






Բոլոր երեխաներն ունեն հավասար իրավունքներ: 
Բոլոր երեխաները հատուկ պաշտպանության և հոգածության կարիք ունեն:

Այս գրքում ներկայացված է Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) 
կողմից ընդունված Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան՝ երեխաների 
համար մատչելի լեզվով: Գրեթե բոլոր երկրները, այդ թվում՝ Հայաստանը, 
պաշտոնապես ընդունել կամ վավերացրել են այն: Կոնվենցիայում 
ներկայացված բոլոր իրավունքները փոխկապակցված են և հավասարապես 
կարևոր՝ երեխաների պաշտպանության տեսանկյունից: 

Գիրքը տրամադրվում է անվճար
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´³ñ»°í, ÷áùñÇ°Ï: ¸áõ »ñ»íÇ ³ñ¹»Ý ß³ï µ³Ý 
·Çï»ë ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ, µáõÛë»ñÇ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
»í µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ Ñ»ï³ùñùÇñ µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ: ÆëÏ 
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µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÝ áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñ, »í 

Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ û·Ý»Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áñå»ë½Ç 
Ýñ³Ýù å³ßïå³Ýí³Í ÉÇÝ»Ý:

¸»°, ßï³åÇ°ñ ÁÝÃ»ñó»É »í ×³Ý³ã»É Çñ³íáõÝùÝ»ñ¹: 

²Ûë å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ·ñùÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ù»½ 
ÏÍ³ÝáÃ³óÝ»Ý ºñ»Ë³ÛÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 

Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ûáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ¹: 



´³ñ»°í, »ë 
¶áéÝ »Ù. 

»ë ß³ï É³í 
ÝÏ³ñáõÙ »Ù:

´³ñ»°í, »ë 
²ÝáõßÇÏÝ »Ù. »ë 
ëÇñáõÙ »í ÙÇßï 
å³Ñå³ÝáõÙ »Ù 
µÝáõÃÛáõÝÁ:

´³ñ»°í, »ë 
²ñ»·Ý »Ù. »ë 
ã»Ù ï»ëÝáõÙ, 
µ³Ûó ¹³ ÇÝÓ 

ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ 
ëáíáñ»É:

´³ñ»°í, »ë 
ÈáõëÇÝ»Ý »Ù. 

»ë ß³ï »Ù 
ëÇñáõÙ å³ñ»É 

»í »ñ·»É:



´³ñ»°í, »ë 
Ü³ñ»ÏÝ »Ù. µ³Ûó 
ÁÝÏ»ñÝ»ñë ÇÝÓ 
§·ÇïáõÝÇÏ¦ »Ý 

³Ýí³ÝáõÙ:

´³ñ»°í, »ë 
¸³íÇÃÝ »Ù. »ë 
ß³ï »Ù ëÇñáõÙ 

ýáõïµáÉ 
Ë³Õ³É: 

  ´³ñ»°í, »ë 
Ø³Ý»Ý »Ù. »ë 

ã»Ù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ 
ù³ÛÉ»É, µ³Ûó ¹³ 

ÇÝÓ ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ 
×³Ý³å³ñÑáñ¹»É:

4 51 2 3

Ուշադրություն.
ընթերցի՛ր երկխոսությունները՝ 

հետևելով թվային 
հերթականությանը՝



Գունավորի՛ր.
գրքում կգտնես կենդանի-հերոսներով 

գունազարդման գրքույկ:





 êÇñ»ÉÇÝ»'ñë, 
ÙÇÝã»í 18 

ï³ñ»Ï³Ý µáÉáñ 
Ù³ñ¹ÇÏ ¹»é 

»ñ»Ë³Ý»ñ »Ý:

à'ã, 
¹áõ ¹»é 
»ñ»Ë³ 

»ë:

4

3



ÆÝÓ ÙÇ' ³ë³ 
÷áùñÇÏ, »ë 

»ñ»Ë³ ã»Ù, »ë 
³ñ¹»Ý Ù»Í »Ùª 

10 ï³ñ»Ï³Ý:

öáùñÇ'Ï, 
ù³ÝÇ± 

ï³ñ»Ï³Ý 
»ë:

1

2

ՀՈԴՎԱԾ 1
18 տարին չլրացած 

յուրաքանչյուր անձ երեխա է:



1

 ´áÉáñ 
»ñ»Ë³Ý»ñÝ 

áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñ. 

ó³ïÏÇ°ñ 
å³ñÏÇ Ù»ç, 
÷áùñÇ°Ïë:

à°ã, 
¹áõ ã»ë 

Ï³ñáÕ, ¹áõ 
³ÕçÇÏ »ë:

Ð»°Û, ¹áõ 
Çñ³íáõÝù 

ãáõÝ»ë Ù»½ 
ÙÇ³Ý³Éáõ:

4

3



ՀՈԴՎԱԾ 2
Բոլոր երեխաներն ունեն 
հավասար իրավունքներ 

և պետք է հավասարապես 
պաշտպանված լինեն՝ անկախ 

նրանից, թե ինչ ծագում 
ունեն, ովքեր են ծնողները, 
ինչ լեզվով են խոսում, ինչ 
կրոնի կամ ազգության են 
պատկանում, ինչ սեռի են՝ 

տղա՞, թե՝ աղջիկ, ունևո՞ր են, 
թե՝ անապահով, ինչպիսին է 
առողջական վիճակը և այլն:

´³Ûó »ë ¿É »Ù 
áõ½áõÙ ³Û¹ï»Õ 

ÉÇÝ»É »í  
Ë³Õ³É:

2



2

3

âÇ° ÁÝÏÝÇ, 
»ë áõß³¹Çñ 

Ñ»ïºìáõÙ »Ù:

ºñ»Ë³Ý»ñÁ 
ÙÇßï å»ïù 

¿ Çñ»Ýó 
å³ßïå³Ýí³Í 

½·³Ý:



1

ՀՈԴՎԱԾ 3
Մեծահասակները պետք է 

անեն ամեն ինչ՝ երեխաներին 
անհրաժեշտ խնամքով 
և պաշտպանությամբ 
ապահովելու համար: 

Երեխաներին վերաբերող 
որոշումներ կայացնելիս 

մեծահասակները պարտավոր 
են առաջին հերթին հաշվի 
առնել երեխայի շահերը:

ì³¯Û, 
Ñ³ÝÏ³ñÍ í³Ûñ 

ãÁÝÏÝÇ:



2

3

 ²ÝÑá°· »ÕÇñ, 
å»ïáõÃÛáõÝÁ 

å³ñï³íáñ ¿ û·Ý»É 
ù»½, áñ í»ñ³·ïÝ»ë 

ÁÝï³ÝÇù¹:

ØÇ° ïËñÇñ: 
¸áõ Ù»Ý³Ï 

ã»ë:



1

ՀՈԴՎԱԾ 4
Պետությունը պարտավոր 

է պաշտպանել քո 
իրավունքները և ստեղծել 

բոլոր պայմանները, որ 
կարողանաս օգտվել այդ 

իրավունքներից: 

ºë ÷áùñ
Ñ³ë³ÏÇó 

Ù³ÝÏ³ï³ÝÝ »Ù 
Ù»Í³ó»É ºì  

»ñµ»ù ã»Ù ï»ë»É 
ÍÝáÕÝ»ñÇë:



2

²Ûá°, ÁÝï³ÝÇùÁ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ 
»í å³ßïå³Ý»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ:



1

ՀՈԴՎԱԾ 5
Ծնողներդ և ընտանիքիդ 

մյուս անդամները պետք է քեզ 
պարզաբանեն, սովորեցնեն 

իրավունքներդ և կողմնորոշեն, 
անհրաժեշտության դեպքում՝ 
նաև օգնեն, որ կարողանաս 

օգտվել դրանցից:

ՀՈԴՎԱԾ 6
Դու ունես կյանքի իրավունք: ÌÝáÕÝ»ñÇë 

·ñÏáõÙ »ë ÇÝÓ 
ß³ï ³å³Ñáí »Ù 

½·áõÙ:



2

3

à°ã, 
¹áõ Ù³ñ¹ »ë 

»í ³ÝáõÝ 
áõÝ»ë:

ÖÇßï ¿, 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

»ñ»Ë³ áõÝÇ 
³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ, 

Ñ³Ûñ³ÝáõÝ:



1

ՀՈԴՎԱԾ 7
Դու ունես անվան, 

քաղաքացիության, ինչպես 
նաև ծնողներիդ ճանաչելու 

և նրանց խնամքի ներքո 
գտնվելու իրավունք:

ՀՈԴՎԱԾ 8
Դու ունես ինքնության 

իրավունք, այսինքն՝ ոչ ոք 
իրավունք չունի քեզ ստիպելու 
փոխել անունդ, ազգանունդ, 

քաղաքացիությունդ կամ 
հրաժարվել ընտանիքիդ 

անդամներից:  

ºë Ï³åÇÏ »Ù, 
»ë Ï³åÇÏ »Ù, »ë 

Ï³åÇÏ »Ù:



1

3

ºñ»Ë³Ý 
å»ïù ¿ ³åñÇ 

Ñá·³ï³ñ 
ÁÝï³ÝÇùáõÙ:

Ø³ÛñÇ°Ï, »ë 
ù»½ ß³ï ¿Ç 
Ï³ñáï»É:



2

ՀՈԴՎԱԾ 9
Դու ունես ծնողներիդ և 

ընտանիքիդ այլ անդամների 
հետ ապրելու իրավունք: 

Եթե ծնողներդ միասին չեն, 
իսկ դու ապրում ես նրանցից 
միայն մեկի, օրինակ՝ մայրիկի 
հետ, ապա իրավունք ունես 
կանոնավոր հանդիպելու, 

շփվելու մյուս ծնողի, օրինակ՝ 
հայրիկի, նրա հարազատների 

հետ: Ոչ ոք իրավունք չունի 
քեզ բաժանելու ծնողներիցդ 

կամ ընտանիքիդ այլ 
անդամներից, բացառությամբ 
այն դեպքերի, երբ նրանց հետ 

ապրելը, հանդիպելը կամ 
շփվելը կարող է վնասել քեզ:  

ՀՈԴՎԱԾ 10
Եթե դու և ծնողներդ ապրում 

եք տարբեր երկրներում, ապա 
դուք ունեք վերամիավորվելու՝ 
միասին մեկ տեղում գտնվելու 

իրավունք:

öáùñÇ°Ïë, Ù»½ 
³ÛÉ»íë áãÇÝã ãÇ 

µ³Å³ÝÇ:



4

3
 ºñ»Ë³Ý»°ñ, 

áã áù Çñ³íáõÝù 
ãáõÝÇ 

³é»í³Ý·»Éàô 
Ó»½:

 Ø»Ýù 
÷ñÏí³Í 

»Ýù: 



1

2

ՀՈԴՎԱԾ 11
Դու ունես առևանգումներից 

պաշտպանված լինելու 
իրավունք:

²¯³³³...

â÷áñÓ»°ë 
¹Çåã»É 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:



4

2

3

ä»ïù ¿ 
»ñ»Ë³ÛÇÝ ÙÇßï 
ÃáõÛÉ ï³Éª ³½³ï 
ëï»ÕÍ³·áñÍ»É:

Þ³¯ï 
·»Õ»óÇÏ ¿:

Ðñ³ß³ÉÇ° ¿, 
ïÕ³ë:



1

ՀՈԴՎԱԾ 12
Դու քեզ վերաբերող 

հարցերի շուրջ կարծիք 
հայտնելու իրավունք ունես, 
և մեծահասակները պետք 
է պատշաճ ուշադրություն 

դարձնեն դրան:

ՀՈԴՎԱԾ 13
Դու ունես մտքերդ 

ազատորեն արտահայտելու 
և դրանք ուրիշների հետ 

զրուցելով, նկարելով, գրելով 
կամ այլ ձևերով կիսելու 
իրավունք՝ պայմանով, 

որ դրանք չվնասեն կամ 
չվիրավորեն այլ մարդկանց: 

Դու նաև տարբեր 
տեղեկություններ ստանալու 

իրավունք ունես՝ գիրք 
կամ ամսագիր կարդալով, 
հեռուստացույց դիտելով, 

ուրիշների հետ զրուցելով կամ 
այլ եղանակով՝ պայմանով, 

որ դրանք քեզ կամ այլ 
մարդկանց չվնասեն:  

 Ð³í³Ýá±õÙ »ù 
³ßË³ï³Ýùë:



2

3

ºñ»Ë³Ý»°ñ, 
ÁÝÏ»ñ³ó»°ù ºì 

ÙÇ³ëÇÝ å³Ñå³Ý»°ù 
µÝáõÃÛáõÝÁ:

Ð³Ù»ó»°ù, 
»Ã» µÝáõÃÛ³ÝÁ 

íÝ³ë ã»ù 
ï³ÉÇë:



1

ՀՈԴՎԱԾ 14
Դու ունես որևէ կրոն կամ 
հավատք դավանելու կամ 

չդավանելու, եկեղեցի 
կամ կրոնական այլ վայր 

հաճախելու կամ չհաճախելու 
ազատ իրավունք: Ծնողներդ 

պետք է օգնեն քեզ՝ հասկանալ, 
թե որն է սխալ, և որը՝ ճիշտ, և 
թե ինչպես պետք է օգտվես քո 

այս իրավունքից:

ՀՈԴՎԱԾ 15
Դու իրավունք ունես ընտրելու 
ընկերներ, ստեղծելու տարբեր 
խմբեր կամ միանալու դրանց, 
պայմանով, որ դա չվնասի այլ 

մարդկանց:

ՀՈԴՎԱԾ 16
Դու ունես անձնական 

կյանքի՝ առանց հսկողության 
հեռախոսով խոսելու, նամակ 
գրելու, ստանալու, օրագիր 
վարելու, առանձնանալու 
իրավունք: Այս իրավունքդ 

որոշ դեպքերում կարող 
է սահմանափակվել՝ քեզ 
պաշտպանելու համար:

Ð»¯Û, 
Ù»Ýù Ï³ñá±Õ 
»Ýù ÙÇ³Ý³É 

µÝ³å³Ñå³ÝÝ»ñÇ 
Ó»ñ ËÙµÇÝ:







2

3

â·Çï»Ù...

Ø»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÁ 
Ïû·Ý»Ý Ó»½ª 
·ïÝ»É µáÉáñ 

Ñ³ñó»ñÇ 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ:



1

ՀՈԴՎԱԾ 17
Դու իրավունք ունես 

թերթերից, ամսագրերից, 
հեռուստատեսությունից, 

համակարգչային և 
այլ տեղեկատվական 

աղբյուրներից ձեռք բերելու 
տեղեկություններ, հատկապես 

այնպիսիք, որոնք օգնում 
են քո ֆիզիկական կամ 
մտավոր զարգացմանը: 

Մեծահասակները կարող 
են քեզ թույլ չտալ օգտվել 
նշված աղբյուրներից, եթե 
գտնում են, որ դրանցում 

առկա տեղեկատվությունը 
վտանգավոր է քեզ համար:

ՀՈԴՎԱԾ 18
Դու ունես քո ծնողների 

կողմից դաստիարակվելու 
իրավունք: Թե՛ մայրիկդ, թե՛ 
հայրիկդ հավասարապես 
պատասխանատու են քո 

մասին հոգ տանելու և քեզ 
դաստիարակելու համար:   

¸Åí³ñ³ÝáõÙ »Ù 
áñáß»É, Ã» ³Ûë 
·ñù»ñÇó á±ñÝ 

³é³çÇÝÝ ëÏë»Ù 
ÁÝÃ»ñó»É:



3

Ð³ïÏ³å»ë å»ïù 
¿ Ñá·³ï³ñ 

ÉÇÝ»É ÍÝáÕ³Ï³Ý 
ËÝ³ÙùÇó ½ñÏí³Í 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ 
Ñ³Ý¹»å:



1

2

ՀՈԴՎԱԾ 19
Դու ցանկացած ֆիզիկական, 

հոգեբանական կամ այլ 
բռնությունից, շահագործումից, 

վատ, անփույթ կամ 
անտարբեր վերաբերմունքից 

պաշտպանված լինելու 
իրավունք ունես:

ՀՈԴՎԱԾ 20
Դու ունես հատուկ խնամքի և 
աջակցության իրավունք, եթե 
զրկված ես ծնողներիդ հետ 

ապրելու հնարավորությունից:

öáùñÇ°Ï, ¹áõ 
á±õÙ Ñ»ï »ë 

³åñáõÙ:

î³ïÇÏÇë áõ 
Ùáñ³ùñáçë, áíù»ñ 

ÇÝÓ ß³ï ëÇñáõÙ 
»í û·ÝáõÙ »Ý:



4

3

ÐÇßÇ°ñ. 
áñ¹»·ñí³Í 

Ï³Ù ËÝ³Ù³ï³ñ 
ÁÝï³ÝÇùáõÙ 

³åñáÕ »ñ»Ë³Ý 
Ñ³ïáõÏ 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ï³ñÇù áõÝÇ:

Ø»Ýù µáÉáñë 
³åñáõÙ »Ýù 
ËÝ³Ù³ï³ñ 

ÁÝï³ÝÇùáõÙ »í 
ß³ï »ñç³ÝÇÏ 

»Ýù:

ß³¯ï-ß³¯ï
 »ñç³ÝÇÏ »Ýù:

5



1

2

ՀՈԴՎԱԾ 21
Եթե քեզ որդեգրել են կամ 
գտնվում ես խնամատար 
ընտանիքում, դու ունես 

խնամքի և պաշպանության 
իրավունք:

ՀՈԴՎԱԾ 22
Դու ունես հատուկ 

պաշտպանության և 
աջակցության իրավունք, 

եթե փախստական ես 
(պարտադրված լքել ես քո 

տունը և ապրում ես այլ 
երկրում): Փախստական 
երեխաները ունեն բոլոր 
այն իրավունքները, ինչ 
յուրաքանչյուր երեխա՝ 

լիարժեք կյանքով ապրելու 
համար: 

²Ûá°, 
»í ß³ï 

»ñç³ÝÇÏ 
»Ýù...

Ð³ÛñÇ°Ï, ¹áõù 
ÇÝÓ áñ¹»·ñ»É 

»ù, ã¿±:



2

3

êÇñ»ÉÇÝ»°ñë, 
Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝ 
áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ 

Ï³ñáÕ »Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ 
ëï³Ý³É »í ³åñ»É 

ÉÇ³ñÅ»ù 
ÏÛ³Ýùáí:

ºë ÝáõÛÝå»ë, 
»í Ñ³Ùá½í³Í 

»Ù, áñ ¹³ 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿:



1

ՀՈԴՎԱԾ 23
Դու ունես պատշաճ 

կրթության և խնամքի 
իրավունք, եթե 

հաշմանդամություն ունես: 
Հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաները օժտված են 
բոլոր այն իրավունքներով, 
ինչ յուրաքանչյուր երեխա՝ 
լիարժեք կյանքով ապրելու 

համար:

ºë »ñ³½áõÙ »Ù 
¹åñáó Ñ³×³Ë»É, 

ÇÝãå»ë 
ÙÛáõë µáÉáñ 
»ñ»Ë³Ý»ñÁ:



ÆëÏ »ëª áñ 
³éáÕç ëÝáõÝ¹ 

áõï»Ýù 
ÙÇ³ëÇÝ:

ºñ»Ë³Ý»'ñ, 
ÙÇßï å³Ñ³Ýç»ù 
³éáÕç ÉÇÝ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ Ýå³ëï³íáñ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:

2

3



ՀՈԴՎԱԾ 24
Դու ունես առողջությանդ 

մասին հոգ տանելու՝ մաքուր 
ջուր խմելու, առողջ սննդի, 

մաքուր շրջակա միջավայրում 
ապրելու, առողջության 

համար վտանգ ներկայացնող 
երևույթների մասին իմանալու, 
առողջ ապրելակերպի մասին 
գիտելիքներ ստանալու, իսկ 

հիվանդանալու դեպքում՝ 
բուժման նպատակով 

բուժ-հաստատություն դիմելու 
իրավունք:

ՀՈԴՎԱԾ 25
Եթե ապրում ես ընտանիքիցդ 

հեռու, ուրիշի խնամքի 
տակ, դու իրավունք ունես 

պահանջելու, որ քո ապրելու 
պայմանները պարբերաբար 

ստուգվեն պետության կողմից՝ 
համոզվելու համար, որ դրանք 

համապատասխանում են 
երեխային պահելու համար 
անհրաժեշտ պայմաններին, 

և որ քննարկվի քեզ 
ընտանիք վերադարձնելու 

հնարավորությունը:

ºë áõ½áõÙ »Ù, 
áñ ß³ï Í³é»ñ 
ÉÇÝ»Ý, áñ û¹Á 
Ù³ùáõñ ÉÇÝÇ:

1



2

3

ºñ»Ë³ÛÇÝ 
å»ïù ¿ û·Ý»É 

Ï³ñÇùÇ ¹»åùáõÙ.
»ë ù»½ Ýáñ ·ÉË³ñÏ 

ÏÝíÇñ»Ù:

²Ûá', ÇÙ ·ÉË³ñÏÁ 
ß³ï ÑÇÝ ¿ áõ 

Ù³ßí³Í:



ՀՈԴՎԱԾ 26
Դու ունես պետության կողմից 

օգնություն ստանալու 
իրավունք, եթե ծնողներդ կամ 
ընտանիքդ չեն կարողանում 

լիովին ապահովել հիմնական 
կարիքներդ:  

ՀՈԴՎԱԾ 27
Դու սննդի, հագուստի, 

երեխայի ֆիզիկական, հոգևոր 
և այլ զարգացման համար 

պահանջվող պայմաններում 
ապրելու, հիմնական 

կարիքներդ հոգալու իրավունք 
ունես: Ծնողներդ և ընտանիքդ, 
իրենց հնարավորությունների 
սահմաններում, պարտավոր 
են քեզ համար ապահովել 
այդ պայմանները, իսկ եթե 

նրանք նման հնարավորություն 
չունեն՝ պետությունը 

պարտավոր է նրանց օգնել, որ 
քեզ համար ստեղծվեն նման 

պայմաններ:  

1

Ð³¯-Ñ³¯, »ë Ýáñ 
·ÉË³ñÏ áõÝ»Ù, 

ÇëÏ ¹áõª á'ã:



4

1

3

à±í ¿ áõ½áõÙ 
å³ïÙ»É 
¹³ëÁ:

ºñ»Ë³Ý»°ñ, ëÇñ»°ù 
áõëáõÙÁ. ³ÛÝ Ó»½ 

ÏÛ³ÝùáõÙ ß³ï 
Ïû·ÝÇ:

º°ë, »°ë...



ՀՈԴՎԱԾ 28
Դու, ինչպես և բոլոր 

երեխաները, ունես կրթություն 
ստանալու, առաջին հերթին՝ 

դպրոցում սովորելու 
իրավունք: Դպրոցում 

սովորելիս ուսուցիչներդ 
քեզ կարող են դիտողություն 
անել, ուղղություն ցույց տալ, 
որպեսզի դու հեշտությամբ 

նոր գիտելիքներ ձեռք բերես, 
սակայն քեզ վիրավորելու 
իրավունք չունեն: Դպրոցն 

ավարտելուց հետո դու 
իրավունք ունես շարունակելու 

ուսումդ: 

ՀՈԴՎԱԾ 29
Դու ունես այնպիսի 

կրթություն ստանալու 
իրավունք, որը կօգնի քեզ՝ 
զարգացնել և օգտագործել 
քո ընդունակություններն ու 

տաղանդները: Այն նաև պետք 
է օգնի քեզ սովորել՝ ապրել 

խաղաղ, պաշտպանել շրջակա 
միջավայրը, բնությունը, 
հարգել ծնողներիդ և այլ 
մարդկանց, պահպանել 
քո լեզուն ու ազգային 

մշակույթը, և շատ 
այլ բաներ: 

2

º°ë...



4

5

3

Ê³ÕÁ »í 
Ñ³Ý·ÇëïÁ 

ß³ï Ï³ñ»íáñ 
»Ý »ñ»Ë³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñ:

ÆëÏ »ëª 
Ñ³Ý·ëï³Ý³É:

ºë 
Ý³ËÁÝïñáõÙ 
»Ù Ï³ñ¹³ÉÁ:



ՀՈԴՎԱԾ 30
Դու ունես քո մշակույթից 

օգտվելու, մայրենի լեզվով 
խոսելու, կրոնին դավանելու 

իրավունք, նույնիսկ եթե ապրում 
ես մի երկրում, ուր մարդկանց 
մեծ մասը պատկանում է այլ 
ազգի, ունի ուրիշ մշակույթ, 

խոսում է այլ լեզվով կամ 
դավանում այլ կրոն: 

ՀՈԴՎԱԾ 31
Դու ունես խաղալու, 

մշակութային կյանքին 
(տարբեր ցուցահանդեսների, 

համերգների, ներկայացումների, 
այլ միջոցառումների) ազատ 

մասնակցելու և հանգստի 
իրավունք:

1

2

ÆëÏ ÇÝÓ Ñ»ï 
å³ñ»±É:

à±í ¿ 
áõ½áõÙ 

ýáõïµáÉ 
Ë³Õ³É:



4

3

ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ 
»Ý ³ßË³ï»É, »Ã» 
¹³ ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ 

Ýñ³Ýó ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ 
»í íï³Ý·³íáñ 

ã¿ Ýñ³Ýó 
³éáÕçáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ:

²Ûá°, 
µ³óÇ ³Û¹, 
¹³ë»ñ¹ 

ÇÝãå»±ë »ë   
Ñ³ëóÝ»Éáõ:



ՀՈԴՎԱԾ 32
Որոշակի տարիքից սկսած՝ 

իրավունք ունես աշխատելու՝ 
պայմանով, որ այն 

չխոչընդոտի քո կրթությանը, 
չվնասի քո առողջությանը, 

զարգացմանը: Ոչ ոք իրավունք 
չունի շահագործելու քեզ: 

Եթե դու աշխատում ես, ապա 
պետք է լինես պաշտպանված, 

իսկ աշխատանքիդ համար 
պետք է վարձատրվես:  

ՀՈԴՎԱԾ 33
Դու ունես թմրանյութերից 

զերծ մնալու և թմրամիջոցների 
արտադրության և վաճառքի 

մեջ ներգրավվելուց 
պաշտպանված լինելու 

իրավունք: Պետությունը խիստ 
միջոցներ կկիրառի բոլոր 
նրանց նկատմամբ, ովքեր 

քեզ կամ որևէ այլ երեխայի 
կառաջարկեն թմրանյութ 

օգտագործել կամ 
վաճառել:1

2

îÕ³°, 
Ïû·Ý»±ë ÇÝÓ 

ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
Ù»ç:

´³Ûó ¹³ Í³Ýñ 
³ßË³ï³Ýù 

ã¿±:



2

3

ÆëÏ³å»±ë...

àã áù 
Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 
»ÝÃ³ñÏ»Éáõ 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 

µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
¹³Å³Ý å³ïÅÇ:



ՀՈԴՎԱԾ 34
Դու ունես սեռական 

բռնությունից պաշտպանված 
լինելու իրավունք:

ՀՈԴՎԱԾ 35
Ոչ ոք իրավունք չունի 

առևանգելու, գնելու կամ 
վաճառելու քեզ:

ՀՈԴՎԱԾ 36
Դու ունես ցանկացած 

տեսակի շահագործումից 
պաշտպանված լինելու 

իրավունք: Ոչ ոք իրավունք 
չունի քեզ ստիպելու զբաղվել 

մուրացկանությամբ, 
գողությամբ կամ նման 

գործունեությամբ:

ՀՈԴՎԱԾ 37
Դու ունես դաժան, ֆիզիկական 

ցավ պատճառող պատժից 
կամ վիրավորական 

վերաբերմունքից 
պաշտպանված լինելու 

իրավունք: Եթե պետությունը 
որոշի վատ արարքիդ համար 
պատժել քեզ, դու կարող ես 

պաշտպան պահանջել: 

1

 ºñµ»ÙÝ ÍÝáÕÝ»ñë 
Í»ÍáõÙ »Ý ÇÝÓ, »ñµ 
ã»Ù ÑÝ³½³Ý¹íáõÙ 
Ýñ³Ýó, ù³ÝÇ áñ ÇÙ 

ë»÷³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ »Ù 
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ:



4

3

´³Ûó ¹áõ ¹»é 
»ñ»Ë³ »ë:

áã áù ãáõÝÇ 
ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ 

½áñ³Ïáã»Éáõ Ï³Ù 
Ýñ³Ýó Ù³ñï³Ï³Ý 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
Ý»ñ·ñ³í»Éáõ 

Çñ³íáõÝù: 



ՀՈԴՎԱԾ 38
Դու ունես պատերազմից 

պաշտպանված և զերծ լինելու 
իրավունք: 15 տարին չլրացած 

երեխաներին, նույնիսկ 
պատերազմի ժամանակ, 

արգելվում է բանակ զորակոչել 
կամ նրանց առաջարկել 

մասնակցել պատերազմական 
գործողությունների: 

ՀՈԴՎԱԾ 39
Դու ունես աջակցության 

իրավունք, եթե քո հանդեպ 
դաժան պատիժ կամ 

վերաբերմունք, ֆիզիկական, 
հոգեկան կամ այլ բռնություն 

է կիրառվել, եթե քեզ 
շահագործել են կամ ստիպել՝ 
մասնակցել պատերազմական 

գործողությունների, կամ 
եթե քեզ դաստիարակելու և 

խնամելու պարտականություն 
ունեցողների կողմից 
քո հանդեպ անփույթ 

վերաբերմունք է դրսևորվել:

1

2

²°ç, ³°ç, ³°ç, 
Ó³°Ë, ³°ç, 
ëå³ë»°ù 

ÇÝÓ...

²ç áõëÝ 
³é³°ç, 

ù³ÛÉá¯í 
Ù³°ñß:



ՀՈԴՎԱԾ 40
Դու իրավական օգնություն 
ստանալու իրավունք ունես: 

Եթե վատ արարքներ ես 
կատարել, և պետությունը 

որոշել է պատժել քեզ, ապա 
դու իրավունք ունես իմանալու, 

թե ինչ արարքի համար 
պետք է պատժվես, և եթե 

անհրաժեշտ է՝ իրավունք ունես 
պաշտպանվելու ծնողներիդ 

կամ պաշտպանի միջոցով: Դու 
իրավունք ունես չընդունելու 

քո մեղավորությունը և կարող 
ես պետական մարմիններին 
(օրինակ՝ ոստիկանությանը, 

դատարանին) չհայտնել 
այնպիսի տեղեկություն, 

որը կարող է օգնել 
նրանց՝ ապացուցել այդ 

վատ արարքում քո 
մեղավորությունը:

ՀՈԴՎԱԾ 41
Եթե քո երկրի օրենքները քո 
իրավունքներն ավելի լավ 
են պաշտպանում, քան այս 
կոնվենցիայի հոդվածները, 

ապա պետք է կիրառվեն այդ 
օրենքները:

ՀՈԴՎԱԾ 42
Դու ունես քո իրավունքները 

ճանաչելու իրավունք: 
Մեծահասակները ևս 

պետք է տեղյակ լինեն այդ 
իրավունքների մասին և օգնեն 

քեզ՝ սովորել դրանք:

43-ից 54-րդ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Այս հոդվածները 

բացատրում են, թե ինչպես 
են մեծահասակաները, 

պետությունը և միջազգային 
կազմակերպությունները, 

ինչպես, օրինակ՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, 
ձգտում ապահովել երեխաների 

և նրանց իրավունքների 
պաշտպանությունը:





Երեխաների իրավունքները հատուկ ուշադրության են արժանի, և    
Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայում հիշատակված այդ 
իրավունքները պետք է ապահովվեն մեծահասակների և պետության 
կողմից:

Երեխանե՛ր, իսկ դուք գիտե՞ք, որ Երեխայի իրավունքների մասին 
կոնվենցիայում նշված է նաև ձեր պարտականություների մասին, 
մասնավորապես՝ այլ անձանց, հատկապես՝ ձեր ծնողների 
իրավունքները հարգելու կարևորության մասին (հոդված 29):
Չպետք է մոռանալ, որ ձեր իրավունքների հետ մեկտեղ, դուք պետք է 
կատարեք նաև ձեր պարտականությունները: 

Եթե դու, անկախ քո սեռից, էթնիկ ծագումից, սոցիալական 
կարգավիճակից, լեզվից, տարիքից, ազգությունից կամ կրոնից, 
կրում ես այս իրավունքները, ապա նաև պատասխանատվություն 
ունես՝ հարգելու դիմացինիդ և նրա սեռը, տարիքը, էթնիկ ծագումը, 
կրոնը, լեզուն և սոցիալական կարգավիճակը:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ



Եթե ունես կոնֆլիկտից, բռնությունից, չարաշահումից 
և անտեսումից պաշտպանված լինելու իրավունք, ապա նաև 
պարտավոր ես չծաղրել ուրիշներին և չվնասել նրանց:

Եթե ունես մաքուր միջավայրում ապրելու իրավունք, ապա 
նաև պարտավոր ես չաղտոտել այն, անել հնարավորը՝ այդ 
միջավայրը խնամելու և մաքուր պահելու համար:

Եթե ունես կրթություն ստանալու իրավունք, ապա պարտավոր 
ես սովորել կարողություններիդ առավելագույն չափով և, 
հնարավորության դեպքում, մյուսների հետ կիսել քո գիտելիքներն ու 
փորձը:

Եթե ունես լիարժեք կյանքի իրավունք, ապա պետք է ձեռք 
մեկնես կարիքավորներին, սոցիալապես կամ այլ դժվարին 
կացության մեջ գտնվողներին, որպեսզի նրանք ևս օգտվեն այդ 
իրավունքից:

Եթե ունես խոսքի, մտքի և կրոնի ազատություն, ապա դու նաև 
պարտավոր ես հարգել ընկերոջդ, ծնողիդ և ցանկացած այլ անձի 
կարծիքն ու կրոնական հայացքները:








