Твій вік - твої права!
Тільки народившись, людина набуває за законом здатність мати права і нести
обов'язки - конституційні, сімейні, цивільні, трудові і т.д. Проте їх реальне здійснення
можливе лише в міру дорослішання дитини. З кожним роком обсяг твоєї дієздатності
(здатності своїми діями набувати і здійснювати права, створювати для себе обов'язки і
виконувати їх) збільшується. І так само, як посудина наповнюється рідиною до верху, так і
дієздатність стає повною з18 років і ти стаєш повнолітнім.
Вік: від 0 місяців до 14 років
Тебе називають: малолітнім.
Твоя дієздатність: часткова, тобто ти можеш вчиняти не всі угоди, а тільки дрібні
побутові правочини. Це означає, що ти можеш купувати в магазині будь-які продукти,
канцелярські товар, інші речі і предмети. Також ти можеш укладати угоди, спрямовані на
отримання вигоди, які не потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації.
У випадку, якщо ти не можеш укласти угоду, від твого імені можуть виступити батьки,
усиновителі або опікуни.
Крім того ти маєш:
- право на визнання тебе творцем об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 423 ЦК);
- право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному
завдати шкоди твоїй честі чи репутації (ст.423 ЦК);
- вимагати використання свого імені у зв’язку із використанням твору, якщо це практично
можливо, або забороняється таке використання імені (ст.438 ЦК);
- використовувати псевдонім;
- надати відкриттю, автором якого є, своє ім’я чи спеціальну назву (ст. 458 ЦК) тощо.
Незалежно від віку можеш висловлюєш свою думку про те, з ким із батьків, у разі
розірвання шлюбу в суді, ти хотів би проживати після розлучення;
Ти народився:
- ти здобуваєш право на громадянство;
- маєш право на те щоб твої батьки зареєстрували факт твого народження в органах
державної реєстрації актів цивілього стану;
- маєш право на ім'я, по батькові та прізвище.
- маєш право жити і виховуватися в сім'ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист
своїх прав і законних інтересів.
- на твоє ім'я може бути відкритий рахунок в банку.

Тобі 2 місяці :
- маєш право відвідувати ясла;
- можеш бути усиновленим.
Тобі 3 роки:
маєш право відвідувати дитячий садок.

Тобі 6 років:
- ти може вступати до дитячих громадських організації;
- ти маєш право відвідувати школу та самостійно укладати дрібні побутові правочини;

Тобі 7 років:

З цього віку ти:
- даєш згоду на зміну свого імені та прізвища;
- ти повинен сплачувати за проїзд у громадському транспорті.
Тобі 10 років:

- спільно з батьками визначаєш своє місце проживання;
Тобі 11 років:

- за вчинення особливо тяжкого злочину або в разі повторного вчинення злочину тебе
можуть направити до соціальної реабілітації.

Вік: від 14 років до 18 років.

Тебе називають: неповнолітнім.
Твоя дієздатність: ти набрав вже певний життєвий досвід, можеш усвідомлювати і
відповідати за свої вчинки. Тому закон дає тобі право самостійно розпоряджатися своїми
заробітком, стипендією та іншими доходами, здійснювати дрібні побутові і деякі інші
операції. Ти можеш вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися і здійснювати
авторські права. Також ти можеш здійснювати права автора твору науки, літератури чи
мистецтва, винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної
діяльності. Інші угоди ти можеш здійснювати за письмовою згодою батьків, усиновителів,
опікунів.

Тобі 14 років.

З цього віку ти даєш письмову згоду для виходу з громадянства України разом з
батьками за їх клопотанням.
- можеш вибирати собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються
законом. Якщо батьки проживають окремо, сам визначаєш місце свого проживання.
- ти вправі розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами;
- брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання, а також і на
самостійне одержання аліментів та розпорядження ними;
- можеш здійснювати права автора твору науки, літератури чи мистецтва, винаходи чи
іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності;
- самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом,
внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку);
- можеш працювати за згодою одного з батьків для виконання у вільний від навчання час
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- маєш право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду;
- маєш право на звернення до суду за захистом прав та інтересів своєї дитини.
Пам'ятай, що:

Підлягаєш кримінальної відповідальності за деякі злочини:
Тобі 16 років.

- ти отримуєш паспорт;
- ти маєш право змінити своє ім’я чи прізвище;- ти маєш право самостійно
влаштовуватись на роботу, яка триває не більше 36 годин на тиждень;
- ти маєш право водити мотоцикл;
- ти можеш бути визнаний повністю дієздатним, якщо працюєш за трудовим договором, у
тому числі за контрактом, або за згодою батьків, усиновителів або піклувальника
займаєшся підприємницькою діяльністю;
- можеш бути членом кооперативу;
- можеш вступити в шлюб, але за наявності поважних причин (вагітність, народження
дитини)
Пам'ятай, що: з цього моменту ти підлягаєш адміністративної відповідальності;

- ти відповідаєш за всі злочини як дорослий, але з деякими обмеженнями, наприклад, тебе
не можуть засудити до довічного ув’язнення.

Тобі виповнилося 18 років!

Вітаємо!
Ти тепер повнолітній, а це значить, що ти стаєш повністю дієздатним і можеш своїми
діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і
виконувати їх.

