
მუხლი 1 

ყველა ადამიანი, რომელსაც ჯერ 
არ შესრულებია 18 წელი, 
ითვლება ბავშვად.


 



მუხლი 2 

სახელმწიფო ვალდებულია, 
დაიცვას შენი და ყველა სხვა 
ბავშვის უფლება - ეროვნების, 
რელიგიის, კანის ფერის, 
ეკონომიური მდგომარეობის, 
გარეგნობის და სხვა 
განსხვავებების მიუხედავად.


 



მუხლი 3 

როდესაც სრულწლოვანი 
ადამიანები იღებენ 
გადაწყვეტილებებს რომლებიც შენ 
გეხება, ვალდებულნი არიან 
იმოქმედონ პირველ რიგში შენი 
ინტერესების დაცვის პრინციპით. 






მუხლი 4 

სახელმწიფო ვალდებულია, 
მიიღოს ყველა ის ზომები 
რომლებიც შენს უფლებებს 
დაიცავს.


 



მუხლი 5 

შენი ოჯახის წევრები 
ვალდებულნი არიან რომ 
დაგეხმარონ რათა ისწავლო 
შენი უფლებები და მათი 
სათანადოდ განხორციელება.




მუხლი 6 

გაქვს სიცოცხლის 
ხელშეუხებელი უფლება და 
სახელმწიფო ვალდებულია 
იზრუნოს შენს ჯანსაღ 
განვითარებაზე.




მუხლი 7 

დაბადებისთანავე გაქვს 
უფლება გქონდეს სახელი, 
გვარი, ეროვნება და იყო 
რომელიმე ქვეყნის მოქალაქე. 


 



მუხლი 8 

სახელმწიფო ვალდებულია 
დაიცვას და საჭიროების 
შემთხვევაში აღადგინოს შენი 
პიროვნულობის გამომხატველი და 
დამადასტურებელი ნიშნები: 
სახელი, მოქალაქეობა და ოჯახური 
კავშირები.




მუხლი 9 

გაქვს უფლება ცხოვრობდე შენს 
მშობლებთან ერთად. მათი 
განცალკევების შემთხვევაში ან 
როდესაც მათ არ შეუძლიათ რომ 
იზრუნონ შენზე, გაქვს მათთან 
ურთიერთობის უფლება, გარდა იმ 
შემთხვევისა როდესაც ეს შენთვის 
საზიანოა. 




მუხლი 10 

თუ შენ და შენი მშობლები 
ცხოვრობთ განსხვავებულ 
სახელმწიფოებში, გაქვს უფლება 
რომ მოითხოვო შენი ოჯახის 
გაერთიანება და იცხოვრო 
მშობლებთან ერთად ან გქონდეს 
მათთან ხშირი და პირდაპირი 
ურთიერთობა.




მუხლი 11 

სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს 
რათა არ იყოს დაშვებული შენი 
ქვეყნიდან უკანონოდ 
გადაადგილება ან 
საზღვარგარეთ დატოვება.

 



მუხლი 12 

შენ გაქვს უფლება გამოხატო 
საკუთარი აზრი ისეთ 
საკითხებზე, რომლებიც შენ 
გეხება. სრულწლოვანმა 
ადამიანებმა შენს 
შეხედულებებს სათანადო 
ყურადღება უნდა დაუთმონ.






მუხლი 13 

გაქვს უფლება რომ გაუზიარო 
შენი ფიქრები სხვებს, ზეპირად, 
ხატვით, წერით ან ნებისმიერი 
სხვა გზით, მთავარია შენი 
ქმედებები არ იყოს საზიანო 
შენთვის ან სხვებისთვის. 


 



მუხლი 14 

შენ გაქვს ფიქრის და რწმენის 
თავისუფლება. სახელმწიფო 
ვალდებულია დაიცვას და სცეს 
პატივი შენს გადაწყვეტილებებს.


 



მუხლი 15 

გაქვს უფლება ამოირჩიო 
მეგობრები, გქონდეს მათთან 
შეხვედრები და შექმნა ჯგუფები, 
მთავარია შენი ქმედებები არ 
იყოს საზიანო სხვებისთვის. 


 



მუხლი 16 

არავის არ აქვს უფლება 
უკანონოდ დაარღვიოს შენი 
პირადი და ოჯახური 
სიმყუდროვე, წაიკითხოს შენი 
მიმოწერა ან შეურაცხყოს შენი 
ღირსება. 

 



მუხლი 17 

შენ გაქვს ინფორმაციის მიღების 
უფლება, მედიის, გაზეთის, წიგნის, 
ელექტრონული კომპიუტერის ან 
ნებისმიერი სხვა საშუალების 
მეშვეობით. სრულწლოვნებმა და 
სახელმწიფომ უნდა იზრუნონ 
რათა სასარგებლო ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომი იყოს შენთვის. 

 



მუხლი 18 

მშობლები ვალდებულები არიან, 
იზრუნონ შენს აღზრდაზე და, თუ 
ისინი მუშაობენ და 
დაკავებულები არიან, 
სახელმწიფო ვალდებულია, 
ხელი შეუწყოს მათ.

 



მუხლი 19 

სახელმწიფო ვალდებულია 
დაგიცვას მშობლის, მეურვის, ან 
ნებისმიერი სხვა 
პირის,ძალადობისგან, 
მიტოვებისგან ან შენი სხეულის ან 
შესაძლებლობების ბოროტად 
გამოყენებისგან. 




მუხლი 20 
თუ შეუძლებელია დროებით ან 
მუდმივად რომ შენ ცხოვრობდე 
მშობლებთან ერთად მაშინ 
სახელმწიფო ვალდებულია 
განსაკუთრებულად იზრუნოს 
შენს დახმარებაზე და შეგიქმნას 
ოჯახური გარემო.


 



მუხლი 21 
თუ შეუძლებელია რომ ცხოვრობდე 
მშობლებთან ერთად შენი 
გაშვილება შეიძლება მოხდეს 
მხოლოდ სახელმწიფო 
დაწესებულების მიერ და უწინარეს 
ყოვლისა შენი ჭეშმარიტი 
ინტერესების გათვალისწინებით.




მუხლი 22 
თუ შენ ხარ ლტოლვილი და 
იძულებული იყავი რომ 
დაგეტოვებინა შენი წინა 
საცხოვრებელი გარემო, 
სახელმწიფო ვალდებულია 
განსაკუთრებულად იზრუნოს შენს 
დახმარებაზე და მიიღოს ყველა 
ზომა რათა შენ იყო სხვა 
ბავშვებთან თანასწორი და 
სარგებლობდე იგივე უფლებებით.






მუხლი 23 

თუ შენ ხარ შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ბავშვი, 
სახელმწიფო ვალდებულია 
განსაკუთრებულად იზრუნოს შენს 
განვითარებაზე და მიიღოს 
სპეციალური ზომები შენი 
განათლებისთვის და ღირსეულად 
ცხოვრებისთვის.




მუხლი 24 

შენ გაქვს უფლება, სარგებლობდე 
ხარისხიანი სამედიცინო 
დახმარებით, სუფთა წყლით, 
გქონდეს სრულფასოვანი კვება და 
უსაფრთხო გარემო რათა 
შეინარჩუნო ჯანმრთელობა. 






მუხლი 25 
თუ შენ გარკვეული მიზეზების გამო 
არ ცხოვრობ შენს მშობლებთან, 
სახელმწიფო ვალდებულია 
ხშირად შეამოწმოს ის გარემო 
სადაც შენ ცხოვრობ ან მკურნალობ 
რათა დადგინდეს რომ იქ 
არსებული პირობები შენთვის 
მიზანმიმართულია.




მუხლი 26 
შენ გაქვს უფლება ისარგებლო 
სახელმწიფო და სოციალური 
დახმარებით.






მუხლი 27 
შენ გაქვს უფლება ცხოვრობდე 
ღირსეულ პირობებში - გქონდეს 
საკვები, ტანსაცმელი და უსაფრთხო 
საცხოვრებელი ადგილი. 
სახელმწიფო ვალდებულია 
თანადგომა გაუწიოს შენს მშობლებს 
თუ მათ არ შეუძლიათ ამ ყველაფრის 
დამოუკიდებლად მომარაგება.




მუხლი 28 
შენ გაქვს ხარისხიანი, უფასო და 
თანასწორი განათლების უფლება. 
სახელწიფომ უნდა უზრუნველყოს 
განათლებასთან წვდომა და 
სასკოლო დისციპლინის დაცვა 
ისეთი მეთოდებით რომლებიც არ 
შელახავს შენს ადამიანურ 
ღირსებებს.

 



მუხლი 29 
განათლება მიმართული უნდა იყოს შენი 
გონებრივი და ფიზიკური 
განვითარებისკენ. ასევე შენი 
სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის 
მომზადებისთვის, რათა შენ იცოდე შენი 
და სხვა ქვეყნების კულტურის და 
რელიგიის პატივისცემა, ადამიანის 
უფლებების და გარემოს დაცვა და 
მიღებული განათლება შეესაბამებოდეს 
სახელმწიფოს მიერ დადგენილ მინიმუმ 
ნორმებს. 




მუხლი 30 

თუ შენ ეკუთვნი ეთნიკურ ან 
რელიგიურ უმცირესობას, გაქვს 
უფლება ისაუბრო მშობლიურ 
ენაზე, ეზიარო საკუთარ 
კულტურას, აღიარო შენი 
რელიგია და შეინარჩუნო შენი 
ტრადიციები. 

 



მუხლი 31 

შენ გაქვს დასვენების, თამაშის, 
კულტურულ და გასართობ 
ღონისძიებებში მონაწილეობის 
უფლება. 


 



მუხლი 32 

სახელმწიფო ვალდებულია 
დაგიცვას ისეთი სამუშაოს 
შესრულებისგან, რომელიც 
საზიანოა შენი აღზრდის, 
ჯამრთელობის ან განათლებისთვის.




მუხლი 33 

სახელმწიფო ვალდებულია 
მიიღოს ყველა საჭირო ზომა 
რათა შენ დაცული იყო 
ნარკოტიკული ნივთიერებების 
მიღებისა და გავრცელებისაგან. 


 



მუხლი 34 
სახელმწიფო ვალდებულია 
დაგიცვას სექსუალური 
ძალადობის ყველა ფორმისაგან. 


 



მუხლი 35 

სახელმწიფო ვალდებულია 
მიიღოს ყველა ის ზომა 
რომელიც შენ დაგიცავს 
მოტაცებისგან, გაყიდვისგან და 
ბავშვებით ვაჭრობისგან.




მუხლი 36 

სახელმწიფო ვალდებულია 
დაგიცვას ნებისმიერი 
იძულებითი ქმედებისგან 
რომელიც ზიანს აყენებს შენს 
კეთილდღეობას. 

 



მუხლი 37 
შენ გაქვს უფლება იყო დაცული 
წამებისგან და ნებისმიერი 
სასტიკი, არაადამიანური ან 
ღირსების შემლახველი 
მოპყრობისგან. თუ შენ გარკვეული 
მიზეზის გამო დაგაკავებენ უნდა 
მოგექცენ პატივისცემით და 
მოგცენ ოჯახთან კავშირის 
უფლება. 




მუხლი 38 
თუ შენ მოხვდი შეიარაღებული 
კონფლიქტის ან საომარ ზონაში 
სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს შენს 
უსაფრთხოებაზე. სახელმწიფო ასევე 
ვალდებულია მიიღოს ყველა საჭირო 
ზომა რათა 15 წლამდე ასაკის ბავშვები 
არ იყვნენ სამხედრო სამსახურში და 
არ მიიღონ მონაწილეობა 
შეიარაღებულ კონფლიქტებში. 






მუხლი 39 
თუ შენ დაზარალდი შეიარაღებული 
კონფლიქტის, წამების, ან სასტიკი 
მოპყრობის დროს, სახელმწიფო 
ვალდებულია იზრუნოს შენ ფიზიკურ 
და ფსიქოლოგიურ გაჯანსაღებაზე, 
უზრუნველყოს შენი მკურნალობა და 
საზოგადოების სრულყოფილ წევრად 
ჩამოყალიბება. 




მუხლი 40 
იმ შემთხვევაში თუ შენ ხარ ეჭვმიტანილი, 
ბრალდებული ან დამნაშავე კანონის 
რომელიმე დარღვევისთვის, გაქვს უფლება 
მიიღო სამართლებრივი ან სხვა საჭირო 
დახმარება. სახელმწიფო ვალდებულია 
შეიმუშავოს სხვადასხვა ღონისძიებები და 
ფორმები რომლებიც შეესაბამება შენს 
კეთილდღეობას და დანაშაულის ხასიათს 
რათა დაპატიმრება გამოიყენებული იქნეს 
მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში. 






მუხლი 41 

თუ ის სახელმწიფო რომელშიც შენ 
ცხოვრობ უკეთესად იცავს შენს 
უფლებებს, ვიდრე ეს კონვენცია, 
მაშინ უპირატესობა ენიჭება 
სახელმწიფოში მოქმედ კანონებს. 






მუხლი 42 

სახელმწიფო ვალდებულია ეს 
კონვენცია გააცნოს ყველა 
ბავშვს და სრულწლოვანს. 







43-54 მუხლებში 


განიხილება თუ რა უნდა 
მოიმოქმედოს სახელმწიფომ და 
ზრდასრულმა ადამიანებმა ერთად 
კონვენციით ნაკისრი 
ვალდებულებების შესასრულებლად. 



