
KONVENTA PËR TË DREJTAT E FËMIJËS 

Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja 
e Përgjithshme me Rezolutën e saj 44/25 të datёs 20 nëntor 1989.  

HYRË NË FUQI: 2 shtator 1990 

nё pёrputhje me nenin 49  

 HYRJE  

Shtetet palë të kësaj Konvente, 

Duke pasur parasysh se, në pёrputhje me parimet e shpallura në Kartёn e 
Kombeve të Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të 
patjetёrsueshme të të gjithё pjesëtarëve të familjes njerёzore është themel i lirisё, 
drejtёsisё dhe paqes në botё,  

Duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë 
ritheksuar në Kartё besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin 
dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin pёrparimin shoqёror dhe standarde mё 
të mira jetese, në njё liri mё të madhe,  

Duke njohur se Kombet e Bashkuara, në Deklaratën Universale për të Drejtat e 
Njeriut dhe në paktet ndёrkombёtare pёr tё drejtat e njeriut, kanë shpallur dhe kanë 
pranuar se secilit i takojnё të gjitha të drejtat dhe liritë e parashtruara në to, pa asnjё 
dallim race, ngjyre, seksi, gjuhe, feje, opinioni politik ose çdo lloj opinioni tjetёr, 
origjine kombëtare ose shoqërore, pasurie, prejardhjeje ose çdo lloj gjendjeje tjetër,  

Duke rikujtuar se në Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, Kombet e 
Bashkuara kanë shpallur që mosha e fёmijёrisё ka të drejtё pёr njё pёrkujdesje dhe 
pёrkrahje të veçantё,  

Të bindur se familja, si njёsi themelore e shoqёrisё dhe mjedis natyror për 
rritjen dhe mirëqenien e të gjithё anëtarëve të saj veçanёrisht të fёmijёve, duhet të ketë 
mbrojtjen dhe ndihmёn e nevojshme që të mund të marrё pёrsipёr plotёsisht rolin e saj 
në bashkёsi,  

Duke njohur se fëmija, për zhvillimin e plotё dhe të harmonishёm të 
personalitetit të tij, duhet të rritet në njё mjedis familjar, në njё atmosferё lumturie, 
dashurie dhe mirёkuptimi. 

Duke pasur parasysh se fёmija duhet të pёrgatitet plotёsisht për të bёrё njё jetё 
individuale në shoqёri dhe të edukohet në frymёn e idealeve të shpallura në Kartёn e 



Kombeve të Bashkuara dhe sidomos në frymёn e paqes, tё dinjitetit, tolerancёs, lirisё, 
barazisё dhe solidaritetit, 

Duke mbajtur parasysh se nevoja për t’i dhënë njё mbrojtje tё posaçme fëmijës 
është theksuar në Deklaratën e Gjenevës pёr tё Drejtat e Fëmijës të vitit 1924 dhe në 
Deklaratën pёr të Drejtat e Fëmijës të miratuar nga Kombet e Bashkuara mё 20 nёntor 
tё vitit 1959 dhe që është njohur në Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, në 
Paktin Ndërkombëtar pёr të Drejtat Civile dhe Politike (në veçanti në nenet 23 dhe 24), 
në Paktin Ndërkombëtar pёr të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore (në 
veçanti në nenin 10) dhe në statutet e instrumentet pёrkatёse të agjencive të 
specializuara dhe të organizatave ndёrkombёtare, që merren me mirëqenien e fëmijëve,  

Duke mbajtur parasysh se, ashtu siç është thënë në Deklaratën pёr të Drejtat e 
Fëmijës “fëmija, për shkak të papjekurisë së tij fizike dhe intelektuale ka nevojë për 
një mbrojtje dhe kujdes të posaçëm, duke përfshirë mbrojtjen juridike të përshtatshme, 
si para ashtu dhe pas lindjes”. 

Duke rikujtuar dispozitat e Deklaratёs pёr Parimet Shoqërore dhe Juridike qё 
kanё tё bёjnё me Mbrojtjen dhe Mirëqenien e Fёmijёve, veçanёrisht ato lidhur me 
vendosjen e fëmijës në njё familje ushqyese dhe birёsimin e fëmijës brenda dhe jashtë 
vendit; me rregullat minimale standarde të Kombeve të Bashkuara për administrimin e 
drejtёsisё për të miturit (Rregullat Beijing-ut) dhe të Deklaratёs pёr Mbrojtjen e Grave 
dhe tё Fёmijёve në Periudha të Gjendjes sё Jashtёzakonshme dhe tё Konfliktit të 
Armatosur, 

Duke njohur se në të gjitha vendet e botёs ka fëmijë që jetojnё në kushte 
jashtёzakonisht të vёshtira dhe se është e nevojshme që kёtyre fёmijёve t'u kushtohet 
njё vemendje e veçantё,  

Duke mbajtur parasysh si duhet rёndёsinё e traditave dhe vlerat kulturore të 
çdo populli në mbrojten dhe zhvillimin e harmonishёm të fëmijës, 

Duke njohur rёndёsinё e bashkёpunimit ndërkombëtar për pёrmirёsimin e 
kushteve të jetesёs sё fёmijёve në çdo vend, dhe veçanёrisht në vendet në zhvillim,  

U morёn vesh për sa vijon: 

PJESA E PARË 

Neni 1 

Në këtë Konventё, me fjalёn fëmijë nёnkuptohet çdo njeri nёn moshёn 18 
vjeçe, me pёrjashtim të rasteve kur mosha madhore arrihet mё pёrpara, në pёrputhje 
me legjislacionin të cilit ai i nёnshtrohet. 



Neni 2 

1. Shtetet palë respektojnё dhe i sigurojnё tё drejtat e pёrmedura në këtë Konventё 
çdo fëmije, që pёrfshihet në juridiksionin e tyre, pa asnjё lloj dallimi, pavarёsisht nga 
raca, ngjyra, seksi, gjuha, feja, opinioni politik ose çdo opinion tjetër, nga origjina 
kombёtare, etnike ose shoqërore, pasuria, paaftёsia, prejardhja familjare apo çdo 
gjendje tjetёr e fëmijës ose prindёrve të tij ose pёrfaqёsuesve të tij ligjorё, 

2. Shtetet palë marrin të gjitha masat e pёrshtatshme pёr tё siguruar që fëmija të 
jetё i mbrojtur nga të gjitha format e diskriminimit ose ndёshkimit, për shkak të 
pozitёs, veprimtarive, opinioneve të shprehura ose bindjeve të prindёrve të tij, të 
pёrfaqёsuesve të tij ligjorё ose të anëtarëve të familjes sё tij. 

Neni 3  

1. Në të gjitha veprimet që kanë tё bёjnё me fёmijёn, të marra qoftё nga 
institucionet publike ose private të mirёqenies shoqërore, nga gjykatat, autoritetet 
administrative apo organet legjislative, interesi mё i lartё i fëmijës duhet të jetё 
konsideratё parёsore. 

2. Shtetet palë angazhohen që t'i sigurojnё fëmijës mbrojtjen dhe kujdesin e 
nevojshёm për mirëqenien e tij, duke pasur parasysh të drejtat dhe detyrat e prindёrve 
të tij, të kujdestarёve të tij ligjorё ose të personave të tjerё ligjёrisht pёrgjegjёs pёr tё 
dhe, për këtë qёllim, ato marrin tё gjitha masat legjislative dhe administrative 
pёrkatёse. 

3. Shtetet palë sigurojnё që institucionet, shёrbimet dhe qendrat pёrgjegjёse për 
kujdesin dhe mbrojtjen e fёmijёve të veprojnё në pёrputhje me normat e caktuara nga 
autoritetet kompetente, veçanёrisht në fushёn e sigurisё, tё shёndetit, të numrit dhe tё 
aftёsive të personelit të tyre si dhe të mbikёqyrjes së duhur. 

Neni 4  

Shtetet palë marrin të gjitha masat legjislative, administrative dhe masat e tjera 
të nevojshme, për zbatimin e të drejtave tё njohura në kёtё Konventё. Lidhur me të 
drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, shtetet palë marrin të gjitha masat 
maksimale, në bazё të burimeve që disponojnё dhe, kur është nevoja, në kuadёr tё 
bashkёpunimit ndërkombëtar. 

Neni 5 

Shtetet palë respektojnё pёrgjegjёsitё, të drejtat dhe detyrat që kanë prindёrit 
ose, sipas rastit, anёtarёt e familjes sё zgjeruar ose të bashkёsisё, siç parashikohet nga 
zakoni i vendit, kujdestarёt ose personat e tjerё ligjёrisht pёrgjegjёs për fёmijёn, për t'i 



siguruar kёtij, në pёrputhje me zhvillimin e aftёsive të tij, drejtimin dhe udhёheqjen e 
duhur për ushtrimin e të drejtave të njohura nё kёtё Konventë. 

Neni 6 

1. Shtetet palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtёn e lindur për të jetuar. 

2. Shtetet palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbijetesёn dhe 
zhvillimin e fëmijës. 

Neni 7 

1. Fëmija regjistrohet menjëherё posa tё lind dhe qysh atёherё ka të drejtёn të ketë 
një emër, të drejtën për të fituar njё shtetёsi dhe, brenda mundësive, të drejtёn për të 
njohur prindёrit e tij dhe për të pasur kujdesin e tyre. 

2. Shtetet palë sigurojnё zbatimin e këtyre të drejtave, në pёrputhje me 
legjislacionin e tyre kombёtar dhe me detyrimet nga instrumentet pёrkatёse 
ndёrkombёtare në këtë fushё, sidomos në rastet kur, në mungesё të tyre, fëmija do të 
mbetej pa shtetёsi. 

Neni 8 

1. Shtetet palë marrin pёrsipёr respektimin  e të drejtёs sё fёmijёs për të ruajtur 
identitetin e tij, duke pёrfshirё kёtu shtetёsinё, emrin dhe lidhjet familjare qё njihen me 
ligj pa ndonjё ndёrhyrje të paligjshme. 

2. Në qoftё se njё fëmije i mohohen në mёnyrё të paligjshme disa ose të gjitha 
elementet e identitetit të tij, shtetet palë i japin atij ndihmёn dhe mbrojtjen e duhur, me 
qёllim që identiteti i tij të rivendoset shpejt. 

Neni 9 

1. Shtetet palë sigurojnё që fëmija të mos ndahet nga prindёrit kundёr dёshirёs 
sё tyre, pёrveç rastit kur autoritetet kompetente, në bazё të rishikimit gjyqёsor, 
vendosin që, në pёrputhje me ligjin dhe procedurat pёrkatёse kjo ndarje është e 
nevojshme për interesin mё të lartё të fëmijës. Ky vendim mund të jetё i nevojshёm në 
njё rast të veçantё, si ai kur prindёrit keqtrajtojnё ose nuk kujdesen për fëmijёn, ose 
kur ata jetojnё të ndarё dhe kur duhet vendosur se ku duhet të banojё fëmija. 

2. Në të gjitha rastet e parashikuara në paragrafin 1 të kёtij neni, të gjitha palët 
e interesuara duhet tё kenё mundёsi të marrin pjesё nё diskutim dhe të bёjnё tё njohura 
mendimet e tyre. 

3. Shtetet palë respektojnё të drejtёn e fëmijës sё ndarё nga njёri ose nga të dy 
prindёrit, që të mbajё rregullisht marrёdhёnie vetjake dhe takime të drejtpёrdrejta me 



tё dy prindёrit e tij, me pёrjashtim të rasteve kur kjo nuk është në interesin mё të lartё 
të fëmijës. 

4. Kur ndarja rezulton nga njё veprim i inicuar nga njё shtet palë, si ndalimi, 
burgimi, internimi, dёbimi ose vdekja, (duke pёrfshirё kёtu vdekjen për çfarёdo 
shkaku, kur personi është i ndaluar nga shteti) i njёrit ose i të dy prindёrve, ose i 
fëmijës, ky shtet palë, sipas kёrkesёs, u jep prindёrve, fëmijës ose, kur është rasti, njё 
anёtari tjetёr të familjes, të dhёna të hollësishme mbi vendin ku ndodhen anёtari ose 
anёtarёt e familjes, me pёrjashtim të rasteve kur dhёnia e këtyre të dhёnave dёmton 
mirëqenien e fëmijës. Shtetet palë sigurojnё gjithashtu, që paraqitja e njё kёrkese të 
tillë të mos sjellë në vetvete pasoja të dёmshme për personin ose personat e interesuar. 

Neni 10 

1. Në pёrputhje me detyrimin e shteteve palë sipas nenit 9, paragrafit 1, kёrkesat e 
bёra nga një fëmijë ose nga prindёrit e tij, për të hyrё në një shtet palë ose për t’u 
larguar prej tij, për arsye ribashkimi të familjes, trajtohen nga shtetet palë nё një frymё 
pozitive, tё njerёzishme dhe me shpejtёsi. Shtetet palë sigurojnё gjithashtu që paraqitja 
e një kёrkese të tillë të mos sjellë pasoja të dёmshme për autorёt e kёrkesёs dhe 
anëtarët e familjes sё tyre. 

2. Njё fëmijë, prindërit e të cilit banojnё në shtete të ndryshme, ka të drejtё të 
mbajё marrёdhёnie vetjake dhe takime të rregullta të drejtpёrdrejta me të dy prindërit e 
tij, me pёrjashtim të rrethanave të jashtёzakonshme. Për këtë qёllim dhe në pёrputhje 
me detyrimin e shteteve palë, sipas nenit 9, paragrafit 1, shtetet palë respektojnё të 
drejtёn e fëmijës dhe të prindërve të tij për t’u larguar nga çdo vend, duke përfshirë 
këtu edhe të vetin, si dhe të kthehen në vendin e tyre. E drejta për t'u larguar nga çdo 
vend bёhet objekt vetёm i atyre kufizimeve qё janё pёrcaktuar me ligj, të cilat janë të 
nevojshme për të mbrojtur sigurimin kombëtar, rendin publik, shёndetin dhe moralin 
publik ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve dhe që janë në pajtim me të drejtat e njohura 
në këtë Konventë. 

Neni 11 

     1. Shtetet palë marrin masa për tё luftuar zhvendosjet dhe mosrikthimet e 
paligjshme të fëmijёve në vend të huaj. 

     2. Për këtë qёllim, shtetet palë nxisin pёrfundimin e marrëveshjeve dypalëshe ose 
shumёpalëshe ose aderimin në marrёveshjet ekzistuese. 

Neni 12 

1. Shtetet palë i garantojnё fëmijës, i cili është i aftё të formojё pikёpamjet e tij, të 
drejtën për t'i shprehur lirisht këto pikëpamje, për çdo çështje që ka të bëjë me të, duke 
i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisё sё tij. 



2. Për këtë qёllim, fëmijës i jepet veçanёrisht mundёsia që të dёgjohet në çdo 
procedurё gjyqёsore ose administrative, që ka të bëjë me të, qoftё drejtpёrsёdrejti, 
qoftё nёpёrmjet një pёrfaqёsuesi ose të një organi të pёrshtatshёm, sipas mёnyrёs qё 
ёshtё në përputhje me rregullat e procedurёs sё legjislacionit kombëtar. 

Neni 13 

1. Fëmija ka të drejtën e lirisё sё shprehjes; kjo e drejtё pёrfshin lirinë për të 
kёrkuar, për të marrё dhe për të pёrcjellë informacione dhe ide të çdo lloji, pa marrë 
parasysh kufijtё, në formё gojore, të shkruar, të shtypur ose nё formё artistike, ose me 
çdo mjet tjetër të zgjedhur nga fëmija. 

2. Ushtrimi i kёsaj të drejte mund t’u nёnshtrohet disa kufizimeve, por vetёm kur 
pёrcaktohen me ligj dhe janë të domosdoshme: 

(a) Pёr respektimin e të drejtave ose reputacionit të të tjerëve; ose  

(b) Pёr mbrojtjen e sigurimit kombëtar, të rendit publik, të shëndetit ose të 
moralit publik. 

Neni 14 

1. Shtetet palë respektojnё të drejtën e fëmijës për lirinë e mendimit, të ndёrgjegjes 
dhe të fesё. 

2. Shtetet palë respektojnё të drejtat dhe detyrimet e prindërve dhe, sipas rastit, të 
pёrfaqёsuesve ligjorë të fëmijës, për ta drejtuar atё në ushtrimin e të drejtёs sё tij, në 
përputhje me zhvillimin e aftёsive të tij.  

3. Liria për të manifestuar fenё ose bindjet e tij mund t'u nёnshtrohet vetëm 
kufizimeve të përcaktuara me ligj dhe që janë të domosdoshme për të mbrojtur sigurinë 
publike, rendin publik, shëndetin dhe moralin publik, ose liritë dhe të drejtat themelore 
të të tjerëve. 

Neni 15 

1. Shtetet palë njohin të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e 
grumbullimit paqёsor. 

2. Asnjë kufizim nuk mund të ketë në ushtrimin e këtyre të drejtave, pёrveç atyre të 
përcaktuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqёri demokratike, në interes të 
sigurimit kombëtar, të sigurisё publike ose të rendit publik, ose për të mbrojtur 
shëndetin ose moralin publik, ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve. 



Neni 16 

1. Asnjë fёmijё nuk duhet t’u nёnshtrohet ndёrhyrjeve arbitrare ose to paligjshme 
në jetёn e tij private, në familje, në shtёpi ose në letёrkёmbimin e tij, as cenimeve të 
kundёrligjshme të nderit dhe reputacionit të tij. 

2. Fëmija ka të drejtën e mbrojtjes me ligj kundёr ndёrhyrjeve ose cenimeve të 
tilla. 

Neni 17 

Shtetet palë njohin funksionin e rёndёsishёm që pёrmbushin mjetet e 
komunikimit masiv dhe sigurojnё që fëmija të marrё informacione dhe materiale që 
vijnё nga burime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos ato që synojnё 
të rrisin mirëqenien e tij shoqërore, shpirtёrore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik dhe 
mendor. Për këtë qёllim shtetet palë: 

(a) Inkurajojnё mjetet e komunikimit masiv për të pёrhapur një informacion 
dhe materiale me dobi shoqërore dhe kulturore për fёmijёn dhe në përputhje me 
frymёn e nenit 29; 

(b) Inkurajojnë bashkёpunimin ndërkombëtar në prodhimin, shkёmbimin dhe 
shpёrndarjen e informacioneve dhe materialeve tё tilla nga burime të ndryshme 
kulturore, kombëtare e ndërkombëtare; 

(c) Inkurajojnë prodhimin dhe pёrhapjen e librave për fëmijë;  

(ç) Inkurajojnë mjetet e komunikimit masiv pёr tё pasur parasysh sidomos 
nevojat gjuhёsore të fëmijës që i pёrket një grupi etnik ose qё është autokton; 

(d) Nxisin pёrpunimin e udhёzimeve të pёrshtatshme për mbrojtjen e fëmijës 
nga informacioni dhe materialet që dëmtojnë mirëqenien e tij, duke pasur parasysh 
dispozitat e neneve 13 dhe 18. 

Neni 18 

1. Shtetet palë përpiqen me të gjitha mundësitë për të siguruar njohjen e parimit, 
sipas të cilit të dy prindërit kanë përgjegjësi të përbashkët për edukimin dhe zhvillimin 
e fëmijës. Pёrgjegjёsinё kryesore për edukimin dhe zhvillimin e fëmijës e kanë 
prindërit, ose sipas rastit, përfaqësuesit e tij ligjorë. Ata duhet të udhёhiqen, në radhё të 
parё, nga interesi më i lartё i fëmijës. 

2. Për tё garantuar dhe zhvilluar të drejtat e pёrmendura në këtë Konventë, shtetet 
palë u japin ndihmёn e duhur prindёrve dhe pёrfaqёsuesve ligjorё të fëmijës, në 
ushtrimin e pёrgjegjёsive të tyre për rritjen e fëmijës dhe sigurojnё ngritjen e 
institucioneve, qendrave ose shёrbimeve të kujdesit për fёmijёt. 



3. Shtetet palë marrin të gjitha masat e nevojshme për t'u siguruar fёmijёve, 
prindёrit e të cilëve janë në marrёdhёnie pune, të drejtën të pёrfitojnё nga shёrbimet 
dhe lehtёsitё e kujdesit për fёmijёt, për të cilat janë ngritur. 

Neni 19  

1. Shtetet palë marrin të gjitha masat e pёrshtatshme legjislative, administrative, 
shoqërore dhe edukative për mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e dhunёs fizike ose 
mendore, fyerjes ose keqtrajtimit, braktisjes apo mospёrfilljes, nëpërkëmbjes ose 
shfrytёzimit, duke përfshirë abuzimin seksual, për sa kohё që ai është nёn ruajtjen e 
prindёrve të tij ose të njёrit prej tyre, të përfaqësuesit ose pёrfaqёsuesve të tij ligjorë 
ose të çdo personi tjetёr të cilit i është besuar. 

2. Kёto masa mbrojtjeje pёrfshijnё, kur është e pёrshtatshme, procedura efektive 
për hartimin e programeve shoqërore për pёrkrahjen e nevojshme të fëmijës dhe atyre 
që përkujdesen për të, si dhe për forma të tjera parandalimi dhe identifikimi, raportimi, 
referimi, hetimi, trajtimi dhe ndjekjeje të rasteve të keqtrajtimit të fëmijës, të 
pёrshkruara mё sipёr, duke pёrfshirё, nëse duhet, procedurat e ndёrhyrjes gjyqёsore. 

Neni 20 

1. Njё fëmijë, të cilit i mohohet pёrkohёsisht ose nё mёnyrё të pёrhershme mjedisi 
i tij familjar, ose kur nuk është në interesin e tij mё të lartё të qёndrojё në këtë mjedis, 
ka të drejtё për një mbrojtje dhe një ndihmё të posaçme nga shteti. 

2. Shtetet palë sigurojnё për këtë fëmijë një pёrkujdesje alternative, në pёrputhje 
me legjislacionin e tyre të brendshёm. 

3. Pёrkujdesja e tillё mund të pёrfshijё, ndёr tё tjera, formёn e vendosjes në një 
familje, të "Kafalasё" sipas të Drejtës islamike, tё birësimit ose, në rast nevoje, të 
vendosjes në njё qendёr të pёrshtatshme të kujdesit për fёmijёt. Në gjetjen e këtyre 
zgjidhjeve, duhet të mbahen mirё parasysh dëshira për vazhdimёsinё në edukimin e 
fëmijës, si dhe origjina e tij etnike, fetare, kulturore dhe gjuhёsore. 

Neni 21 

Shtetet palë, të cilat pranojnё dhe/ose lejojnё sistemin e birёsimit, sigurojnё që 
konsiderata mbizotёruese të jetё interesi mё i lartё i fëmijës dhe ato: 

(a) Sigurojnё që birёsimi i fëmijës të autorizohet vetëm nga autoritetet 
kompetente, të cilat pёrcaktojnё, në përputhje me ligjin dhe procedurat e zbatueshme 
dhe mbi bazёn e të gjitha të dhёnave pёrkatёse dhe të besueshme, që birёsimi të lejohet 
duke mbajtur parasysh gjendjen e fëmijës në raport me prindërit, të afёrmit dhe me 
përfaqësuesit e tij ligjorë dhe, kur është e nevojshme, personat e interesuar të kenё 



dhënë pёlqimin e tyre të ndёrgjegjshёm për birёsimin, mbi bazёn e kёshillimit të 
nevojshёm; 

(b) Pranojnё se birёsimi në një vend tjetёr mund të shihet si një alternativ për të 
siguruar kujdesin për fёmijёn, në qoftё se fëmija nuk mund të vendoset në një familje 
ushqyese ose birёsuese, ose të ketë një mënyrë tjetёr të pёrshtatshme pёrkujdesjeje në 
vendin e tij të origjinёs; 

(c) Marrin tё gjitha masat e pёrshtatshme pёr tё siguruar që, në rast birёsimi në 
një vend tjetёr, fëmija të gёzojё mbrojtjen dhe normat e barasvlershme me ato që 
ekzistojnё në rastin e birësimit në vendin e tij; 

(ç) Marrin të gjitha masat e pёrshtatshme për të siguruar që, në rast birёsimi në 
një vend tjetër, vendosja e fëmijës të mos kthehet në një pёrfitim material të pavend 
për personat e implikuar në të; 

(d) Nxisin, sipas rastit, objektivat e kёtij neni, duke pёrfunduar rregullime ose 
marrëveshje dypalëshe ose shumёpalёshe dhe përpiqen në këtë kuadёr të sigurojnё që 
vendosja e fëmijës në një vend tjetёr të bёhet nga autoritetet ose organet kompetente. 

Neni 22 

1. Shtetet palë marrin masa tё pёrshtatshme për të siguruar që një fëmijë, i cili 
kёrkon tё marrё statusin e refugjatit ose që konsiderohet si i tillë, sipas rregullave dhe 
procedurave të sё drejtёs ndërkombëtare ose të brendshme të zbatueshme, qoftё vetëm 
apo i shoqёuar nga prindërit e tij ose nga çdo person tjetër, të marrё mbrojtje dhe 
pёrkrahje humanitare tё duhur, për t'i lejuar atij të gёzojё të drejtat që i njohin kjo 
Konventë dhe instrumentet e tjera ndërkombëtare pёr të drejtat e njeriut ose me 
karakter humanitar, në të cilat shtetet janë palë. 

2. Për këtë qёllim, shtetet palë sigurojnё atёherё kur e konsiderojnё të 
nevojshme, çdo pёrpjekje të Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara dhe të organizatave 
të tjera ndёrqeveritare ose joqeveritare kompetente, që bashkёpunojnё me Organizatёn 
e Kombeve tё Bashkuara për të mbrojtur dhe ndihmuar fёmijёn dhe për të kёrkuar 
prindёrit ose anëtarët e tjerё të familjes të çdo fëmije refugjat, me qёllim që të 
sigurojnё informacionin e nevojshёm për bashkimin me familjen. Në rastet kur nuk 
gjenden as prindërit, as anëtarët e tjerё të familjes, fëmijës do t'i jepet e njёjta mbrojtje, 
si çdo fëmije tjetër që i mungon ngaherё ose pёrkohёsisht mjedisi familjar, cilado qoftё 
arsyeja, ashtu siç parashikohet në këtë Konventë. 

Neni 23 

1. Shtetet palë pranojnё qё fёmija me paaftёsi mendore ose fizike duhet të bëjë një 
jetё normale dhe të pёrshtatshme, në kushtet që garantojnё dinjitetin e tij, që nxisin 
autonominё dhe lehtёsojnё pjesёmarrjen aktive tё fёmijёs në jetёn e bashkёsisё, 



2. Shtetet palë njohin të drejtën e fëmijës me paaftёsi për kujdes të posaçёm dhe 
nxisin e sigurojnё, brenda mundёsive të të ardhurave të disponueshme, dhёnien 
fëmijës, i cili pёrmbush kushtet, si dhe atyre që kujdesen për të, të ndihmёs që 
kёrkohet dhe që i pёrshtatet gjendjes sё fëmijës dhe gjendjes financiare të prindërve të 
tij, ose të atyre që kujdesen për të. 

3. Duke njohur nevojat e veçanta të fëmijës me paaftёsi, ndihma e dhёnё sipas 
paragrafit 2 të kёtij neni jepet falas sa herё të jetё e mundur , duke pasur parasysh 
burimet financiare të prindёrve të tij ose të atyre që kujdesen për të dhe kjo synon që 
fёmijёt me paaftёsi të kenё mundёsi efektivisht të marrin arsim, kualifikim, shёrbime 
shёndetёsore, shёrbime riaftёsimi, pёrgatitje për punёsim dhe veprimtari argёtuese në 
mёnyrё që fёmija të sigurojё një integrim shoqёror dhe zhvillim vetjak sa mё të plotё, 
duke përfshirë zhvillimin e tij kulturor dhe shpirtёror. 

4. Shtetet palë nxisin, në frymёn e bashkёpunimit ndërkombëtar, shkёmbimin e 
informacionit të përshtatshëm në fushёn e kujdesit shёndetёsor parandalues dhe të 
trajtimit mjekёsor, psikologjik dhe funksional të fёmijёve me paaftёsi, duke përfshirë 
pёrhapjen dhe mundёsinё e marrjes se informacionit lidhur me metodat e riaftёsimit, 
edukimit dhe shёrbimeve profesionale, me qёllim që shtetet palë të kenё mundёsi të 
pёrmirёsojnё cilësitё dhe aftёsitё e tyre dhe të zgjerojnё pёrvojёn e tyre në kёto fusha. 
Në këtë drejtim, duhet të mbahen parasysh në mënyrë të veçantё nevojat e vendeve në 
zhvillim.  

Neni 24 

1. Shtetet palë njohin të drejtën e fëmijës për të gёzuar një gjendje tё arritshme 
shёndetёsore sa mё të mirё për të pёrfituar nga shёrbimet për trajtimin e sёmundjes dhe 
riaftёsimin e shëndetit. Shtetet palë përpiqen të sigurojnё që asnjë fëmije të mos i 
mohohet e drejta për të pasur kёto shёrbime të kujdesit shёndetёsor. 

2. Shtetet palë ndjekin zbatimin e plotё të kёsaj të drejte dhe në veçanti marrin 
masat e duhura: 

(a) Për të ulur vdekshmёrinё e foshnjave dhe të fёmijёve; 

(b) Për tё siguruar ndihmёn e nevojshme mjekёsore dhe kujdesin për shëndetin 
pёr tё gjithё fёmijёt, duke e vёnё theksin në zhvillimin e kujdesit shёndetёsor parёsor; 

(c) Për të luftuar sёmundjen dhe kequshqyerjen, edhe në kuadrin e kujdesit 
shёndetёsor parёsor, me anё të pёrdorimit, ndёr të tjera, tё teknikave lehtёsisht të 
arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të pёrshtatshme dhe ujit të 
pijshёm të pastёr, duke pasur parasysh rreziqet e ndotjes sё mjedisit natyror; 

(ç) Për t’u siguruar nёnave kujdesin e duhur shëndetësor, para dhe pas lindjes;  



(d) Për të mundёsuar që tё gjitha grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe 
fёmijёt të marrin informacione, të kenё mundёsi edukimi dhe të pёrkrahen për të 
pёrdorur njohuritё bazё për shëndetin dhe të ushqyerit e fёmijёs, pёrparёsitё e 
ushqyerjes me qumёshtin e gjirit, higjienёn dhe mirёmbajtjen e mjedisit dhe 
parandalimin e aksidenteve; 

(dh) Për të zhvilluar kujdesin shëndetësor parandalues, kёshillimin e prindёrve, 
edukimin dhe shёrbimet në fushёn e planifikimit familjar. 

3. Shtetet palё marrin të gjitha masat e efektshme dhe të nevojshme pёr të zhdukur 
praktikat tradicionale të dёmshme për shëndetin e fёmijёve.  

4. Shtetet palë marrin pёrsipёr të nxisin dhe inkurajojnë bashkёpunimin 
ndërkombëtar, me qёllim që të sigurojnё gradualisht realizimin e plotё të sё drejtёs sё 
njohur në këtë nen. Për këtë, mbahen parasysh në mënyrë të veçantё nevojat e vendeve 
në zhvillim. 

Neni 25  

Shtetet palë i njohin fëmijës tё drejtёn pёr ekzaminimin e herёpashershёm tё 
trajtimit tё siguruar pёr fёmijёn dhe tё gjitha rrethanat e tjera tё rёndёsishme pёr 
vendosjen e tij, tё cilin e kanё bёrё organet kompetente pёr qёllime tё pёrkujdesjes, tё 
mbrojtjes ose tё trajtimit tё tij fizik ose mendor. 

Neni 26 

1. Shtetet palё i njohin çdo fёmije tё drejtёn pёr tё pёrfituar pёrkrahje shoqёrore, 
duke pёrfshirё sigurimin social dhe marrin masa tё nevojshme për tё arritur realizimin 
e plotё të kёsaj të drejte, në përputhje me legjislacionin e tyre kombëtar, 

2. Ndihmat, kudo qё është e nevojshme, duhet të jepen duke pasur parasysh 
burimet dhe rrethanat e fëmijës dhe tё personave pёrgjegjёs për mbajtjen e tij si dhe 
çdo konsideratё tjetër që lidhet me kёrkesёn për ndihmё të bërë nga vetё fёmija ose në 
emёr të tij. 

Neni 27 

1. Shtetet palë njohin të drejtën e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshёm për 
zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtёror, moral dhe shoqёror. 

2. Prindёrit ose personat e tjerё pёrgjegjёs pёr fёmijёn kanё pёrgjegjёsinё parёsore 
pёr tё siguruar, brenda mundёsive dhe mjeteve financiare, kushtet e jetesёs tё 
nevojshme pёr zhvillimin e fёmijёs. 

3. Shtetet palë, nё pёrputhje me kushtet kombëtare dhe mundёsive të tyre, marrin 
masa tё pёrshtatshme për të ndihmuar prindërit dhe personat e tjerё pёrgjegjёs për 



fёmijёn, për zbatimin e kёsaj tё drejte dhe, në rast nevoje, për sigurimin e njё 
pёrkrahjeje materiale dhe programe mbёshtetjeje, sidomos lidhur me ushqimin, 
veshmbathjen dhe banimin. 

4. Shtetet palë marrin të gjitha masat e pёrshtatshme në mёnyrё që tё sigurojnё 
marrjen e pensionit ushqimor të fëmijës nga prindërit e tij ose nga personat e tjerё që 
kanë përgjegjësi financiare pёr fёmijёn, qoftё brenda ose jashtë vendit. Në veçanti, në 
rastet kur personi që ka një përgjegjësi financiare ndaj fëmijës jeton në një shtet tjetër 
nga ai i fëmijës, shtetet palë favorizojnё aderimin në marrёveshjet ndërkombëtare ose 
pёrfundimin e marrëveshjeve të tilla si dhe miratimin e rregullimeve të tjera të duhura. 

Neni 28 

      1. Shtetet palё njohin tё drejtёn e fёmijёs pёr arsimim dhe, me qёllim që kjo e 
drejtё të arrihet hap pas hapi dhe mbi bazёn e mundёsive të barabarta, në mënyrë të 
veçantë ato: 

(a) Bёjnё arsimin fillor të detyrueshem dhe falas për të gjithё; 

(b) Inkurajojnë zhvillimin e formave të ndryshme të arsimit të mesёm duke 
pёrfshirё arsimin e pёrgjithshёm dhe profesional, i bёjnё ato të hapura e të mundshme 
për çdo fëmijë dhe marrin masa të pёrshtatshme, si vendosja e arsimit falas dhe dhёnia 
e njё ndihme financiare në rast nevoje; 

(c) U sigurojnё të gjithёve arsimin e lartё, sipas aftёsive të secilit, me të gjitha 
mjetet e pёrshtatshme;  

(ç) Bёjnё të mundshёm dhe të arritshёm për çdo fëmijë informacionin dhe 
orientimin shkollor e profesional; 

(d) Marrin masa për të inkurajuar frekuentimin e rregullt të shkollës dhe uljen e 
pёrqindjes tё braktisjes sё shkollёs. 

2. Shtetet palë marrin të gjitha masat e pёrshtatshme për të siguruar që disiplina 
shkollore të zbatohet në mënyrë të pajtueshme me dinjitetin njerёzor të fëmijës dhe në 
përputhje me këtë Konventë. 

3. Shtetet palë nxisin dhe inkurajojnë bashkёpunimin ndërkombëtar në fushёn e 
arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, në zhdukjen e padijes dhe të 
analfabetizmit kudo në botё dhe për të lehtёsuar pёrvetёsimin e njohurive shkencore e 
teknike dhe të metodave moderne të mёsimdhёnies. Për këtë, mbahen parasysh në 
mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim.  

Neni 29 

      1. Shtetet palë u morёn vesh që arsimimi i fëmijës të ketë për synim: 



(a) Zhvillimin e potencialit tё plotё të personalitetit, tё dhuntive dhe tё aftёsive 
mendore e fizike të fëmijës; 

(b) Zhvillimin e respektit për të drejtat e liritë themelore të njeriut dhe për 
parimet e mishёruara në Kartёn e Kombeve të Bashkuara; 

(c) Zhvillimin e respektit për prindёrit e fëmijës, për identitetin e tij kulturor, 
pёr gjuhёn dhe vlerat kulturore, për vlerat kombëtare të vendit ku fëmija jeton, për 
vendin e origjinёs dhe të qytetёrimeve të ndryshme nga i veti;  

(ç) Pёrgatitjen e fёmijёs për një jetё të pёrgjegjshme në një shoqёri të lirё, në 
frymёn e mirёkuptimit, paqes, tolerimit, barazisё midis sekseve dhe miqёsisё midis të 
gjithё popujve, grupeve etnike, grupeve kombëtare e fetare dhe personave me origjinë 
autoktone; 

(d) Zhvillimin e respektit te fёmija për mjedisin natyror. 

      2. Asnjë dispozitё e kёtij neni ose e nenit 28 nuk do të interpretohet asisoj që të 
cenojё lirinë e personave fizikё ose juridikё, për të krijuar e drejtuar insitucione 
arsimore, gjithmonё me kusht që parimet e pёrmendura në paragrafin 1 të kёtij neni të 
respektohen dhe që arsimi që jepet në institucionet e tilla të jetё në përputhje me 
normat minimale që i pёrcakton shteti. 

Neni 30 

Në shtetet ku ekzistojnё pakica etnike, fetare apo gjuhёsore, ose persona me 
origjinё autoktone, një fëmije që i pёrket një minoriteti tё tillё ose është autokton, nuk 
duhet t'i mohohet e drejta për të pasur kulturën e vet, të ushtrojё dhe praktikojё fenё e 
vet, ose të pёrdorё gjuhёn e vet sё bashku me anëtarët e tjerё të grupit të tij. 

Neni 31 

1. Shtetet palё njohin tё drejtёn e fёmijёs pёr pushim dhe kohё tё lirё pёr 
pjesёmarrje nё lojёra dhe nё veprimtari çlodhёse, nё pёrshtatje me moshёn e fёmijёs, si 
dhe të marrё pjesё lirisht nё jetёn kulturore dhe artistike. 

2. Shtetet palё respektojnё dhe nxisin të drejtën e fёmijёs për pjesёmarrje të plotё 
në jetёn kulturore dhe artistike dhe inkurajojnё sigurimin e mundёsive të pёrshtatshme 
dhe të barabarta për kohёn e lirё dhe për veprimtari kulturore, artistike, argёtuese dhe 
çlodhёse. 

Neni 32 

1. Shtetet palë njohin të drejtën e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytёzimi 
ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin e tij 
ose dёmton shëndetin apo zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtёror, moral ose shoqёror. 



2. Shtetet palё marrin masa legjislative, administrative, shoqёrore dhe edukative, 
për tё siguruar zbatimin e kёtij neni. Për këtë qёllim dhe duke pasur parasysh dispozitat 
pёrkatёse të instrumenteve të tjera ndërkombëtare, shtetet palë në mënyrë të veçantё: 

(a) Sigurojnё një moshё minimale ose moshat minimale të pranimit në punё; 

(b) Sigurojnё një rregullim të përshtatshëm të orarit të punёs dhe të kushteve të 
punёs; 

(c) Sigurojnё dёnime ose sanksione të tjera të pёrshtatshme për zbatimin 
efektiv të kёtij neni. 

Neni 33 

Shtetet palë marrin tё gjitha masat e pёrshtatshme, duke përfshirë ato 
legjislative, administrative, shoqërore dhe edukative, për tё mbrojtur fëmijët nga 
shfrytёzimi i paligjshёm i drogave narkotike dhe i lëndёve psikotrope, siç pёrcaktohen 
në konventat pёrkatёse ndërkombëtare dhe për tё parandaluar shfrytëzimin e fёmijёve 
për prodhimin dhe trafikun e paligjshёm të këtyre lëndёve. 

Neni 34 

Shtetet palë marrin pёrsipёr tё mbrojnё fёmijёn nga tё gjitha format e 
shfrytёzimit dhe keqtrajtimit seksual. Për këto qёllime, shtetet palë marrin në mënyrë 
të veçantё të gjitha masat e duhura në planin kombёtar, dypalësh dhe shumёpalësh për 
të parandaluar që: 

(a) Fëmijët të nxiten ose të detyrohen të përfshihen në veprimtari të paligjshme 
seksuale; 

(b) Fëmijët të shfrytёzohen për qёllime prostitucioni ose pёr praktika të tjera 
seksuale të paligjshme; 

(c) Fëmijët të shfrytёzohen për shfaqje ose materiale pornografike. 

Neni 35 

Shtetet palë marrin të gjitha masat e pёrshtatshme në planin kombëtar, dypalësh 
dhe shumёpalësh, për të parandaluar rrёmbimin, shitjen, ose trafikimin e fёmijёve për 
çdo qёllim dhe në çfarёdo forme qoftё. 

Neni 36 

Shtetet palë mbrojnё fёmijёn nga çdo formë tjetër e shfrytёzimit, që dёmton 
mirёqenien e tij në çfarёdo aspekti. 



Neni 37 

Shtetet palë sigurojnё që: 

(a) Asnjё fëmijë të mos i nёnshtrohet torturёs, as trajtimeve ose dёnimeve 
mizore, çnjerёzore ose poshtёruese. As dёnimi me vdekje, as burgimi i pёrjetshёm nuk 
duhet të jepen për shkelje të ligjit të kryera nga persona nёn 18 vjeç; 

(b) Asnjё fёmije të mos i mohohet liria në mënyrë tё paligjshme ose arbitrare. 
Arrestimi, ndalimi ose burgimi i një fëmije duhet tё jetё në përputhje me ligjin dhe tё 
pёrdoret vetëm si masё e fundit dhe për njё kohё tё pёrshtatshme sa mё të shkurtёr. 

(c) Çdo fëmijë i privuar nga liria duhet të trajtohet në mënyrë njerёzore dhe me 
respektin që i takon dinjitetit të lindur tё njeriut dhe në mënyrën e cila merr parasysh 
nevojat e personave të moshёs sё tij. Në veçanti, çdo fëmijë i privuar nga liria duhet të 
veçohet nga të rriturit, me pёrjashtim të rastit kur mendohet se është në intresin me të 
lartё të fëmijës që kjo të shmanget dhe ai të ketë të drejtën të mbajё lidhje me familjen 
me korrespondencё dhe vizita, pёrveç nё rrethana tё jashtёzakonshme; 

(ç) Çdo fëmijë i privuar nga liria duhet të ketë të drejtën që t'i jepet menjёherё 
ndihmё juridike ose çdo ndihmё tjetër e pёrshtatshme, si dhe të drejtën të sfidojё 
vendimin për heqjen e lirisё pёrpara një gjykate ose një autoriteti tjetёr kompetent, të 
pavarur dhe të paanshёm si dhe për një vendim të shpejtё për çdo rast të tillë. 

Neni 38 

1. Shtetet palë marrin pёrsipёr të respektojnё dhe të sigurojnё respektimin e 
rregullave tё sё drejtёs humanitare ndёrkombёtare, që janë të zbatueshme për ta në rast 
konflikti të armatosur dhe që kanë të bëjnë me fёmijёn. 

2. Shtetet palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar që personat, të 
cilët nuk kanë mbushur moshën pesёmbёdhjetё vjeçe, të mos marrin pjesё 
drejtpёrsёdrejti në veprime luftarake. 

3. Shtetet palë nuk rekrutojnё në forcat e tyre të armatosura asnjë person që nuk ka 
mbushur moshën pesёmbёdhjetё vjeçe. Kur ato rekrutojnё persona mё të vjetёr se 15 
vjeç, por mё të rinj se 18 vjeç shtetet palë përpiqen t’u japim pёrparёsi atyre qё janё 
mё të vjetёr nё moshё. 

4. Në përputhje me detyrimin që u takon në bazё tё sё drejtёs humanitare 
ndërkombëtare, për të mbrojtur popullsinё civile në rast konflikti tё armatosur, shtetet 
palë marrin të gjitha masat e mundshme, për të siguruar mbrojtjen dhe kujdesin për 
fëmijët e prekur nga konflikti i armatosur. 



Neni 39 

Shtetet palë marrin të gjitha masat e duhura për të lehtёsuar riaftёsimin fizik e 
psikologjik dhe riintegrimin në shoqёri të çdo fëmije që është viktimё e çdo forme tё 
pakujdesisё, tё shfrytёzimit ose tё keqtrajtimit, tё torturёs ose tё çdo forme tjetër të një 
trajtimi ose dёnimi mizor, çnjerёzor e poshtёrues ose konflikti të armatosur. Ky 
riaftёsim dhe ky riintegrim duhet të bёhen në kushtet e një mjedisi që ndihmon 
shëndetin, personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës. 

Neni 40 

1. Shtetet palë i njohin çdo fëmije të dyshuar, të akuzuar ose për të cilin është thënё 
se ka kryer shkelje të ligjit penal, të drejtën e një trajtimi të tillë, që zhvillon te fёmija 
ndjenjën e dinjitetit dhe të vlerës së personit, që përforcon tek ai ndjenjën e respektit të 
tij për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të tjerëve dhe që merr parasysh moshën 
e fëmijës si dhe dëshirën për të ndihmuar riintegrimin e tij në shoqëri dhe në mënyrë 
që ai të luajë një rol konstruktiv në gjirin e saj. 

2. Për këtë qëllim dhe duke pasur parasyh dispozitat përkatëse të instrumenteve 
ndërkombëtare, shtetet palë pёrkujdesen në veçanti që: 

            (a) Asnjë fëmijë të mos jetë i dyshuar, i akuzuar ose i cilësuar për shkelje të 
ligjit penal për arsye të veprimeve ose mosveprimeve që nuk kanë qenë të ndaluara nga 
e drejta kombёtare ose ndërkombëtare në çastin kur ato janë kryer; 

            (b) Çdo fëmijë i dyshuar ose i akuzuar për shkelje të ligjit penal të ketë të 
paktën kёto garanci: 

(i)  Të konsiderohet i pafajshëm derisa të provohet fajësia ligjërisht; 

(ii) Të informohet menjëherë dhe drejtpërsёdrejti për akuzat e ngritura kundër 
tij, nëse është e  përshtatshme, me anë të prindërve të tij ose të përfaqësuesve ligjorë 
dhe të ketë ndihmë juridike ose çdo ndihmё tjetër të duhur për përgatitjen dhe 
paraqitjen e mbrojtjes së tij; 

(iii) Çështja e tij të shqyrtohet pa vonesë nga një autoritet ose instancë 
gjyqësore kompetente, e pavarur dhe e paanshme, sipas një procedure të drejtë ligjore, 
në praninë e ndihmës juridike ose të një ndihme tjetër të përshtatshme, dhe, kur 
konsiderohet se kjo nuk është në interesin më të lartë të fëmijës, sidomos duke marrё 
parasysh moshën ose gjendjen e tij, në prani të prindërve ose përfaqësuesve të tij 
ligjorë. 

(iv) të mos detyrohet të dëshmojë ose të pohojë veten fajtor; të merren në 
pyetje ose të bëjë të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës dhe të sigurojë paraqitjen 
dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve të mbrojtjes së tij, në kushte të barabarta. 



(v) Në qoftë se konsiderohet se ka shkelur ligjin penal, të bëjë ankesё kundër 
këtij vendimi si dhe çdo masë të marrë si pasojë, para një autoriteti ose instance 
qjyqësore kompetente më të lartë, të pavarur dhe të paanshme, në përputhje më ligin. 

(vi) Të ndihmohet falas nga një përkthyes, në qoftë se ai nuk e kupton ose nuk 
e flet gjuhën që përdoret. 

           (vii) Të respektohet plotësisht jeta e tij private në të gjitha fazat e procedurёs. 

      3. Shtetet palë përpiqen të nxisin krijimin e ligjeve, procedurave, organeve dhe 
institucioneve të posaçme për fëmijët që dyshohen, akuzohen ose që vlerësohen se 
kanë kryer shkelje të ligjit penal dhe në veçanti: 

(a) Përcaktojnë një moshё minimale, nën të cilën fëmijët konsiderohen të paaftë 
për të shkelur ligjin penal; 

(b) Marrin masa, sa herë qё është e nevojshme dhe e dëshirueshme, për t’i 
trajtuar këta fëmijё pa iu drejtuar procedurës gjyqësore, me kusht që të respektohen 
plotësisht të drejtat e njeriut dhe mbrojtja ligjore. 

      4. Parashikohen dispozita të ndryshme, siç janë kujdesi, orientimi dhe mbikёqyrja; 
këshillat; periudha e provës; kujdesi në familje; programet e edukimit të përgjithshëm 
dhe profesional dhe zgjidhje të tjera, veç atyre institucionale, për t’u siguruar fëmijëve 
një trajtim në përputhje me mirëqenien e tyre dhe në raport me gjendjen e tyre dhe me 
shkeljen e ligjit. 

 

Neni 41 

Asnjë nga dispozitat e kësaj Konvente nuk cenon dispozitat mё të favorshme 
për realizimin e të drejtave të fëmijës dhe tё cilat mund tё pёrmbahen: 

(a) në legjislacionin e një shteti palë; ose 

(b) në të drejtën ndërkombëtare në fuqi për atё shtet. 

PJESA E DYTË  

Neni 42  

Shtetet palë marrin përsipër t'ua bëjnë gjerёsisht të njohura parimet dhe 
dispozitat e kёsaj Konvente, si të rriturve ashtu edhe fёmijёve, me anё të mjeteve 
energjike tё pёrshtatshme. 



Neni 43 

1. Me qёllim që të shqyrtohet pёrparimi tё cilin shtetet palё e kanё arritur në 
pёrmbushjen e detyrimeve të marra pёrsipёr prej tyre në bazё të kёsaj Konvente, 
krijohet një Komitet pёr të Drejtat e Fëmijës, i cili kryen funksionet e caktuara si mё 
poshtё.  

2. Komiteti përbëhet nga dhjetё ekspertё me moral të lartё dhe që njihen si 
kompetentё në fushёn që trajton kjo Konventë. Anëtarët e tij zgjedhen nga shtetet palë 
midis shtetasve të tyre dhe marrin pjesё me titull vetjak, duke pasur parasysh 
shpёrndarjen gjeografike të drejtё dhe sistemet juridike kryesore.  

3. Anëtarët e Komitetit zgjedhen me votё të fshehtё, nga një listё personash të 
caktuar nga shtetet palë. Çdo shtet palë mund të caktojё një kandidat nga shtetasit e tij.  

4. Zgjedhja e parё bёhet jo mё vonё se gjashtё muaj nga data e hyrjes sё kёsaj 
Konvente në fuqi. Pastaj zgjedhjet bёhen çdo dy vjet. Të paktёn katёr muaj para datёs 
sё çdo zgjedhjeje, Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara 
fton me shkrim shtetet palë qё të propozojnё kandidatёt e tyre brenda një afati 
dymujor. Sekretari i Pёrgjithshёm pastaj bёnё njё listё alfabetike tё kandidatёve të 
caktuar, duke theksuar shtetet palë që i kanë caktuar dhe ua paraqet atё shteteve palё të 
kësaj Konvente. 

5. Zgjedhjet bёhen gjatё mbledhjeve të shteteve palë, të organizuara nga 
Sekretari i Pёrgjithshёm në Selinё e Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara. Në kёto 
mbledhje, në të cilat duhet të jenё të pranishme jo mё pak se dy të tretat e shteteve 
palë, kandidatё të zgjedhur të Komitetit janë ata që fitojnё numrin mё të madh të 
votave dhe shumicёn absolute të votave të shteteve palë të pranishёm dhe votues. 

6. Anëtarët e Komitetit zgjedhen për një mandat katёrvjeçar. Ata mund të 
rizgjedhen në qoftё se kandidatura e tyre paraqitet pёrsёri. Mandati i pesё prej 
anëtarëve të zgjedhur në zgjedhjen e parё mbaron pas dy vitesh. Kryetari i mbledhjes i 
hedh në short emrat e këtyre pesё anëtarëve menjёherё pas zgjedhjes sё parё. 

7. Në qoftё se një anёtar i Komitetit vdes ose jep dorёheqje, ose deklaron se për 
çdo arsye tjetër nuk mund t'i kryejё mё funksionet e tij në Komitet, shteti palë që 
kishte paraqitur kandidaturёn e tij, emёron një tjetër ekspert nga shtetasit e vet, për të 
plotёsuar vendin e lirё deri në pёrfundimin e mandatit korrespondues, gjё që i 
nёnshtrohet miratimit të Komitetit.  

8. Komiteti miraton rregulloren e tij të brendshme, 

9. Komiteti zgjedh byronё e tij për një periudhё prej dy vitesh. 

10. Mbledhjet e Komitetit zakonisht mbahen në Selinё e Organizatёs sё 
Kombeve të Bashkuara ose në çdo vend tjetër të pёrshtatshёm, të caktuar nga Komiteti. 



Komiteti mblidhet zakonisht çdo vit. Zgjatja e sesioneve të tij pёrcaktohet dhe 
ndryshohet, po qe se është e nevojshme, nga një mbledhje e shteteve palë në këtë 
Konventë, me rezervёn e miratimit nga Asambleja e Pёrgjithshme. 

11. Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara i siguron 
Komitetit, personelin dhe pajisjet e nevojshme, për t’i kryer me efektivitet funksionet 
në bazё të Konventёs. 

12. Me miratimin e Asamblesë sё Pёrgjithshme, anëtarët e Komitetit të krijuar 
në bazё të kёsaj Konvente paguhen nga të ardhurat e Kombeve tё Bashkuara, sipas 
kushteve dhe modaliteteve të caktuara nga Asambleja e Pёrgjithshme. 

Neni 44 

     1. Shtetet palë marrin pёrsipёr t’i paraqesin Komitetit, nёpёrmjet Sekretarit të 
Pёrgjithshёm tё Organizatёs së Kombeve të Bashkuara, raporte për masat e marra për 
të pёrmbushur të drejtat e njohura në këtë Konventë dhe për pёrparimet e realizuara në 
gёzimin e këtyre të drejtave: 

(a) Brenda dy viteve, duke filluar nga data e hyrjes sё kёsaj Konvente nё fuqi, 
për shtetet palë pёrkatёse; 

(b) Në vazhdim në çdo pesё vite.  

2. Raportet e paraqitura në zbatim të kёtij neni tregojnё faktorёt dhe vёshtirёsitё, nё 
rast se ka, që kanë ndikuar në shkallën e pёrmbushjes nga shtetet palë të detyrimeve të 
parashikuara në këtë Konventë. Raportet duhet të pёrmbajnё gjithashtu të dhёna të 
mjaftueshme për t'i dhënë Komitetit një ide të plotё për zbatimin e Konventёs në 
vendin pёrkatёs. 

3. Shteti palë, që i ka paraqitur Komitetit raportin e parё të plotё, në raportet që ia 
paraqet atij në vazhdim, nё pёrputhje me paragrafin 1 (b) të kёtij neni, nuk pёrsёrit 
sqarimet kryesore të komunikuara qysh mё parё. 

4. Komiteti mund t'u kёrkojё shteteve palë të dhёna plotёsuese, që kanë të bёjnё me 
zbatimin e Konventёs. 

5. Komiteti i paraqet çdo dy vjet Asamblesё sё Pёrgjithshme, nёpёrmjet Kёshillit 
Ekonomik dhe Shoqёror, një raport lidhur veprimtarinё e tij. 

6. Shtetet palë sigurojnё një shpёrndarje të gjerё të raporteve të tyre në vendet e 
tyre. 



Neni 45 

Pёr tё arritur zbatimin efektiv tё Konventёs dhe për të inkurajuar bashkёpunimin 
ndërkombëtar në fushёn që mbulon kjo Konventë: 

(a) Agjencitё e specializuara, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët dhe 
organet e tjera të Kombeve të Bashkuara, kanë të drejtё të pёrfaqёsohen gjatё 
shqyrtimit të zbatimit të dispozitave të kёsaj Konvente, që kanë të bёjnё me mandatin e 
tyre. Komiteti mund t’i ftojё agjencitё e specializuara, Fondin e Kombeve të 
Bashkuara për Fëmijët dhe organet e tjera kompetente, që ai do t’ia konsiderojё të 
arsyeshme, për të dhënë mendime të specializuara lidhur me zbatimin e Konventёs në 
fushat që kanë të bёjnё me mandatin e tyre pёrkatёs. Ky Komitet mund t’i ftojё 
agjencitё e specializuara, Fondin e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët dhe organet e 
tjera të Kombeve të Bashkuara për t'i paraqitur raporte mbi zbatimin e Konventёs në 
sektorёt që kanë të bёjnё me fushёn e veprimtarisё sё tyre; 

(b) Komiteti u transmeton agjencive të specializuara, Fondit të Kombeve të 
Bashkuara për Fëmijët dhe organeve të tjera kompetente, në rast se e sheh të 
nevojshme, çdo raport të shteteve palë, që pёrmban një kёrkesё ose që tregon një 
nevojё për kёshilla ose ndihmё teknike, sё bashku me vёrejtjet dhe sugjerimet e 
Komitetit, në rast se ka të tilla;  

(c) Komiteti mund t'i rekomandojё Asamblesё sё Pёrgjithshme, që t'i kёrkojё 
Sekretarit të Pёrgjithshёm, të ndёrmarrё në emёr të tij studime për çёshtje të veçanta, 
që kanë të bёjnё me të drejtat e fëmijës; 

(ç) Komiteti mund të bëjë sugjerime dhe rekomandime të pёrgjithshme, të bazuara 
në të dhёnat e marra në zbatim të neneve 44 dhe 45 të kёsaj Konvente. Kёto sugjerime 
dhe rekomandime të natyrёs sё pёrgjithshme i transmetohen çdo shteti palë të 
interesuar dhe i përcillen për dijeni Asamblesё sё Pёrgjithshme, të shoqёruara, në rast 
se ka të tilla, me vёrejtjet e shteteve palë. 

PJESA E TRETË 

Neni 46 

Kjo Konventë është e hapur për nёnshkrimin e të gjitha shteteve.  

Neni 47 

Kjo Konventë i nёnshtrohet ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit depozitohen 
pranё Sekretarit të Pёrgjithshёm tё Organizatёs sё  Kombeve të Bashkuara. 



Neni 48 

Kjo Konventё do të qёndrojё e hapur për aderimin e çdo shteti. Instrumentet e 
aderimit depozitohen pranё Sekretarit tё Pёrgjithshёm të Organizatёs sё Kombeve të 
Bashkuara. 

Neni 49 

1. Kjo Konventë hyn në fuqi ditёn e tridhjetё pas datёs sё depozitimit pranё 
Sekretarit të Pёrgjithshёm të Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara, të instrumentit të 
njёzetё të ratifikimit ose tё aderimit. 

2. Për secilin shtet që ratifikon këtë Konventë ose qё aderon në të, pas depozitimit 
të instrumentit të njёzetё të ratifikimit ose tё aderimit, Konventa hyn në fuqi ditёn e 
tridhjetё pas depozitimit nga ky shtet, të instrumentit të tij të ratifikimit ose tё aderimit. 

Neni 50 

1. Çdo shtet palë mund të propozojё një amendament dhe të depozitojё tekstin 
pranё Sekretarit të Pёrgjithshёm tё Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara. Sekretari i 
Pёrgjithshem ua komunikon pastaj amendamentin e propozuar shteteve palë, duke 
kёrkuar që t’i bёjnё të ditur nёse janë për thirrjen e një konference të shteteve palë për 
shqyrtimin e propozimit dhe për votimin. Nёse brenda katёr muajve pas datёs sё kёtij 
komunikimi, të paktёn një e treta e shteteve palë shprehen për thirrjen e një konference 
të tillë, Sekretari i Pёrgjithshёm thёrret konferencёn nёn patronazhin e Organizatёs sё 
Kombeve të Bashkuara. Çdo amendament i miratuar nga shumica e shteteve palë të 
pranishёm dhe votues në konferencё i paraqitet për miratim Asamblesё sё 
Pёrgjithshme, 

2. Njё amendament i miratuar në përputhje me paragrafin 1 të kёtij neni, hyn në 
fuqi pasi ta ketё miratuar Asambleja e Pёrgjithshme e Kombeve të Bashkuara dhe ta 
kenё pranuar dy të tretat e shteteve palë. 

3. Kur një amendament hyn në fuqi, ai bёhet i detyrueshёm për të gjitha shtetet 
palë, që e kanë pranuar dhe shtetet e tjera që mbeten të lidhura me dispozitat e kёsaj 
Konvente dhe me të gjitha amendamentet e mёparshme të pranuara prej tyre. 

Neni 51 

1. Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara merr dhe ua 
dёrgon të gjitha shteteve tekstin e rezervave të bёra nga shtetet në çastin e ratifikimit 
ose të aderimit.  

2. Nuk lejohet asnjë rezervё e papajtueshme me objektin dhe qёllimin e kёsaj 
Konvente. 



3. Rezervat mund të tёrhiqen kurdoherё, nёpёrmjet njoftimit drejtuar Sekretarit të 
Pёrgjithshёm të Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara i cili informon për këtë të gjitha 
shtetet palë në Konventë. Njoftimi hyn në fuqi ditёn kur kёtё e ka marrё Sekretari i 
Pёrgjithshёm. 

Neni 52 

Çdo shtet palë mund ta denoncojё këtë Konventë me anё të një njoftimi me 
shkrim drejtuar Sekretarit të Pёrgjithshёm të Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara. 
Denoncimi hyn në fuqi një vit pas datёs kur njoftimin e ka marrё Sekretari i 
Pёrgjithshёm. 

Neni 53 

Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara caktohet si 
depozitues i kёsaj Konvente. 

Neni 54 

Origjinali i kёsaj Konvente, bërë në gjuhёt arabe, kineze, angleze, frënge, ruse 
dhe spanjolle, me vlerё të barabartё, depozitohet pranë Sekretarit të Pёrgjithshёm të 
Organizatёs sё Kombeve të Bashkuara.  

PËR VËRTETIM, personat e nёnshkruar tё plotёfuqishёm e tё ngarkuar 
ligjёrisht nga qeveritё pёrkatёse, nёnshkruan kёtё Konventё. 
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