
Protocol opțional 

la Convenția cu privire la drepturile copilului,  

referitor la practicile de maternitate surogat 

comerciale 
 

 

Statele părți la prezentul protocol, 

 

considerând că, pentru a atinge în continuare obiectivele Convenției cu privire la drepturile 

copilului și pentru a îndeplini în continuare dispozițiile acesteia, în special dispozițiile 

articolelor 1, 3, 7, 8, 11, 16, 21 și 35, este oportun să extindă măsurile pe care Statele-părți la 

prezentul protocol ar trebui să le ia pentru a garanta protecția copiilor împotriva obiectivării, 

constând în tratarea efectivă a unui copil ca pe o tranzacționabilă; 

 

considerând că Convenției cu privire la drepturile copilului recunoaște dreptul copilului de a-

și cunoaște propriii părinți și de a rămâne în îngrijirea lor; 

 

considerând că Convenției cu privire la drepturile copilului recunoaște dreptul copilului de a-

și păstra identitatea, inclusiv naționalitatea, numele de familie, relațiile de familie, în 

conformitate cu legea și excluzând intervențiile ilegale; 

 

considerând că Convenției cu privire la drepturile copilului impune Statelor-părți să combată 

transferul ilegal de copii și transportul internațional ilegal al acestora; 

 

considerând că Convenției cu privire la drepturile copilului impune Statelor-părți care 

recunosc sau permit sistemul de adopție să se asigure că bunăstarea copilului este prioritară 

și că adopția copilului are loc numai cu autorizarea autorităților competente; că autoritatea 

menționată va decide - în conformitate cu legislația și procedurile aplicabile și pe baza oricărei 

informații relevante și viabile - că adopția este permisă din cauza statutului copilului în raport 

cu părinții, rudele și tutorii legali și - dacă este necesar - că persoanele interesate își dau 

acordul pentru adopție în mod conștient, în urma consultărilor necesare, precum și că, în cazul 

adopției internaționale, persoanele implicate nu primesc beneficii financiare inadecvate; 

 

considerând că Convenției cu privire la drepturile copilului impune Statelor-părți să ia toate 

măsurile posibile la nivel național, bilateral și multilateral pentru a contracara răpirea, 

vânzarea și traficul de copii, în orice scop și sub orice formă; 

 



având în vedere că Protocolul opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului, privind 

vânzarea copiilor, prostituția copiilor și pornografia infantilă prevede că vânzarea copiilor 

înseamnă orice act sau tranzacție prin care un copil este transferat de către orice persoană 

sau grup de persoane către o altă persoană pentru remunerație sau orice altă contraprestație; 

 

recunoscând că practicile comerciale de maternitate de substituție (maternitate surogat) 

constituie obiectivarea copiilor și, în cazul în care acestea au loc în scopuri comerciale, sunt un 

tip de trafic de copii inadmisibil; 

 

recunoscând că practicile comerciale de maternitate de substituție (maternitate surogat) 

încalcă demnitatea femeii însărcinate și duc la obiectivarea acesteia; 

 

profund îngrijorate de dezvoltarea clinicilor în care se nasc copii ca urmare a unor acorduri 

comerciale de maternitate de substituție (maternitate surogat) și a intermediarilor în practica 

comercială de maternitate surogată, intermediari care profită adesea de situația personală 

sau financiară dificilă a femeilor care decid să renunțe la nou-născuții lor, ca urmare a 

acordurilor comerciale de maternitate de substituție (maternitate surogat); 

 

profund îngrijorate de soarta copiilor care constituie obiectul acordurilor comerciale de 

maternitate surogată care, din cauza pandemiei, rămân în clinici sau facilități similare, adesea 

fără îngrijirea adecvată sau posibilitatea de a fi preluați de persoanele care sunt desemnate 

ca beneficiare prin contractul de maternitate surogat; 

 

considerând că adopția este o instituție care deservește binele copiilor și este soluția optimă 

pentru cuplurile care nu pot avea proprii copii din diverse motive; 

 

având în vedere dispozițiile instrumentelor internaționale de protecție a copiilor, inclusiv 

Convenția asupra protecției copiilor și cooperarea în materia adopției internaționale și 

Protocolul opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului privind vânzarea copiilor, 

prostituția copiilor și pornografie infantilă; 

 

încurajate de sprijinul extins acordat Convenției cu privire la drepturile copilului, indicând 

angajamentul statelor, organizațiilor internaționale și sociale pentru promovarea și protecția 

drepturilor copilului; 

 

au convenit după cum urmează: 

Articolul 1 

 

Statele-părți la prezentul Protocol interzic practicile comerciale de surogație comercială 

(maternitatea surogat), precum și organizarea, intermedierea, stimularea și publicitatea la 

astfel de practici, astfel cum se prevede aici. 



 

Articolul 2 

 

În sensul prezentului Protocol, surogația comercială (maternitatea surogat) reprezintă situația 

în care o femeie, care a rămas însărcinată prin procreare asistată medical și a născut un copil 

(mama), renunță la drepturile asupra acestuia în schimbul unei remunerații reciproce sub 

orice formă, în favoarea altor persoane (beneficiarii de copii). 

 

Articolul 3 

 

Statele-părți la Prezentul protocol vor introduce în legislația lor națională reglementări care 

consideră în mod clar orice acorduri de surogație comercială (maternitate surogat) ca fiind 

nule. 

 

Articolul 4 

 

1. Fiecare dintre Statele-părți la prezentul Protocol se asigură că organizarea, intermedierea, 

susținerea și publicitatea la surogația comerciale (maternitatea surogată) sunt pedepsite cu 

sancțiuni adecvate, indiferent dacă astfel de infracțiuni sunt comise în Statul-parte sau în alt 

stat, de către persoane individuale sau într-un manieră organizată. 

 

2. În conformitate cu dispozițiile legislației naționale, fiecare dintre Statele-părți la prezentul 

Protocol va pune în aplicare, după caz, mijloace de stabilire a responsabilității persoanelor 

juridice pentru infracțiunile menționate la primul paragraf al prezentului articol. În 

conformitate cu normele de drept ale Statului-parte, responsabilitatea persoanelor juridice 

poate fi penală, civilă sau administrativă, după caz. 

 

Articolul 5 

 

1. Fiecare Stat-parte trebuie, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului 

Protocol în statul respectiv, să prezinte Comitetului pentru drepturile copilului un raport 

cuprinzător cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru a pune în aplicare prevederile 

prezentului Protocol. 

 

2. După prezentarea unui astfel de raport, fiecare Stat-parte va include toate informațiile 

suplimentare referitoare la punerea în aplicare a Protocolului în rapoartele prezentate 

Comitetului pentru drepturile copilului, în conformitate cu articolul 44 din Convenție. Celelalte 

State-părți la prezentul Protocol vor prezenta un raport la fiecare cinci ani. 

 

3. Comitetul pentru Drepturile Copilului are dreptul să solicite unui Stat-parte informații 

suplimentare cu privire la punerea în aplicare a prezentului Protocol. 



 

Articolul 6 

 

1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare tuturor Statelor-părți la Convenție sau 

statelor care l-au semnat. 

 

2. Prezentul Protocol va fi ratificat și deschis pentru aderare de către toate Statele-părți la 

Convenție sau de către statele care l-au semnat. Instrumentele de ratificare sau de aderare 

vor fi depuse la Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite. 

 

Articolul 7 

 

1. Prezentul Protocol va intra în vigoare în termen de trei luni de la data depunerii celui de-al 

cincilea instrument de ratificare sau de aderare. 

 

2. Pentru fiecare stat care ratifică prezentul Protocol sau aderă la prezentul Protocol după 

intrarea sa în vigoare, prezentul protocol intră în vigoare la o lună de la data depunerii 

instrumentului de ratificare sau de aderare de către statul dat. 

 

Articolul 8 

 

1. Fiecare Stat-parte poate denunța prezentul Protocol în orice moment printr-o notificare 

scrisă către Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, care va raporta acest fapt altor 

State-părți la Convenție, precum și altor state care au semnat Convenţia. Denunțarea va intra 

în vigoare în termen de un an de la data primirii notificării de către Secretarul General al 

Organizației Națiunilor Unite. 

 

2. O astfel de denunțare nu scutește Statul-parte de obligațiile care decurg din prezentul 

Protocol cu privire la orice infracțiuni care au fost comise înainte de data efectivă a denunțării. 

O asemenea denunțare nu va afecta, de asemenea, nicio investigație ulterioară a oricăror 

cazuri supuse anchetei de către Comitetul pentru Drepturile Copilului înainte de data efectivă 

a denunțării. 

 

Articolul 9 

 

1. Fiecare Stat-parte poate propune un amendament la prezentul Protocol prin prezentarea 

acestui amendament Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite. Secretarul General 

comunică apoi amendamentul propus Statelor-părți, solicitând acestora să indice dacă sunt în 

favoarea unei conferințe a Statelor-părți în scopul examinării și votării propunerii. În cazul în 

care, în termen de patru luni de la o astfel de comunicare, cel puțin o treime din Statele-părți 

se exprimă în favoarea unei astfel de conferințe, Secretarul General o va convoca sub auspiciile 



Națiunilor Unite. Orice amendament adoptat cu majoritatea voturilor Statelor-părți prezente 

și participante la vot va fi supus aprobării Adunării Generale. 

 

2. Modificările vor intra în vigoare după aprobarea Adunării Generale și adoptarea de către 

două treimi din Statele-părți la prezentul Protocol. 

 

3. La intrarea în vigoare, modificările vor fi obligatorii pentru Statele-părți care le-au adoptat. 

Celelalte state părți vor rămâne legate de dispozițiile Protocolului în forma actuală și de toate 

celelalte modificări, dacă sunt adoptate de aceste state. 

 

Articolul 10 

 

1. Prezentul Protocol, care a fost elaborat în următoarele limbi: engleză, arabă, chineză, 

franceză, poloneză, rusă și spaniolă, toate în mod egal autentice, va fi depus la arhivele 

Organizației Națiunilor Unite. 

 

2. Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite va trimite copii certificate ale prezentului 

Protocol tuturor Statelor-părți la Convenție, precum și statelor care au semnat Convenția. 

 

 

Drept care subsemnații, după ce au fost autorizați în mod corespunzător în acest sens de 

guvernele lor, au semnat prezentul protocol deschis spre semnare în... la... 


