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Az ENSZ Gyermek jogairól 
szóló Egyezménye univer-
zális védelmi szinten a 
gyermekek, mint különösen 
érzékeny jogalanyok számára 
speciális védelmét biztosító 
nemzetközi jogi egyezmény, 
amely 2019-ben ünnepelte 
30. évfordulóját.1 Az Egyez-
mény annak a folyamatnak a 
betetőzése, amelyet a gyer-
meki jogok elismertetéséért 
folytattak a 20. században. Az 
életviszonyok változásával a 
gyermeki jogok és ezzel ösz-
szefüggésben a gyermekvé-
delem dilemmái új terüle-
teken merülnek fel. Napjaink 
egyik legnagyobb kihívása, 
hogy miként biztosítható a 
gyermekek védelme a digi-
tális környezetben, és a digi-
talizáció milyen formában 
szolgálhatja a gyermekek 

érdekeinek és jogainak 
érvényesülését. 
  
A gyermekek speciális vé-
delmének szükségessége 
és a gyermeki jogok megfo-
galmazásának igénye az első 
világháborút követően me-
rült fel. Eglantyne Jebb volt a 
motorja annak a társadalmi 
kezdeményezésnek – a Save 
the Children civil szervezet 
megalapítása is a nevéhez 
fűződik – amely összefoglalta 
a gyermekek védelmének öt 
alapelvét, ez az öt alapelv je-
lenik meg a Népszövetség 
által elfogadott Genfi Nyilat-
kozatban is.2 A Nyilatkozat 
jelentősége abban állt, hogy 
felhívta a nemzetközi közös-
ség figyelmét a gyermekek 
különösen érzékeny helyze-
tére. Az első világháborút 
követően a Nyilatkozat mel-
lett a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) keretében 
történtek lépések a gyerme-
kek érdekeire figyelemmel, 
kötelező erővel bíró nemzet-
közi jogi egyezményekben 
korlátozták a gyermekek 
foglalkoztatását.3 Az ENSZ 
Közgyűlése a gyermekek 
jogairól szóló deklarációt 
1959-ben fogadta el, amely 
közgyűlési határozatként 
nem bír kötőerővel. A dekla-
ráció a gyermekek védelmét 
és jogaik biztosítását a szü-
lők, a civil szervezetek, a helyi 
önkormányzatok és a kor-
mányzat kötelezettségeként 
fogalmazta meg.4 
  
A gyermeki jogok univer-
zális védelmi szinten meg-
valósuló védelme kapcsán 
említés szintjén szükséges 
kitérni a gyermekek általános 
emberi jogi dokumentumok-
ban megjelenő védelmére is. 
Az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatának 25. cikke 
értelmében a gyermekkor 
jogot keletkeztet különleges 
támogatásra, továbbá 
minden gyermek ugyanab-
ban a szociális védelemben 
kell részesüljön függetlenül 
attól, hogy házasságból vagy 
házasságon kívül született.5 A 
Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségok-
mánya a peres eljárások, 
illetve a házasság felbontása 
kapcsán tér ki a gyermekek 
jogaira. A Gazdasági, Szoci-
ális és Kulturális Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmánya 
többek között szól a gyer-
mekek hátrányos megkülön-
böztetésének tilalmáról, 
valamint az elérhető szintű 
legmagasabb testi és lelki 
egészséghez való jog teljes 
megvalósítása céljából a 
halvaszületés, a csecsemő-
halálozás csökkentése, 
valamint a gyermekek 
egészséges fejlődése 
érdekében szükséges 
intézkedések megtételéről a 
szerződő államok részéről.6 
  
A gyermekek számára spe-
ciális védelmet biztosító 
Gyermek jogairól szóló 
Egyezményhez a 21. 
században három fakultatív 
jegyzőkönyvet csatoltak – 
gyermekek fegyveres 
konfliktusokba történő 
bevonásáról (2000), a 
gyermekek kereskedelmi 
célú szexuális kizsákmányo-
lással szembeni védelméről 
(2000), gyermekeket ért 
sérelmek esetén eszközöl-
hető egyéni panasztételi 
eljárás szabályairól (2014) – 
reagálva a változó világ 
állította kihívásokra, a 
gyermekek különösen 
sérülékeny csoportjaira 
fókuszálva. A gyermekjogi 
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szemlélet mára már nem 
kérdőjelezhető meg, a nem-
zetközi jogi dokumentumok 
mellett az államok belső jogi 
szabályozásában is megjele-
nnek a gyermekek jogai. 
  
Az ENSZ Gyermekjogi 
Bizottságának 2021-ben 
kiadott 25. számú átfogó 
kommentára foglalkozik a 
gyermeki jogok digitális 
környezetben való érvénye-
sülésével.7 A kommentár 
előkészítése során végzett 
kutatásba bevont gyermekek 
álláspontját fontos kiemelni, 
ugyanis jelzi azt a szemlélet-
formálást, amely a „digitális 
gyermekjogok” irányába 
mutat. A digitális környezet-
ben való boldogulni képes-
ség ténye mára szinte elen-
gedhetetlen az érvényesü-
léshez, a hozzáférés hiánya 
diszkriminálóan hathat az 
érintettekre. A hozzáférésre a 
gyermekek hajlamosak szük-
ségletként, egyesek pedig 
egyenesen jogként tekinteni. 
A gyermekek kifejezték a 
kormányzatokkal szembeni 
abbéli igényüket is, hogy 
azok tegyenek jogalkotásban 

is megnyilvánuló lé-
péseket a digitális biz-
tonságuk érdekében 
és szorítsák vissza 
online tevékenységük 
piaci szereplők általi 
monitorozását.8 
  
A szakirodalom jel-
lemzően a gyerme-
keket a hagyományos 
térben megillető jo-
gok digitális térben 
történő érvényesü-
lésének szükséges-
ségéről értekezik, a 
gyermekek digitális 
jogai kifejezés haszná-
lata kevésbé elterjedt. 

A digitális tér gyermeki 
jogok érvényesülésében be-
töltött szerepe különösen 
krízishelyzetekben értékelő-
dik fel. A Covid19-világjár-
vány alatti időszakban szá-
mos állam döntött a jelenléti 
oktatás helyett a tantermen 
kívüli digitális- vagy távok-
tatás bevezetése mellett. Az 
oktatáshoz való jog realizá-
lását azonban gyermekek 
bizonyos csoportjainál (hát-
rányos helyzetű gyermekek) 
nehezítette vagy ellehetet-
lenítette a megfelelő eszkö-
zökhöz és az internethez 
történő hozzáférés hiánya. 
Ezzel kapcsolatban az indiai 
Legfelsőbb Bíróság ítélete 
érdemel említést, amely 
egyértelműen kimondta, 
hogy a kormány nem bújhat 
ki a felelőssége alól: a gyer-
mekek oktatáshoz való jogát 
az alkotmány deklarálja, a 
részletes szabályokat pedig 
az oktatáshoz való jogról 
szóló törvény tartalmazza. 
Sem szövetségi sem tagál-
lami szinten nem tagadhatja 
meg tehát a kormányzat a 
szükséges eszközök biztosí-
tását anyagi források hiányá-

ra hivatkozva a rászoruló 
gyermekektől.9 Az említett 
példa az oktatáshoz való jog 
relációjában érinti a gyerme-
keket megillető jogok digitá-
lis térben történő gyakor-
lásának kérdését, rámutatva 
arra, hogy egyrészt a két tér 
egymástól nem elválasztható, 
másrészt a gyermeki jogok 
sem csupán a hagyományos 
térben értelmezendők. 
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