
POENOSTAVLJEN ZAPIS SPLOŠNE DEKLARACIJE ČLOVEKOVIH PRVIC 

 

1. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enake pravice. 

2. Ljudje so med seboj enaki  ne glede na barvo kože, spol, narodnost, vero ali prepričanje. 

3. Vsakdo ima pravico do življenja, prostosti in osebne varnosti. 

4. Z nikomer se ne sme ravnati kot s sužnjem. 

5. Nikogar se ne sme mučiti ali poniževati. 

6. Vsakdo ima pravico, da se mu prizna sposobnost in odgovornost. 

7. Vsakdo ima pravico, da ga sodniki obravnavajo enako kot druge judi. 

8. Vsakdo ima pravico, da ga zaščitijo predstavniki države in sodišč, če je ogrožen. 

9. Nikogar se ne sme brez razloga zapreti ali izgnati. 

10. Vsakdo ima pravico, da se mu sodi javno in pravično. 

11. Vsakdo ima pravico, da velja za nedolžnega, vse dokler mu na sodišču ne dokažejo krivde. 

12. Nihče se ne sme vmešavati v človekovo zasebno življenje in v njegovo družino. Nihče ne   
sme vstopati v njegovo stanovanje. 

13. Vsakdo lahko potuje in stanuje, kjer želi. 

14. Vsakdo ima pravico do zatočišča v drugi državi, če ga v njegovi državi preganjajo. 

15. Vsakdo ima pravico do državljanstva in pravico, da spremeni državljanstvo, če to želi. 

16. Vsakdo ima pravico, da se poroči in ima družino. 

17. Vsakdo lahko ima premoženje. Tega mu nihče ne sme vzeti. 

18. Vsakdo si lahko izbere prepričanje in vero. 

19. Vsakdo ima pravico, da pove svoje mnenje in da daje in sprejema informacije. 

20. Vsakdo se lahko združuje z drugimi in udeležuje mirnih zborovanj. Nikogar se ne sme 
prisiliti, da se včlani v kakšno društvo. 

21. Vsakdo ima pravico, da sodeluje pri izbiranju tistih, ki vodijo državo, in da tudi sam sodeluje 
pri urejanju skupnih zadev ter vodenju države. 

22. Družba mora vsakogar ščititi pred pomanjkanjem, vsakomur mora tudi pomagati, da razvije 
svoje sposobnosti. 

23. Vsakdo ima pravico do dela in do plačila, ki mora biti pravično in enko za vse, ki opravljajo 
enako delo. Vsakdo se lahko včleni v sindikat. 

24. Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa. 

25. Vsakdo ima pravico do dostojnega življenjskega standarda in do pomoči v težavah, 
zdravstvenih in drugačnih. Posebej morajo biti zaščiteni vsi otroci. 



26. Vsakdo ima pravico, da se šola. Starši imajo prvo pravico, da izbirajo šole za svoje otroke. 

27. Vsakdo ima pravico, da sodeluje v razvoju kulture in znanosti ter ima od njiju korist. 

28. Države morajo biti urejene tako, da lahko državljani uresničujejo pravice, ki so navedene v 
tej deklaraciji. 

29. Vsakdo mora skrbeti, da skupnost in on sam spoštujeta pravice ter blaginjo vseh ljudi.   

30. Teh pravic ne sme nihče nikomur vzeti. 

 

 


