�t vai trò 
xây d�ng c�a tr" em trong xã h�i. 
 

2. Nh�m m)c �ích và xét ��n nh�ng �i
u kho�n thích h�p trong các v�n 
ki�n qu�c t�, các qu�c gia thành viên ph�i � c bi�t ��m b�o r�ng: 

 
a) Không m�t tr" em nào b� coi là, b� t� cáo hay b� công nh�n là �ã vi ph�m 

pháp lu�t hình s� vì nh�ng hành ��ng hay khi�m khuy�t mà lu�t pháp qu�c gia 
và qu�c t� không c�m vào th�i �i�m x�y ra. 

 
b) M�i tr" em b� coi là hay b� t� cáo là �ã vi ph�m pháp lu�t hình s� ���c có 

ít nh�t nh�ng �i
u ��m b�o sau �ây: 
 
(i) %��c gi� ��nh vô t�i cho t�i khi chng minh r�ng �ã ph�m t�i theo lu�t 

pháp. 
 
(ii) %��c thông báo nhanh chóng và tr�c ti�p v
 nh�ng �i
u b� bu�c t�i và 

n�u thích h�p thông báo qua cha m, hay ng��i giám h� pháp lý, ���c giúp �# 
v
 pháp lý ho c nh�ng giúp �# thích h�p khác �� chu	n b� và trình bày s� b�o 
v� c�a mình. 

 
(iii) V�n �
 có ph�m t�i hay không ph�i ���c xác ��nh không trì hoãn b�i 

m�t nhà chc trách, ho c m�t c� quan xét x� có th	m quy
n, ��c l�p và vô t� 
trong m�t cu�c t��ng trình công b�ng theo pháp lu�t có s� giúp �# v
 pháp lý 
hay giúp �# thích h�p khác, tr� tr��ng h�p làm nh� v�y không vì l�i ích t�t 
nh�t c�a tr" em, � c bi�t xét ��n �� tu&i và tình hình c�a tr" em, c�a cha m, 
hay nh�ng ng��i giám h� pháp lý c�a các em. 

 
(iv) Không b� ép bu�c ph�i làm chng ho c nh�n t�i; ���c th	m v�n ho c 

nh� ng��i th	m v�n nh�ng ng��i làm chng ch�ng l�i mình; ���c tham gia và 
th	m v�n nh�ng ng��i làm chng cho mình trong nh�ng �i
u ki�n bình ��ng. 

 
(v) Nêu b� coi là �ã vi ph�m pháp lu�t hình s�, thì có quy
n �òi h�i quy�t 

��nh này và nh�ng bi�n pháp thi hành theo quy�t ��nh, ���c ��a ra cho m�t 
nhà chc trách ho c m�t c� quan xét x� có th	m quy
n cao h�n, ��c l�p và vô 
t� xét l�i theo pháp lu�t. 

 
(vi) %��c giúp �# không m�t ti
n c�a m�t ng��i phiên d�ch n�u tr" em 

không hi�u hay không nói ���c ngôn ng� s� d)ng. 
 
(vii) S� riêng t� c�a tr" em ���c tôn tr�ng �$y �� trong su�t t�t c� các giai 

��an t� t)ng. 
 
3. Các qu�c gia thành viên ph�i tìm cách thúc �	y vi�c hình thành nh�ng 

��o lu�t, th� t)c, các c� quan và t& chc riêng cho các tr" em b� coi là, b� t� cáo 
hay b� th�a nh�n là �ã vi ph�m pháp lu�t hình s�, � c bi�t ph�i: 

 
a) Quy ��nh m�t h�n tu&i t�i thi�u mà nh�ng tr" em � d��i h�n tu&i �ó 
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���c coi nh� là không có kh� n�ng vi ph�m pháp lu�t hình s�. 
 
b) %
 ra các bi�n pháp �� x� lý nh�ng tr" em nh� th� mà không ph�i �)ng 

��n nh�ng qúa trình t� t)ng c�a vi�c xét x�, mi1n là các quy
n con ng��i và 
nh�ng �i
u ki�n b�o v� v
 pháp lý ���c tôn tr�ng �$y �� b�t k0 khi nào thích 
h�p và mong mu�n. 

 
4. Có s.n nhi
u bi�n pháp khác nhau nh� ch�m sóc, h��ng d/n và l�nh 

giám sát, tham v�n, t�m tha, b�o tr�, các ch��ng trình giáo d)c, d�y ngh
 và 
nh�ng bi�n pháp thay th� khác ngoài vi�c ch�m sóc t�p trung, nh�m ��m b�o 
cho tr" em ���c ��i x� m�t cách phù h�p v�i phúc l�i c�a các em và t��ng 
xng c� v�i hoàn c�nh và t�i ph�m c�a các em. 

 

i�u 41 
 
Không có gì trong Công �c này �nh h��ng t�i b�t k0 nh�ng �i
u kho�n 

nào khác t�o �i
u ki�n d1 dàng h�n trong vi�c th�c hi�n quy
n tr" em và nh�ng 
�i
u có th� có trong: 

 
a) Lu�t pháp c�a qu�c gia thành viên �ó. 

 
b) Lu�t pháp qu�c t� có hi�u l�c v�i qu�c gia �ó. 
  

PH�N II 
 


i�u 42 
 
Các qu�c gia thành viên cam k�t ph& bi�n r�ng rãi nh�ng nguyên t�c và �i
u 

kho�n c�a Công ��c này t�i ng��i l�n c'ng nh� tr" em b�ng các ph��ng ti�n 
thích h�p và tích c�c. 

 

i�u 43 
 
1. Vì m)c �ích xem xét s� ti�n b� mà các qu�c gia thành viên ��t ���c 

trong vi�c th�c hi�n nh�ng ngh+a v) h� �ã cam k�t th�c hi�n trong Công ��c 
này, m�t �y ban v
 quy
n tr" em ph�i ���c thành l�p v�i các chc n�ng quy 
��nh d��i �ây. 

 
2. 6y ban này ph�i g!m 10 chuyên gia có uy tín ��o �c và có n�ng l�c 

���c công nh�n trong l+nh v�c mà Công ��c �
 c�p. Các thành viên c�a 6y 
ban ph�i do nh�ng qu�c gia thành viên b$u ra trong s� nh�ng công dân c�a các 
qu�c gia này và h� s- ph�I ph)c v) v�i t� cách cá nhân, có tính ��n s� phân 
b� theo ��a lý m�t cách công b�ng c'ng nh� nh�ng h� th�ng pháp lu�t ch� y�u. 
 

3. Các thành viên c�a 6y ban ph�i ���c b$u b�ng cách b� phi�u kín t� 
danh sách nh�ng ng��i do các qu�c gia thành viên �
 c�. M*i qu�c gia thành 
viên có th� �
 c� m�t công dân c�a n��c mình. 
 

4. Cu�c b$u c� �$u tiên ph�i ���c ti�n hành không mu�n quá 6 tháng k� 
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t� ngày Công ��c có hi�u l�c và sau �ó c 2 n�m ti�n hành m�t l$n. Ít nh�t 4 
tháng tr��c m*i cu�c b$u c�, T&ng Th� ký  Liên h�p qu�c ph�i g�i th� t�i các 
qu�c gia thành viên m�i h� g�i  danh sách �
 c� c�a n��c mình trong vòng 2 
tháng. Sau �ó, T&ng Th� ký ph�i chu	n b� m�t danh sách theo th t� v$n ch� 
cái t�t c� nh�ng ng��i ���c �
 c�, nêu rõ nh�ng qu�c gia thành viên �ã �
 c� 
và ph�i g�i danh sách �ó t�i các qu�c gia thành viên Công ��c này. 
 

5. Các cu�c b$u c� ph�i ���c t& chc t�i các phiên h�p c�a nh�ng qu�c 
gia thành viên do T&ng Th� ký tri�u t�p t�i tr) s� Liên h�p qu�c. T�i các phiên 
h�p này, trong �ó s� ��i bi�u quy ��nh ph�i là hai ph$n ba s� các qu�c gia 
thành viên và nh�ng ng��i ���c b$u vào 6y ban ph�i là nh�ng ng��i ���c s� 
phi�u cao nh�t và m�t s� tuy�t ��i s� phi�u c�a các ��i di�n qu�c gia thành 
viên có m t và b� phi�u. 
 

6. Các thành viên c�a 6y ban ph�i ���c b$u theo nhi�m k0 4 n�m. H� ph�i 
có quy
n tranh c� l�i n�u nh� ���c �
 c� l�i. Nhi�m k0 c�a 5 trong s� nh�ng 
thành viên ���c b$u � cu�c b$u c� �$u tiên ph�i k�t thúc sau 2 n�m. Ngay sau 
cu�c b$u c� �$u tiên, tên c�a 5 thành viên này ph�i ���c ch�n b�ng rút th�m 
do Ch� t�ch phiên h�p ti�n hành. 
 

7. N�u m�t thành viên c�a 6y ban ch�t ho c t� chc hay tuyên b� r�ng vì 
b�t k0 m�t lý do nào khác mà không th� ��m nhi�m công vi�c 6y ban, qu�c gia 
thành viên �ó mà �ã �
 c� v� thành viên �ó s- ph�i b& nhi�m m�t chuyên gia 
khác là công dân n��c mình làm vi�c trong th�i gian còn l�i c�a nhi�m k0, v�i 
s� ch�p thu�n c�a 6y ban. 
 

8. 6y ban ph�i �
 ra các quy t�c th� t)c riêng. 
 

9. 6y ban ph�i b$u ra các quan chc c�a mình cho m�t nhi�m k0 2 n�m. 
 

10. Thông th��ng, các phiên h�p c�a 6y ban ph�i ���c t& chc t�i tr) s� 
c�a Liên h�p qu�c hay � b�t k0 n�i nào thu�n ti�n do 6y ban quy�t ��nh. 
Th��ng thì 6y ban ph�i h�p hàng n�m. Th�i gian các phiên h�p c�a 6y ban 
ph�i do m�t phiên h�p c�a các qu�c gia thành viên quy�t ��nh và xét l�i n�u c$n 
thi�t, và ph�i ���c s� ch�p nh�n c�a %a� H�i �!ng. 
 

11. T&ng Th� ký Liên h�p qu�c ph�i cung c�p nhân s� và ph��ng ti�n c$n 
thi�t cho vi�c th�c hi�n có hi�u qu� các chc n�ng c�a 6y ban theo Công �c 
này. 
 

12. V�i s� ch�p nh�n c�a %�i H�i �!ng, các thành viên c�a 6y ban ���c 
thành l�p theo Công ��c này ph�i ���c nh�n thù lao c�a Liên h�p qu�c theo 
nh�ng quy ��nh và �i
u ki�n nh� %�i H�i �!ng có th� quy�t ��nh. 
 


i�u 44 
1. Các qu�c gia thành viên cam k�t trình cho 6y ban thông qua T&ng Th� 

ký Liên h�p qu�c các báo cáo v
 nh�ng bi�n pháp mà h� �ã thông qua nh�m 
mang l�i hi�u qu� cho nh�ng quy
n ���c th�a nh�n trong Công �c này và v
 
ti�n b� ��t ���c trong vi�c h��ng các quy
n này: 
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a) Trong vòng 2 n�m k� t� khi Công ��c có hi�u l�c ��i v�i qu�c gia thành 

viên liên quan. 
 
b) Sau �ó c 5 n�m m�t l$n. 
 
2. Các báo cáo theo �i
u này ph�i nêu ra nh�ng nhân t� và các khó kh�n 

n�u có �nh h��ng ��n mc �� th�c hi�n nh�ng ngh+a v) nêu trong Công �c 
này. Các báo cáo c'ng ph�i bao g!m �$y �� nh�ng thông tin �� 6y ban có th� 
hi�u bi�t toàn di�n v
 tình hình th�c hi�n Công ��c � qu�c gia có liên quan. 

 
3. M�t qu�c gia thành viên mà �ã n�p báo cáo t&ng h�p �$u tiên v�i 6y ban 

không c$n nh�c l�i nh�ng thông tin c� b�n �ã cung c�p tr��c �ó trong các báo 
cáo ti�p sau mà h� s- n�p theo kho�n 1 b) c�a %i
u 44 này. 

 
4. 6y ban có th� �
 ngh� các qu�c gia thành viên cung c�p thêm nh�ng 

thông tin có liên quan ��n vi�c th�c hi�n Công ��c. 
 
5. 6y ban ph�i n�p báo cáo v
 nh�ng ho�t ��ng c�a mình t�i %�i H�i �!ng 

Liên h�p qu�c hai n�m m�t l$n, thông qua H�i �!ng  kinh t� và xã h�i. 
 
6. Các qu�c gia thành viên ph�i công b� r�ng rãi nh�ng báo cáo c�a h� cho 

công chúng n��c h�. 
 

i�u 45 
 
%� thúc �	y vi�c th�c hi�n có hi�u qu� Công ��c và khuy�n khích h�p tác 

qu�c t� trong l+nh v�c mà Công ��c �ã �
 c�p:  
 
a) Các c� quan chuyên môn, Qu3 Nhi �!ng Liên h�p qu�c và nh�ng t& 

chc khác c�a Liên h�p qu�c có quy
n có ��i di�n trong các bu&i xem xét vi�c 
th�c hi�n nh�ng �i
u kho�n c�a Công ��c này thu�c ph�m vi chc trách c�a 
h�. 6y ban có th� m�i các c� quan chuyên môn, Qu3 Nhi �!ng Liên h�p qu�c 
và nh�ng c� quan có th	m quy
n khác mà 6y ban có th� coi là thích h�p làm 
c� v�n chuyên môn v
 th�c hi�n Công ��c trong các l+nh v�c thu�c ph�m vi 
chc trách c�a nh�ng c� quan này. 6y ban có th� �
 ngh� các c� quan chuyên 
môn, Qu3 Nhi �!ng Liên h�p qu�c và nh�ng t& chc khác c�a Liên h�p qu�c 
n�p các báo cáo v
 vi�c th�c hi�n Công ��c trong nh�ng l+nh v�c thu�c ph�m 
vi ho�t ��ng c�a h�. 

 
b) 6y ban ph�i chuy�n, n�u xét th�y thích h�p t�i các c� quan chuyên môn, 

Qu3 Nhi �!ng Liên h�p qu�c và nh�ng c� quan có th	m quy
n khác b�t k0 báo 
cáo c�a các qu�c gia thành viên mà có �
 ngh� ho c có nhu c$u t� v�n hay giúp 
�# k3 thu�t, cùng v�i nh�ng nh�n xét và g�i ý c�a 6y ban n�u có v
 nh�ng �
 
ngh� hay mong mu�n �ó. 

 
c) 6y ban có th� khuy�n ngh� %�i h�i �!ng �� �
 ngh� T&ng Th� ký thay 

m t mình ti�n hành các nghiên cu v
 nh�ng v�n �
  c) th� liên quan t�i quy
n 
tr" em. 



 
 
 

 

 20 

 
�) 6y ban có th� nêu nh�ng g�i ý và khuy�n ngh� chung d�a trên các thông 

tin nh�n ���c theo các �i
u 44 và 45 c�a Công ��c này. Nh�ng g�i ý và 
khuy�n ngh� chung này s- ���c chuy�n t�i b�t k0 qu�c gia thành viên nào có 
liên quan và s- ���c báo cáo v�i %�i H�i �!ng, cùng v�i các nh�n xét n�u có 
c�a nh�ng qu�c gia thành viên. 

 

PH�N III 
 


i�u 46 
 
Công ��c này ph�i �� m� cho t�t c� các qu�c gia ký. 
 

i�u 47 
 
Công �c này ph�i ���c phê chu	n. Các v�n ki�n phê chu	n ph�i ���c 

T&ng Th� ký Liên h�p qu�c l�u chi�u. 
 

i�u 48 
 
Công ��c này ph�i �� m� cho b�t k0 qu�c gia nào gia nh�p. Các v�n ki�n 

gia nh�p ph�i do T&ng Th� ký Liên h�p qu�c l�u chi�u. 
 

i�u 49 

 
1. Công �c này ph�i có hi�u l�c vào ngày th 30 k� t� ngày T&ng Th� ký 

Liên h�p qu�c nh�n ���c v�n ki�n phê chu	n hay gia nh�p th 20. 
 

2. %�i v�i m*i qu�c gia phê chu	n hay gia nh�p Công �c sau khi v�n ki�n 
phê chu	n hay gia nh�p th 20 ���c l�u chi�u, Công �c s- có hi�u l�c t� 
ngày th 30 k� t� ngày qu�c gia �ó g�i l�u chi�u v�n ki�n phê chu	n hay gia 
nh�p ��n Liên h�p qu�c. 
 


i�u 50 
 

1. B�t k0 qu�c gia thành viên nào �
u có quy
n �
 ngh� s�a �&i và �
 trình 
�
 ngh� này cho T&ng Th� ký Liên h�p qu�c. Ngay sau �ó, T&ng Th� ký ph�i 
thông báo nh�ng �
 ngh� s�a �&i cho các qu�c gia thành viên, �!ng th�i �
 
ngh� cho bi�t có tán thành hay không vi�c t& chc m�t h�i ngh� gi�a nh�ng qu�c 
gia thành viên �� xem xét và bi�u quy�t v
 các �� ngh� �ó. N�u trong vòng 4 
tháng k� t� ngày thông báo, có ít nh�t m�t ph$n ba s� các qu�c gia thành viên 
tán thành m�t h�i ngh� nh� v�y thì T&ng Th� ký ph�i tri�u t�p h�i ngh� này d��i 
s� b�o tr� c�a Liên h�p qu�c. B�t k0 m�t s�a �&i nào ���c ch�p nh�n b�i �a 
s� các  qu�c gia thành viên có m t và bi�u quy�t t�i h�i ngh� ph�i ���c �� trình 
�� %�i H�i �!ng ch�p thu�n. 
 

2. M*i s�a �&i b& sung ���c thông qua theo kho�n 1 c�a %i
u 50 này s- 
có hi�u l�c khi ���c %�i H�i �!ng ch�p nh�n và ���c �a s� 2/3 các qu�c gia 
thành viên ch�p nh�n. 
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3. Khi m�t s�a �&i có hi�u l�c, Công �c ph�i có hi�u l�c ràng bu�c v�i 

nh�ng qu�c gia thành viên �ã ch�p nh�n nó, còn các qu�c gia thành viên khác 
v/n b� ràng bu�c b�i nh�ng �i
u kho�n c�a Công ��c này và nh�ng s�a �&i b& 
sung b�t k0 nào tr��c �ó mà h� �ã ch�p nh�n. 
 


i�u 51 
 

1. T&ng Th� ký Liên h�p qu�c ph�i nh�n và cho l�u hành t�i t�t c� các 
qu�c gia v�n b�n b�o l�u c�a các qu�c gia khi phê chu	n hay gia nh�p. 
 

2. %i
u b�o l�u không phù h�p v�i ��i t��ng và m)c �ích c�a Công ��c 
này s- không ���c ch�p nh�n. 
 

3. Có th� rút nh�ng �i
u b�o l�u vào b�t c lúc nào b�ng m�t thông báo 
g�i t�i T&ng Th� ký Liên h�p qu�c, sau �ó T&ng Th� ký ph�i thông báo cho t�t 
c� các qu�c gia. Thông báo rút lui nh� v�y s- có hi�u l�c t� ngày T&ng Th� ký 
nh�n ���c. 
 


i�u 52 
 

M�t qu�c gia  thành viên có th� tuyên b� rút kh�i Công ��c này b�ng m�t 
thông báo b�ng v�n b�n g�i ��n T&ng Th� ký Liên h�p qu�c. Tuyên b� rút kh�i 
Công ��c s- có hi�u l�c sau m�t n�m k� t� khi T&ng Th� ký nh�n ���c thông 
báo. 
 


i�u 53 
 

T&ng Th� ký Liên h�p qu�c ���c ch( ��nh làm ng��i l�u chi�u Công ��c 
này. 
 


i�u 54 
 

Nguyên b�n c�a Công �c này, b�ng các th ti�ng 7r�p, Trung Qu�c, Anh, 
Pháp, Nga, Tây Ban Nha �
u có giá tr� chính thc nh� nhau ph�i do T&ng Th� 
ký Liên h�p qu�c l�u chi�u. 

 
 


