
JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ DEKLARACIJA 

Paskelbta Generalinės Asamblėjos 1959 m lapkričio 20 d. 1/86 (XIV) rezoliucija 

PREAMBULĖ 

Atsižvelgdama į tai, kad Suvienytųjų Nacijų Organizacijos tautos Įstatuose dar kartą 
patvirtino savo tikėjimą pagrindinėmis žmogaus teisėmis, jo orumu ir vertingumu ir pasiryžo, 
suteikdamos daugiau laisvės, prisidėti prie socialinės pažangos ir gyvenimo sąlygų gerinimo; 

atsižvelgdama į tai, kad Suvienytųjų Nacijų Organizacija Visuotine žmogaus teisių 
deklaracija paskelbė, jog kiekvienas žmogus turi teisę į visas joje nurodytas teises ir laisves 
nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, 
tautybės ar socialinės kilmės, turtinės, luomo arba kitokios padėties; 

atsižvelgdama į tai, kad vaikui, turint galvoje jo fizinį ir protinį nesubrendimą, reikia 
ypatingos apsaugos ir priežiūros, įskaitant atitinkamą teisinę apsaugą, tiek iki gimimo, tiek ir po jo; 

atsižvelgdama į tai, kad tokios ypatingos apsaugos reikalingumas buvo nurodytas 1924 m. 
Ženevos vaiko teisių deklaracijoje ir specializuotų įstaigų bei tarptautinių organizacijų, užsiimančių 
vaikų gerovės klausimais, įstatuose. 

atsižvelgdama į tai, kad žmonija privalo duoti vaikui visa ką ji turi geriausio, 
Generalinė Asamblėja 
skelbia šią Vaiko teisių deklaraciją siekdama, kad vaikai turėtų laimingą vaikystę ir savo 

pačių ir visuomenės labui, naudotųsi čia numatytomis teisėmis ir laisvėmis, ir ragina tėvus, vyrus ir 
moteris, kaip atskirus asmenis, taip pat savanoriškas organizacijas, vietos valdžios organus ir 
nacionalines vyriausybes pripažinti šias teises ir jas ginti teisinėmis ir kitomis priemonėmis, 
priimamomis vadovaujantis šiais principais: 

1 principas 

Vaikas privalo turėti visas šioje Deklaracijoje nurodytas teises. Kiekvienas vaikas turi 
naudotis šiomis teisėmis be jokių išimčių ir skirtumų ar diskriminavimo rasės, odos, spalvos, lyties, 
kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, socialinės kilmės, turtinės, luomo padėties ar 
kitokių jį patį ar jo šeimą liečiančių aplinkybių pagrindu. 

2 principas 

Įstatymu ir kitokiomis priemonėmis vaikui turi būti garantuota ypatinga apsauga ir 
suteikiamos galimybės ir sąlygos sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, protiškai, doroviškai, 
dvasiškai ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šiuo tikslu leidžiant įstatymus, svarbiausias motyvas 
turi būti vaiko interesų užtikrinimas. 

  
3 principas 

  
Vaikas nuo savo gimimo turi turėti teisę į vardą ir pilietybę. 
  

4 principas 
  
Vaikas turi naudotis socialiniu aprūpinimu. Jis turi turėti teisę sveikai augti ir bręsti, todėl 

ypatinga priežiūra ir apsauga turi būti teikiama ir jam, ir jo motinai, įskaitant tinkamą 
priešgimdyminę ir pogimdyminę priežiūrą. Vaikas turi turėti teisę gauti gerą maistą, naudotis 
gyvenamosiomis patalpomis, pramogomis ir medicininiu aptarnavimu. 

5 principas 



  
Fiziškai, psichiškai ar socialiai nepilnaverčiam vaikui, atsižvelgiant į jo ypatingą padėtį, turi 

būti nustatytas specialus režimas, mokymas ir priežiūra. 

6 principas 

  
Kas vaikas galėtų visapusiškai ir harmoningai vystytis, jam reikia meilės ir supratimo. Jis 

turi, jei tai įmanoma, augti jausdamas tėvų globą ir atsakomybę ir niekuomet nestokodamas meilės ir 
dorovinės bei materialinės paramos; mažamečio vaiko, išskyrus išimtines aplinkybes, negalima 
išskirti su jo motina. Visuomenės ir valdžios organų pareiga - ypač rūpintis vaikais, neturinčiais 
šeimos, ir vaikais, neturinčiais pakankamai pragyvenimo lėšų. Pageidautina, kad daugiavaikių šeimų 
vaikams išlaikyti būtų teikiamos valstybės ir kitokios pašalpos. 

7 principas 
  
Vaikas turi teisę gauti išsimokslinimą, kuris bent jau pradiniuose etapuose turi būti 

nemokamas ir privalomas. Jis turi gauti tokį išsimokslinimą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį 
išprusimą ir kurio dėka jis galėtų vienodų galimybių pagrindu ugdyti savo sugebėjimus, pažiūras, 
dorovinės bei socialinės atsakomybės jausmą ir tapti naudingu visuomenės nariu. 

Kiek įmanoma rūpintis vaiko interesais - tai pagrindinis principas tiems, kas atsako už jo 
lavinimą ir mokymą; pirmiausia ši atsakomybė tenka vaiko tėvams. 

Vaikas turi turėti visas galimybes žaisti ir linksmintis; žaidimų ir pramogų tikslai turėtų būti 
tie patys, kaip ir mokslo; visuomenė ir valdžios organai turi stengtis, kad ši teisė būtų įgyvendinta. 

  
8 principas 

  
Vaikas visuomet turi būti tarp tų kam pirmiausia suteikiama apsauga ir parama. 

9 principas 
  
Vaikas turi būti apsaugotas nuo visų netinkamo elgesio su juo, žiaurumo ir išnaudojimo 

formų. Jis neturi būti prekybos objektu, nesvarbu, kokia forma. 
Vaiko negalima priimti į darbą, kol jis neturi reikiamo minimalaus amžiaus; jam jokiu būdu 

neturi būti patikimas darbas ar užsiėmimas, kurie kenktų jo sveikatai ar mokslui arba trukdytų jo 
fiziniam, protiniam ar doroviniam brendimui. 

  

10 principas 
  
Vaikas turi būti apsaugotas nuo to, kas skatintų rasinę, religinę ar kitokią diskriminacijos 

formą. Jis turi būti auklėjamas savitarpio supratimo, pakantumo, tautų draugystės, taikos ir 
visuotinės brolybės dvasia ir suvokti, kad jo energija ir gabumai turi būti panaudoti kitų žmonių 
labui. 
 


