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введение
Государства, ратифицировавшие Конвенцию ООН о пра-
вах ребенка и факультативные протоколы, а также при-
нявшие итоговый документ Генеральной Ассамблеи ООН 
по положению детей «Мир, пригодный для жизни детей», 
взяли на себя международные обязательства, которые 
выражают стремление к созданию мира, в котором де-
тей будут любить, о них будут заботиться, их права будут 
уважать и защищать без какой-либо дискриминации, где 
безопасность и благополучие будут иметь первостепен-
ное значение и где они смогут развиваться в атмосфере 
здоровья, мира и достоинства.

Конвенция ООН о правах ребенка как акт международ-
ного права всесторонне и комплексно охватывает про-
блематику охраны прав ребенка. Этот документ является 
«всемирной конституцией» прав ребенка, так как он под-
черкивает правовой статус ребенка.

Конвенция признает особые права по охране обездолен-
ных детей, детей с особыми потребностями в развитии, а 
также лишенных семьи, подчеркивает права всех мень-
шинств на сохранение своей культуры, религии и языка.

Работа по формированию и реализации политики в об-
ласти охраны прав детей требует четкого определения и 
интерпретации терминов, используемых при выработке 
мер по охране прав, которые направлены на предотвра-
щение негативных явлений по отношению к ребенку, а 
также мер защиты нарушенных прав ребенка. Поэтому 
участники семинара журналистов по разработке Ком-
муникационной стратегии по охране прав детей в Рес-
публики Казахстан выступили с инициативой создания 
словаря терминов по охране прав детей на русском и 
казахском языках. 

выражение признательности
Настоящая публикация была подготовлена при содейс-
твии многих лиц и организаций, включая Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ), Комитет по охране прав детей при Ми-
нистерстве образования и науки Республики Казахстан, 
Аппарат Уполномоченного по правам человека Респуб-
лики Казахстан, Европейская инициатива по демокра-
тии и правам человека Европейской Комиссии (ЕИДПЧ), 
Региональный проект МОТ-ИПЕК, Национальная Инфор-
мационная Сеть «Дети Казахстана», НПО «Лига женщин 
творческой инициативы», входящая в Национальную Ко-
алицию НПО по охране детства. 

Выражаем искреннюю благодарность участникам семи-
нара средств массовой информации «Коммуникационная 
стратегия по охране прав ребенка в Республике Казахс-
тан» (г. Алматы, 6-7 июля 2006 г.) за их особый вклад в 
работу над словарем.

перечень сокращений
 ВИЧ  Вирус иммунодефицита человека

 ЕИДПЧ  Европейская инициатива по демократии и 
правам человека

 ЕС  Европейский Союз

 ИПЕК  Международная программа по искоренению 
детского труда (является программой МОТ, 
нередко используется как МОТ-ИПЕК)

 МОТ  Международная организация труда

 НПО  Неправительственная организация

 ООН  Организация объединенных наций

 СПИД  Синдром приобретенного иммунодефицита

 ЮНИСЕФ  Детский Фонд ООН
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Прекращение детского труда: цель близка. Глобальный 
доклад МОТ. Женева, 2006 г.

Проблемы детской инвалидности в переходный период в 
странах ЦВЕ/СНГ и Балтии, ЮНИСЕФ, 2005 г.

Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 
2002 г. № 947 «Об учреждении должности Уполномочен-
ного по правам человека»

Child Protection and Children Affected by AIDS. A Companion 
Paper to the Framework for the Protection, Care and Support 
of Orphans and Vulnerable Children Living in a World with 
HIV and AIDS. UNICEF, 2006

Implementation Handbook for the Convention on the Rights 
of the Child, UNICEF, 2002

информация об агентствах, работающих в 
области охраны прав детей в казахстане: 
комитет по охране прав детей министерства обра-
зования и науки республики казахстан учрежден в 
январе 2006 г. с целью координации усилий страны, на-
правленных на реализацию национальных обязательств 
в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Уполномоченный по правам человека в республике 
казахстан учрежден 19 сентября 2002 г. Указом Пре-
зидента Республики Казахстан в целях совершенство-
вания системы защиты конституционных прав и свобод 
граждан. Уполномоченный по правам человека – долж-
ностное лицо, осуществляющее наблюдение за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина, наделенное 
в пределах своей компетенции полномочиями принимать 
меры по восстановлению нарушенных прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

ЮниСеФ работает в Казахстане с 1992 г. Программа 
по защите прав детей является составляющей Стра-
новой программы Правительства РК и ЮНИСЕФ на 
2005-2009 гг. и направлена на де-институционализа-
цию детей, лишенных родительской опеки, развитие 
стандартов социальной службы, которая бы отвечала 
на запросы уязвимых групп детей, и вела работу над 
профилактикой правонарушений среди молодежи, по-
вышение осведомленности по правам ребенка и со-
здание независимой системы мониторинга соблюде-
ния прав ребенка, а также механизмов рассмотрения 
обращений граждан по вопросам охраны детства.

европейская инициатива по демократии и правам че-
ловека европейской комиссии (еиДпЧ) базируется на 

задачи словаря:
• Ознакомить читателя с ключевыми понятиями, приме-

няемыми в отношении охраны прав детей. 

• Представить некоторые термины, используемые в Казах-
стане и в международной практике, касающиеся охраны 
прав детей, дать им определения и толкования.

Словарь не является 
• универсальным пособием, включающим все термины 

в области прав человека и защиты прав детей. 

Содержание проекта
Словарь является практическим инструментом, который 
включает введение, наиболее часто используемые тер-
мины и их определения. Термины расположены в алфа-
витном порядке. Словарь состоит из двух одинаковых 
разделов на русском и казахском языках. 

При подготовке данного словаря разработчиками были 
использованы следующие публикации:

Борьба с детским трудом. Пособие для инспекторов тру-
да. Москва, Международное бюро труда, 2003

Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни 
детей», Резолюция S-27/2 специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи, 10 мая 2002 г. 

Декларация о социальных и правовых принципах, каса-
ющихся защиты и благополучия детей, особенно при пе-
редаче детей на воспитание и их усыновлении на наци-
ональном и международном уровне, Резолюция 41/85 
Генеральной Ассамблеи, 3 декабря 1986 г.

Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 г.

Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах, Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, 
16 декабря 1966 г.

Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи ООН, 16 декабря 1966 г.

Искоренение наихудших форм детского труда: Практичес-
кое руководство по применению Конвенции МОТ №182. 
Пособие для парламентариев №3/2002. Москва, Между-
народное бюро труда 2003 г.

Положение детей в мире, 2005 г. Детство под угрозой. 
ЮНИСЕФ, 2004 г.

Положение детей в мире, 2006 г. Социально изолирован-
ные и невидимые. ЮНИСЕФ, 2005 г.
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принципах свободы, демократии, уважения прав челове-
ка и верховенства закона. На основе признания важного 
вклада, вносимого неправительственными организация-
ми (НПО) в защиту и реализацию этих принципов, в 1994 
году по инициативе Европейского Парламента была со-
здана Европейская инициатива в области демократии 
и прав человека (ЕИДПЧ). Эта программа управляется 
Европейской Комиссией и ежегодно финансируется из 
бюджета ЕС.

еиДпЧ является важной частью Общей внешней полити-
ки и безопасности ЕС в области прав человека и демок-
ратического развития. Общей целью программы является 
оперативное оказание финансовой поддержки инициати-
вам, направленным на защиту прав человека, развитие 
демократии и содействие усилиям по предотвращению и 
разрешению конфликтов.

региональный проект мот-ипек в странах Централь-
ной Азии начал внедряться в 2004 г. с целью укрепления 
потенциала национальных партнеров в сфере искорене-
ния и предотвращения использования наихудших форм 
детского труда. МОТ разрабатывает международные 
трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, 
устанавливая минимальные стандарты в области осно-
вополагающих трудовых прав. Деятельность МОТ в Цент-
ральной Азии направлена на внедрение международных 
стандартов труда и наблюдение за их реализацией. 

национальная информационная Сеть «Дети казах-
стана» учреждена в 2005 г. для мониторинга соблюде-
ния прав детей, повышения осведомленности общества 
в вопросах охраны детства, обеспечения регулярного 
и свободного обмена информацией о положении детей 
между государственными структурами, СМИ и НПО в стра-
не. Сеть включает более 200 журналистов, представляю-
щих все регионы Казахстана. 

национальная коалиция нпо создана в Казахстане в 
2006 году для развития дружественной детям сети НПО по 
всей стране и укрепления связей ради достижения общих 
целей во благо детей. Предпосылкой создания стала не-
обходимость выполнения целей Всемирного движения в 
интересах детей («ВДД») в стране, содействие и развитие 
сотрудничества между НПО, Правительством РК и Пред-
ставительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Рес-
публике Казахстан в духе взаимовыгодного партнерства, 
развития диалога между НПО, государством, ЮНИСЕФ и 
другими международными организациями по вопросам 
разработки национальных и региональных программ и 

1 Семейно-врачебная амбулатория «Демеу»; Информационно-об-
разовательный центр Казахстанского международного бюро по 
правам человека и соблюдению законности; Координатор Рабочей 
группы НПО Казахстана «По защите прав детей»; Фонд «Камкор»; 
Центр развития и адаптации «Феникс» г. Усть-Каменогорск; Алма-
тинская Конфедерация неправительственных организаций; ОЮЛ 
«Союз кризисных центров Казахстана; ОО «Ассоциация юных ли-
деров»; Женский ресурсный центр г. Шымкент; ОФ «Детский Фонд 
Казахстана»; Филиал Ассоциации Юных Лидеров Казахстана г. 
Шымкент; ОО «Равный-Равному»; Кризисный центра «Подруги»; ОФ 
ЦСПРиА «Родник»; ОО «Феминистская лига»; «Городское объедине-
ние детско-подростковых клубов г. Усть-Каменогорска»; ДПК «Элла-
да»; «ЖАРиА» г. Астана; ОО «Центр САД»; «Национальная ассоциации 
психологов Казахстана» г. Шымкент; НПО «Женский луч» г. Степно-
горск; ОФ «Национальный дебатный центр»; Центр правовой помо-
щи СМИ г.Караганда; ОО «Миротворчество»; Ассоциация «Защита 
прав детей»; Республиканская детская библиотека им.Бегалина; ОО 
«Женский правовой центр» г. Алматы; Конфедерация неправительс-
твенных организаций Казахстана; Гражданский Альянс Казахстана; 
ОО «Центр САТР» г. Алматы; Центр «Кенес» г. Алматы; ГККП «Усть-Ка-
меногорское объединение детских–подростковых клубов»; Депу-
тат городского маслихата г. Усть-Каменогорск; ОО Лига «Акбота» г. 
Алматы; Центр гендерных исследований г. Алматы; НПО «Лига жен-
щин творческой инициативы» г. Алматы; «Молодежный МедиаСоюз 
Казахстана» г. Алматы; ОО «Миротворчество» г. Алматы; Междуна-
родный центр журналистики MediaNet г. Алматы; ОО Лига «Акбота» 
г. Алматы; Молодежный Благотворительный Центр «FAITH» г. Усть-
Каменогорск; НПО «Исток» г. Семипалатинск; Южно-Казахстанский 
Филиал ОО «Ассоциация Деловых Женщин Казахстана» г. Шымкент; 
Общественный фонд «Защита плюс» г. Кызылорда и др.

планов действий по улучшению положения детей в Казах-
стане, предоставления качественных консультативных 
услуг для семей и детей, которые нуждаются в помощи, и 
мониторинга соблюдения прав детей. На первом заседа-
нии в Национальную коалицию НПО вошли 26 организа-
ций1 г.Алматы и других регионов Казахстана. 
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альтернативное помещение детей предусматривает 
заботу о ребенке со стороны родственников родителей 
ребенка, передачу ребенка на воспитание в другую се-
мью усыновление или, в случае крайней необходимости, 
помещение ребенка в специальное учреждения в том 
случае, если родители не проявляют заботы о своем ре-
бенке или она является ненадлежащей. 

альтернативные формы воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без опеки родителей, представля-
ют собой размещение (устройство) детей в родственные 
семьи или при отсутствии такой возможности в принима-
ющие семьи (патронат/приемная семья, усыновление) с 
учетом потребностей ребенка с целью снизить риск поме-
щения ребенка в интернатное учреждение. 

См. также Де-институционализация 

а
безнадзорные дети – дети, имеющие жилье, но по 
разным причинам не имеющие достаточной заботы и 
попечения со стороны родителей. Безнадзорный – несо-
вершеннолетний, контроль за поведением которого от-
сутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению 
и (или) содержанию со стороны родителей или законных 
их представителей, а также педагогов, воспитателей и 
других работников учебного, воспитательного и иного уч-
реждения, обязанного осуществлять надзор за несовер-
шеннолетними, либо вследствие самовольного ухода его 
из дома или организаций, осуществляющих функции по 
защите прав ребенка. 2

беспризорные дети – безнадзорные дети, не имеющие 
места проживания.3 

б

2 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 591 «О профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреж-
дении детской безнадзорности и беспризорности»
3 То же

восстановительная ювенальная юстиция – система, 
которая позволяет учитывать особенности детского и 
подросткового возраста, выдвигая на первый план необ-
ходимость осознания нарушителем негативных последс-
твий совершенного им преступления и реального загла-
живания причиненного им вреда. При этом, сама работа 
с подростком фокусируется на интенсификации процесса 
формирования ответственного поведения.

Восстановительные программы с несовершеннолетними 
нарушителями учитывают знания о психологических ме-
ханизмах детского развития, и на этой основе выстраи-
вается сотрудничество взрослых с ребенком. Важнейшей 
фигурой в программах восстановительного правосудия 
для несовершеннолетних становится не только ведущий 
программ (нейтральный посредник, медиатор), но и со-
циальный работник, непосредственно работающий с 
правонарушителем. Значительная роль отводится семье 
(или другим значимым взрослым). Здесь следует сказать 
о коллективно распределенной ответственности – часть 

в
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4 Карнозова, Л. К модели восстановительной ювенальной юстиции. 
Альманах «Неволя». Приложение к журналу «Индекс/Досье на цен-
зуру», 2005, №4. 

д

г

ее принимает на себя семья, бли-
жайшее окружение, социальные 
службы. Но принципиальным по-
ложением в системе восстано-
вительной ювенальной юстиции 
является активное участие нару-
шителя в заглаживании нанесен-
ного им вреда, а взрослые ока-
зывают ему помощь и поддержку. 
Восстановительное правосудие 
«входит» в ювенальную юстицию 
с уже существующей социаль-

но-реабилитационной инфраструктурой, не отменяя ее, 
но привнося новые принципы и цели, в первую очередь 
– исцеление жертвы и обязательство правонарушителя 
по заглаживанию вреда. 4

См. также: Ювенальная юстиция

Де-институционализация – система мер нацеленных 
на предупреждение помещения (институализации) детей, 
лишенных родительской опеки, в интернатные учрежде-
ния и сокращение числа детей в таких учреждениях. Де-
институционализация предполагает действия по предуп-
реждению отказа от ребенка, наличие/развитие служб 
поддержки неблагополучных/уязвимых семей, развитие 
альтернативных форм устройства детей, обеспечение 
условий в интернатных учреждениях максимально при-
ближенных к семейным и перепрофилирование/транс-
формацию интернатных учреждений в службы сопро-
вождения семьи, центры дневного пребывания детей, 
ресурсные центры и т.д. 

См. также Политика деинституционализации, Замещаю-
щие семьи, Институционализация

Декларация о правах ребенка включает фундаменталь-
ные принципы обеспечения защиты и благосостояния де-
тей. Первая Декларация о правах ребенка была принята 
в 1923 г. Советом неправительственной организации 
«Международный союз спасения детей». Эта Деклара-
ция, получившая название Женевской, была одобрена в 
1924 г. V Ассамблеей Лиги Наций. В 1948г. Генеральная 
Ассамблея ООН одобрила текст Декларации с некоторы-
ми изменениями, а в 1959 г. приняла новую Декларацию, 
которая послужила основой для подготовки Конвенции о 
правах ребенка. 

В 1978 г. правительство Польши представило Комиссии 
ООН по правам человека первоначальный проект, под-
готовленный на основе этой Декларации. Тогда выра-
жалась надежда, что его можно будет принять в 1979 г., 
который был объявлен Международным годом ребенка. 
Комиссия пришла к выводу, что текст требует углубленно-
го рассмотрения, и создала специальную рабочую группу, 
которая проводила по одному заседанию в год в течение 
1980-х гг. Рабочая группа достигла консенсуса в отноше-
нии окончательного варианта незадолго перед сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН 1989 г., принявшей Кон-
венцию 20 ноября, в тридцатую годовщину Декларации 
1959 г.

См. также Конвенция о правах ребенка 

Государственные минимальные социальные стандар-
ты – основные показатели обеспечения качества жизни 
детей, включающие в себя установленный государством 
минимальный объем социальных услуг, норм и нормати-
вов.
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Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конф-
ликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий (дети, находящиеся в экстремальной ситуации) 
– это дети, нуждающиеся в заботе и помощи;

-  им должна быть предоставлена возможность учиться, 
включая религиозное и нравственное воспитание, со-
гласно пожеланиям их родителей или, в случае отсутс-
твия родителей, тех лиц, которые несут ответственность 
за попечение над ними; 

-  должны приниматься все необходимые меры для со-
действия воссоединению временно разъединенных 
семей; 

-  дети, не достигшие пятнадцатилетнего возраста, не 
подлежат вербовке в вооруженные силы или группы и 
им не разрешается принимать участие в военных дейс-
твиях; 

-  особая защита, предусматриваемая в отношении де-
тей, не достигших пятнадцатилетнего возраста, продол-
жает применяться к ним, если они принимают непос-
редственное участие в военных действиях, и попадают 
в плен; 

-  в случае необходимости и по возможности с согласия их 
родителей или лиц, которые несут главную ответствен-
ность за попечение над ними, принимаются меры для 
временной эвакуации детей из района военных дейс-
твий в более безопасный район внутри страны, при этом 
обеспечивается сопровождение их лицами, ответствен-
ными за их безопасность и благополучие.

Дети-жертвы насилия – дети, подвергшиеся и/или 
подвергающиеся насилию (физическому, сексуальному, 
психологическому насилию, оскорблениям или злоупот-
реблениям, отсутствию заботы или небрежному, грубому 
обращению или эксплуатации) в семье, в учреждениях 
образования и опеки. 

Дети, лишенные семьи – в соответствии со статьей 20 
Конвенции, это дети, которые временно или постоянно 
лишены своего семейного окружения в связи со смер-
тью родителей, отказа родителей от них, или переселе-
ния, или же потому что в своих собственных наилучших 
интересах они не могут оставаться в семьях. Такие дети 
имеют право на «особую защиту и помощь». Государство 
обязано обеспечить социальную защиту такого ребенка 
с учетом его культурной принадлежности и соблюдения 

Дети-беженцы – Кон-
венция 1951 г. о ста-
тусе беженцев пред-
лагает определение 
категории «беженец». 
Это дети и взрослые, 
которые «в силу обос-
нованного опасения 
преследований по при-
чине расы, религии, 
национальности, при-
надлежности к конк-
ретной социальной группе или политических убеждений, 
находятся за пределами страны своего гражданства и 
не могут или в силу такого опасения не желают поль-
зоваться защитой этой страны». Статья 22 Конвенции 
о правах ребенка говорит, что «Государства-участники 
принимают необходимые меры, с тем, чтобы обеспечить 
ребенку, желающему получить статус беженца или счи-
тающемуся беженцем... надлежащую защиту и гумани-
тарную помощь в пользовании применимыми правами... 
Государства-участники оказывают... содействие... по за-
щите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску 
родителей или других членов семьи любого ребенка-бе-
женца... для его воссоединения со своей семьей. В тех 
случаях, когда родители или другие члены семьи не мо-
гут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая 
же защита, как и любому другому ребенку... лишенному 
своего семейного окружения». По оценкам Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, в начале 21 века, 
10 миллионов из 23.3 миллионов беженцев были дети. 

Дети, принадлежащие к меньшинствам и коренно-
му населению – Статья 30 Конвенции устанавливает, 
что дети родителей меньшинств или родителей из чис-
ла коренных народов не будут лишены права на выра-
жение своих культурных традиций, религии или языка. 
Конвенция содержит нормы и предложения, относящи-
еся к коренным народам по запрету дискриминации 
против детей (статья 2), транслированию информации 
через средства массовой информации на языках мень-
шинств (статья 17), праву на образование, включая об-
разование по правам человека, воспитанию уважения к 
их культурной самобытности, языку и другим ценностям 
(статья 29). 
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Дети, проживающие в малоимущих семьях – дети, 
живущие в семьях, доходы которой ниже прожиточного 
минимума. 

Дети с ограниченными возможностями – дети с физи-
ческими и (или) психическими недостатками, имеющие 
ограничение жизнедеятельности, обусловленное врож-
денными, наследственными, приобретенными заболе-
ваниями или последствиями травм, подтвержденными в 
установленном порядке.6

Дети с особыми нуждами (дети со специальными пот-
ребностями в обучении) – дети, имеющие нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельнос-
ти и вызывающее необходимость их социальной защиты. 
В 23 статье Конвенции утверждается право на особый 
уход, образование и подготовку детей с особыми потреб-
ностями в развитии. В статье отмечается также, что эти 
дети не должны быть изолированными от общества из-за 
отрицательных социальных установок. Усилия по борьбе 
с детской инвалидностью должны концентрироваться на 
профилактике заболеваний (улучшение качества услуг 
здравоохранения и образования), раннем выявлении, 
развитии ребенка и реабилитации.

См. также: Инвалидность, Особые потребности

прав ребенка в соответствии с Конвенцией. Государство 
обязано уважать права ребенка на сохранение своей ин-
дивидуальности, включая гражданство, религию, культу-
ру и язык (статьи 8 и 30). 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 
дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с помо-

щью семьи. К этой категории 
относятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей; 
дети-инвалиды; дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья; дети – жертвы во-
оруженных и межнациональ-
ных конфликтов, экологичес-
ких и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремаль-
ных условиях; дети – жертвы 
насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; дети, находящие-
ся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с откло-
нениями в поведении. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети, 
которые остались без попечения единственного или обо-
их родителей в связи с ограничением или лишением их 
родительских прав, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, объявлением их умершими, призна-
нием недееспособными (ограниченно дееспособными), 
отбыванием родителями наказания в местах лишения 
свободы, уклонением родителей от воспитания ребенка 
или защиты его прав и интересов, в том числе при отказе 
родителей взять своего ребенка из воспитательного или 
лечебного учреждения, а также в иных случаях отсутствия 
родительского попечения. 5

5 Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Ка-
захстан»

6 Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогичес-
кой коррекционной поддержке детей с ограниченными возможнос-
тями»
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ими правами, полностью 
раскрыть свой потенциал 
или участвовать в жизни 
общества в качестве потен-
циальных и равноправных 
членов». Бедность являет-
ся серьезным фактором, 
препятствующим развитию 
ребенка, так как зачастую 
наиболее бедные, наибо-
лее обездоленные дети по-
падают в ситуации высоко-
го риска. Многие из них в 
конечном итоге либо живут, 
либо работают на улице в 
результате злоупотребле-
ний по отношению к ним 
дома, гражданских волнений или просто желания по-
искать лучшей жизни. Существует тесная взаимосвязь 
между бедностью в детстве и неудовлетворительными 
результатами, полученными при обучении таких детей в 
школе, их плохим здоровьем, возможностью забереме-
неть в подростковом возрасте, наркотической зависи-
мостью и токсикоманией, уголовным и антисоциальным 
поведением, низкой заработной платой, безработицей 
и длительной зависимостью от социального обеспече-
ния. В то время как «материальная бедность или бед-
ность по уровню доходов» является наиболее простым 
измерением детской бедности, не стоит упускать из виду 
и тот факт, что на уровень детской бедности оказывают 
влияние и многие другие, с трудом поддающиеся изме-
рению факторы, такие как любовь и забота, которую по-
лучает ребенок в семье; чувство защищенности, которое 
ребенок испытывает в окружении своей семьи; время, 
которое проводят с детьми родители и их навыки по вос-
питанию и уходу за ними; дружеские связи, которые дети 
имеют в том сообществе, где они проживают и качество 
той социальной среды, в которой они вырастают. 

Детский труд – это как оплачиваемая, так и неоплачива-
емая работа и деятельность, которые в психическом, фи-
зическом, социальном моральном отношении сопряже-
ны с опасностью или приченением вреда ребенку. Кроме 
того, детский труд – это работа, которая лишает детей воз-
можности получить образование. Необходимо различать 
детский труд и трудовое воспитание. Например, участие 
детей в выполнении некоторых легких видов работ (по-

Дети, с проблемами в обучении – дети, которые испы-
тывают трудности в процессе усвоения знаний и имеют 
поведенческие проблемы. Ребенок с проблемами в обу-
чении также определяется как ребенок со специальными 
потребностями в обучении. Нередко в качестве синони-
ма используют термин «необучаемость», что недопустимо. 
Использование такого термина ущемляет права ребен-
ка. Как показывает международная практика, все дети 
за редким исключением обучаемы, и успех в развитии 
ребенка зависит от заботы, внимания близких людей и 
профессионализма специалистов, работающих с такими 
детьми. 

Дети-сироты – дети, у которых умерли оба или единс-
твенный родитель.

Дети, уязвимые в результате виЧ/СпиДа. Данное по-
нятие включает детей и подростков до 18 лет, являющих-
ся носителями ВИЧ и заболевших СПИдом; детей, ставших 
сиротами вследствие болезни родителей СПИДом; уязви-
мых детей, чье выживание и благополучие или развитие 
находится под угрозой в результате ВИЧ/СПИДа. ВИЧ/
СПИД наносит потери детству и жизни детей. Болезнь 
или смерть родителей или человека, который заботится 
о ребенке в течение первого года его жизни, ставит под 
угрозу удовлетворение его базовых потребностей (доступ 
к медико-санитарной помощи, обеспечение соответству-
ющих санитарных условий и питания), часто подвергая 
угрозе право ребенка на выживание. ВИЧ/СПИД лиша-
ет ребенка права жить в окружении семьи. Эта болезнь 
увеличивает вероятность того, что дети будут помещены в 
специализированное учреждение, окажутся на улице или 
будут вынуждены зарабатывать себе на жизнь. Болезнь 
родителей, опекунов или самого ребенка подвергает ре-
бенка риску дискриминации. Такие дети нередко подвер-
гаются насилию, жестокому обращению и эксплуатации.7 

Детская бедность – В докладе «Положение детей в 
мире, 2005 год» предлагается следующее рабочее оп-
ределение: «Дети, живущие в бедности, испытывают 
отсутствие материальных, духовных и эмоциональных 
ресурсов, необходимых для выживания, развития и 
благополучия, что не позволяет им пользоваться сво-

7 Детский фонд Организации Объединенных Наций, Положение де-
тей в мире, 2005 год, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, 2004 г. стр. 67, 69
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религия, как и другие обстоятельства жизни ребенка могут 
также быть причиной дискриминации. Хотя дискримина-
ция имеет много форм, последствия для детей одинаково 
беспощадны: отсутствие заботы, болезни, злоупотребле-
ния, эксплуатация и ограниченные возможности добиться 
успеха в жизни.

Конвенция о правах ребенка признает конкретные пот-
ребности детей, которые длительное время подвергаются 
дискриминации. Конвенция обращает особое внимание 
на обездоленные и уязвимые группы детей, которые с 
большей вероятностью могут стать жертвами дискримина-
ционной практики. Кроме того, Комитет по правам ребен-
ка возлагает на правительства задачу принятия активных 
мер для содействия усилиям по искоренению дискрими-
нации, что включает создание недискриминационных за-
конов, содействие просветительным кампаниям против 
неравного отношения и сбор информации о группах, под-
вергающихся дискриминации. 

Дискриминация по признаку пола – любое различие, 
исключение или ограничение по признаку пола, которое 
полностью или частично лишает лицо возможности осу-
ществлять права и свободы. Во многих странах мира де-
вочек ценят меньше, чем мальчиков, и поэтому меньше 
заботятся о них. Девочки чаще, чем мальчики, являются 
жертвами эксплуатации по причинам, укоренившимся в 
социальных структурах. Девочки имеют меньше возмож-
ностей для получения образования, и нередко их зара-
ботки используются для финансирования образования их 
братьев. Пол является сложным вопросом в отношении 
детей в системе правосудия. Девочки обычно составля-
ют менее 10 % малолетних правонарушителей, и мест за-
ключения и реабилитации для девочек гораздо меньше, 
и, таким образом, более вероятно, что они будут нахо-
диться далеко от своей семьи и будут помещены вместе 

мощь родителям по дому), 
трудовая деятельность 
подростков после школь-
ных занятий или во время 
каникул в рамках трудо-
вого законодательства, 
производственная прак-
тика, профессиональное 
обучение, – являются 
элементами воспитания 
и не считаются детским 
трудом. 

Статья 32 Конвенции о 
правах ребенка утвержда-
ет право детей на защиту 
от экономической эксплу-
атации и от выполнения 

любой работы, которая может представлять опасность 
для здоровья или служить препятствием к получению об-
разования. Она требует от правительств установить ми-
нимальный возраст для приема на работу, регламенти-
ровать продолжительность рабочего дня и условия труда 
для лиц моложе 18 лет и предусмотреть соответствующие 
меры для обеспечения осуществления законодательства. 
Положения Конвенции о правах ребенка развиты в ряде 
конвенций Международной организации труда (МОТ), из 
них ключевыми являются Конвенция №138 «О минималь-
ном возрасте для приема на работу» и Конвенция №182 
«О запрещении и немедленных мерах по искоренению на-
ихудших форм детского труда». 

См. также Наихудшие формы детского труда 

Дискриминация в отношении детей – отсутствие рав-
ных прав для детей. Дискриминация существует во всех 
обществах и может воздействовать на все стороны жизни 
ребенка. Дискриминация проявляется каждый раз, когда 
ребенок лишается своих прав, отчуждается или отстраня-
ется от участия в жизни местного сообщества в связи с 
тем или иным его личным качеством. Неравное отноше-
ние принимает самые разнообразные формы. Ребенок 
может быть объектом дискриминации, потому что он инва-
лид, сирота, беспризорный, инфицирован ВИЧ или болен 
СПИДом, либо имеет другие проблемы здоровья, не был 
зарегистрирован при рождении, живет в сельской мест-
ности или имел дело с системой правосудия для несовер-
шеннолетних. Раса, пол, язык, этническое происхождение, 
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инвалидность нередко подразумевает явные средние и 
тяжелые формы нарушения функций организма, такие как 
слепота, неспособность передвигаться, умственная отста-
лость. В Декларации ООН 1975 года о правах инвалидов 
слово «инвалид» означает «любое лицо, которое не может 
самостоятельно обеспечить полностью или частично пот-
ребности нормальной личной и/или социальной жизни в 
силу недостатка, будь то врожденного или нет, его или ее 
физических или умственных способностей». За прошедшие 
годы движение в защиту прав инвалидов убедило обще-
ственное мнение в том, что лучше использовать термин 
«лицо с ограниченными возможностями», а не «инвалид», 
чтобы сконцентрировать внимание в первую очередь на 
человеке, а затем уже на «ограниченных возможностях». 
Более сложные определения инвалидности признают не-
простой характер этого понятия. В них утверждается, что 
инвалидность – это динамичное взаимодействие между 
физическими дефектами и социальной и физической сре-
дой. Это означает, что инвалидность по своей степени и 
последствиям может быть очень разной в зависимости не 
только от физического состояния или возможностей ухода, 
но и от того, какую поддержку и помощь может оказать об-
щество. 8

См. также: Дети с особыми нуждами, Особые потребности

инклюзивное (интегрированное, включенное) обра-
зование – процесс обучения детей с особыми потреб-
ностями в общеобразовательных школах. Инклюзивное 
образование – процесс интеграции, подразумевающий 
доступность образования для всех и создание образо-
вательного пространства, соответствующего различным 
потребностям всех детей. В международной практике ста-
рый термин «интегрированное образование», описываю-
щий данный процесс, был заменен термином «инклюзив-
ное образование». 

Инклюзивное образование – подход, который стремится 
развить методологию, в центре которого находится ребе-
нок и его разнообразные образовательные потребности. 
Необходимость развития инклюзивного образования свя-
зана со статьей 28 Конвенции, предусматривающей доступ 
к образованию для каждого ребенка. 

со взрослыми заключенными. При этих обстоятельствах в 
исправительных учреждениях девочек чаще лишают воз-
можности получения образования, и зачастую игнориру-
ются их специфические потребности в охране здоровья и 
гигиене. 

з
законные представители ребенка – родители, усыно-
вители (удочерители), опекуны, попечители, патронатные 
воспитатели и другие заменяющие их лица (органы опеки 
и попечительства, государственные учреждения опеки, ин-
тернатные учреждения), осуществляющие в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка заботу, образование, воспи-
тание, защиту прав и интересов ребенка. 

замещающая семья 
– статья 4 Декларации о 
социальных и правовых 
принципах, посвящен-
ная вопросам защиты 
и благополучия детей, в 
частности, при передаче 
детей на воспитание и 
национальное и между-
народное усыновление, 
предусматривает воспитание ребенка в замещающей 
семье (патронат). Декларация выстраивает приоритет ус-
тройства ребенка: передачу родственникам семьи ребен-
ка, далее – замещающей семье, и в последнюю очередь, 
в соответствующее интернатное учреждение. 

защита прав детей – подразумевает предотвращение и 
реагирование на насилие, эксплуатацию и жестокое обра-
щение с детьми, включая коммерческую и сексуальную экс-
плуатацию, торговлю детьми, детский труд, традиционные 
обряды, наносящие вред здоровью. Защита прав ребенка 
прежде всего касается детей, лишенных родительского по-
печения, детей в конфликте с законом, а также детей, живу-
щих в условиях вооруженного конфликта. 

См. также: Охрана прав детей 

и

8 Проблемы детской инвалидности в переходный период в странах 
ЦВЕ/СНГ и Балтии, ЮНИСЕФ, 2005 г., стр. xii, xviii
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- сбор информации о проблеме детского труда

- совершенствование законодательства

- повышение информированности общества и социаль-
ная мобилизация

профилактические меры, выведение детей из сферы де-
тского труда, обеспечение доступа к образованию и про-
фессиональному обучению и создание альтернативных 
возможностей для их семей 

См. также: Детский труд

ипек – Международная программа по искоренению 
детского труда (IPEC – International Programme on the 
Elimination of Child Labour). Начатая МОТ в 1992 г., в на-
стоящее время внедряется в 86 странах мира.

интернатное учреждение – организация, которая осу-
ществляет уход за детьми-сиротами и детьми, лишенны-
ми родительской опеки, детьми с ограниченными воз-
можностями, в исключительных случаях – за детьми из 
малообеспеченных семей и многодетных семей, детьми 
с асоциальным поведением, детьми из населенных пунк-
тов, где нет соответствующих школ9. Система воспитания 
в интернатном учреждение предусматривает групповую 
форму ухода за ребенком.

См. также: Институционализация

институционализация включает все ситуации, возни-
кающие в процессе воспитания ребенка в условиях уч-
реждения, где осуществляются групповые, а не семей-
ные формы ухода. За ребенком присматривает большое 
число взрослых, работающих по расписанию и выполня-
ющих определенные обязанности, включая регулярный 
ночной уход.10 Термин «институционализация» использу-
ется для обозначения интернатного устройства большо-
го числа детей. В последние годы принято считать, что 
последствия от институционализации проявляются при 
воспитании в группах более 12-ти детей.

См. также Деинституционализация

искоренение наихудших форм детского труда – ком-
плекс мер, направленных на: (а) профилактику детского 
труда, и (б) освобождение детей от выполнения тяжелых 
и опасных работ. Профилактические меры нацелены на 
снижение риска вовлечения детей в наихудшие формы 
детского труда и включают социально-экономические 
меры, улучшающие положение семьи и ребенка, инфор-
мационную работу о вреде и последствиях детского тру-
да, обеспечение доступа к образованию для всех детей. 
Меры по выведению детей из сферы детского труда под-
разумевают систематическое выявление работающих 
детей, оказание им реабилитационных и адаптационных 
услуг и мероприятия по реинтеграции работающих детей 
в общество и систему образования. 

Программы, направленные на искоренение детского тру-
да, должны охватывать следующие сферы:

9 Правила о порядке организации деятельности интернатных орга-
низаций образования РК. Приказ МОН РК от 10.07.2000 г., №708
10 Многоосевая классификация психических расстройств в детском 
и подростковом возрасте. – М.: Смысл; СПб; Речь, – 2003. С. 345-
347.
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три категории: право на жизнь, выживание и развитие, 
защиту и участие. Дети должны быть обеспечены усло-
виями для реализации широко спектра прав, начиная с 
имени и гражданства и заканчивая медико-санитарной 
помощью и образованием. Они имеют право на защиту 
от определенных действий, например пыток, эксплуата-
ции, произвольного лишения свободы и необоснованно-
го лишения семейной заботы. Дети также имеют право на 
участие в решениях, касающихся их жизни, и на участие в 
жизни местного сообщества.

Конвенция преследует три основные цели:

- Вновь подтвердить в отношении детей права, которые 
уже предоставлены в рамках других договоров. Неко-
торые из этих прав, например защита от пыток, касают-
ся также и детей. Другие, например, право выражения 
мнения, свобода собраний, свобода вероисповедания 
и право на социальное обеспечение, привели к горя-
чим дискуссиям во время подготовки документа в от-
ношении того, могут ли и должны ли дети иметь также 
права и если да, то в каких случаях. Было очень важно 
вновь подтвердить, что дети должны иметь такие же 
права, как и взрослые. 

- Укрепить некоторые основные права человека, чтобы 
учесть особые потребности и уязвимость детей. Оче-
видным примером являются условия труда, которые 
должны быть более легкими для детей и молодежи, чем 
для взрослых. Другим примером являются условия, при 
которых детей можно лишать свободы. 

- Установить нормы в тех областях, которые особенно 
актуальны для детей. Конвенция затрагивает весьма 
специфичные вопросы, касающиеся детей, например, 
процедуры усыновления/удочерения, доступ к началь-
ному образованию, защита от злоупотреблений и от-

комитет по правам ребенка – договорной орган, уч-
режденный в соответствии с положениями Конвенции о 
правах ребенка (статья 43) для осуществления контроля 
за соблюдением государствами их обязательств по дан-
ному договору. Комитет по правам ребенка был создан 
в 1991 году в соответствии со статьей 43 Конвенции о 
правах ребенка, и состоит из восемнадцати экспертов, 
обладающих высокими нравственными качествами и 
признанной компетентностью в области, охватываемой 
Конвенцией. Члены Комитета выступают в личном ка-
честве, избираются на четырехлетний срок и могут быть 
переизбраны. Заседания Комитета проходят ежегодно в 
Нью-Йорке. Доклады о деятельности Комитета один раз в 
два года представляются Генеральной Ассамблее ООН.

См. также: Конвенция ООН о правах ребенка 

конвенция оон о правах ребенка – это всеобъемлю-
щий перечень обязательств в отношении ребенка, ко-
торые государства готовы признать. Эти обязательства 
могут быть прямыми, например предоставление воз-
можности для получения образования или обеспечение 
должного отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних; либо косвенными, давая возможность ро-
дителям, другим членам семьи или опекунам играть свои 
основные роли и выполнять обязанности воспитателей и 
защитников. Конвенция не является «хартией освобож-
дения детей», ее содержание ни в коей мере не снижает 
значения семьи. 

Конвенция является международным договором. Рати-
фицируя международный договор (или присоединяясь к 
нему), государство принимает на себя обязательство вы-
полнять сформулированные в нем положения и добросо-
вестно обеспечивать соответствие своих национальных 
законов данному договору. 

Конвенция охватывает широкую гамму прав человека. 
Традиционно права классифицируются как гражданские 
и политические, с одной стороны, и экономические, соци-
альные и культурные – с другой. Хотя статья 4 касается 
этих категорий, сами статьи не разделены по этому при-
нципу. Смысл Конвенции – подчеркнуть, что все права 
взаимно дополняют друг друга, обеспечивая выживание 
и развитие детей. 

Все права, охватываемые Конвенцией, сгруппированы в 

к
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- статья 12 (об уважении взглядов ребенка). 

Всего через пять лет после принятия Конвенция была 
ратифицирована примерно 90 % стран – членов ООН, 
что само по себе является беспрецедентным событием 
в истории международного гуманитарного права. По со-
стоянию на 24 ноября 2004 года участниками Конвенции 
являются 192 государства.

Цель норм и обязательств, изложенных в Конвенции, 
заключается в том, чтобы дать ориентиры для законода-
тельства, политики и программ в отдельных странах, а 
также для международных, национальных, правительс-
твенных и неправительственных организаций и органов 
в их деятельности, касающейся детей. Влияние Конвен-
ции на детей можно оценить лишь в той мере, в которой 
ее буква и дух были учтены в первую очередь правительс-
твами, а также другими учреждениями и организациями. 
О прогрессе в реализации положений Конвенции можно 
судить по характеру национальных законов и политики, а 
также по наличию и эффективности структур и механиз-
мов, требуемых для их осуществления.

См. также: Декларация о правах ребенка, Комитет по 
правам ребенка

лишение ребенка свободы подразумевает арест, за-
держание, заключение под стражу, в том числе в целях 
отправления правосудия, размещения в «шелтеры» и по-
мещения детей в медицинские учреждения и благотво-
рительные организации. Статья 37 Конвенции о правах 
ребенка применима к любому ограничению свободы 
ребенка, не только содержанию под стражей. Эта статья 
Конвенции предусматривает, что с детьми, лишенными 
свободы, необходимо обращаться гуманно, уважая досто-
инство личности, с учетом потребностей возраста детей. 

сутствия заботы в семье, а также взыскание алимен-
тов. 

Конвенция содержит три основных инновации. 

Во-первых, она вводит понятие «прав участия» для детей 
и признает значение информирования самих детей об их 
правах. Во-вторых, Конвенция поднимает такие вопросы, 
которые раньше никогда не рассматривались в междуна-
родных документах: право детей, пострадавших от жес-
токости и эксплуатации, на реабилитацию и обязанность 
правительств предпринимать меры, нацеленные на лик-
видацию традиционной практики, наносящей вред здоро-
вью детей. В-третьих, она включает принципы и нормы, 
которые ранее фигурировали лишь в юридически не обя-
зывающих текстах, и в частности вопросы, касающиеся 
усыновления/удочерения и отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних.

Конвенция также вводит две важные концепции, имею-
щие большое значение:

- «наилучшее обеспечение интересов ребенка» (статья 
3) становится обязательным критерием для «всех дейс-
твий в отношении детей»; 

- принцип, в соответствии с которым родители или дру-
гие лица, ответственные за ребенка, обязаны «долж-
ным образом управлять и руководить ребенком в осу-
ществлении им … прав и делать это в соответствии с 
развивающимися способностями ребенка» (статья 5). 

Комитет по правам ребенка выделил следующие статьи 
в качестве «руководящих принципов», которые являются 
основой для всех прав, содержащихся в Конвенции:

- статья 2 (о предотвращении дискриминации); 

- статья 3 (о наилучших интересах ребенка); 

- статья 6 (о праве на жизнь, выживание и развитие); 

л
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право на самостоятельное принятие решений (например, 
на получение юридической и медицинской помощи, пра-
во на получение лечения без согласия родителей; право 
на создание и членство в объединениях, выбор религии, 
право согласия на усыновление). охранные (огради-
тельные) права включают права, защищающие детей от 
труда, наносящего ущерб их здоровью, содержания под 
стражей, вовлечения в вооруженный конфликт. Опреде-
ление минимального возраста отражено в Конвенции в 
ст. 32 (минимальный возраст для приема на работу), ст. 
40 (минимальный возраст, ниже которого дети считаются 
неспособными нарушить уголовное законодательство). 
Требование Конвенции об обязательном начальном об-
разовании, отраженное в ст. 28, и предполагает опреде-
ление минимального возраста. При определении мини-
мального возраста в национальном законодательстве 
государство должно учитывать основные принципы Кон-
венции о правах ребенка, в частности, недискриминации 
детей, наилучшего обеспечения прав ребенка, а также 
прав ребенка на выживание и здоровое развитие. 

См. также: Несовершеннолетний

минимальный возраст для приема на работу – ми-
нимальный возраст для приема на работу в пределах 
территории страны и на транспортных средствах, за-
регистрированных на ее территории (Конвенция МОТ 
№138). Ни один подросток моложе этого возраста не 
допускается на работу по найму или на другую работу по 
любой профессии. Минимальный возраст для приема 
на работу не должен быть ниже возраста окончания 
обязательного школьного образования и, во всяком 
случае, не должен быть ниже пятнадцати лет. Помимо 
Общего минимального возраста для приема на работу, 
государство устанавливает: Минимальный возраст для 
приема на легкие работы; Минимальный возраст для 
приема на тяжелые работы и работы с опасными или 
вредными условиями (не ниже 18 лет).

мониторинг детского труда – активное выявление ра-
ботающих детей в процессе систематических проверок и 
наблюдения в местах, где могут работать дети. Целью мо-
ниторинга является выведение детей из сферы наихудших 
форм детского труда и обеспечение контроля за безопас-
ностью условий работы детей, работающих легально. 

международное усыновление является альтернатив-
ной мерой обеспечения ребенка семьей, когда не пред-
ставляется возможным передать ребенка другой семье 
на воспитание или для усыновления, или обеспечить для 
него надлежащую заботу в стране происхождения. Усы-
новление за границей производиться в случае наличия 
законодательной базы в стране происхождения и в стра-
не, куда ребенок передается на усыновление. Междуна-
родное усыновление производиться через компетен-
тные органы или учреждения с применением гарантий 
и норм, аналогичных тем, которые действуют при усы-
новлении в стране происхождения. При международном 
усыновлении особое внимание должно уделяться вопро-
су защиты правовых и социальных интересов ребенка. 
Необходимо также установить, что ребенок сможет пе-
реехать в страну будущих приемных родителей и сможет 
получить их гражданство. 11

См. также Усыновление

минимальный возраст – возраст, который предпола-
гает приобретение ребенком определенных прав в соот-
ветствие с национальным законодательством, например, 
autonomous rights (автономные права) и protective rights 
(охранные, оградительные права). автономные права 
предусматривают право на определенные действия и 

11 Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся 
защиты и благополучия детей, особенно при передаче на воспита-
ние и их усыновление на национальном и международном уровне, 3 
декабря 1986 г., Резолюция 41/85 Генеральной Ассамблеи, статьи. 
20-23
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ли или законные опекуны должны присутствовать на 
слушании, «если это не считается противоречащим на-
илучшим интересам ребенка».

Любая интерпретация «наилучшего обеспечения прав ре-
бенка» должна соответствовать духу Конвенции и учиты-
вать, что ребенок – это личность с собственными взгля-
дами и чувствами. А также ребенок является объектом 
гражданских и политических прав и специальной защиты. 
Государство не должно использовать интерпретацию «на-
илучших интересов ребенка» для отрицания прав, гаранти-
руемых Конвенцией, например, для защиты традиционных 
практик или физического наказания. 

насилие в отношении ребенка – это все формы физи-
ческого и/или эмоционального жестокого обращения, 
сексуального насилия, беспризорности или уклонение 
от родительских обязанностей, коммерческая или иная 
эксплуатация, причиняющая настоящий или потенциаль-
ный вред детскому здоровью, выживанию, развитию, 
или достоинству в контексте ответственности, доверия, 
или власти. Дети могут стать жертвами насилия дома, в 
школе, на улицах, в общине и в государственных учреж-
дениях. 

Конвенция о правах ребенка признает широкие масш-
табы насилия в отношении детей и указывает, что дети 
имеют право на защиту от всех форм насилия. Под на-
силием подразумевается похищение, детоубийство, 
убийство, традиционные практики, причиняющие уве-
чья, а также сексуальные, психические и физические 
злоупотребления, включая физическое наказание в 
качестве «дисциплинарных мер» в отношении детей. 

«наилучшее обеспечение прав ребенка». Статья 3 (1) 
Конвенции подразумевает, что «государственные или 
частные учреждения, занимающиеся вопросами соци-
ального обеспечения, суды, административные или зако-
нодательные органы» должны учитывать, что их деятель-
ность оказывает воздействие на детей. И поэтому все 
действия в отношении детей должны быть направлены на 
наилучшее обеспечение интересов ребенка и создания 
общества, дружественного к детям. 

Принцип «наилучшего обеспечения прав ребенка» впер-
вые был отражен в Декларации прав ребенка в 1959 г. 
Принцип имеет особое значение в тех ситуациях, когда не 
указываются другие принципы Конвенции (недискрими-
нации, выживания и развития), например:

-  разлучение с родителями (статья 9(1) и 9(3)): ребенок 
не может быть разлучен с его или ее родителями про-
тив его или ее воли «за исключением случаев, когда 
компетентные органы, согласно судебному решению, 
определяют в соответствии с примененным законом и 
процедурами, что такое разлучение необходимо в на-
илучших интересах ребенка». Государство должно ува-
жать право ребенка, поддерживать личные отношения 
и прямые контакты с обоими родителями на регуляр-
ной основе, «за исключением случая, когда это проти-
воречит наилучшим интересам ребенка». 

-  ответственность родителей (статья 18(1)): родители 
совместно несут основную ответственность за воспи-
тание ребенка, и «наилучшие интересы ребенка явля-
ются предметом их основной заботы».

-  защита ребенка, лишенного семьи (статья 20): дети, 
временно или постоянно лишенные своего семейного 
окружения, или те, кто не могут оставаться в таком ок-
ружении, имеют право на особую защиту «в собствен-
ных наилучших интересах». 

-  усыновление/удочерение (статья 21): государство учи-
тывает в первостепенном порядке «наилучшие интере-
сы ребенка». 

-  лишение свободы (статья 37(в)): дети, лишенные сво-
боды, должны быть отделены от взрослых, «если только 
не считается, что в наилучших интересах ребенка этого 
делать не следует».

-  отправление правосудия в отношении несовершенно-
летних правонарушителей (статья 40(2)(б)(iii)): родите-

н
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насилие физическое – это реальное или потенциальное 
причинение физической вреда, под которым понимается 
нарушение анатомо-физиологической целостности чело-
века.

наихудшие формы детского труда, включают:
-  все формы рабства или практику, сходную с рабс-

твом, как, например, продажа детей и торговля ими, 
долговая кабала и крепостная зависимость, а также 
принудительный или обязательный труд, в том числе 
принудительную или обязательную вербовку детей для 
использования их в вооруженных конфликтах;

-  использование, вербовку или предложение ребенка 
для занятия проституцией, для производства порног-
рафической продукции или для порнографических 
представлений;

-  использование, вербовку или предложение ребенка 
для занятия противоправной деятельностью, в част-
ности для производства и продажи наркотиков, как 
они определены в соответствующих международных 
договорах;

-  работу, которая по своему характеру или условиям, в 
которых она выполняется, может нанести вред здоро-
вью, безопасности или нравственности детей (в соот-
ветствие с Конвенцией МОТ 182).

незаконное перемещение и невозвращение детей 
из-за границы – это действия, направленные на неза-
конный вывоз, перевоз детей, а также перемещение 
внутри страны и за ее пределы, сопряженные с незакон-
ным изъятием из семьи или учреждений опеки родителя-
ми, опекунами и другими третьими лицами. Государство 
обязано предотвращать похищение или удержание детей 
за границей родителем или третьей стороной и ликвиди-
ровать связанные с этим последствия. 

недискриминация означает, что все дети могут в 
равной мере осуществлять свои права – право на 
выживание, развитие, участие и защиту – без исключе-
ния и на равной основе. Конвенция о правах ребенка 
утверждает, что все дети равны. В соответствие со ст. 2 
Конвенции о правах ребенка, государство обязано ува-
жать и обеспечивать все права, предусмотренные Кон-
венцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах 
их юрисдикции, без какой-либо дискриминации. 

См. также: Дискриминация

Конвенция о правах ре-
бенка устанавливает, 
что насилие в отношении 
детей в любой форме и 
в любом месте не имеет 
оправдания. В соответс-
твии с Конвенцией дети 
имеют право на физичес-
кую и личную неприкос-
новенность и защиту от 
«всех форм физического 
или психологического 
насилия». Конвенция 
признает, что все формы 
насилия вредны и могут 
оказать отрицательное 

воздействие на все стороны жизни ребенка. Дети, под-
верженные насилию, чаще страдают от недостаточного 
питания и болезней, хуже учатся в школе, у них понижен-
ное самоуважение. В соответствии с Конвенцией наси-
лие в отношении детей является нарушением их челове-
ческих прав. 

Насилие нарушает следующие права:

- право каждого на равную защиту перед законом;

- право не подвергаться жестокому обращению;

- право на жизнь и физическую неприкосновенность;

- право на наивысшие стандарты физического и психи-
ческого здоровья.

В соответствии со статьей 39 Конвенции, государство обя-
зано обеспечить детям, ставшим жертвами вооруженных 
конфликтов, пыток, дурного обращения, сексуального на-
силия, злоупотреблений или эксплуатации, физическое и 
психологическое восстановление или лечение для их со-
циальной ре-интеграции. 

насилие психическое (эмоциональное) – это угроза при-
менения насилия, когда жертва подвергается устрашению, 
запугиванию с применением физического насилия. Психи-
ческое насилие может включать причинение душевной или 
психической травмы и ограничение свободы волеизъявле-
ния (независимо от реальности наступления физического 
вреда). Физическое и психическое насилие тесно взаимо-
связаны. Совершая физическое насилие над человеком, 
ему причиняют душевную травму. 
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венция МОТ №182). Опасный и вредный характер таких 
работ может быть результатом чрезмерной рабочей на-
грузки, физических условий труда и(или) интенсивности 
труда с точки зрения продолжительности рабочего време-
ни даже в тех случаях, когда сама по себе деятельность или 
профессия не считается вредной или опасной. Опасные ра-
боты должны быть определены национальными законами 
или компетентными органами власти после консультаций 
с организациями работодателей и работников. Согласно 
Рекомендации МОТ 190, при определении опасных видов 
работ и выявлении мест их осуществления, предметом 
рассмотрения, среди прочего, должны быть:

a)  работы, при которых дети подвергаются физическому, 
психологическому или сексуальному насилию;

б) работы, выполняемые под землей, под водой, на опас-
ной высоте или в замкнутом пространстве;

в) работы с опасными механизмами, оборудованием и 
инструментами или работы, требующие переноски или 
перемещения тяжестей вручную;

г) работы во вредных для здоровья условиях, при кото-
рых дети могут подвергаться, например, воздействию 
опасных веществ или процессов, или температур, уров-
ней шума или вибрации, наносящих вред их здоровью; 

д) работы, которые выполняются в особо трудных усло-
виях, связанных, например, с большой продолжитель-
ностью рабочего времени или работой ночью, а также 
работы, при которых ребенок необоснованно удержи-
вается в помещении, принадлежащем работодателю.

Десять наиболее опасных видов работ, которые запреще-
но выполнять детям:
- Работы в шахтах, карьерах, под землей
- Работы в море
- Работы с движущимися и опасными механизмами
- Работы с взрывоопасными веществами
- Работы, связанные с поднятием тяжестей и приложе-

нием больших усилий
- Работы в строительстве и/или на разборке и сносе 

строений
- Работы с использованием ядовитых или радиоактив-

ных веществ
- Работы в металлургии, связанные с цинком и свинцом
- Работы в транспорте, управление транспортными 

средствами
- Работа в увеселительных заведениях, производстве и 

продаже алкогольных напитков

несовершеннолетний (ма-
лолетний) – детский возраст 
заканчивается и совершен-
нолетие наступает на 18 год 
рождения, «за исключением 
тех случаев, когда в соот-
ветствие с национальными 
законами предусматривает-
ся совершеннолетие в более 
раннем возрасте» (Конвен-
ция о правах ребенка, ст.1). 
Статья 24 Международного 
пакта о гражданских и поли-
тических правах признает 
право каждого ребенка «на 
такие меры защиты, которые 
требуются в его положении 
как малолетнего со стороны 

его семьи, общества и государства». В Общем Коммента-
рии 1989 г. Комитет по правам человека отмечал, что каж-
дое государство определяет возраст наступления «совер-
шеннолетия» в соответствии со своими общественными и 
культурными традициями. В отчетах Комитету по правам 
ребенка государство должно определить возраст, в кото-
ром ребенок достигает совершеннолетия для гражданских 
правоотношений и несения уголовной ответственности. 
Государство определяет возраст, с которого ребенок мо-
жет легально работать. Государство определяет возраст, в 
котором ребенок рассматривается как взрослый. Комитет 
по правам человека считает, что возраст наступления со-
вершеннолетия не может быть заниженным. 

См. также Минимальный возраст 

опека – семейная форма устройства ребенка, а также 
правовая форма защиты прав и интересов детей, не до-
стигших четырнадцати лет. 

опасные и вредные виды работ, выполняемые детьми, 
представляют собой виды деятельности или профессии, 
которые по своему характеру или в силу обстоятельств, в 
которых они осуществляются, могут нанести ущерб здоро-
вью, безопасности или нравственности подростка (Кон-

o
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патронат – альтернативная форма воспитания, при ко-
торой ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
передается на воспитание в семью граждан по договору, 
заключаемому уполномоченным государственным орга-
ном и лицом (патронатным воспитателем), выразившим 
желание взять ребенка на воспитание. Патронатным 
родителям может выплачиваться специальное пособие 
или предоставляться определенные льготы. Патронатный 
воспитатель должен пройти специальную подготовку и 
обучение. 

См. также: Альтернативные формы воспитания

первоначальный доклад 
о выполнении конвен-
ции о правах ребенка 
– В соответствии со статьей 
44 Конвенции, государс-
тва-участники обязуются 
представлять Комитету по 
правам ребенка доклады 
о принятых ими мерах по 
закреплению признанных 
в Конвенции прав и о про-
грессе, достигнутом в осуществлении этих прав. Первона-
чальный доклад должен быть представлен в течение двух 
лет после вступления Конвенции в силу для соответству-
ющего государства-участника, а впоследствии через 
каждые пять лет. Согласно Конвенции, государства-учас-
тники должны обеспечивать широкую гласность своих 
докладов в своих собственных странах. На основании 
изучения докладов Комитет может вносить предложения 
и рекомендации общего характера, которые препровож-
даются заинтересованному государству и сообщаются Ге-
неральной Ассамблее наряду с замечаниями государств, 
если таковые имеются. Аналогичным образом, государс-
тва-участники факультативных протоколов к Конвенции, 
касающихся участия детей в вооруженных конфликтах и 
торговли детьми, детской проституции и детской порног-
рафии обязаны представлять Комитету доклады о при-
нятых ими мерах по закреплению признанных в факуль-
тативных протоколах прав и о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении этих прав.

См. также: Комитет по правам ребенка

организации, осуществляющие функции по защите 
прав ребенка – организации, осуществляющие соци-
альную поддержку, оказание социально-бытовых, меди-
ко-социальных, социально-педагогических, психолого-
педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 
социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечение занятости таких детей 
по достижении ими трудоспособного возраста. Подобные 
организации включают органы образования (органы 
опеки и попечительства), здравоохранения, социальной 
защиты, внутренних дел, а также их уполномоченные 
службы. 

особые потребности включают более легкие состояния, 
по сравнению с инвалидностью, которые могут быть не 
столь очевидными или не распознанными до достижения 
детьми школьного возраста и включают неспособность к 
учебе, и до некоторой степени, связанные с этим пове-
денческие нарушения. 

См. также: Дети с особыми нуждами, Инвалидность

охрана прав детей – коплексная система мер, направ-
ленная на охрану прав всех детей с особым акцентом на 
группы детей, находящихся в тяжелых жизненных ситуа-
циях. К таким уязвимым группам относятся дети, живущие 
в бедности; дети, лишенные родительской опеки; дети с 
особыми потребностями и дети-инвалиды; дети-бежен-
цы; дети, принадлежащие к меньшинствам и коренному 
населению; дети – жертвы вооруженных конфликтов; 
дети – жертвы насилия и дети в конфликте с законом. 
Эффективность охраны прав детей зависит от наличия 
законодательно-нормативной базы, соответствующей 
международным принципам и наилучшим интересам ре-
бенка; государственных программ по охране прав детей, 
обеспеченных достаточным финансированием; единого 
органа, несущего ответственность и координирующего 
деятельность государственных и негосударственных ор-
ганизаций по охране прав детей; уполномоченных служб, 
оказывающих профессиональные профилактические 
и реабилитационные услуги детям и их семьям; а также 
системы государственного и независимого мониторинга 
положения детей и охране их прав. 

См. также: Защита прав детей 

п
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государственные программы по охране прав детей, кото-
рые включают:

- систему мер, нацеленных на экономическую и соци-
альную самодостаточность семьи выполнять функцию 
воспитания детей;

- комплекс мер по устранению причин, ведущих к поме-
щению детей на государственное обеспечение;

- развитие новых форм и совершенствование процеду-
ры передачи детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в замещающую семью;

- обеспечение социально-экономической, правовой и 
психолого-педагогической поддержки семей, прини-
мающих детей на воспитание.

С финансовой точки зрения деинституционализация оз-
начает перераспределение ресурсов и даже возможное 
их сокращение. Высвобождаемые средства направляют-
ся на создание служб сопровождения замещающих се-
мей, обеспечение дополнительных услуг детям с ограни-
ченными возможностями. 

Реализации государственной политики деинституциона-
лизации позволяет:

-  снизить численность детей, оставленных родителями;

-  снизить численности детей, находящихся в учреждени-
ях интернатного типа;

-  уменьшить количество учреждений интернатного типа и 
закрыть те, которые по разным причинам не могут быть 
преобразованы в учреждения семейного типа;

-  увеличить долю детей, вовлеченных в альтернативные 
формы заботы и находящихся в учреждениях семейно-
го типа, или детей, возвращенных в кровные семьи, по 
сравнению с численностью воспитанников учрежде-
ний интернатного типа; 

-  разнообразить альтерна-
тивные формы устройства 
детей;

-  сократить период пребы-
вания детей в учреждениях 
интернатного типа;

-  повысить профессионализм 
участников программы;

-  установить жесткий конт-
роль за распределением и 
использованием финанси-
рования программы;

передача ребенка на воспитание подразумевает 
воспитание ребенка в другой семье, которое является 
временным по своему характеру, может продолжаться, 
в случае необходимости, до достижения ребенком со-
вершеннолетия, но при этом оно не должно исключать 
возможности возвращения ребенка к его собственным 
родителям или его усыновления до наступления совер-
шеннолетия. 12

подросток – согласно определению ООН, это лица в воз-
расте от 10 до 19 лет. Термин включает ранний, средний 
и старший подростковый возраст. 

политика деинституционализации подразумевает су-
щественное сокращение численности детей в учрежде-
ниях интернатного типа; создание комплексной системы 
поддержки семей; развитие семейных форм устройства; 
перепрофилирование детских домов, в частности, в служ-
бы сопровождения; создание условий, максимально при-
ближенных к семейным, для проживания, воспитания и 
образования детей, которые не могут быть переданы в 
семьи. Эта политика направлена на заботу о ребенке с 
учетом его индивидуальных потребностей. 

Реализация политики охраны прав детей предполагает 
наличие национального законодательства о правах ре-
бенка, о браке и семье, комплексные законодательные 
акты, посвященные всем несовершеннолетним детям; 

12 Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся за-
щиты и благополучия детей, особенно при передаче на воспитание 
и их усыновление на национальном и международном уровне, Ре-
золюция 41/85 Генеральной Ассамблеи, 3 декабря 1986 г., статьи 
4-6
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во всех дисциплинарных вопросах. Статья 29 призыва-
ет государство обеспечить образование с максимально 
возможным развитием способностей каждого ребенка 
и содействовать уважению родителей и культурной само-
бытности. В соответствии с Конвенцией правительства 
берут обязательства принимать меры по содействию ре-
гулярному посещению школ и снижению числа учащихся, 
покинувших школу. 

право на здоровье подразумевает систему мер, при 
которых все дети могут достичь по возможности наивыс-
шего уровня здоровья и пользоваться наиболее совер-
шенными услугами системы здравоохранения. В статье 
24 предусмотрены практические шаги, которые должны 
предпринять страны после подписания и ратификации 
Конвенции. В частности, страны обязуются сокращать 
детскую смертность, развивать первичную медико-сани-
тарную помощь, бороться с болезнями и недоеданием, 
обеспечивать дородовой и послеродовой уход, распро-
странять санитарную информацию и развивать профи-
лактические службы. Конвенция конкретно указывает, 
что ее положения касаются всех детей без какой-либо 
дискриминации. 

право на проживание в семье реализуется посредс-
твом опеки, попечительства, воспитанием в замещаю-
щей семье (патронат). Данное право подразумевает пра-
во на проживание в семье детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, в родной (биологической) семье, а 
при отсутствии таковой в замещающей семье, соответс-
твующей индивидуальным потребностям ребенка. 

право ребенка на защиту от экономической экс-
плуатации и от выполнения любой работы, которые 
могут представлять опасность для его здоровья или 
служить препятствием в получении им образования, 
либо наносить ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и социальному 
развитию – см. также: Эксплуатация, Детский труд, На-
ихудшие формы детского труда

право ребенка на жизнь предполагает право на сво-
боду от жестокого и бесчеловечного обращения и иных 
форм угрожающего жизни преследования, а также пра-
во на здоровье и элементарные условия существования, 

-  обеспечить баланс между затраченными средствами и 
качеством альтернативных форм заботы;

-  создать гибкую систему наблюдения за деятельностью 
по защите детей.13 

попечительство – альтернативная форма устройства 
ребенка, правовая форма защиты прав и интересов де-
тей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

право на образование – цель образования в соот-
ветствии с пунктом 1(а) статьи 29 Конвенции о правах 
ребенка – это «развитие личности, талантов и умс-
твенных и физических способностей ребенка в их са-
мом полном объеме». Право на образование включает 
обеспечение безопасной учебной обстановки, свобод-
ной от эксплуатации и дискриминации, и означает вы-
работку у ребенка самоуважения, приобретение им ба-
зовых знаний и бытовых навыков, с тем, чтобы учение 
было позитивным и полезным, а не слишком жестким и 
полностью отделенным от потребностей ребенка. Пос-
кольку Конвенция увязывает все права воедино, здесь 
учитываются такие факторы, как пол, состояние здоро-
вья и питания, физические и умственные особенности, 
а также участие детей в содействии качественному об-
разованию.

Вопросам образования посвящены две статьи Конвен-
ции. Статья 28 признает право ребенка на образова-
ние и требует обеспечивать бесплатное и обязательное 
начальное образование и защиту достоинства ребенка 

13 Семья Г.В. Политика деинституционализации учреждений интер-
натного типа. Информационный бюллетень «Реформа сиротских уч-
реждений. Деинституционализация: за и против». Сентябрь 2005 г.
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право ребенка на свободу слова, информацию и учас-
тие в общественной жизни – в соответствии с Конвен-
цией ребенок имеет право на самовыражение (ст. 13), 
право на доступ к информации (ст.17), право на свободу 
ассоциаций (ст.15). Кроме того, это подразумевает и пра-
во родителей на получение информации по воспитанию 
и развитию индивидуальности ребенка, и право ребенка 
выражать собственное мнение по вопросам, касающим-
ся его жизни, и право на самостоятельное мышление, 
свободу мысли и совести, и, наконец, требование уважи-
тельного отношения к его жизни. Право ребенка быть вы-
слушанным на любом административном или юридичес-
ком процессе (ст. 40), как и право на образование (ст. 28, 
29), закрепленные в Конвенции, подразумевают ответс-
твенность большого числа лиц и учреждений. Поскольку 
ребенок имеет право высказывать собственное мнение 
по всем вопросам, касающимся его непосредственно, 
взрослые, облеченные властью принимать решения, раз-
рабатывать политику, и влиять на среду, в которой живет 
ребенок, обязаны прислушиваться к мнению детей.

приемные дети – это дети, которые находятся под опе-
кой государства или частного агентства, занимающегося 
усыновлением/удочерением и устройством детей в при-
емные семьи, но находящиеся на воспитании в семьях 
приемных родителей на краткосрочной, среднесрочной 
или долгосрочной договорной основе. Эти дети находятся 
в приемных семьях до воссоединения с биологическими 
родителями или до их усыновления/удочерения. Усынов-
ление/удочерение ребенка может иметь место или по 
добровольному согласию биологических родителей, или 
после решения суда о лишении родительских прав. Таким 

такие, как жилище, питание и одежду.14 Данное право 
признано всеми основными международными правоза-
щитными документами, является основой всех остальных 
аспектов развития. 

право ребенка на развитие – Конвенция о правах ре-
бенка в статье 27 (1) признает «право каждого ребенка 
на уровень жизни, необходимый для физического, умс-
твенного, духовного, нравственного и социального раз-
вития». Хотя основная ответственность за обеспечение 
такого уровня жизни ребенка возлагается на родителей, 
«государства-участники в соответствии с национальными 
условиями и в пределах своих возможностей принимают 
необходимые меры по оказанию помощи родителям и 
другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении 
этого права и, в случае необходимости, оказывают мате-
риальную помощь и поддерживают программы, особенно 
в отношении обеспечения питанием, одеждой и жиль-
ем».15 Право людей с психическими и физическими нару-
шениями на развитие в полную меру своего потенциала 
аналогичным образом устанавливается международны-
ми нормами.16

право ребенка на неприкосновенность личности, за-
щиту от физического и психического насилия – см. Наси-
лие в отношении ребенка 

14 См., например, Конвенцию о правах ребенка, статья 6(1), Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах, статья 6, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, статья 12 (в контексте права на здоровье говорится о сни-
жении детской смертности и о здоровом развитии ребенка).
15 Конвенции о правах ребенка, статья 6(1) и статья 27(3). 
16 Декларация прав людей с отставанием психического развития в 
параграфе 2 предписывает: «Лицо с отставанием психического раз-
вития имеет право на соответствующее медицинское обслуживание 
и лечение, а также на такое образование, обучение, реабилитацию 
и руководство, которые обеспечили бы ему максимальное развитие 
его возможностей и потенциала». Декларация прав инвалидов в па-
раграфе 6 говорит: «Инвалиды имеют право на медицинское, пси-
хологическое и функциональное лечение, включая протезирование 
и ортопедические приспособления, на медико-социальную реабили-
тацию, образование, профессиональное обучение и реабилитацию, 
помощь, консультирование, услуги по размещению и иные услуги, 
которые дали бы им возможность развивать свои способности и на-
выки в максимальной степени и ускорили бы процесс их социальной 
интеграции и реинтеграции».
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Сексуальная эксплуатация и торговля детьми – Статья 
34 Конвенции призывает государства защищать детей от 
«незаконной сексуальной практики» и использования в 
целях эксплуатации в проституции и порнографии. Ста-
тья 35 Конвенции указывает, что правительства должны 
принимать соответствующие меры для предотвращения 
похищения детей, торговли детьми или их контрабанды с 
любыми целями и в любой форме. 25 мая 2000 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла Факультативный прото-
кол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торгов-
ли детьми, детской проституции и детской порнографии, 
который вступил в силу 18 января 2002 года. Протокол 
предусматривает, что государства, участвующие в нем, 
полностью запретят торговлю детьми, детскую проститу-
цию и порнографию.

См. также Торговля детьми, Эксплуатация

Семья – «основная ячейка общества и естественная среда 
для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей» 
(Преамбула Конвенции о правах ребенка). Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах отмечает 
в статье 23, что семья «является естественной и основной 
ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства». В статье 24 Пакта отмечаются 
права ребенка «на такие меры защиты, которые требуются 
в его положении как малолетнего со стороны его семьи, 
общества и государства». 

Социальная адаптация ребенка – процесс активного 
приспособления ребенка, на-
ходящегося в трудной жизнен-
ной ситуации, к условиям соци-
альной среды путем усвоения 
восприятия ценностей, правил 
и норм поведения, принятых 
в обществе, а также процесс 
преодоления последствий пси-
хологической и/или моральной 
травмы.

Социальная инфраструктура для детей – система объ-
ектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для 
жизнеобеспечения детей, а также организаций незави-

образом, родители таких детей могут, как иметь родитель-
ские права, так и быть лишенными этих прав по суду. В 
соответствии с этим дети подлежат или не подлежат усы-
новлению.17 

принцип участия предоставляет возможность детям 
участвовать в формировании общества, в котором они 
живут. Это включает выслушивание детей и уважения их 
взглядов. Конвенция о правах ребенка утверждает, что 
дети должны иметь свое мнение в каждом аспекте жизни, 
который их касается, в семье, дома, в школе, в медико-са-
нитарной помощи, в местном сообществе и в обществе. 

 

развивающиеся способности ребенка (статья 5, статья 
14(2)) – одна из ключевых концепций Конвенции – это 
признание, что процесс развития ребенка требует ува-
жения, и поэтому необходимо содействовать развитию 
на протяжении всего детства. Эта концепция связана со 
статьей 12, по которой взглядам ребенка уделяется долж-
ное внимание «в соответствие с возрастом и зрелостью 
ребенка». Концепция также получила отражение в статье 
14, по которой родители и законные опекуны ребенка мо-
гут направлять ребенка в реализации его или ее права на 
свободу мысли, совести и религии, методами, согласую-
щимися с развивающимися способностями ребенка. Ког-
да ребенок достигает зрелости, он или она может прини-
мать решения самостоятельно, в случае если не имеются 
какие-либо определенные ограничения, установленные 
законом. 

ребенок – в соответствие со статьей 1 Конвенции о пра-
вах ребенка, это лицо, не достигшее 18 лет, за исключе-
нием тех случаев, когда в соответствии с национальными 
законами предусматривается совершеннолетие в более 
раннем возрасте. 

c

p

17 Adoption Glossary. Ресурс посещен 26 октября 2006 года по адре-
су: http://glossary.adoption.com/foster-children.html
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торговля детьми «Торговля людьми» означает осущест-
вляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или получение людей путем 
угрозы силой или ее применения или других форм при-
нуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупот-
ребления властью или уязвимостью положения, либо пу-
тем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения 
согласия лица, контролирующего другое лицо. Вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение 
ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей 
людьми» даже в том случае, если они не связаны с приме-
нением какого-либо из средств воздействия. Ст. 11 Кон-
венции защищает детей от «незаконного перемещения и 
невозвращения детей из-за границы». В ст. 21 отмечает-
ся, что усыновление ребенка в другой стране не должно 
привести «к получению неоправданных финансовых вы-
год». Ст. 32 защищает детей от экономической эксплуата-
ции и от выполнения работы, представляющей опасность 
для здоровья ребенка; ст. 33 – от незаконного употреб-
ления наркотических веществ; ст. 34 – от сексуальной 
эксплуатации, а ст. 36 – от других форм эксплуатации. 
Ст. 35 требует от государства приложить все усилия для 
предотвращения похищения детей, торговли детьми и их 
контрабанды в одной из выше указанных целей. 

традиционные практики, отрицательно влияющие на 
здоровье детей подразумевают под собой нанесение 
ритуальных порезов, клеймение, нанесение татуировок, 
проколы кожи; религиозные церемонии инициации, вклю-
чая погружение детей под воду; намеренное дискримина-
ционное обращение с детьми, включая насилие, нанося-
щее вред здоровью, кормление ребенка определенного 
пола и/или заботу только о мальчиках; отсутствие ухода и 
заботы за детьми-инвалидами или детьми, родившимися 
в определенные дни; ограничение в употреблении пищи и 
т.д.; формы воспитания, которые наносят вред здоровью; 
ранние браки и выкупы за невесту. Впервые этот пере-
чень был определен в отчете рабочей группы по тради-
ционным практикам, затрагивающим здоровье женщин 
и детей (1986). Подобные практики противоречат статье 
5 Всеобщей декларации прав человека и статье 7 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах, 
где отмечено, что никто не должен подвергаться пыткам 
или жестокому, бесчеловечному или унижающему досто-

симо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, 
которые оказывают социальные 
услуги населению, в том числе де-
тям, и деятельность которых осу-
ществляется в целях обеспечения 
полноценной жизни, охраны здо-
ровья, образования, воспитания, 
социальной адаптации, развития 
детей, удовлетворения их обще-
ственных потребностей.

Социальная реабилитация ребенка – означает процесс, 
направленный на достижение оптимального физическо-
го, интеллектуального, психического и/или социального 
уровня деятельности и поддержание его с предоставле-
нием тем самым средства для изменения жизни. Реаби-
литация может включать меры по обеспечению и/или по 
восстановлению функций или компенсации утраты или 
отсутствия функций или функционального ограничения. 
Включает в себя широкий круг мер и деятельности, начи-
ная от начальной и более общей реабилитации и кончая 
целенаправленной деятельностью.

Социально-психологическое консультирование – 
обеспечение педагогически целесообразных условий для 
развития личности и поддержания психического и физи-
ческого здоровья учащихся, содействие становлению ин-
дивидуальности, развитию способностей и склонностей 
личности, создание развивающей, психологически-ком-
фортной среды 

Социальные службы для детей – организации не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющие мероприятия по соци-
альному обслуживанию детей (социальной поддержке, 
оказанию социально-бытовых, медико-социальных, 
социально-педагогических, психолого-педагогических, 
правовых услуг и материальной помощи, социальной 
реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечению занятости таких детей по дости-
жении ими трудоспособного возраста), а также граждане, 
осуществляющие без образования юридического лица 
предпринимательскую деятельность по социальному об-
служиванию населения, в том числе детей. 

т
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представлять и публико-
вать мнения, рекоменда-
ции, предложения и отчеты 
по своей инициативе или 
по просьбе других органи-
заций по любым вопросам, 
касающимся продвижения 
и защиты прав детей. Ин-
ститут уполномоченного 
может свободно рассмат-
ривать любые вопросы, 
находящиеся в их компетенции, независимо от того, под-
няты они национальным правительством или самим инс-
титутом; заслушивать любого человека и получать любую 
информацию и любые документы, которые необходимы 
для оценки ситуации, находящейся в их компетенции; 
свободно обращаться к общественности как напрямую, 
так и через любые средства массовой информации. Ин-
ститут уполномоченного должен соответсвовать «Париж-
ским принципам» (Принципам, относящимся к статусу 
независимых национальных институтов по правам чело-
века), принятым Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г., 
и Конвенции о правах ребенка.18 

Услуги по уходу за ребенком предоставляются госу-
дарственными и частными детскими учреждениями, 
включая центры ухода за детьми, дошкольные органи-
зации. Конвенция запрещает дискриминацию детей по 
причине инвалидности, поэтому работники по уходу за 
детьми должны производить необходимые изменения в 
своей практике, чтобы интегрировать детей с особыми 
потребностями. Услуги по уходу за ребенком могут вклю-
чать медико-санитарные, социально-бытовые услуги. Го-
сударство и общество в целом несут ответственность за 
обеспечение ухода за детьми, что выражается в предо-
ставлении доступных и реальных услуг.

Усыновление/удочерение предпринимается с целью 
обеспечения постоянной семьи для ребенка, заботу о 
котором не могут проявлять его родители. При рассмот-
рении возможного выбора для усыновления лица от-
ветственные за усыновление ребенка должны выбрать 
наиболее подходящие для ребенка условия. Родителям 
ребенка, будущим приемным родителям и, в зависимости 

инство обращению или наказанию. В статье 24(3) Кон-
венции говорится, что «государства-участники принимают 
любые эффективные и необходимые меры с целью упраз-
днения традиционной практики, отрицательно влияющей 
на здоровье детей».

У

Уважение взглядов детей – В соответствие со ст. 12 Кон-
венции о правах ребенка, государство обязано обеспечи-
вать ребенку, способному сформулировать свои собствен-
ные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по 
всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взгля-
дам ребенка уделяется должное внимание в соответствии 
с возрастом и зрелостью ребенка. По мнению Комитета 
по правам ребенка статья 12 Конвенции содержит один 

из четырех руководящих  
принципов Конвенции. В 
частности, статья 12 ука-
зывает, что дети должны 
иметь возможность быть 
заслушанными в ходе лю-
бого судебного или адми-
нистративного разбира-
тельства, затрагивающего 
их. Конвенция утверждает 
право детей на участие в 

принятии решений, касающихся их здоровья и отношения 
к ним. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 
наступает вследствие совершения противоправного об-
щественно-опасного деяния, за совершение которого 
предусмотрена ответственность (наказание) в соответс-
твии с уголовным кодексом. В соответствие со статьей 
40 Конвенции, ребенок, нарушивший закон, имеет пра-
ва на такое обращение, которое способствует развитию 
у него «чувства собственного достоинства и значимости, 
укрепляет в нем уважение к правам человека и основ-
ным свободам других и при котором учитывается возраст 
ребенка». 

Уполномоченный по правам ребенка – это незави-
симый институт, созданный с целью мониторинга, про-
движения и защиты прав ребенка, который имеет право 

у

18 Стандарты Европейской сети омбудсменов по делам детей для не-
зависимых институтов по правам детей, 2002, стр. 3, 7.
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осуществляется ли такая де-
ятельность в интересах рынка 
или нет, оплачивается ли она 
или выполняется бесплатно, 
осуществляется в течение не-
скольких часов или на услови-
ях полного рабочего времени, 
имеет ли она регулярный или 
случайный характер, являет-
ся ли она законной или не-
легальной; она не включает 
поденный труд, выполняемый 
детьми в домашнем хозяйс-
тве, и учебу в школе. Для того 
чтобы ребенок считался эко-
номически активным, он должен проработать не менее 
одного часа в любой из дней в течение справочного пе-
риода в семь дней. «Экономически активные дети» – это 
скорее статистическое, чем юридическое понятие. 

Ювенальная юстиция – система законодательства, 
регулирующая правоотношения в области отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних пра-
вонарушителей, механизм защиты и соблюдения прав 
несовершеннолетних правонарушителей в ходе пред-
варительного следствия и судебного разбирательства. 
Основой ювенальной юстиции являются ювенальные, 
или подростковые суды, которые должны заниматься не 
только карательными мерами, а, прежде всего, профи-
лактической работой и реабилитацией подростков. Осо-
бое внимание проблеме правосудия для детей уделено в 
нескольких статьях Конвенции: статья 40 устанавливает 
нормы для отправления правосудия, статья 37 касается 
защиты детей, лишенных свободы, а статья 39 касается 
мер, необходимых для реабилитации и реинтеграции.

Конвенция о правах ребенка призывает к тому, чтобы 
система правосудия ориентировалась на ребенка и при-
знавала, что ребенок является субъектом основных прав 
и свобод. Наилучшие интересы ребенка должны быть в 
центре любого судебного процесса, и детям должны га-
рантироваться надлежащие процедуры в судах. Статья 
40 конкретно утверждает права на справедливый суд, 
юридическую защиту, охрану личной жизни, установле-

от обстоятельств, самому ребенку следует предоставить 
достаточно времени и обеспечить надлежащие консуль-
тации для скорейшего решения вопроса о дальнейшей 
судьбе ребенка. Учреждения или службы опеки и попечи-
тельства должны убедиться во взаимоотношениях между 
усыновляемым ребенком и будущими приемными роди-
телями до его усыновления. Законодательство должно 
обеспечить, чтобы ребенок был признан в качестве за-
конного члена приемной семьи и пользовался всеми вы-
текающими отсюда правами.19 

См. также Международное усыновление 

Центр дневного пребывания предоставляет возмож-
ности для обучения и общения детей с особыми потреб-
ностями, детей с ВИЧ/СПИДом, предлагает программы 
социальной реабилитации для подростков, находящихся 
в конфликте с законом. В таких центрах дети приобрета-
ют навыки самостоятельной жизни и получают возмож-
ность развиваться. Центры могут работать по програм-
мам дошкольного и школьного обучения, предоставлять 
услуги психологов и медицинских работников. В центре 
дневного пребывания, родители детей могут получить 
консультацию психолога, юриста и врача-педиатра. Не-
редко в таких центрах работают группы взаимопомощи и 
проводятся тренинги для взрослых. 

Эксплуатация – включает, как минимум, эксплуатацию 
проституции других лиц или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состоя-
ние или извлечение органов. 

Экономическая активность детей – широкая концеп-
ция, которая охватывает наиболее производительную де-
ятельность, осуществляемую детьми, независимо от того, 

19 Декларация о социальных и правовых принципах, касающаяся за-
щиты и благополучия детей, особенно при передаче на воспитание и их 
усыновление на национальном и международном уровне, 1986

ц
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ние минимального возраста, ниже которого ребенок не 
может быть привлечен к уголовной ответственности, и 
соответствующие средства защиты всех прав человека и 
соблюдения юридических гарантий.

Благожелательная к ребенку система правосудия должна 
принимать во внимание возраст ребенка и степень его 
зрелости, а также проявлять ко всем детям уважение и 
не унижать их достоинства. Дети, как и взрослые, должны 
пользоваться презумпций невиновности до доказатель-
ства противного, иметь право на юридическую защиту, 
присутствие родителя или опекуна и право на личную 
жизнь. 

В соответствии с различными нормами ООН детей, со-
вершивших не очень серьезное правонарушение или 
совершивших его в первый раз и признавшихся в нем, 
рекомендуется передавать из формальных судебных сис-
тем в соответствующие альтернативные программы. Та-
кие программы руководствуются четырьмя основными 
правилами: 1) они не объявляют детей виновными, пос-
кольку занимаются лишь теми, кто сознался в правона-
рушении; 2) они не лишают ребенка свободы; 3) случай 
может быть передан в обычную судебную систему, если 
не удается достичь разрешения проблемы или если меры, 
которыми располагает альтернативная система, неадек-
ватны; 4) обвиняемый на протяжении всего времени со-
храняет право на судебное разбирательство или юриди-
ческий пересмотр.

Конвенция решительно подчеркивает, что лишение сво-
боды должно быть лишь крайней мерой и на самые мини-
мальные сроки. Статья 37 Конвенции запрещает пытки 
или жестокое отношение к детям, вынесение смертного 
приговора и осуждение на пожизненное заключение, 
равно как незаконное задержание и лишение свободы. 
В статье указывается, что с детьми следует обращаться 
гуманно, без унижения их достоинства и что они должны 
быть отделены от взрослых и иметь право поддерживать 
связь со своей семьей. Если лишение детей свободы ис-
пользуется как крайняя мера, должны быть разумные 
альтернативы для обеспечения того, чтобы осужденные 
за уголовные преступления дети получали помощь в вос-
становлении нормальной жизни.

терминДер СөзДіГі 

бала құқықтарын қорғаУ 
бойынша 
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кіріспе
Балалар құқықтары мен факультативті хаттамалары ту-
ралы БҰҰ Конвенциясын қабылдаған, сонымен қатар 
«Балалардың өмір сүруі үшін жарамды әлем» балалар 
ережесі бойынша БҰҰ Бас Ассамблеясының қорытынды 
құжатын қабылдаған мемлекеттер балаларды сүйетін, 
қамқорлыққа алатын, олардың құқықтарын еш кемісіт-
пей сыйлайтын және қорғайтын, қауіпсіздік пен береке 
алғашқы мәнінде қолданылатын және салауат, бейбіт-
шілік және абырой жағдайында дами алатын әлем құруға 
бағытталған халықаралық міндеттер қабылдады.

Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы бала 
құқықтарын қорғау мәселелерін жан-жақты және кешен-
ді қамтитын халықаралық құқықтар актісі болып санала-
ды. Бұл құжат бала құқықтарының «бүкіләлемдік конс-
титуциясы» болып табылады, өйткені баланың құқықтық 
мәртебесін ерекше атап көрсетеді.

Конвенция жетім балаларды, дамуында ерекше 
қажеттілікті талап ететін балаларды, сонымен қатар от-
басынан айрылған балаларды қорғайды, олардың өз 
мәдениеттерін, діндері мен тілдерін сақтау құқықтарын 
ерекше атап өтеді.

Балалар құқықтарын қорғау саласында саясаттың 
рәсімделуі және орындалуы жөніндегі шаралар балаға 
қатысты теріс құбылысты тоқтатуға бағытталған 
құқықтарды, сонымен қатар бала құқықтарының бұзылуын 
қорғауда, іс-шаралар әзірлеу барысында қолданылатын 
терминдердің нақты анықтамасы мен талқылауын қажет 
етеді. Сол себепті семинарға қатысушы журналистер 
Қазақстан Республикасындағы бала құқықтарын қорғау 
жөніндегі коммуникациялық стратегиясы бойынша қазақ 
және орыс тілдерінде сөздік дайындауға бастамашы бол-
ды.

алғыс
Алдарыңыздағы басылым БҰҰ балалар қоры (ЮНИСЕФ), 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Балалар құқықтарын қорғау Комитеті, Қазақстан 
Республикасының Адам құқықтары жөніндегі өкілетті ап-
параты, Еуропалық Комиссияның демократия және адам 
құқықтары жөніндегі Еуропалық бастамасы (ЕИДПЧ), 
Халықаралық еңбек ұйымының Бала еңбегін алдын 
алудың аймақтық жобасы (МОТ-ИПЕК), «Қазақстан бала-
лары» Ұлттық Ақпараттық Желісі, Балалық шақты қорғау 
жөніндегі ҮЕҰ Ұлттық Коалициясының құрамындағы 
«Әйелдердің шығармашылық бастамалары лигасы» 
үкіметтік емес ұйымы сияқты ұйымдардың көмегімен 
дайындалды.

Сөздік жұмысына ерекше үлес қосқан «Қазақстан 
Республикасында бала құқықтарын қорғау жөніндегі 
коммуникациялық стратегия» атты бұқаралық ақпарат 
құралдарына арналған семинарға (Алматы қ., 2006 ж. 6-7 
шілде) қатысушыларға шынайы алғысымызды білдіреміз.

 

қысқартулар тізбесі:
 ВИЧ Адамның қорғаныш тапшылығының 

қоздырғышы

 ЕИДПЧ Еуропалық Комиссияның демократия және 
адам құқықтары жөніндегі Еуропалық 
бастамасы

 ЕС Европалық Одақ

 ИПЕК Бала еңбегінің алдын алу жөніндегі 
халықаралық бағдарлама (ХЕҰ бағдарламасы 
болып табылады, кейде МОТ-ИПЕК болып 
қолданылады)

 МОТ Халықаралық еңбек ұйымы

 НПО Үкіметтік емес ұйым

 ООН Біріккен Ұлттар Ұйымы

 СПИД Жүре пайда болған қорғаныш тапшылығының 
синдромы

 ЮНИСЕФ БҰҰ Балалар Қоры
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ОШЕ/ТМД және Балтика елдерінінің өтпелі кезеңдегі ба-
лалар мүгедектігінің мәселелері, ЮНИСЕФ, 2005 ж.

«Адам құқықтары бойынша өкілетті лауазымдарды бекі-
ту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 
жылғы 19 қыркүйектегі № 947 Жарлығы.

Child Protection and Children Affected by AIDS. A Companion 
Paper to the Framework for the Protection, Care and Support 
of Orphans and Vulnerable Children Living in a World with 
HIV and AIDS. UNISEF, 2006.

Implementation Handbook for the Convention on the Rights 
of the Child, UNICEF, 2002.

қазақстанда балалар құқықтарын қорғау 
саласында жұмыс істейтін агенттіктер туралы 
ақпарат: 
Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясына сәйкес 
ұлттық міндеттерді іске асыруға бағытталған елдер 
күшін үйлестіру мақсатында 2006 жылғы қаңтар айында 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Балалар құқықтарын қорғау комитеті құрылды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 19 
қыркүйектегі Жарлығымен азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау жүйесін жетіл-
діру мақсатында Қазақстан Республикасындағы адам 
құқықтары бойынша өкілетті аппараты құрылды. Адам 
құқықтары бойынша өкілетті – адам мен азаматтың 
бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бойынша өкілетті 
құзыры аясында іс-шаралар қолдануға құқы бар, адам мен 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақталуына 
бақылау жүргізуді іске асыратын лауазымды тұлға.

ЮниСеФ Қазақстанда 1992 жылдан бері жұмыс 
істейді. Балалар құқықтарын қорғау бойынша 
бағдарлама ҚР Үкіметінің және ЮНИСЕФ-тің 2005-
2009 жж. арналған елдік бағдарлама құрамына 
кіреді. Ол ата-анасының қамқорлығынсыз қалған ба-
лаларды институтсыздандыруға, әлеуметтік қызмет 
стандарттарының дамуына, балалардың әлжуаз 
топтарының сұраныстарына жауап беруге және жастар 
арасында құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстарын 
жүргізуге, бала құқықтары бойынша хабардар болуға, 
бала құқықтарын сақтаудағы тәуелсіз мониторинг 
жүйесін, сонымен қатар балалықты қорғау мәселелері 
бойынша азаматтар өтініштерін қарастыру механизмін 
жасауға бағытталған. 

еуропалық комиссияның демократия және адам 

Сөздіктің міндеттері: 
• Бала құқықтарын қорғауға қатысты қолданылатын не-

гізгі түсініктермен оқырманды таныстыру.

• Бала құқықтарын қорғауға қатысты Қазақстанда және 
халықаралық тәжірибеде қолданылатын кейбір тер-
миндерді ұсыну, оларға анықтама және түсінік беру. 

 

Сөздік
• Сөздік адам құқықтары мен бала құқықтарын қорғау 

саласындағы барлық терминдер енген әмбебап оқулық 
ретінде ұсынылмайды. 

Жоба мазмұны
Сөздік кіріспе, жиі қолданылатын терминдер мен олардың 
анықтамасы енгізілген тәжірибелік құрал болып санала-
ды. Терминдер алфавит тәртібімен орналасқан. Сөздік 
қазақ және орыс тілдерінде екі бөлімнен тұрады. Атал-
мыш сөздікті дайындау барысында төмендегі басылым-
дар қолданылды:

Бала еңбегімен күрес. Еңбек инспекторларына арналған 
оқулық. Мәскеу, Халықаралық еңбек бюросы, 2003 ж.

«Балалардың өмір сүруі үшін жарамды әлем» әркетінің 
декларациясы мен жоспары, Бас Ассамблеяның S-27/2 
арнайы сессиясының қарары 2002 ж. 10- мамыр.

Балалар жағдайын қорғау, әсіресе ұлттық және 
халықаралық деңгейде балаларды тәрбиелеуге және 
оларды асырап алу кезінде қорғауға қатысты әлеуметтік 
және құқықтық принциптер туралы декларация, Бас 
Ассамблеяның 41/85 қарары, 1986 ж. 3-желтоқсан.

Бала құқықтары туралы конвенция, 1989 ж. 20-қараша.

Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық 
пакт, БҰҰ Бас Ассамблеяның 2200 А (XXI) қарары, 1966 
ж. 16-желтоқсан.

Бала еңбегінің ауыр нысандары: №182 ХЕҰ Конвенциясын 
пайдалану жөніндегі тәжірибелік нұсқау. Парламентарий-
лерге арналған оқулық №3/2002. Мәскеу, Халықаралық 
еңбек бюросы. 2003 ж.

Балалардың әлемдегі жағдайы, 2005 ж. Балалық шақ 
қатер астында. ЮНИСЕФ, 2004 ж.

Балалардың әлемдегі жағдайы, 2005 ж. Әлеуметтік 
оқшауланғандар мен көрінбейтіндер. ЮНИСЕФ, 2005 ж.

Балалар еңбегінің жойылуы: мақсат жақын. ХЕҰ Жаһандық 
баяндамасы. Женева, 2006 ж.
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Қазақстандағы балалар жағдайын жақсарту жөніндегі 
ұлттық және аймақтық бағдарламалар мен жоспар-
лар дайындау мәселелері бойынша диалогтың дамуы 
қажеттігінен туындады. ҮЕҰ Ұлттық коалициясының 
алғашқы мәжілісіне Алматы қаласы және Қазақстанның 
басқа аймақтарынан 26 ұйым кірді.1

құқықтары жөніндегі еуропалық бастамасы (еиДпЧ) 
адам құқықтарының бостандықтары, демократиясы мен 
сыйластығы принциптеріне және заң үстемдігіне не-
гізделген. Осы принциптерді қорғау мен іске асыруда 
үкіметтік емес ұйымдардың (ҮЕҰ) қосатын елеулі үлесінің 
негізінде Еуропалық Парламенттің бастамасы бойын-
ша 1994 жылы демократия және адам құқықтары сала-
сында Еуропалық бастама құрылды. Бұл бағдарламаны 
Еуропалық комиссия басқарады және жыл сайын ЕО бюд-
жетінен қаржыландырылады. 

еиДпЧ Жалпы сыртқы саясат пен адам құқықтары 
қауіпсіздіктері мен демократиялық даму саласындағы 
ЕО-ның маңызды бөлігі болып табылады. Бағдарламаның 
жалпы мақсаты – адам құқықтарын қорғауға, 
демократияның дамуына және қақтығыстардың алдын 
алу және оларды шешу үшін көмек көрсетуге бағытталған 
бастамаларға шұғыл қаржылық қолдау көрсету болып 
табылады. 

Орталық Азия елдеріне арналған Хеұ-ипек аймақтық жо-
басы 2004 ж. бала еңбегінің ең нашар нысандарын алдын 
алу және оны жою саласындағы ұлттық серіктестердің 
әлеуетін нығайту мақсатында құрылды. Хеұ негізгі еңбек 
құқықтары саласындағы минималды стандарттарды 
бекіте отырып, конвенциялар мен кепілдемелер түрінде 
халықаралық еңбек құқықтар нормаларын дайындайды. 
Орталық Азиядағы Хеұ қызметі халықаралық еңбек стан-
дарттарын енгізу және оларды жүзеге асыруды бақылауға 
бағытталған.

«қазақстан балалары» ұлттық ақпараттық желісі 2005 
ж. бала құқықтарын сақтау жөнінде мониторинг жүргізуге, 
балалықты қорғау мәселелері бойынша қоғамның хабар-
дар болуын, мемлекеттік құрылымдар, БАҚ және елдегі 
ҮЕҰ арасында балалар жағдайы жайлы ақпараттардың 
тұрақты да еркін алмасуын қамтамасыз ету үшін құрылды. 
Желіде Қазақстанның барлық аймақтарынан 200-ден ас-
там журналист бар.

Үеұ ұлттық коалициясы Қазақстанда 2006 ж. бүкіл ел 
ішінде балаларға жақын ҮЕҰ желісін дамыту және бала-
лар игілігіне арналған ортақ мақсаттарға жетуде байла-
ныстарды нығайту үшін құрылды. Оны құрудағы бастапқы 
шарт елдегі балалар мүдделерінің («ВДД») бүкіләлемдік 
қозғалысы мақсаттарын орындау қажеттігі, ҮЕҰ, ҚР Үкіметі 
мен Өзара серіктестік рухында құрылған Қазақстан 
Республикасындағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігі 
арасындағы қызметтің дамуына көмек көрсету, ҮЕҰ, мем-
лекет, ЮНИСЕФ және басқа халықаралық ұйымдармен 

1   «Демеу» отбасы-дәрігерлік амбулаториясы, Адам құқықтары мен 
заңдылықтарының сақталуы жөніндегі халықаралық бюроның 
қазақстандық ақпараттық-білім беру орталығы; «Балалар 
құқықтарын қорғау бойынша» Қазақстанның ҮЕҰ Жұмысшылар 
топтарының үйлестірушісі; «Қамқор» қоры; Өскемен қ. «Феникс» даму 
және бейімделу орталығы; Үкіметтік емес ұйымдардың Алматы кон-
федерациясы; «Қазақстан дағдарыс орталықтарының одағы» ЗТБ, 
«Жас көшбасшылар ассоциациясы» АҚ, Шымкент қ. әйел ресурс-
тары орталығы, «Қазақстан балалар қоры» ҚҚ; Жас көшбасшылар 
ассоциациясының Шымкент қ. филиалы; «Тең теңімен» ҚҚ; 
«Құрбылар» дағдарыс орталығы; «Қайнар» ЦСПРиА АҚ; «Феминистік 
лига» ҚҚ; «Өскемен қ.балалар-жасөспірімдер клубтарының қалалық 
бірлестігі»; «Эллада» ДПК; Астана қ. «ЖАРиА»; «Орталық БАҚША» ҚҚ; 
Шымкент қ. «Қазақстан психологтарының ұлттық ассоциациясы»; 
Степногорск қ. «Женский луч» ҮЕҰ; «Ұлттық дебат орталығы» ҚҚ; 
Қарағанды қ. БАҚ құқықтық көмек орталығы; «Миротворчество» ҚҚ; 
«Балалар құқықтарын қорғау» ассоциациясы; Бегалин ат. Балалар 
республикалық кітапханасы; Алматы қ. «Әйелдер құқықтық орталығы» 
ҚҚ; Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарының конфедерациясы; 
Қазақстанның Азаматтық Альянсы, Алматы қ. «САТР орталығы» ҚҚ; 
Алматы қ. «Кеңес» орталығы; «Жас көшбасшылар ассоциациясының 
Өскемен қ. филиалы» ГККП; Өскемен қ. қалалық мәслихатының де-
путаты; Алматы қ. «Ақбота лигасы» ҚҚ; Алматы қ. гендерлік зерттеу 
орталығы; Алматы қ. «Әйелдерді шығармашылық ынталанғандыру ли-
гасы» ҮЕҰ; Алматы қ. «Қазақстанның жастар медиаодағы»; Алматы қ. 
«Миротворчество» ҚҚ; Алматы қ. MediaNet халықаралық журналисти-
ка орталығы; Өскемен қ. «FAITH» Жастар Қайырымдылық Орталығы; 
Семей қ. «Қайнар» ҮЕҰ; Шымкент қ. «Қазақстанның Іскер әйелдер 
ассоциациясының» Оңтүстік Қазақстан филиалы; Қызылорда қ. және 
т.б. «Защита плюс» ҚҚ.
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асыранды балалар – мемлекеттің, не асырап алу-
мен айналысатын агенттіктің қамқорлығында болса да 
қысқа мерзімді, орташа мерзімді, ұзақ мерзімді шарт 
негізінде асырап алған отбасында тәрбиеленетін бала-
лар. Мұндай балаларды баламалы отбасыларында асы-
рау биологиялық ата-аналарына қосылғанға не асырап 
алынғанға дейін болады. Бала асырап алу биологиялық 
ата-анасының келісімі, не ата-ана құқығынан айыру ту-
ралы сот шешімінің негізінде жүзеге асуы мүмкін. Осы-
лайша ата-ананың балаға деген құқының болуы, не 
олар мұндай құқықтан айрылған жағдайларда болулары 
мүмкін. Осыған сәйкес балаларды асырап алуға болады 
не болмайды.3 

Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру – оқушылардың 
психикалық және физикалық денсаулықтарын қолдау, 
тұлғаны дамыту және психологиялық-жағымды ортаны 
дамытуға көмек береді. 

ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар 
– аналары құқықтарынан шектелген, не айырылған, 
ата-аналары хабар-ошарсыз кеткен деп танылған, олар 
қайтыс болған деп жарияланған, қабілетсіз деп танылған 
(қабілеттігі шектеулі), ата-аналары бас бостандықтарынан 
айырылған, ата-аналары бала тәрбиелеуден не оның 
құқықтары мен мүдделерін қорғаудан жалтарған, соның 
ішінде баласын тәрбиелеу және емдеу мекемелерінен 
алудан бас тартқан, сонымен қатар ата-ана қамқорлығы 
болмауының басқа жағдайларына байланысты жалғыз 
ата-анасынан не олардың екеуінің де қамқорлығынсыз 
қалған балалар.2 

азшылық тобына және жергілікті халыққа жа-
татын балалар – Конвенцияның 30-бабы азшылық 
тобы балалардың және жергілікті халыққа жататын 
балалардың ата-аналары өз мәдени дәстүрлерін, дінін 
және тілін көрсету құқығынан айырылмайтынын белгіледі. 
Конвенцияда (2-бап) балаларға қарсы кемсітушілікке 
тыйым салу бойынша жергілікті халыққа қатысты нор-
малар мен ұсыныстар, бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы ақпаратты азшылық тобы тілдерінде де хабар та-
рату (17-бап), білім алу құқы, оның ішінде адам құқықтары 
бойынша білім алу, өзіндік ерекшелігіне, тіліне және 
басқа құндылықтарына сәйкес тәрбиелеу (29-бап) туралы 
айтылған. 

а

ә

2 «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы  

3 Adoption Glossary. Ресурс 2006 жыл 26 қазанда мына мекен-жайда 
орналасқан: http://glossary.adoption.com/foster-children.html.
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балалардың балама жайы: бала ата-анасының туыста-
ры тарапынан бала туралы қамқорлықты көздеу, не 
баланы басқа отбасына тәрбиелеуге немесе асырап 
алуға беру, немесе керек жағдайда ата-ана өз баласын 
қамқорлыққа алмай, не тиісті дәрежеде қамқорлыққа 
алмаған жағдайда арнайы мекемелерге балаларды ор-
наластыру. 

балалар кедейлігі – «Әлемдегі балалар жағдайы, 2005 
жыл» баяндамасында мынадай анықтама берілген: «Ке-
дей балалар өмір сүруге, дамуға керек материалдық, ру-
хани және эмоционалдық қорлардың жоқтығын сезінеді, 
бұл олардың құқықтарын қолдануға, өз әлеуеттерін толық 
ашуға не әлеуетті және теңқұқылы мүше ретінде қоғам 
өміріне қатысуға мүмкіндік бермейді». Кедейлік баланың 
дамуына кедергі жасайтын күрделі фактор болып табы-
лады, өйткені ең кедей, ең панасыз балалар аса қатерлі 
жағдайларға жиі ұшырайды. Олардың көбі не күнделікті 
өмір сүру үшін, не оларға үйдегілердің қатал қарауы 
әсерінен, азаматтық толғаныстары немесе жақсы өмір із-
деу нәтижесінде көшеде жұмыс істейді. Балалық шақтағы 
кедейлік пен мектептерде осындай балаларды оқыту 
кезінде қанағаттанарлықсыз нәтиженің болуы, олардың 
денсаулығының нашарлауы, жасөспірім кездерінде жүкті 
болу мүмкіндігі, нашақорлыққа ұшырауы, токсикомания, 
қылмыстық және әлеуметтік тәрбиеге наразылық, төмен 
жалақы, жұмыссыздық және әлеуметтік қамсыздандыруға 
ұзақ тәуелді болудың арасында тығыз қарым-қатынас бар. 
«Материалдық кедейлік пен табыстар деңгейі бойынша 
кедейлік» бала кедейлігінің ең қарапайым көрсеткші бо-
лып табылған кезде, балаға үйде көрсетілер мейірім пен 
қамқорлық, өз отбасындағы баланың қорғаныш сезімі, 
ата-аналардың баланың өткізген уақыты және тәрбиелеу 

б
бала – бала құқықтары туралы Конвенцияның 1-ба-
бына сәйкес, ұлттық заңдарда оның жасы ерте деп 
қарастырылмаған жағдайларда 18 жасқа толмаған 
тұлға. 

бала құқықтары туралы декларациясына балалар әл-
ауқатын қорғауды қамтамасыз етудің іргелі тұжырымдары 
енеді. «Балаларды қорғаудың халықаралық одағы» 
үкіметтік емес ұйымының кеңесі бала құқықтары ту-
ралы бірінші декларацияны 1923 жылы қабылдады. 
Женевалық деп аталған бұл декларация 1924 ж. Ұлттар 
Лигасы Ассамблеясынан қолдау тапты. 1948 ж. БҰҰ Бас 
Ассамблеясы Декларация мәтінін кейбір өзгертулер ен-
гізе отырып мақұлдады, ал 1959 ж. Бала құқықтары ту-
ралы Конвенцияның дайындалуына негіз болған жаңа 
Декларация қабылдады. 1978 ж. Польша үкіметі адам 
құқықтары жөніндегі БҰҰ Комиссиясына осы Декла-
рация негізінде дайындалған алғашқы жоба ұсынды. 
Оны халықаралық балалар жылы болып жарияланған 
1979 ж. қабылдаса деген үміт болды. Комиссия мәтінді 
тереңірек қарастыру керек деген тұжырымға келіп, 1980 
ж. бойы жыл сайын бір мәжілістен өткізіп отыратын ар-
найы жұмыс тобын құрды. Жұмыс тобы түпкілікті нұсқаға 
қатысты бітімге 1989 ж. 20 қарашада ғана келіп, БҰҰ 
Бас Ассамблеясының сессиясының алдында 1959 ж. 
қабылданған Декларацияның отыз жылдығы қарсаңында 
Конвенция қабылданды.

Қараңыз: Бала құқықтары туралы Конвенция

балаларды баламалы орналастыру – Баланы 
тәрбиелеуге беру, ұлттық және халықаралық бала асырап 
алу кезінде бала қамқорлығы мен игілігі мәселелеріне 
арналған әлеуметтік және құқықтық принциптер туралы 
декларацияның 4 бабы баланы балама орналастыру от-
басында тәрбиеленуін (патронат/асыраушы отбасы, асы-
рап алу) қарастырады. Декларация бала орналасуының 
басым жақтарын көрсетеді: баланы отбасы туыстарына, 
бұдан кейін – алмастыру отбасына және ең соңғы кезек-
те сәйкес интернаттық мекемелерге беру. 
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балаларға қатысты кемісітушілік – Балаларға тең 
құқықтың болмауы. Кемісітушілік барлық қоғамда бар және 
бала өміріне жан-жақты ықпал ете алады. Кемісітушілік 
бала құқығынан айрылған кезде көрініс табады, жеке 
басының сипатына байланысты жергілікті қоғамдастық 
өмірінен алыстатылады, не қашқақтатылады. Біркелкі емес 
қарым-қатынас түрлі сипатта болады. Мүгедек, жетім, 
қараусыз қалған, ВИЧ жұққан, не СПИД-пен ауырған, 
не денсаулығының басқа ақаулары болса, туған кезде 
тіркелмесе, ауылдық жерде тұрса, не жасөспірімдерге 
арналған сот төрелігі жүйесімен ісі болған бала кемiсі-
тушілігі нысаны бола алады. Нәсіл, жыныс, тіл, этникалық 
тегі, дін, сол сияқты басқа да бала өмірінің жағдайлары 
кемісітушілікке себеп бола алады. Кемісітушілік сипатта-
ры әр түрлі болғанымен, олардың зардаптары балалар 
үшін соншалықты қатал болмақ: қамқорлықтың болма-
уы, ауру, өмірде жетістікке жету мүмкіндіктерін асыру, 
пайдалану, қанау және шектеу. Бала құқықтары туралы 
Конвенция ұзақ уақыт кемісітушілікке мәжбүрленген 
балалардың нақты қажеттіліктерін мойындайды. Бұдан 
басқа Бала құқықтары туралы Комитет үкіметке кемісі-
тушілікті жою жөнінде күш салуда белсенді шараларды 
қолдануды талап етеді, бұған кемісітушілік болып санал-
майтын заңдарды шығару, теңсіз қарым-қатынастарға 
қарсы ағартушылық науқандарға көмек көрсету және 
кемісітушілкке ұшыраған топтар туралы ақпарат жинау 
жатады. 

баланың заңды өкілдері – Бала құқықтары туралы 
Конвенцияға сәйкес бала қамқорлығын, білім алуын, 
тәрбиесін, құқықтары мен мүдделерін іске асыратын ата-
аналар, асырап алушылар, қорғаушылар, қамқоршылар, 
патронаттық тәрбиелеушілер және олардың орнындағы 
(қорғаушылық және қамқоршылық органдар, 
қамқоршылық мемлекеттік мекемелер, интернаттық ме-
кемелер) адамдар. 

бала құқығын қорғау – балаларды зорлықпен қанауды, 
соның ішінде оларды саудалау және жыныстық қанауды, 
балалар саудасын, бала еңбегін, денсаулыққа зиян 
келтіретін ғұрыптардың алдын алу мен ықпал етуді біл-
діреді. Бала құқықтарын қорғау ең алдымен ата-ана 
қамқорлығынан айрылған балаларға, заң жүзінде 
қақтығысушы балаларға, сонымен қатар қарулы 
қақтығысқа ұшырыған балаларға қатысты. 

Қараңыз: Бала құқықтарын сақтау

мен күтудегі дағдылар, олар өмір сүретін қоғамдастықтағы 
достық байланыс пен баланың өсетін әлеуметтік ортасы 
сияқты көптеген өлшеусіз факторлар әсер ететінін естен 
шығармау керек. 

балалар еңбегі – психикалық, физикалық, әлеуметтік 
моральдық қатынаста балаға қатер немесе зиян кел-
тірумен ұштастырылған ақылы және ақысыз жұмыс пен 
қызмет. Сонымен қатар, балалар еңбегі – балаларды 

білім алу мүмкіндігінен айыра-
тын жұмыс. бала еңбегі мен 
еңбек тәрбиесін ажырата 
білу керек. Мысалы, жұмыстың 
кейбір жеңіл түрлерін ажырата 
білу (үйде ата-анаға көмектесу) 
керек, мектеп сабақтарынан 
кейін жасөспірімдердің 
еңбек қызметі, не дема-
лыс уақытындағы еңбек 
заңдылығы бойынша өндірістік 
тәжірибе, кәсіптік білім алу 
– тәрбие беру элементтері бо-
лып табылады және балалар 
еңбегі болып есептелмейді. 

Бала құқықтары туралы 
Конвенцияның 32 бабы әр 

баланың экономикалық қанаудан, оның денсаулығына 
қауіп төндіретін немесе білім алуына кедергі келтіретін 
кез келген жұмыстардан қорғалуға құқығы бар екенін 
мойындайды. Ол үкіметтен жұмысқа қабылдаудың ең 
төмен жас мөлшерін белгілеуді, жұмыс уақытының 
ұзақтығын мен 18 жасқа толмағандардың еңбек ету 
жағдайын реттеуді және заңнаманы іске асыруды 
қамтамасыз қажет ететін іс-шараларды қолдануды та-
лап етеді. Бала құқықтары туралы Конвенция Ереже-
лері Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) бірқатар кон-
венцияларымен қатар дамуда, соның ішінде «Жұмысқа 
қабылдаудың ең төменгі жас мөлшері туралы» №138 
Конвенция және «Бала еңбегінің ең нашар нысандарын 
алдын алу және жою жөнінде шұғыл іс-шаралар туралы» 
№182 Конвенциялар басты болып табылады. 

Қараңыз: Бала еңбегінің ең нашар нысаны
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бала еңбегінің ең нашар нысандарын жою – бала 
еңбегінің алдын алу, ауыр және қатерлі жұмыстардан 
балаларды босатуға бағытталған іс-шаралар кешені. 
Алдын алу шаралары бала еңбегінің ең нашар нысанда-
рына балаларды тарту және отбасы мен бала жағдайын 
жақсартатын әлеуметтік-экономикалық іс-шараларды, 
барлық балалардың білім алу мүмкіндіктерін қамтамасыз 
ету көрсеткіштерінің төмендеуіне бағытталған. Бала 
еңбегінен балаларды арашалау оларды қалпына келті-
ру және бейімдеу көмегін көрсету және жұмыс істейтін 
балалардың қоғам мен білім беру жүйесіне реинтегра-
циясы бойынша іс-шараларды жүйелі түрде жүргізуді 
көздейді. Бала еңбегін жоюға бағытталған бағдарламалар 
мынадай салаларды қамтуы тиіс:

- бала еңбегінің проблемалары туралы ақпарат жинау;

- заңнаманы жетілдіру;

- қоғамды ақпараттандыруды және әлеуметтік белсен-
дігін арттырудың алдын алу шаралары, бала еңбегі 
саласынан балаларды алып шығу, білім алуына және 
кәсіби білім алуына тиімділігі және олардың отбасыла-
рына балама мүмкіндіктер жасау.

Қараңыз: Бала еңбегі 

бала құқықтары бойынша комитет – осы шарт 
бойынша мемлекеттердің өз міндеттерін сақтауларына 
бақылауды іске асыру үшін Бала құқықтары туралы 
Конвенцияның ережелеріне (43 бап) сәйкес құрылған 
шарт жасаушы орган. Баланың құқықтарын қорғау Коми-

теті Бала құқықтары туралы 
Конвенцияның 43 бабына 
сәйкес 1991 ж. құрылған, 
жоғары ізгілік қасиеттерімен 
және Конвенция баулыйтын 
саланың құрылымдарына 
ие 18 сараптаушыдан 
тұрады. Комитет мүшесі 
жеке қасиеттері бойынша 
таңдалады, 4 жылдық мер-
зімге сайланады және қайта 
сайлануы мүмкін. Комитет 
мәжілісі Нью-Йоркте жыл 

сайын өтеді. Комитет қызметі туралы баяндамалар екі 
жылда бір рет БҰҰ Бас Ассамблеясына ұсынылады.

Қараңыз: Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы

бала құқықтары туралы бұұ конвенциясы – мем-
лекеттер қабылдауға дайын балаларға қатысты 
міндеттемелердің тізімі. Бұған тікелей міндеттеме-
лер, мысалы білім алу мен жасөспірімдерге қатысты  
тиісті сот төрелігін беру 
мүмкіндіктерін ұсыну; не  
жанама міндеттемелер, яғни 
ата-аналардың, отбасын-
дағы басқа мүшелердің, не 
қамқоршылардың өздерінің 
негізгі міндеттерін атқаруға 
және оларға тәрбиешілер 
мен қорғаушылар міндет-
терін орындауға мүмкіндік 
береді. Конвенция «Балалар-
ды азат ету хартиясы» болып 
табылады, оның мазмұны 
отбасының беделін түсірмейді. Конвенция халықаралық 
шарт болып табылады. Мемлекет халықаралық шарттар-
ды қабылдай (не онымен келісе отырып) отырып, онда 
рәсімделген міндеттемелерді адал орындауға және оның 
ережелерін өздерінің ұлттық заңдарына сәйкестендіруге 
міндетті. 

Конвенция адам құқықтарын қамтиды. Дәстүрлі 
құқықтар бір жағынан азаматтық және саяси, екінші 
жағынан әлеуметтік және мәдени болып жіктеледі. Осы 
категорияларға 4 бап тиісті болғанымен, ол баптар атал-
мыш принциптерге бөлінбеген. Конвенцияның мазмұны 
балалардың өмір сүруі мен дамуын қамтамасыз ете оты-
рып, барлық құқықтар бір-бірі өзара толықтыратынын 
ерекше атап өтеді. 

Конвенцияда аталған барлық құқықтар үш категорияға 
топталған: өмір сүру, тіршілік ету және даму, қорғау және 
қатысу құқықтары. Балалар есімдері мен азаматтығын 
тандаудан бастап медицина-санитарлық көмек және білім 
алу құқықтарын іске асыру жағдайларымен қамтамасыз 
етілуі керек. Олардың белгілі әрекеттерден мысалы аза-
птау, қанаудан қорғауға, ерікті түрде бас бостандығынан 
және негізсіз отбасы қамқорлығынан айырылмауға 
құқықтары бар. Сонымен қатар балалардың өз өміріне 
қатысты шешім қабылдауға қатысуға және жергілікті 
қоғамдастық өміріне қатысуға құқығы бар. 

Конвенция негізгі 3 мақсатты көздейді: 

• балаларға қатысты басқа да шарттар аясында 
ұсынылған құқықтарды қайта бекіту. Осы құқықтардың 
бірқатарын, мысалы, қинаудан қорғау балаларға да 
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Конвенцияға маңызды саналатын 2 тұжырым енгізілді: 

• «балалардың мүдделерін ең жоғары деңгейде 
қамтамасыз ету» (3 бап) «балаларға қатысты барлық 
әрекеттердің» негізгі міндеттерінің критерийлерінің бо-
луы; 

• Ата-аналар, не басқа адамдар балаға жауапты болуы 
принципіне сәйкес олар «балаларды ... жүзеге асыруға 
тиісті дәрежеде басшылыққа алуға және басқаруға, әрі 
оны баланың даму қабілеттеріне сәйкес іске асыруға 
міндетті» (5 бап). 

Бала құқықтары бойынша Комитеті Конвенциядағы 
барлық құқықтардың негізі болып табылатын «басқару» 
принциптері ретінде мыналарды атап көрсетеді: 

• 2 бап (кемісітушілікті жою туралы); 

• 3 бап (баланың ең жақсы мүдделері туралы); 

• 6 бап (өмір сүру, тіршілік ету және даму құқы туралы); 

• 12 бап (бала көзқарастарын құрметтеу туралы).

Конвенцияны қабылданған 5 жылдан кейін БҰҰ-ға мүше 
елдердің 90%-ға жуығы оны қабылдады, бұл халықаралық 
гуманитарлық құқық тарихында үлкен құбылыс болып са-
налады. 2004 ж. 24 қарашадағы мәлімет бойынша 192 
мемлекет Конвенцияға қатысушы болып табылады. 

баланы бас бостандығынан айыру – тұтқындау, қамау, 
қарауылдау, соның ішінде әділеттілік орнату мақсатында 
«шетелдерге» және балаларды медицина мекемелері 
мен қайырымдылық ұйымдарына орналастыру. Балалар 
құқығы туралы конвенцияның 37 бабы тұтқында ұстауда 
ғана емес кез келген баланың бостандығы шектелген кез-
де қолданылады. Конвенцияның бұл бабы бостандығынан 
айырылған балалардың жеке басының қасиеттерін сый-
лап, балалар жасы бойынша мұқтаждықтарын ескеру 
қажеттігін танытады.

балалар еңбегінің мониторингі – жүйелі тексерістер 
және балалардың жұмыс істеуі мүмкін жерлерін анықтау 
және бақылау процесі. Мониторингтің мақсаты балалар 
еңбегінің ең нашар нысандарынан балаларды шығару 
және заңды түрде жұмыс істейтін балалардың жұмыс 
жағдайларының қауіпсіздігін бақылауды қамтамасыз ету.

балалар еңбегінің ең нашар нысаны – оған

• құлшылықтың бар түрі немесе құлшылыққа 

қатысты. Басқа да, мысалы, ойын еркін айту құқы, жи-
налыс бостандығы, діни ұстанымдар бостандығы мен 
әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы сияқты құқықтар 
балаларға қатысты ма, қатысты болса онда қандай 
жағдайларда балалар иеленетін сияқты қызу пікір 
– таластар құжатты дайындау барысында туындады. 
Үлкендердей балалардың да құқықтары болуы керек-
тігін қайта бекіту маңызды болды. 

• Балалардың ерекше қажеттілігі мен әлжуаздығын 
ескеретін кейбір негізгі адам құқықтарын нығайту. 
Үлкендерге қарағанда балалар мен жастарға жеңілдеу 
еңбек жағдайы мысал бола алады. Балаларды 
бостандығынан айыра алатын еңбек жағдайлары мы-
сал бола алады. 

• Балалар үшін ең өзекті салаларда нормалар бекіту. 
Конвенция балаларға қатысты ерекше мәселелерді 
қозғайды, мысалы бала асырап алу рәсімі, бастауыш 
білім алу мүмкіндігі, отбасындағы сілтеушілік және 
қамқоршылықтың болмауы, сонымен қатар алимент 
өндіру. Конвенцияның 3 негізгі жаңалығы бар. 

Біріншіден, балалар үшін «қатысу құқы» түсінігін енгізеді 
және осы жайлы балалардың хабардар болуына үлкен мән 
береді. Екіншіден, Конвенция халықаралық құжаттарда 
бұрын ешқашан қарастырылмаған мәселелерді көтереді: 
қатыгездік пен қанауға тап болған балалардың қалпына 
келтіру құқы және балалар денсаулығына зиян кел-
тіретін дәстүрлі тәжірибені жоюды көздейтін шараларды 
үкіметтің қабылдауы. Үшіншіден, бұрын заң жүзінде мін-
деттемейтін мысалы бала асырап алуға және кәмелетке 
толмағандарға қатысты сот төрелігі сияқты нормалар мен 
принциптерді алып тастайды. 
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ортада қала алмайтын 
балалар «өзіндік игі 
мүдделері» ерекше қорғау 
құқына ие.

• Бала/қыз» асырап алу (21 
бап): мемлекет бірінші 
орында «баланың барын-
ша игі мүдделерін» есепке 
алады;

• Бостандығынан айыру (37 
(в) бап) бостандығынан 
айырылған балалар 
(баланың барынша игі 
мүдделері үшін бұны жа-
сау қажетсіз деп есептел-
ген жағдайда» үлкендерден бөлектелуі керек, 

• Кәмелетке толмаған құқық бұзушыларға қатысты сот 
әділдігі (40 (2) (б) (ііі) бап): баланың жағдайы мен жас 
мөлшері ескере отырып, сот тыңдауына ата-анала-
ры немесе заңды қорғаушыларының қатысуларына 
мүмкіндік берулері керек.

Бала құқықтарын ең жоғары деңгейде қамтама-сыз етудің 
кез-келген түсініктемесін Конвенция рухына сәйкес 
келуі, балалардың көзқараста-ры мен сезімдері бар 
тұлғалар екендігін елеп, ескеру қажет. Сонымен қатар, 
бала – азаматтық және саяси құқықтары мен әлеуметтік 
қорғау нысаны болып табылады. Мемлекет «баланың ең 
игі мүдделері» түсініктемесін Конвен-ция кепілдік беретін 
құқықтарды жоққа шығару үшін, мысалы дәстүрлі тәжірибе 
не физикалық жазалауды қорғау үшін қолданбауы тиіс.

балаға қатысты зорлық – қатал физикалық және 
эмоционалдық қарым-қатынас, сауда, не қанау, өмір сүру, 
дамуына сәйкес жауапкершілік, сенім билік мәніндегі 
бала абыройына, денсаулығына нақты, не әлеуетті зиян 
келтірудің барлық нысандары. Балалар үйде, мектепте, 
көшелерде, қоғамда не мемлекеттік мекемелерде зорлық 
құрбаны бола алады.

Бала құқықтары туралы Конвенция балаға қатысты 
зорлықтың бар аймағын көрсетеді. Әр баланың зорлықтың 
барлық түрлерінен қорғану құқы бар екенін көрсетеді. 
Зорлық деген ұғымға ұрлау, бала өлтіру, өлтіру, мүгедек 
етудің дәстүрлі тәжірибесі, сонымен қатар жыныстық, 
психикалық және физикалық оның ішінде балалардың 
тәртібіне байланысты «шара» ретінде тәнін жазалау 
кіреді.

жататындар,мысалы балаларды сату, не оларды сауда-
лау, кіріпталық қарыз, крепостнойлық тәуелділік, соны-
мен қатар еріксіз немесе міндетті еңбек және де бала-
ларды қарулы қақтығыстарда пайдалану үшін еріксіз 
немесе міндетті азғырып-көндіру;

• баланы жезөкшелікте, порнографиялық өндірісте не-
месе порнографиялық көріністерде пайдалану, оны 
азғыру немесе ұсыну;

• баланы заңға қарсы жұмыстарда, атап айтқанда есірт-
ке өндіріп, сатуда, пайдалану, азғыру немесе ұсыну;

• сипатама және жағдайлары жағынан балалардың 
денсаулығына, кауіпсіздігіне немесе адамгер-
шілігіне зиян келтіретін с (МОТ 182 Конвенцисына 
сәйкес)жұмыстар жатады.

балалар құқығын барынша толықтай қамтамасыз 
ету – Конвенцияның 3 (1)-бабы «әлеуметтік қамтамасыз 
ету мәселелерімен айналысатын мемлекеттік немесе 
жеке меншік мекемелер, соттар, әкімшілік немесе заң 
шығару органдары» олардың қызметі балаларға әсер 
ететінін ескерулері қажет. Сондықтан балаларға қатысты 
әрекеттердің барлығы балалар мүддесін барынша 
қамтамасыз етуге және балаларға көз-қарасы дос қоғам 
құруға бағытталуы керек.

«Балалар құқығын барынша қамтамасыз ету принципі» 
бірінші рет 1959 жылы Балалар құқы декларациясын-
да аталды. Бұл принцип Конвенцияның басқа принцип-
терінде (кемісітпеу, өмір сүру және даму) көрсетілмеген 
жағдайда ерекше маңызға ие болады.

• ата-анасынан айыру (9 (1) және 9 (3) баптар): бала ата-
анасынан өз еркінен тыс айырылуы мүмкін емес «сот 
шешіміне бойынша құзіретті органдар әрекеттегі заңға 
және рәсімдерге сәйкес баланың ең қажетті мүдделері 
үшін оны ата-анасынан айыру қажет екендігін 
анықтаған жағдайларды санамағанда, бала мен ата-
анасының тілегіне қарсы айырылыспауын қамтамасыз 
етеді». Мемлекет баланың ең игі мүдделері ескере, ата-
анасының екеуімен де жүйелі түрде жеке қатынастар 
және тікелей байланыс жасау құқығын қолдауы керек. 

• Ата-аналардың жауапкершілігі (18 (1) бап): ата-аналар 
баланың тәрбиесіне бірдей жауапты және «баланың 
анағұрлым игі мүдделері олардың қамқорлығының не-
гізгі мәні болып табылады»

• Отбасынан айрылған баланы қорғау (20 бап); отбасы-
нан уақытша немесе біржола айрылған немесе мұндай 
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беру (қамқоршылық және қорғау органдары), денсаулық 
сақтау, әлеуметтік қорғау, ішкі істер органдары, сонымен 
қатар олардың өкілетті қызметі жатады.

бала құқықтарын сақтау – өмір жағдайлары ауыр 
балалардың құқықтарын қорғауға бағытталған іс-
шаралардың кешенді жүйесі мұндай әлжуаз топтарға 
кедейшілікпен өмір сүретін балалар, ата-ана қамқорлы-
ғынан айырылған балалар, ерекше мұқтаждықтары бар 
балалар, босқын балалар, қарулы қақтығыс, зорлық 
құрбаны болған балалар, заңмен қақтығысушы балалар 
жатады. Бала құқықтарын сақтау тиімділігі халықаралық 
принциптер мен баланың ең ізгі мүдделеріне сәйкес ке-
летін заңнамалық – нормативтік базаның, жеткілікті 
қаржыландыруды қамтамасыз етуші бала құқықтарын 
қорғаудың мемлекеттік бағдарламасының, бала 
құқықтарын қорғау жөніндегі мемлекеттік және мемле-
кеттік емес ұйымдар қызметін үйлестіруші органның, ба-
лалар мен олардың отбасыларына кәсіби алдын алу және 
қалпына келтіру қызметін көрсететін өкілетті қызметтің, 
сондай-ақ балалардың жай-күйі мен олардың құқын 
қорғаудың мемлекеттік жүйесі мен тәуелсіз сараптаманың 
болуына байланысты. 

Қараңыз: Бала құқығын қорғау

бала құқықтары туралы конвенцияның орындалуы 
туралы алғашқы баяндама – Конвенцияның 44-бабына 
сәйкес қатысушы мемлекеттер бала құқықтары жөніндегі 
Комитетке Конвенцияларда мойындалған құқықтарды бекі-
ту бойынша қабылданған іс-шаралар және осы құқықтарды 
іске асыру барысында жеткен жетістіктері туралы баянда-
малар ұсынуға міндетті. Бірінші баяндама қатысушы мем-

Бала құқықтары туралы Конвенция балаларға қатысты 
зорлықтың кез-келген нысанын ақтамайтынын белгілей-
ді. Конвенцияға сәйкес балалар физикалық және жеке 
басының айрықша қорғалуына, сондай-ақ «физикалық, 
не психикалық зорлықтың барлық нысандарынан» 
қорғануына құқылы. 

Конвенция зорлықтың барлық нысандары зиянды, әр 
бала өмірінің барлық қорларына теріс әсер ете алаты-
нын мойындайды. Зорлыққа ұшыраған балалар тойып 
тамақтанбайды және жиі ауруға ұшырайды, мектеп-
те нашар оқиды, сонымен қатар өз-өздерін бағалауы 
қиындайды. Конвенцияға сәйкес балаларға қатысты 
зорлық адам құқықтарын бұзу болып табылады. Зорлық 
мынадай құқықтарды:

• әркімнің заң алдында тең қорғану құқын;

• қатал қатынасқа ұшырамау құқын;

• өз өміріне физикалық қолсұқпаушылық құқын;

• физикалық және психикалық денсаулықтың ең жоғарғы 
стандарттарына ие болу құқын бұзады.

Конвенцияның 39-бабына сәйкес мемлекет қарулы 
қақтығыс, қинау, дөрекі қарым-қатынас, сексуалдық 
зорлық құрбаны болған балалардың не физикалық 
және психологиялық қалпына келуіне немесе оларды 
әлеуметтік ре-интеграция үшін емдеуді қамтамасыз етуге 
міндетті.

балалардың шет елге заңсыз жергілікті орнын ауыс-
тырылуы немесе одан оралмауы – балаларды елден 
заңсыз әкету, алып шығу, сонымен қатар ел ішінде және 
оның аумағынан тыс отбасынан, ата-аналар қамқорлығы 
мекемелерінен, қамқоршылардан және үшінші басқа 
адамдардан заңсыз алыс әкету қозғалысына бағытталған 
іс-әрекет. Мемлекет ата-аналардың, не үшінші жақтың 
балаларды шет елдерге әкетуін, сол елдерде қалдыруын 
тоқтатуға және осыған байланысты туған салдарларды 
жоюға міндетті.

бала құқықтары қорғау бойынша қызметті іске асы-
ратын ұйымдар – бұл әлеуметтік қолдау, әлеуметтік-
тұрмыстық, медициналық, әлеуметтік-педагогикалық, 
психологиялық-педагогикалық, құқықтық қызмет және 
материалдық көмек көрсету, өмір жағдайы қиын бала-
ларды әлеуметтік қалпына келтіру, еңбек ету жасына жет-
кеннен кейін мұндай балаларды жұмыспен қамтамасыз 
етуді іске асыратын ұйымдар. Мұндай ұйымдарға білім 
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лекет үшін Конвенцияның күшіне енгеннен кейінгі 2 жыл 
ішінде, бұдан кейін әр бес жыл сайын ұсынылып отыру 
керек. Конвенцияға сәйкес қатысушы мемлекеттер өз ел-
дерінде баяндамаларының кең жария алуын қамтамасыз 
етулері керек. Баяндамаларды зерделеу негізінде Комитет 
жалпы сипаттағы ұсыныстар мен нұсқаулықтар енгізе ала-
ды және оларды баяндаушы мемлекетке жібереді және Бас 
Ассамблеяға мемлекеттер ескертпелерімен (болса) бірге 
хабарлайды. Қарулы жанжалдарға балалардың қатысуы, 
балалар саудасы, жезөкшелік және балалар порнографи-
ясына қатысты Конвенцияның қосымша хаттамаларын 
қолдайтын мемелекеттер қабылданған шаралар және фа-
культативті хаттамаларда мойындалған құқықтар бойынша 
қабылданған шаралар, және осы құқықтарды іске асыруда 
жеткен жетістік туралы ұқсас баяндамалар жасайды. 

Қараңыз: Бала құқықтары бойынша комитет

баланы тәрбиелеуге беру – ұғымы басқа отбасына ба-
ланы тәрбилеуге беруді көрсетеді, оның уақытша сипаты 
немесе керек жағдайда ұзартылуы мүмкін, бірақ өз ата-
анасына қайту немесе оны кәмелетке толғанша дейін 
асырап алу мүмкіндігін жоққа шығармайды.4 

баланың экономикалық қанаудан және оның 
денсаулығына зиян келтіретін, не оның білім алуы-
на кедергі болатын, не оның физикалық, ақыл-ой, 
рухани, моральдық және әлеуметтік дамуына кедер-
гі келтіретін жұмысты орындаудан қорғаудағы бала 
құқығы. 

Қараңыз: Эксплуатация, Бала еңбегі, Бала еңбегінің ең 
нашар нысаны

баланың өмір сүруге құқы қатігездік пен адамгершілік-
ке жатпайтын қарым-қатынас пен өмірге қатер туғызатын 
басқа әрекеттер салдарынан арылуы, сонымен қатар 
дені сау әрі өмір сүруге қажетті қарапайым жағдайларға 
(тұрғын үй, тамақ, киім) құқы болуы дегенді білдіреді5. 

4 Бас Ассамблеяның Балалар қамқорлығы мен игілігіне, әсіресе ұлттық 
және халықаралық деңгейде бала асырап алу мен тәрбиелеуге беру 
кезіндегі әлеуметтік және құқықтық принциптер декларациясы. 1986ж., 
3 желтоқсан, 4-6 мақалалар, 41/85 резолюция, 
5 Қараңыз, мысалы бала құқықтары Конвенцияның 6(1) бабы, 
Азаматтық және саяси құқықтары туралы пактісі, 6 бап, Халықарлық 
экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы пактісі, 12 
бап(бала өлімі көрсеткіштерін төмендету және бала денсаулығының 
дамуы туралы айтылған мәтін).

Осы құқық барлық негізгі халықаралық құқық қорғаушы 
құжаттарда мойындалып, басқа да даму аспектілерінің 
негізі болып табылды. 

баланың даму құқы – бала құқықтары туралы 
Конвенцияның 27-бабы (1) «Физиологиялық, ақыл-
ой, рухани, адам және әлеуметтік дамуға қажет өмір 
дәрежесіне әр баланың құқы бар деп таниды. Бірақ бала 
өмірінің осындай дәрежесіне басты жауапкершілік ата-
аналарына жүктеледі, «Қатысушы мемлекеттер ұлттық 
жағдайларға және өз мүмкіндіктері аясында ата-аналар-
ға және тәрбиелеуші басқа адамдарға көмек көрсету 
бойынша керек шаралар қабылдайды. Әрі керек кезде 
материалдық көмек көрсетеді, бағдарламаларды, әсіре-
се тамақ, киім және тұрғын үйге қатысты бағдарлама- 
ларды қолдайды»6. Психикалық және физикалық дамуын-
да кемшіліктері бар адамдардың құқықтары балама түрде 
халықаралық нормаларымен бекітіледі.7 

баланың жеке басына нұқсан келтірмеу, 
физиологиялық және психикалық зорлықтан қорғау 
құқы.

Қарыңыз: Балаға қатысты зорлық

6   Бала құқықтары Конвенции, 6(1) және 27(3) баптары.
7 Психикалық дамуы артта қалған адам құқықтары декларациясының 
2 параграфы «Психикалық дамуы артта қалған адамға сәйкес оның 
мүмкіндіктері мен әлеуетті барынша дамуына медициналық қызмет 
көрсету мен емдеуге, сонымен қатар білім алу, оқыту, оңалуға сәйкес 
құқықтарға ие болады. Мүгедектер құқықтары декларациясының 
6 параграфында былай делінген: «Мүгедектердің медициналық, 
психологиялық және қызметтік көмек алуға, оның ішінде протездеу, 
ортопедиялық бейімдеу, медициналық оңалу, білім алу, кәсіби білім 
алу, көмек, кеңес және басқа қызмет көрсету түрлерін алуға құқығы 
бар».
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баланың сөз, ақпарат, қоғам өміріне еркін қатысу 
құқы – Конвенцияға сәйкес (13б) бала өз ойын айтуға, 
ақпарат алуға (17б), ассоциациялар таңдауға (15) құқылы. 
Сонымен қатар, баланы тұлға ретінде тәрбиелеу бойын-
ша ақпаратты ата-аналардың алуы да, өміріне қатысты 
мәселелер бойынша ойын білдіру, ар-ож бен ой еркіндігі 
және өміріне құрметпен қарауды талап ету құқықтары жа-
тады. Кез келген әкімшілік заң үрдісінде баланы тыңдауы 
адамдармен мекемелердің жауапкершілігін көрсетеді. 
Өзіне тікелей қатысты барлық мәселелер бойынша ойын 
айта білу құқы болмағандықтан баланың өмір сүретін ор-
тасында шешім қабылдау билігі бар үлкендер бала өмір 
сүретін ортаға ықпал ету саясатын дайындауы, міндетті 
түрде балалардың пікірін ескеруі тиіс.

баланың даму қабілеттері (14(2)-бап, 5-бап) – 
Конвенцияның негізгі ұғымдарының бірі болып санала-
ды. Бала даму үрдісін құрметтеуді талап етеді, сондықтан 
баланың мінез-құлқы мен жас мөлшеріне сәйкес (бала 
көзқарасына тиісті көңіл бөлу деген дұрыс) оның дамуына 
көмек көрсету керек. Сондай-ақ Конвенцияның 14-бабы 
ата-анасы, не заңды қамқоршылары балалардың даму 
қабілеттеріне сәйкес келетін әдістерді қолдана отырып, 
баланың ойлау, ар-ождан және дін бостандығына де-
ген құқығын құрметтейді. Бала кәмелеттік жасқа толып, 
заң жүзінде белгіленген шектеулер болмаса, өзі шешім 
қабылдай ала алады. 

баланың әлеуметтік бейімделуі – өмір жағдайы нашар 
баланың қоғамда қалыптасқан құндылықтар, мінез-құлық 
ережелері мен нормаларын қабылдау арқылы, сондай-ақ 
психологиялық және/немесе моральдық кемісітудің сал-
дарын меңгеруде әлеуметтік орта жағдайларына белсенді 
түрде бейімделуі. 

балаларды сексуалды қанау және сату – Конвен-
цияның 34-бабы балаларды заңсыз сексуалдықтан, 
жезөкшелік пен порнографияда қолданудан қорғауға 
мемлекеттерді шақырады. Конвенцияның 35-бабы үкімет 
балаларды ұрлау, сату, не оларды кез келген мақсатпен 
кез келген сипаттағы контрабанданың алдын алуға 
сәйкес шараларды қолдануы керектігін атап көрсетеді. 
2000 ж. 25 мамырда БҰҰ Бас Ассамблеясы бала сауда-
сы және бала жезөкшелігі мен бала порнографиясына 
қатысты Факультативті хаттаманы қабылдады, ол 2002 ж. 
18 қаңтарында күшіне енді. Хаттамада қатысушы мемле-
кет бала саудасы, бала жезөкшелігі мен бала порногра-
фиясына тыйым салуын қарастырады. 

Қараңыз: балаларды сату, қанау

баланың әлеуметтік қайта қалпына келуі – өмір 
сүруіне қажетті қызметтің физикалық, интеллектуалдық, 
психикалық және/не әлеуметтік дәрежесіне бағытталған 
үрдісті білдіреді. Қайта қалпына келтіруге қамтамасыз ету 
шаралары және/не функцияларды қайта қалпына келтіру 
немесе шығын өтемін төлеу немесе функцияның болма-
уы, не функционалдық шектеулер жатады. 

Бұл функцияларға алдын алу немесе қайта қалпына кел-
тіру іс-шаралары жатады. Оған алғашқы және жалпы 
қайта қалпына келтірудің ауқымды шараларынан бастап 
мақсатпен аяқталатын қызмет жатады.8 

балалар үшін арнайы әлеуметтік қызмет – 
ұйымдастыру–құқықтық түріне және балаларға әлеуметтік 
қызмет көрсететін меншіктік нысандарға (әлеуметтік 
қорғау, әлеуметтік тұрмыстық, медициналық-әлеуметтік, 
әлеуметтік-педагогикалық, құқықтық және материалдық 
көмек көрсету, ауыр өмір жағдайындағы балаларды 
әлеуметтік оңалту, еңбек жасына келген балаларды 
жұмыспен қамтамасыз ететін), сонымен қатар халыққа, 
оның ішінде балаларға әлеуметтік қызмет көрсететін 
заңды тұлға болып саналмайтын кәсіпкерлік қызметпен 
айналасатын адамдарға тәуелсіз ұйымдар. 

балаларға деген әлеуметтік инфрақұрылым – баланың 
өміріне, бейімделуіне керек нысандар (ғимараттар, 
құрылыстар, кешендер) жүйесі, сонымен қатар халыққа 
соның ішінде балаларға әлеуметтік қызметтерді 

8 «Мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік және медико-
педагогикалық түзете отырып қолдау туралы» ҚР Заңы
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ұйымдастырудағы құқықтық 
нысандар мен меншік нысан-
дарына тәуелсіз толыққанды 
өмір сүру, денсаулық, білім 
беру, тәрбиелеу, әлеуметтік 
бейімделу, даму және 
қоғамдық қажеттіліктерді 
қанағаттандыру нысандары-
ның жүйесі. 

балаларды сату. «Адамдар-
ды сату» алдау, көшіру, беру, 
қанау мақсатында бақылау 
жүргізетін адамдардың 
келісімін алу үшін оларды са-
тып алу арқылы жүзеге асы-

рылатын адамдарды, адамдарды күштеп не ұрлап, алдап, 
арбап, билікті асыра қолданып төлем алу және пайда 
табу дегенді білдіреді. Қанау мақсатында арбау, көшіру, 
беру, жасыру не алу әрекет ету құралдары қолданылмаса 
да адам саудасы болып есептеледі. Конвенцияның 
11-бабы «балаларды шетелге заңсыз апарудан және 
қайтармаудан» қорғайды. 21-бапта басқа елден бала 
асырап алуда ақталмайтын қаржы әкелмеу тиісі екенін 
атап көрсетіледі. 32-бап экономикалық қанаудан және 
бала денсаулығына қауіпті жұмыстар істеуден қорғайды; 
33-бап – нашақорлық заттарды заңсыз қолданудан, 34-
бап сексуалдық қанаудан, ал 36-бап қанаудың басқа 
түрлерінен қорғайды. 35-бап мемлекеттен балаларды 
жоғарыда көрсетілген мақсаттардың бірінде балаларды 
ұрлап сатуды жоюға бар күшін салуларын талап етеді. 

балалардың қөзқарасын құрметтеу. Бала құқықтары 
туралы Конвенцияның 12-бабында мемлекет баланың 
өзіндік қөзқарасын қалыптасуына, балаларға қатысты 
мәселелерге өз қөзқарастарын еркін білдіруіне, соның 
ішінде баланың жасына, жас мөлшеріне көңіл бөлуі тиіс 
делінген. Бала құқықтары жөніндегі Комитеттің пікірін-
ше Конвенцияның 12-бабы Конвенция басшылыққа  
алатын 4 тұжырымның бірі деп санайды. Соның ішінде  
12-бап балалардың өздеріне байланысты соттық, не 
әкімшілік талқылау кезінде оларға тыңдау мүмкіндік-терін 
қамтамасыз ету керектігін атап көрсетеді. Конвенция 
баланың өз денсаулығына қатысты шешім қабылдауға 
құқығы бар деп белгіледі. 

балалар құқықтары жөніндегі өкіл – бала құқын 
көтеру мен қорғауға байланысты кез-келген мәселелер 
бойынша өз бастамасы немесе басқа ұйымдардың 
өтініші бойынша пікірлер, кепілдемелер, ұсыныстар мен 
есептерді ұсыну мен жария етуге құқылы және бала құқы 
жөнінде мониторинг, бала құқығын көтеру және қорғау 
мақсатында құрылған тәуелсіз институт9. Өкілетті институт 
өз құзырындағы кез келген мәселені қарастыра алады 
және мәселе ұлттық өкімет немесе институттың бастама-
сы екендігіне қарамастан тәуелсіз түрде қарастылады, 
кез келген адамды тыңдайды және олардың құзырындағы 
жағдайға баға беру үшін кез келген ақпарат пен кез келген 
құжатты ала алады, тікелей және кез-келген бұқаралық 
ақпарат құралы арқылы қоғамдастыққа арна жібере ала-
ды. Өкілеттілік институты 1992 жылы БҰҰ Бас Ассамбле-
ясы қабылдаған Париж принциптеріне (Адам құқықтары 
бойынша тәуелсіз ұлттық институттар мәртебесіне жа-
татын принциптер) және балалар құқықтары туралы 
Конвенцияға сәйкес келуі қажет.

бала (қыз) асырап алу ата-анасы қамқор бола алмайтын 
баланы отбасымен қамтамасыз ету мақсатында жүзеге 
асады. Асырап алу мүмкіндігін қарастырған жағдайда бала 
асырап алуға жауапты адамдар балаға ерекше қолайлы 
жағдайлар тудыруы қажет. Баланың ата-аналарына, 
болашақ ата-аналарына және жағдайға қарай баланың 
өзіне баланың алдағы тағдырының мәселесін шешу үшін 
уақыт беру және тиісті кеңес алуды қамтамасыз ету қажет. 
Қорғау және қамқорлық мекемелері немесе қызметтері 
баланы асырап алғанға дейін асырап алынған бала мен 
оны асырап алған ата-аналардың арасындағы қарым-
қатынаста сенімді болуы керек. Заңнама бала отбасының 
заңды мүшесі ретінде танылуын, барлық құқықтарды пай-
далануын қамтамасыз етуі қажет. 10

Қараңыз: Халықаралық бала асырап алу

балалар күтімі жөніндегі қызметтерді балаларды күтетін 
орталықтар мен мектепге дейінгі ұйымдарды қоса есепте-
генде мемлекеттік және жеке меншік балалар ұйымдары 
көрсетеді. Конвенция балаларды мүгедек болуына бай-
ланысты кемісітуге тыйым салады, сондықтан балаларға 

9 Стандарты Европейской сети омбудсменов по делам детей для не-
зависимых институтов по правам детей, 2002, стр. 3, 7 
10 Бала қамқорлығы мен игілігіне қатысты декларациясы, әсіресе 
ұлттық және халықаралық деңгейде бала асыра алу мен тәрбиелеуге 
беруг кезінде әлеуметтік және құқықтық принциптер. 1986 ж.
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қарайтын қызметкерлер ерекше мұқтаждығы бар бала-
ларды интеграциялау мақсатында бала күту тәжірибесіне 
қажетті өзгерістер енгізуі қажет. Баланы күту жөніндегі 
қызметтерге медицина-санитарлық, әлеуметтік-тұрмыстық 
қызметтер енуі мүмкін. Мемлекет және жалпы қоғам бала-
ларды күтуді қамтамасыз ету үшін жауапты, бұл тиімді және 
нақты қызметтерден көрініс табуы тиіс.

балалардың экономикалық белсенділігі – балалар 
жүзеге асыратын өндірістік қызметті кеңінен қамтитын 
және қызмет нарық мүддесі үшін жүзеге асырыла ма, не-
месе жоқ па, оған ақы төлене ме әлде ақысыз ба, бірнеше 
сағат ішінде ғана жүзеге асырыла ма әлде толық жұмыс 
күні жағдайында ма, ол жүйелі ме әлде кездейсоқ па, 
заңды ма әлде заңсыз түрде жүзеге асырыла ма сияқты 
мәселені қамтитын оған тәуелсіз ауқымды тұжырымдама. 
Оған балалардың үй шаруашылығында атқаратын жұмыс 
пен мектептегі оқу кірмейді. Бала экономикалық қабілетті 
болып саналу үшін ол жеті күндегі анықтамалық кезең 
ішіндегі кез келген күннің бірінде кем дегенде бір сағат 
жұмыс істеуі қажет. «Балалардың экономикалық белсен-
ділігі» заңдық емес, негізінен статистикалық түсінік.

білім алу құқы – Бала құқықтары туралы Конвенциясының 
29-бабының 1(а) тармағына сәйкес, білім алу мақсаты 
– «тұлғаның дамуы, баланың дарынды қабілеттерін, 
ақыл-ой және физкабілеттерін толық көлемде дамыту». 
«Білім алуға құқық» ұғымына қанау мен кемісітушіліктің 
азат қауіпсіздігі бойынша оқу жағдайын қамтамасыз ету 
кіреді. Бұл баланың өзіне деген құрмет, базалық білімі 
мен тұрмыстық дағдылар алу, оқу оңтайлы, әрі пайдалы 
болуын қамтамасыз етеді. Өйткені Конвенция барлық 

құқықтарды жинақтайды, мұнда жыныс, денсаулық 
жағдайы мен тамақтану, физиологиялық және ақыл-ой 
ерекшеліктері, сонымен қатар баланың сапалы білім 
алуына көмек сияқты факторлар ескерілген. 

Білім беру мәселелеріне Конвенцияның 2-бабы арналған. 
28-бап баланың білім алу құқығын мойындайды және те-
гін, әрі міндетті бастауыш білім алу мен барлық тәртіптік 
мәселелерде бала абыройын қорғауды талап етеді. 29-бап 
әр баланың даму қабілеттері мүмкіндіктерімен бірге білім 
алуға және ата-аналарын құрметтеу мен мәдени дамуына 
көмек көрсетуге мемлекеттерді шақырады. Конвенцияға 
сәйкес үкімет мектептерге тұрақты бару мен мектепті 
тастағандар санын азайтуға көмек көрсетудің барлық ша-
раларын қабылдауға міндетті. 

босқын балалар – Босқындар мәртебесі туралы 
1951 ж. қабылданған конвенция «босқын» санатының 
анықтамасын ұсынады. «Бұл нәсіл, дін, ұлт, нақты бір 
әлеуметтік топқа не саяси сенімдері бойынша қуғындауға 
негізделген қауіп қатері бойынша азаматтық алған өз елі-
нен шет жүрген және қауіп қатерден осы елдің қорғанысын 
пайдаланғысы келмейтін балалар мен үлкендер». Бала 
құқықтары туралы Конвенцияның 22 бабында былай 
делінген: «Қатысушы-мемлекеттер босқын дәрежесіне 
ие болғысы келген немесе босқын болып саналатын 
балаға тиісті қорғау және гуманитарлық көмек көрсетуді 
қамтамасыз ететін қажетті іс-шараларды қолданады... 
Қатысушы-мемлекеттер мұндай баланы қорғау бойын-
ша... өз отбасымен табысуына көмек көрсетеді... Ата-ана-
сын, не отбасының басқа мүшелерін іздеуге көмектеседі... 
Ата-анасы не отбасының басқа мүшелері табылмаған 
жағдайда, бұл балаға өз отбасынан айрылған кез келген 
балаға көрсетілетін пана ұсынылады». Босқындар істері 
бойынша БҰҰ Жоғарғы комиссарының бағалауы бойын-
ша ХХІ ғасырдың басында 23,3 млн. босқындардың 10 
млн. балалар болған.
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виЧ/СпиД нәтижесінде әлжуаз болған балалар. Бұл 
түсінікке ВИЧ тасымалдаушлар, СПИД-пен ауырған болып 
табылатын 18 жасқа толмаған балалар; ата-аналарының 
СПИД ауыруы салдарынан жетім қалған балалар; ВИЧ/
СПИД нәтижесінде өмірге қабілеттері төмендейтін және 
дамуы қатер туғызған әлжуаз балалар енеді; ВИЧ/
СПИД балалық пен балалар өмірін жоюға әкеледі. Ата-
аналарының не бірінші жылы бала өміріне қамқорлық 
жасайтын адамның ауруы не қайтыс болуы оның базалық 
қажеттіліктеріне (медицина-санитарлық көмек, тиісті 
санитарлық жағдаймен, тамақпен қамтамасыз ету) қатер 
төндіреді, бұл баланың өмір сүру құқына қауіп төндіреді. 
ВИЧ/СПИД баланың отбасында өсу құқынан айырады. 
Бұл ауру балалардың арнайы мекемелерге орналасуына, 
көшеде қалуларына, не өз өмірлеріне керекті қаржыны 
өздерінің табуларына әкеп соғады. Ата-аналарының, 
қамқоршыларының, не баланың өзінің ауруы бала-
ны кемісітуге әкеледі. Мұндай балалар жиі зорлыққа, 
қатыгездікке және қанауға әкеледі.11 

Де-институционализация – ата-ана қамқорлығынан 
айрылған балаларды интернат мекемелеріне 
орналастыруға (институализация) және мұндай меке-
мелерде балалар санын азайтуға бағытталған іс-ша-
ралар жүйесі. Де-институционализация баладан бас 
тартудың алдын алу, жағдайлары нашар/әлсіз от-
басыларын қолдау қызметтерінің болуын/дамуын, 
балаларды орналастырудың балама нысандарын 
дамытуды, отбасылық және интернат мекемелерін от-
басына жақындату қызметтерін, балалардың күндізгі 
орталықтарда, қор орталықтарында және т.б. қайта 
кәсіптену/қайта өзгеруін қамтамасыз ету әрекеттерін 
көздейді. 

Қараңыз: Де-институционализация саясаты, Институцио-
нализация 

Де-институционализация саясаты – ұғымы интер-
нат мекемелеріндегі балалар санын азайту; отбасыны 

11 Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қоры, Әлемдегі балалар 
жағдайы, Нью-Йорк, 2004 ж., ЮНИСЕФ, 2005ж., 67, 69бб.

в қолдаудың кешенді жүйесін құру, отбасылық орналас-
тыруды дамыту; балалар үйлерін қолдау қызметтеріне 
қайта бейімдеу; балалардың өмір сүріп, тәрбиеленіп және 
білім алатын отбасыларына жақындастыру жағдайларын 
қарастыру. Бұл саясат баланың жеке қасиеттерін есепке 
ала отырып, қамқорлық жасауға бағытталған. 

Бала құқықтарын қорғау саясатын іске асыру бала 
құқықтары туралы, неке және отбасы туралы ұлттық 
заңнаманың, кешенді заңнама актілерінің кәмелетке 
толмаған балалардың; балалар құқықтарын қорғау 
жөнінде мынадай мемлекеттік бағдарламалардың бо-
луын көздейді: 

- бала тәрбиелеу қызметін жүзеге асыратын отбасы-
ны экономикалық және әлеуметтік қажеттіліктеріне 
бағытталған шаралар жүйесі;

- балаларды мемлекетік қамтамасыз етуге ықпал етуші 
жағдайларды жою бойынша кешенді шаралар;

- ата-ана қамқорлығынан айрылған балаларды алмас-
тыру, отбасына тәрбиелеуге беру рәсімін жетілдіру 
және оның жаңа түрлерін дамыту;

- балаларды тәрбиелеуге қабылдайтын отбасыла-
рын әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және 
психологиялық-педагогикалық қолдауды қамтамасыз 
ету.

Қаржы жағынан алып қарағанда де-институционализа-
ция қорларды қайта құру, тіпті оларды қысқарту мүмкіндігі 
болып саналады. Бөлінетін қаражат алмастыру отбасыла-
рына қолдау қызметтерін құруға, мүмкіндіктері шектеулі 
балаларға қосымша қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге 
бағытталады. Де-институционализация мемлекеттік сая-
сатын іске асыру:

-  ата-аналардың балаларды тастап кетуін төмендету;

д
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-  интернат мекемелеріндегі балалар санын төмендету;

-  интернат мекемелері санын азайту және түрлі себеп-
терге байланысты отбасы тектес мекемелер ретінде 
қайта құрыла алмайтындарын жабу;

-  интернат тектес мекемелердегі тәрбиеленушілер саны-
мен салыстырғанда отбасы тектес мекемелердегі және 
өз отбасыларына оралған балалардың санын арттыру 
және оларға қамқорлық көрсетудің балама түрлерін 
табу;

-  балаларды орналастырудың балама түрлерін табу;

- интернат тектес мекемелерде балалардың болу кезеңін 
азайту;

-  бағдарламаға қатысушылардың кәсібилігін арттыру;

-  бағдарлама қаржыларын бөлу және пайдалануда қатал 
бақылау орнату;

- жұмсалған қаражат пен қамқорлықтың бала-
ма түрлерінің сапалары арасында тепе-теңдікті 
қамтамасыз ету;

-  балаларды қорғау жөніндегі қызметтік бақылаудың 
оңтайлы жүйесін құру.12 

Денсаулық құқы – ұғымы барлық балалардың 
денсаулығының ең жоғары деңгейіне жету мүмкіндіктеріне 

жету және денсаулық 
сақтау жүйесінің жақсы 
жетілген қызметін 
қолдана алу деген 
ұғымды білдіреді. 24-
бапта Конвенцияға 
қол қойылып, 
қабылданғаннан кейін 
елдер қабылдайтын 
тәжірибелік шаралар 
қарастырылған. Көбіне 
елдер бала өлімін 

азайтуға, туғанға дейін және одан кейін қамқорлыққа 
алуды қамтамсыз ету, алғашқы медициналық-санитарлық 
көлікті дамыту, санитарлық ақпаратты тарату және алдын 
алу қызметтерін дамытуға міндетті. 

12 Интернат типіндегі мекемелерді деинституционализациялау са-
ясаты, Отбасы Ақпараттық бюллетень «Жетімдер мекемелерінің 
реформасы. Деинституционализация: қарсы – қарсы емес». 2005 
ж.қыркүйек

Дәстүрлі тәжірибе бала денсаулығына теріс әсер ететін 
жарақат, таңба, сурет салу, теріні тесу; инициацияның діни 
рәсімдерді, баланы су астында ұстау; бала денсаулығына 
зиян келтіретін зорлық, баланы жыныс ерекшелігіне бай-
ланысты тамақтандыру не тек ұлдарға ғана қамқорлық ету; 
мүгедек балалар мен айтулы күндері туылған балаларға 
күтім мен қамқорлықтың болмауы; тамақ ішудегі шекте-
улер және т.б., денсаулыққа зиян келтіретін тәрбиенің 
түрлері; ерте некеге тұру және қалыңдық қалымы сияқты 
ұғымдарды білдіреді. Бұл тізім алғаш рет әйелдер мен ба-
лалар денсаулығына қатысты дәстүрлі тәжірибе жөніндегі 
жұмыс тобынының есебінде анықталды (1986 ж.). Мұндай 
тәжірибелер ешкімді қорлауға, абыройын кемсітетін әрі 
адамгершілікке жатпайтын қарым-қатынаста болма-
уы керек деп аталып көрсетілген Адам құқықтарының 
жалпы декларациясының 5-бабына және Азаматтық 
саяси партиялардың халықаралық пактісінің 7-бабына 
қайшы келеді. Конвенцияның 24(3)-бабында: «қатысушы 
мемлекеттер балалар денсаулығына теріс әсер ететін 
дәстүрлі тәжірибені жою мақсатында кез-келген тиімді 
және қажетті іс-шараларды пайдаланулары керек» деп 
айтылған.
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,

ерекше қажетіліктер мүгедектікке қарағанда мектеп 
жасына жеткенде дейін көзге түспейтін әрі біліне бер-
мейтін елеусіз кемістіктер, бұған оқуға қабілетсіздік пен 
осыған байланысты мінез-құлықтың өзгеруі жатады.

Қараңыз: Ерекше мұқтаждықтары бар балалар, мүгедектік 

ерекше мұқтаждықтары бар балалар (оқытуда ар-
найы қажеттіліктері бар балалар) – өмір сүруін шектеуге 
және әлеуметтік қорғауды талап етуге әкелетін аурудың, 
жарақаттың және кемістіктің салдарынан организмнің 
қабелтті жұмыс істеу қабілетінен нашарлауынан 
денсаулығының жарамсызданған балалар. Конвенцияның 
23 бабында дамуында ерекше мұқтаждықтарды 
қажет ететін балалар ерекше күтімге, білім алуға және 
дайындыққа құқылы деп бекітілген. Бапта сондай-ақ, бұл 
балалар жағымсыз әлеуметтік жағдайларға байланысты 
қоғамнан аласталып қалмауы тиіс деп аталған. Балалар 
мүгедектігіне байланысты күрестi күшейтуде аурудың алдын 
алу (денсаулық сақтау және білім беру қызметінің сапасын 
жақсарту), ерте байқалуын, баланың дамуы мен қалпына 
келтіруді жұмылдыру қажет.

ең кіші жас – баланың ұлттық заңнамаға сәйкес белгілі 
бір құқықтарға ие болатын жасы, мысалы, autonomous 
rights (автономдық құқықтар) және protective rights 
(қорғаушы, шектеуші құқықтар). автономдық 
құқықтар белгілі бір әрекеттер бойынша құқықтар мен 
шешімдерді өз бетімен қабылдауды қарастырады (мы-
салы, заңгерлік немесе медициналық көмек алуға, ата-
аналардың келісімінсіз ем қабылдау құқы; бірлестіктер 
құру және оларға мүше болу, дін таңдау құқы, асырап 
алуға келісім беру құқы). 

e
Жасөспірімдердің қылмыстық жауапкершілігі 
заңға қарсы қоғамдық-қауіпті іс-әрекет ету салдарынан 
қылмыстық Кодекске сәйкес жауапкершіліктің (жазаның) 
берілуі. Конвенцияның 40-бабына сәйкес заң бұзған 
бала «өзіндік ар-абыройы мен маңыздылық сезімінің 
дамуына, адам құқын сыйлау мен бала жасы ескерілетін 
басқа да негізгі бостандықтар ескерілуін нығайту» қарым-
қатынасы құқына ие.

Жасөспірім – БҰҰ анықтамасына сәйкес бұл 10-19 жас 
аралығындағы адамдар. Бұл терминге ерте, орта және 
үлкен жасөспірім жасы кіреді.

Жетім не ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды тәрбиелеудің балама түрлері балаларды 
туыстарының үйлеріне, не мұндай мүмкіндіктер болмаған 
жағдайда бала тілегін ескере және интернат мекемелері-
не орналастыру көрсеткіштерін төмендету мақсатында, 
баланы асырап алатын отбасыларына (патронат/асыра-
ушы отбасылар, бала асырап алу) орналастыру. 

Қараңыз: Де-институционализация

Жетім балалар – бір немесе ата-анасының екеуі де 
қайтыс болған балалар. 

Жыныстық белгілері бойынша кемісітушілік – 
адамның құқы мен еркіндігін іске асыру мүмкіндігін 
толық, жартылай жоятын жыныстық белгілер бойынша 
ажырату, жою не тыйым салу. Әлемнің көптеген елдерінде 
ұлдарға қарағанда қыздарды төмен санайды, сол себепті 
оларға қамқорлық аз көрсетіледі. Қыздардың білім алуға 
мүмкіндіктері төмен және олардың еңбекақылары аға- 
інілерінің оқуларын қаржыландыру үшін қолданылады. 
Жыныстық белгілер балаларға қатысты сот төрелігі 
жүйесіндегі күрделі мәселе болып табылады. Қыздар құқық 
бұзушы балалардың 10%-н құрайды, сол себепті олар өз 
отбасыларынан алыста және тұтқында үлкендермен бірге 
орналасады. Түзету мекемелері мерзімінде қыздар білім 
алу мүмкіндігінен айрылады, әрі олардың денсаулық және 
гигиена сақтаудағы ерекше қажеттіліктері көп жағдайда 
назарға алынбайды.

ж
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Жұмысқа қабылдаудағы ең кіші жас – ел аумағы ая-
сында және оның аймағында тіркелген көлік түрлерінде 
жұмысқа қабылдаудағы ең кіші жас (МОТ Конвенциясы 
№138). Бұл еңбек жасына толмаған бірде-бір жасөспірім 
жалданатын жұмысқа немесе кез келген кәсіп бойынша 
басқа жұмысқа жіберілмейді. Жұмысқа қабылдаудағы 
ең кіші жас міндетті мектепте білім алу жасынан төмен 
болмауы керек және қандай жағдайда болса да он бес 
жастан төмен болмауы қажет. Жұмысқа қабылдау үшін, 
жалпы, ең кіші жастан басқа мемлекет Жеңіл жұмыстарға 
қабылдаудағы ең кіші жас, ауыр жұмыстарға және қауіпті 
немесе зиянды жұмыстарға қабылдаудағы ең кіші жасты 
(18 жастан төмен емес) бекітеді.

Жұмыстың қауіпті және зиянды түрлері – сипаты 
мен жүзеге асу жағдайлары бойынша жасөспірімнің 
денсаулығына, қауіпсіздігіне және ізгілігіне зиян келтіруі 
мүмкін балалар атқаратын қызмет, не кәсіп түрлері (Кон-
венция МОТ №182). Мұндай жұмыстардың қауіпті, әрі 
зиянды сипаты жұмыс көлемінің ауқымдылығы, еңбектің 
физикалық жағдайы және (не) қызметке зиянды және 
қауіпті кәсіп болуымен, еңбек өнімділігінің нәтижелері 
тұрғысынан алғанда жұмыс уақытының ұзақтығы болып 
саналады. Ұлттық заңнама не құзырлы өкімет органдары 
жұмыс берушілер мен жұмысшылар ұйымдар кеңесінен 
кейін қауіпті жұмыс ұйымын анықтауы керек. ХЕҰ 190-
ұсынысына сәйкес зиянды жұмыс түрлері мен жұмыс 
жағдайларын анықтаған кезде мыналар қарастырылуы 
тиіс:

a) балалардың физикалық, психологиялық, не сексуалдық 
зорлыққа ұшырайтын жұмыстар;

ә) жер астында, су астында, қауіпті биіктікте не жабық 
кеңістікте істелетін жұмыстар;

б) қолмен тасуды, не алмастыруды талап ететін қауіпті ме-
ханизмдер, жабдықтар және құралдармен жұмыс;

в) балардың денсаулығына қауіпті жағдайлара, мысалы 
қауіпті заттар мен үрдістердің, температураның, шу мен 
діріл деңгейлерінің әрекетінен денсаулықтарына зиян 
келтіретін жұмыстар;

г) ауыр еңбек, мысалы жұмыс уақытының ұзақтығына не 
түнгі жұмысқа, сонымен қатар баланың жұмыс беруші-
ге тиісті ғимаратта себепсіз жағдайларға байланысты 
істелетін жұмыс.

Балалардың жұмыс істеуге болмайтын ең қауіпті 10 
жұмыс түрі:

- шахтылар, карьерлер, жер асты жұмыстары;

- теңіздегі жұмыстар;

- қозғалатын әрі қауіпті механизмдермен жұмыстар;

- қауіпті жарылған заттармен жұмыс;

- ауыр көтеру және үлкен күш түсіруге байланысты 
жұмыс

- құрылысты және/не құрылысты бұзу және бөлшектеу 
жұмысы;

- улы және радиоактивті заттарды қолдану жұмысы;

- мырыш пен қорғасынға байланысты металлургия 
жұмысы;

- көлік пен көлік құралдарын басқару жұмысы;

- көңіл көтеретін орындардағы, алкогольдік сусындарды 
өндіру және сату жұмысы.
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зорлық құрбаны болған балалар – отбасыларын-
да, білім беру және қамқорлыққа алу мекемелерінде 
зорлыққа (тән, жыныстық, психикалық зорлық, тіл тигі-
зу не теріс мақсатта пайдалану, қамқорлықтың болма-
уы не немқұрайды қарау, өрескел түрде қанау) күштеп 
мәжбүрленген балалар.

инклюзивті (интеграциялық, біріктірілген) білім 
алу – ерекше қажеттіліктері бар балалардың жалпы 
білім беру мектептерінде оқу үрдісі. Инклюзивті білім 
алу – барлығының білім алуға тиімділігі және барлық 
балалардың түрлі қажеттіліктеріне сәйкес білім алу 
кеңістігін жасауды көздейтін интеграциялық үрдіс. 
Халықаралық тәжірибедегі осы үрдісті сипаттайтын 
бұрынғы «интеграциялық білім беру» терминін жаңа «инк-
люзивті білім беру» терминімен ауыстырылды. 
Инклюзивті білім алу – бала және оның әр түрлі салада 
білім алу қажеттіліктерін дамытудың шарты, ерекше көңіл 
бөліп, ынталандыру әдісі. Инклюзивті білім берудің да-
муы кез келген баланың білім алуға тиімділігін көздейтін 
Конвенцияның 28 бабымен байланысты. 

интернат мекемесі – жетім балалар және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар, мүмкіндіктері шектеулі 
балалар, кей жағдайда тұрмысы нашар және көп балалы 
отбасыларының балалары, балама тәрбиедегі балалар, 
арнайы мектептері болмағандықтан тұрғындардың ба-

з
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лаларына күтім жасауды іске асыратын ұйым13. Интернат 
мекемелерінде тәрбие беру жүйесі балаға топпен күтім 
көрсету түрлерін қарастырады.

Қараңыз: Институционализация 

институционализацияға баланы отбасылық түрде емес, 
толықтай тәрбиелеу үрдісінде пайда болған жағдайлар 
енеді. Баланы кесте бойынша жұмыс істейтін және ұдайы 
түнгі күтім енетін белгілі міндеттерді атқаратын үлкендер 
күтеді14. «Институционализация» термині балалар 
санының көпшілігін интернаттарға орналастыру дегенді 
білдіру үшін қолданылады. Соңғы жылдары институцио-
нализация тәжірибелері құрамында 12 баладан тұратын 
топтарды тәрбиелеу кезінде байқалып жүр. 

Қараңыз: Де-институционализация

ипек – Бала еңбегін жою жөнінідегі халықаралық 
бағдарлама (IPEC – International Programme on the 
Elimination of Child Labour). ХЕҰ бағдарлама жұмысын 
1992ж. бастады, қазір әлемнің 86 еліне енгізілді

кәмелеттке толмау – ұлттық заңдарға сәйкес бұдан 
ерте жас мөлшерінде кәмелеттік танылатын жағдайларды 
ескергенде, 18 жаста балалық шақ аяқталып, кәмелеттік 
жас басталады (Бала құқықтары туралы Конвен-
ция, 1-бап). Азаматтық және саяси құқықтары туралы 
халықаралық пакетінің 24-бабы «Бала жағдайында оның 
отбасы, қоғам және мемлекет тарапынан қорғау шара-
ларына» әр баланың құқылы екенін мойындайды. 1989 
жылы Адам құқықтары бойынша комитеттің Жалпы Ком-
ментарийінде әр мемлекет «кәмелеттікке» жету жасын 
өздерінің қоғамдық және мәдени дәстүрлеріне сәйкес 
анықтайтынын атап өтті. Бала құқықтары жөніндегі коми-
тетке беретін есептерінде мемлекет баланың азаматтық 
құқықтық қатынастар мен қылмыстық жауапкершілікке 
тартылатын кәмелеттік жасты анықтап көрсетуі керек. 
Мемелекет баланың заңды түрде жұмыс істей алатын жас 
мөлшерін анықтайды. Мемлекет баланың адамның үлкен 

к

13 ҚР интернат ұйымдарының білім беру қызметін ұйымдастыру 
тәртібі туралы ереже. 10.07.2000ж. №708
14 Многоосевая классификация психических расстройств в детском и 
подростковом возрасте. - М.: Смысл; СПб; Речь, - 2003. С. 345-347
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жасын қарастыратын жас мөлшерін анықтайды. Адам 
құқықтары бойынша Комитет кәмелетке жету жасын 
төмендетуге болмайды деп есептейді. 

Қараңыз: Ең төмен жас.

кемісітпеушілік – деген ұғым барлық балалардың 
өз құқықтарын өмір сүру, даму, қатысу және қорғану 
құқықтарын тең негізде іске асыра алатынын білдіреді. 
Бала құқықтары туралы Конвенция барлық балаларды 
тең деп таниды. Бала құқықтары туралы Конвенцияның 
2-бабына сәйкес мемелекет заң аясында әр баланың 
Конвенцияда қарастырылған барлық құқықтарын 
құрметтеуді, еш кемісітушіліксіз қолдануын қамтамасыз 
етуге міндетті.

Қараңыз: балаларға қатысты кемісітушілік

күндізгі орналастыру мекені ерекше қажеттіліктері 
бар, ВИЧ/СПИД-пен ауыратын балаларды оқыту 
мүмкіндіктерін беретін және заңға қарсы келген 
жасөспірімдерді әлеуметтік сауықтыру бағдарламаларын 
ұсыну. Мұндай орталықтарда балалар өз бетімен өмір 
сүру дағдыларын қалыптастырады және дамуға мүмкіндік 
алады. Орталықтар мектепке дейінгі және мектеп 
бағдарламаларымен жұмыс істеп, психологтар мен ме-
дицина қызметкерлерінің қызметтерін көрсете алады. 
Күндіз орналастыру мекенінде балалардың ата-ана-
лары психологтың, заңгердің және педиатр-дәрігердің 
кеңесін ала алады. Мұндай орталықтарда көбінесе өзара 
көмек көрсету топтары жұмыс істейді және ересектерге 
арналған тренингтер өткізіліп тұрады. 

қалпына келтірілетін ювеналды әділет – жасаған 
қылмыс зардаптарын және келтірген зияндылықтарын 
құқық бұзушының түсіну қажеттігін бірінші орынға қоятын 
балалық және жасөспірімдік жасын ескеруге жол бере-
тін жүйе. Сонымен қатар, жасөспіріммен жұмыстың өзі 
тәртібін реттейтін жауапты үрдісті белсендіруді көзделеді. 

Кәмелетке толмаған құқық бұзушыларды қалпына кел-
тіру бағдарламаларында бала дамуының психологиялық 
механизмдері туралы білімдер ескеріліп, осы негізде 
үлкендердің балалармен қарым-қатынасы құрылады. 
Кәмелетке толмағандарды төрелік соттың қалпына кел-
тіру бағдарламаларында бағдарлама жүргізушісі (бейта-
рап делдал, медиатор) ғана емес, сонымен қатар құқық 
бұзушымен тікелей жұмыс істейтін әлеуметтік жұмыскер 
де басты тұлға болып болып табылады. Сондай-ақ отбасы 
(не ықпалы бар үлкендер) да маңызды рөл атқарады. Бұл 
жерде ұжымдық жауапкершілікті бөлу туралы айта кету 
керек – оның бір бөлігін отбасы, қасындағы жақындары, 
әлеуметтік қызмет өзіне алады. Бірақ қалпына кел-
тіруді дамыту ювеналды әділет жүйесінің түпкі қағидасы 
ретінде құқық бұзушы келтірген зиянды өзі дұрыстау бо-
лып табылады, ал үлкендер оған көмек пен қолдау ғана 
көрсетеді. Қалпына келтіретін сот төрелігі қызмет істеп 
тұрған әлеуметтік-қалпына келтіру инфрақұрылымының 
күшін жоймай, қайта жаңа принциптер мен мақсаттар, ең 
алдымен қылмыс жасағандарды айықтыру және келтір-
ген шығынды жою өнініде құқық бұзушының міндеттерін 
ұсына отырып, ювеналды әділетке кіреді.15 

Қараңыз: Ювеналды әділет

қамқоршылық – баланы орналастырудың балама түрі, 
14-18 жас арасындағы балалардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғау құқының түрі.

қанау – басқа адамдардың жыныстық қызметтерін пай-
далану, мәжбүрлеп жұмыс, қызмет істету, құлдық немесе 
құлдыққа ұқсас салттар, еркінен тыс жағдайлар немесе 
дене мүшелерін жарақаттау.

қ

15 Карнозова, Л. К Ювеналды әділет моделін қайта құру. Альманах 
«Неволя». Журналға қосымша «Индекс/Досье на цензуру», 2005 ж., 
№4.
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қараусыз балалар – баспанасы бар, бірақ әр түрлі се-
бептерге байланысты ата-аналары, тарапынан тиісті 
дәрежеде күтімі жоқ балалар. Қараусыз балалар ата-
аналары, не олардың заңды өкілдерінің, сонымен 
қатар жасөспірімдерге қадағалау жүргізуге міндетті 
педагогтардың, оқыту, тәрбиелеу және басқа мекемелер 
қызметкерлерінің тарапынан тәрбиелеу, оқыту және асы-
рау міндеттерін орындамау, не тиісті дәрежеде орында-
мау салдарынан үйінен немесе бала құқықтарын қорғау 
жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын ұйымдардан өз 
бетімен кетіп қалу салдарынан тәрбиесі бақыланбайтын 
жасөспірім.16 

қарулы және ұлтаралық қақтығыстар, экологиялық 
және техногенді апаттар және табиғи апаттардың 
(төтенше жағдайдағы балалар) құрбаны болған бала-
лар – қамқорлық пен көмек қажет ететін балалар: 

- оларға ата-аналарының, не ата-аналары болмаған 
жағдайда жауапты адамдардың қалауына сәйкес білім 
алуына, соның ішінде діни және ізгілік оқуларын алуға 
мүмкіндіктері болуы керек;

- уақытша айырылысқан отбасылардың қайта табысуы-
на барлық шаралар жасалуы тиіс;

- он бес жасқа толмаған балалар қарулы күштер 
не топтарға азғырылмауы керек, оларға әскери 
әрекеттерге қатысуға тыйым салынады;

- он бес жасқа толмаған балалар әскери әрекеттерге 
тікелей қатысып, тұтқынға түссе, оларға қатысты 
қарастырылатын ерекше қамқорлық жалғаса береді;

- қажет және мүмкін болған жағдайда ата-анала-рының, 
не олар қамқорлыққа алған адамдардың келісімі 
бойынша қамқорлықта болуға; 

- әскери әрекеттерге тұрғылықты жерінен ел ішіндегі 
қауіпсіз ауданға көшіріледі әрі олардың қауіпсіздігі мен 
амандығына жауап беретін адамдар тағайындалады.

қатысу принципі балаларға өздері өмір сүріп жатқан 
қоғамның қалыптасуына қатысуға мүмкіндік береді. 
Бұған балаларды тыңдау, сыйлау кіреді. Бала құқы тура-
лы Конвенцияда өмірдің әр аспектісі жағдайында, мыса-
лы, отбасында, үйде, мектепте медициналық-санитарлық 
көмек көрстуде, жергілікті қоғамдастық пен қоғамда 
балалардың өзіндік ойлары болуы керек.

қиын өмір жағдайындағы балалар – қалыптасқан 
жағдайлар нәтижесінде өмірге қабілеттілігі бұзылған 
және осы жағдайды жеке не отбасының көмегімен 
жеңе алмайтын балалар. Бұған ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар, мүгедек-балалар, 
денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалар, қарулы және 
ұлтаралық қақтығыстардың, экологиялық және техно-
генді апаттардың, табиғи апаттардың құрбаны болған 
балалар, босқындар және күштеп қоныс аудырылған 
отбасыларының балалары, төтенше жағдайдағы балалар, 
бас бостандықтарынан айырылып, жазаларын өтеу ор-
нында, тәрбиелеу колонияларында жатқан балалар, ар-
найы оқу-тәрбиелеу мекемелеріндегі балалар, тұрмысы 
нашар отбасыларында өмір сүріп жатқан балалар, мінез-
құлықтарында ауытқушылықтары бар балалар.

қорғаншылық - баланы орналастырудың балама түрі, 
сондай-ақ жасы 14-ке толмаған балалардың құқықтары 
мен мүдделерін қорғаудың құқықтық түрі.

қорғаушы (шектеуші) құқықтар баларды олардың 
денсаулығына зиян келтіретін еңбектен, тұтқында 
ұстаудан, әскери қақтығыстарға тартудан қорғайтын 
құқықтар кіреді. Ең кіші жасты анықтау Конвенцияның 32 
бабында (жұмысқа қабылдаудағы ең кіші жас), 40 бапта 
(одан кіші болғанда бала қылмыстық заңнаманы бұзуға 
қабілетсіз болатын ең кіші жас) көрініс тапқан. Міндетті 
бастауыш білім туралы Конвенция талабы 28 бапта атап 
көрсетілген және ең кіші жасты анықтауды ұсынады. 
Ұлттық заңнамада ең кіші жасты анықтаған кезде мем-
лекет Балалар құқы туралы конвенцияның негізгі при-

16 «Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылық және 
бақылаусыз әрі панасыз қалудың алдын алу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2004ж. 9 шілдедегі № 591 Заңы
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нциптерін, әсіресе, балаларды кемісітпеу, балалар құқын 
барынша қамтамасыз ету, сонымен қатар балалардың 
өмір сүруі және дені сау болып дамуын қамтамасыз етуді 
есепке алуы керек. 

Қараңыз: Кәмелетке толмау

мемлекеттік ең аз мөлшердегі әлеуметтік стандарт-
тар – Мемлекет бекіткен әлеуметтік қызмет көрсетудің, 
нормалардың және нормативтердің ең аз мөлшеріне 
енетін балалар өмірі сапасын қамтамасыз ететін негізгі 
көрсеткіштер. 

мүмкіндіктері шектеулі балалар – дене бітімі және/
не психикалық кемшіліктері бар, тума, тұқым қуалаумен, 
жүре пайда болған ауру не зақымдану салдарынан өмірге 
қабілеті шектеуліі балаларды белгілі тәртіппен айқындау. 

мүгедек – соқырлық, қозғала алмау және ақыл-ойының 
кемшілігі, сонымен қатар, ағза қызметтері бұзылуының 
орташа және ауыр түрлері болып саналады. Мүгедектер 
құқықтары туралы БҰҰ-ның 1975 жылғы деклараци-
ясында «мүгедек» «өзі қалыпты жеке/әлеуметтік өмір 
қажеттіліктерін туғаннан бастап, не жүре пайда болған 
тән, не ақыл-ой қабілеттерінің кемшіліктері салдарынан 
өзін-өзі толық, не жартылай қамтамасыз ете алмайтын 
кез келген адам»,-делінген. Соңғы жылдары мүгедектердің 
құқықтарын қорғау қозғалысы, ең алдымен «адамға», со-
дан кейін «мүмкіндіктері шектелуілерге» көңіл бөлу үшін, 
«мүгедек» терминінен гөрі «мүмкіндіктері шектеулі адам» 
терминін қолданған дұрыс екендігіне қоғамды сендірді. 

м

Мүгедектік сөзіне берілген бұдан күрделі анықтамалар осы 
ұғымды сипаттау қиын екенін танытады. Бұл – тән ақаулығы 
және әлеуметтік физикалық ортадағы белсенді қарым-
қатынас. Бұл өз дәрежесі және көрсеткіштері бойынша 
мүгедектік физикалық жағдай мен күтім мүмкіндіктеріне 
ғана емес, сонымен қатар қоғамның оған көрсететін 
қолдауы мен көмегіне де тәуелді.17 

Қараңыз: Ерекше мұқтаждықтары бар балалар. Ерекше 
қажеттіліктер

оқуда қиыншылықтары бар балалар (children with 
learning difficulty) – білім алу процесінде қиыншылық 
сезінетін және тәртібінде түйіткілдер бар балалар. Мұндай 
балалар сондай-ақ, білім беруде арнайы мұқтаждықтары 
бар бала ретінде де анықталады. Осындай жағдайларды 
айтқан кезде, кейде «оқуға көнбейтін балалар» деген 
синоним жиі қолданылады, ал бұл дұрыс емес. Мұндай 
терминді қолдану баланың құқығын шектеу дегені. 
Халықаралық тәжірибе көрсетіп отырғандай, барлық ба-
лалар, кейбір жағдайларда болмаса, оқуға икемді және 
бала дамуындағы жетістіктер оның жақын адамдарының 
қамқорлығына, назарына және сондай балалармен 
жұмыс істейтін мамандардың кәсіпқойлығына байланыс-
ты. 

отбасында өмір сүру құқы – қамқорлық, қорғаушы-лық, 
патронат отбасында тәрбиелену арқылы іске асады. Осы 
құқық жетім және өзінің туған (биологиялық) отбасында 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың от-
басында тұру құқығын айтады.

отбасынан айрылған балалар – Конвенцияның 20 
бабына сәйкес бұл ата-аналарының қайтыс болуына, 
ата-аналардың олардан бас тартуларына, не қоныс ауда-
руларына, не өздерінің ең игі мүдделері бойынша отбасы-
ларында қала алмағандықтан, өз отбасыларынан уақытша 
не тұрақты түрде айрылған балалар. Мұндай балалардың 
«ерекше қамқорлық пен көмекке» құқықтары бар. Мем-
лекет оның мәдениетін есепке ала және Конвенцияға 
сәйкес бала құқықтарын сақтай отырып, мұндай баланы 

17 ЦВЕ/ТМД және балтық елдерінің өтпелі кезеңдегі балалар 
мүгедектігінің мәселелері ЮНИСЕФ, 2005 ж, xii, xvii бб.
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патронат – ата-анасының қамқорлығынсыз қалған ба-
ланы өкіметтің мемлекеттік органдарға және баланы 
тәрбиеге алуға ниет білдірген адам арасында жасалған 
шарт бойынша азаматтардың отбасыларына тәрбиелеуге 
беру. Патронатты ата-аналарға арнайы жәрдемақы не бел-
гілі жеңілдіктер төленуі мүмкін. Патронатты тәрбиеден ар-
найы дайындық және оқытудан өту керек.

тұрмысы төмен отбасында өмір сүретін балалар 
– күнкөрістері ең төменгі күнкөріс азығынан төмен 
отбасындағы балалар.

Физикалық зорлық – бұл адамның анатомиялық-
физиологиялық тұтастығының бұзылуы ұғымында нақты 
не әлеуетті физикалық зақым келтіру.

Бала еңбегінің ең нашар нысандарына мыналар жатады:

- құлшылықтың барлық түрлері не құлшылыққа ұқсас 
тәжірибе, (мысалы, бала саудасы және оларды 
сату, қарызға жегу және тәуелді ету) сонымен қатар 
күштеп, не міндеттелетін еңбек, оның ішінде қарулы 
қақтығыстарды қолдану үшін баларды күштеп, не мін-
деттеп таңбалау;

- баланы жезөкшелікпен, порнографиялық өнім, не 
порнографиялық туынды шығару үшін балаларды 
қолдану, таңбалау немесе пайдалану;

- баланы анаша өндіру мен сату үшін пайдалану, соның 
ішінде таңбалау, не ұсыну (халықаралық шарттарға 
сәйкес анықталған);

- балалар денсаулығына, қауіпсіздігіне, не игілігіне зиян 
келтіру сипатындағы немесе жағдайындағы жұмыс 
(ХЕҰ Конвенциясына сәйкес 182).

әлеуметтік қамқорлықпен қамтамасыз етуге міндетті. Мем-
лекет баланың азаматтығын, дінін, мәдениетін және тілін 
ескере отырып, оның жеке басының даралығын сақтауға 
бала құқығын құрметтеуге міндетті (8ж/е10бап). 

отбасы – «Қоғамның негізі және оның барлық мүшелерінің, 
әсіресе балалардың өсуі мен игілігі үшін табиғи орта (Бала 
құқы туралы Конвенцияның Преамбуласы). Азаматтық 
және саяси құқықтардың халықаралық пактісі 23-бапта 
«отбасы қоғамның табиғи және негізгі бөлігі және оның 
қоғам мен мемлекет тарапынан қорғануға құқы бар» деп 
атап көрсетеді. Ал 24-бапта «балаға отбасы, қоғам және 
мемлекет тарапынан талап етілетін қорғау шараларына 
баланың құқы» деп атап көрсетіледі. 

панасыз балалар – тұратын жерлері жоқ қараусыз ба-
лалар. 18

психикалық (эмоционалдық) зорлық – физикалық 
зорлықта қорқыту, шошытудың құрбаны болу қатері 
қолданылса, ал психикалық зорлық жан-дүниесіне, 
жүйкесіне зиян келтіру және еркіндігін шектеу (физикалық 
зақымдауға тәуелсіз) жатады. Физикалық, не психикалық 
зорлық өзара тығыз байланысты. Адамға физикалық зиян 
мен қатар оның жанына да зақым келтіріледі. 
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18 «Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың және 
бақылаусыздық және панасыздықтың алдын алу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2004ж. 9 шілдедегі № 591 Заңы. 
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Халықаралық бала асырап алу – баланы басқа отба-
сына тәрбиелеуге, асырап алуға немесе ол тұратын мем-
лекетте оған тиісті қамқорлықты қамтамасыз ете алмаған 
жағдайда баланы отбасымен қамтамасыз етудің балама 
шарасы болып табылады. Шетелге асырап алуға бала 
беру үшін бала тұратын елде және оны асырап алуға бере-
тін мемлекетте заңнамалық база болған жағдайда жүзеге 
асырылады. Халықаралық бала асырап алу, бала тұратын 
елде бала асырап алынған жағдайда қолданылатын кепіл-
діктер мен нормаларды, ұқсас тақырыптарды қолдана 
құзырлы органдар немесе мекемелер арқылы жүзеге 
асырылады. Халықаралық бала асырап алу кезінде бала-
ны құқықтық және әлеуметтік қорғау мәселелеріне ере-
кше мән беру қажет. Сонымен қатар, бала болашақ ата-
аналары тұратын жерге көшіп баратынын және сол елдің 
азаматтығын алатынын бекіту қажет.19 

Қараныз: Асыранды балалар

Ювеналдық әділет кәмелетке толмаған құқық 
бұзушыларға қатысты әділетті сот саласындағы құқықтық 
қатынастарды реттейтін заңнама саласы, алдын ала тергеу 
және сот істерін жүргізу барысында кәмелетке толмаған 
құқық бұзушылардың құқықтарын қорғайтын механизм. 
Ювеналдық әділеттің негізі тек жазалау шараларымен 
ғана емес, ең алдымен алдын алу жұмыстарымен және 
кәмелетке толмағандарды сауықтырумен айналысатын 
жасөспірімдер соты болып табылады. Балаларға арналған 
сот әділеттілігі мәселесіне Конвенцияның бірнеше бапта-
рында ерекше көңіл бөлінген: 40 бап сот әділдігін жүзеге 
асыруды бекітеді, 37 бап бостандығынан айырылған ба-
лаларды қорғауды қамтиды, ал 39 бап сауықтыруға және 
интеграциялауға қажетті шараларға қатысты.

Балалар құқы туралы Конвенция әділетті сот жүйесі 
балаға бағытталатынын және бала негізгі құқықтар мен 
бостандықтардың субьектісі болып саналатынын айтады. 
Баланың аса игі мүдделері кез келген сот процесінің ең 
басты мәселесі болатынына және соттарда балаға тиісті 
рәсімдердерді қолданалатынына кепілдік ету керек. 40 
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бап әділ сотқа, заң қорғанысына, жеке өмірді қорғайтын, 
баланы жауапкершілікке тартпайтын ең жас мөлшерді бел-
гілейтін, барлық адамдардың құқықтарын және заң кепіл-
діктерін сақтаудың сәйкес әдістерін бекітеді.

Балаға мейрімді қарайтын сот төрелігі бала жасымен 
жас мөлшерін ескеруі, сонымен қатар барлық балаларға 
құрмет танытып, олардың ар-намысын кемісітпеуі керек. 
Балалар да үлкендер сияқты кінәсі дәлелденгенге дейін 
презумпция қолдануға, заң қорғанысына, ата-анасының, 
не қамқоршысының қатысуына және жеке өмірге құқы 
бар.

БҰҰ-ның әр түрлі нормаларына сәйкес құқық бұзған, оны 
бірден мойындаған балаларды формальды сот жүйесінен 
сәйкес балама бағдарламаларға берілуі тиіс. Мұндай 
бағдарламалар келесі 4 принципті басшылыққа алады:

1. балаларды кінәлі деп жарияламайды, өйткені өз кінәсін 
мойындағандармен ғана жұмыс істейді;

2. балаларды бостандықтан айырмайды;

3. мәселелері шешу, не балама жүйе ұсынған шара 
тиімді болмаған жағдайда қарапайым сот жүйесіне жі-
беріледі;

4. айыпталушының соттық талқылау мен заңда қайта 
қарастыру құқы сақталады.

Конвенция бас бостандығынан тек шектен тыс жағдайда 
ғана және ең қысқа мерзімге айырады. Конвенцияның 
37-бабы балаларға қатал болуға, өлім жазасына кесуге, 
не өмір бойы бас бостандығынан айыруға, заңсыз ұстау 
мен бас бостандығынан айыруға тыйым салады. Бұл бап-
та балалармен игі түрде араласуға, олардың ар-намысы-
на тимей, үлкендерден бөлек және өз отбасымен байла-
ныста болу құқы көрсетілген. Егер шектен шыққан жағдай 
ретінде бас бостандығынан айырылса, онда балалардың 
қылмыс жасағаны үшін қалыпты өмір қалыптастыру, 
көмек алу баламасы болуы керек.
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19 Балалар қамқорлығы мен игілігіне қатысты әлеуметтік және 
құқықтық принциптер, әсіресе ұлттық және халықаралық деңгейде 
балаларды асырап алу және тәрбиелеу, Бас Ассамблеясы, 20-23 
бабы, 41/85 резолюциясы.




