


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Ponieważ uznanie przyroǳone godności oraz równych i niezbywalnych praw wszyst-
kich członków roǳiny luǳkie stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i poko u na
świecie;

ponieważ brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowaǳiły do czynów
barbarzyńskich, które wstrząsnęły sumieniem luǳkości, a nade ście świata, w którym
istoty luǳkie będą korzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu
i niedostatku, zostało ogłoszone ako na wyższy cel człowieka,

ponieważ istotne est, by prawa człowieka były chronione przez przepisy prawne, aby
człowiek nie był zmuszony, doprowaǳony do ostateczności, uciekać się do buntu prze-
ciwko tyranii i uciskowi,

ponieważ est istotne popieranie rozwo u przy aznych stosunków mięǳy narodami,
ponieważ Ludy Narodów Z ednoczonych potwierǳiły na nowo w Karcie swą wiarę

w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby luǳkie , oraz w równe prawa
mężczyzn i kobiet, ak również swe zdecydowanie popierać postęp społeczny i poprawę
warunków życia w większe wolności,

ponieważ Państwa Członkowskie, we współǳiałaniu z Organizac ą Narodów Z edno-
czonych, zobowiązały się zapewnić popieranie powszechnego poszanowania i przestrze-
gania praw człowieka i podstawowych wolności,

ponieważ ednakowe rozumienie (ang. common understanding; anc. une conception
commune) tych praw i wolności ma na wyższe znaczenie dla pełnego zrealizowania tego
zobowiązania,

Zgromaǳenie Ogólne
Ogłasza ninie szą Powszechną Deklarac ę Praw Człowieka ako wspólny standard

(ang. commom standard; anc. l’ideal commun) do osiągnięcia przez wszystkie ludy i wszyst-
kie narody, tak aby każda ednostka i każdy organ społeczny, ma ąc stale na wzglęǳie ni-
nie szą Deklarac ę, dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do zapewnienia poszanowania
tych praw i wolności, ak również do zabezpieczenia, poprzez rozwó środków o charak-
terze kra owym i mięǳynarodowym, ich powszechnego i skutecznego uznania i prze-
strzegania, tak pośród ludów Państw Członkowskich, ak też pośród ludów terytoriów
zna du ących się pod ich urysdykc ą.
 
Wszystkie istoty luǳkie roǳą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obda-
rzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wza emnie
w duchu braterstwa.
 
Każda osoba est uprawniona do korzystania ze wszystkich praw i wolności ogłoszonych
w ninie sze Deklarac i bez akie kolwiek różnicy, zwłaszcza ze względu na rasę, kolor
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skóry, płeć, ęzyk, religię, poglądy polityczne lub akiekolwiek inne, pochoǳenie na-
rodowe lub społeczne, ma ątek, uroǳenie lub akąkolwiek inną sytuac ę (ang. or other
status; anc. ou de toute autre situation).

Ponadto, nie powinno się czynić żadnego rozróżnienia na podstawie statusu politycz-
nego, prawnego lub mięǳynarodowego kra u lub terytorium, do którego dana osoba
przynależy, bez względu na to, czy ów kra lub terytorium est niepodległe, powiernicze,
zależne albo poddane akimkolwiek ograniczeniom suwerenności.
 
Każda osoba ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.
 
Nikt nie może być utrzymywany w niewolnictwie lub poddaństwie; niewolnictwo i han-
del niewolnikami są zakazane we wszelkich ich formach.
 
Nikt nie może być poddawany torturom albo okrutnemu, nieluǳkiemu lub poniża ącemu
traktowaniu lub karaniu.
 
Każdy est uprawniony do uznawania wszęǳie ego osobowości prawne .
 
Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez akie kolwiek dyskryminac i do rów-
ne ochrony prawne . Wszyscy są uprawnieni do równe ochrony przed akąkolwiek dys-
kryminac ą sprzeczną z ninie szą Deklarac ą oraz przed akimkolwiek podżeganiem do
takie dyskryminac i.

 
Każda osoba ma prawo do skutecznego odwołania się do kompetentnych sądów kra owych
przeciwko czynom narusza ącym prawa podstawowe przyznane e przez konstytuc ę lub
ustawy.
 
Nikt nie może podlegać arbitralnemu zatrzymaniu, aresztowaniu lub wygnaniu.
 
Każda osoba est uprawniona, na warunkach pełne równości, by e sprawa była sprawie-
dliwie i publicznie rozpatrzona przez niezawisły i bezstronny sąd, który zadecydu e o e
prawach i obowiązkach albo o zasadności akiegokolwiek oskarżenia w sprawie karne
skierowane przeciwko nie .
 
. Każda osoba oskarżona o czyn zabroniony korzysta z domniemania niewinności, dopóki
e wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem w procesie publicznym, w toku
którego korzysta ona z wszelkich gwaranc i koniecznych dla swe obrony.

. Nikt nie może być uznany winnym akiegokolwiek przestępstwa karnego z tytułu
akiegokolwiek ǳiałania lub zaniechania, które w czasie ego popełnienia nie stanowi-
ło czynu zabronionego zgodnie z prawem kra owym lub mięǳynarodowym. Na nikogo
też nie można nałożyć kary surowsze niż ta, która zna dowałaby zastosowanie w czasie
popełnienia czynu zabronionego.
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Nikt nie bęǳie podlegać arbitralnemu wkraczaniu w ego życie prywatne, roǳinę, miesz-
kanie lub korespondenc ę, ani też zamachom na ego honor i reputac ę. Każdy est upraw-
niony do ochrony prawne przed takim wkraczaniem lub takimi zamachami.
 
. Każda osoba est uprawniona do wolności poruszania się i osiedlania w granicach każ-
dego Państwa.

. Każda osoba est uprawniona do opuszczania akiegokolwiek kra u, włącza ąc swó
własny kra , ak również do powrotu do swego kra u.
 
. W razie prześladowania, każda osoba est uprawniona do ubiegania się o azyl i korzy-
stania z niego w innych kra ach.

. Na prawo to nie można się powoływać w razie ścigania dotyczącego w istocie prze-
stępstw pospolitych (ang. non-political crimes; anc. un crime de droit commun) albo
ǳiałań sprzecznych z Celami i Zasadami Narodów Z ednoczonych.
 
. Każda ednostka ma prawo do obywatelstwa.

. Nikogo nie można arbitralnie pozbawiać ego obywatelstwa ani też prawa do zmiany
ego obywatelstwa.

 
. Pełnoletni mężczyźni i kobiety, bez akichkolwiek ograniczeń ze względu na rasę, naro-
dowość lub religię, ma ą prawo do zawierania związku małżeńskiego i zakładania roǳiny.
Korzysta ą oni z równych praw co do zawierania małżeństwa, w czasie ego trwania i po
ego rozwiązaniu.

. Małżeństwo może być zawarte wyłącznie na podstawie dobrowolne i pełne zgody
przyszłych małżonków.

. Roǳina est naturalną i podstawową komórką społeczeństwa oraz est uprawniona
do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa.
 
. Każda osoba ma prawo do własności, zarówno indywidualnie, ak i wespół z innymi.

. Nikogo nie można pozbawiać arbitralnie ego własności.

 
Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obe mu e wol-
ność zmiany swe religii lub przekonań, ak również wolność manifestowania swe religii
lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez
nauczanie, praktyki religĳne, sprawowanie kultu i rytuałów.
 
Każda ednostka ma prawo do wolności poglądów i wypowieǳi; prawo to obe mu e nie-
skrępowaną wolność posiadania poglądów oraz poszukiwania, otrzymywania i przekazy-
wania informac i oraz idei, wszelkimi środkami i bez względu na granice.
 
. Każda osoba ma prawo do wolności poko owego zgromaǳania się i zrzeszania się.

. Nikogo nie wolno zmuszać, aby należał do akiegoś zrzeszenia.
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. Każda osoba ma prawo do uǳiału w rząǳeniu swym kra em, bezpośrednio albo za
pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli.

. Każda osoba korzysta z prawa dostępu, na warunkach równości, do służby publicz-
ne w swoim kra u.

. Wola ludu ma być podstawą właǳy rządu; wola ta winna się prze awiać w perio-
dycznych i uczciwie przeprowaǳanych wyborach, na warunkach powszechności i rów-
ności, w głosowaniu ta nym albo w równoznacznym trybie zapewnia ącym wolność gło-
sowania.
 
Każda osoba ako członek społeczeństwa ma prawo do zabezpieczenia społecznego, ak
również est uprawniona do urzeczywistnienia, ǳięki wysiłkowi kra owemu i współpracy
mięǳynarodowe , e praw gospodarczych, soc alnych i kulturalnych, niezbędnych dla e
godności oraz dla swobodnego rozwo u e osobowości.
 
. Każdy ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, do słusznych i do-
godnych (ang. just and favourable; anc. equitables et satisfaisantes) warunków pracy, ak
również do ochrony przed bezrobociem.

. Każdy bez akie kolwiek dyskryminac i, ma prawo do równe płacy za równą pracę.
. Każdy, kto pracu e, ma prawo do słusznego i zadowala ącego wynagroǳenia (ang.

just and favourable remuneration; anc. une remuneration equitable et satisfaisante), za-
pewnia ącego emu samemu i ego roǳinie byt odpowiada ący luǳkie godności.

. Dla ochrony swych interesów, każdy ma prawo do tworzenia związków zawodowych
i przystępowania do nich.
 
Każda osoba ma prawo do odpoczynku i do czasu wolnego, a zwłaszcza do rozsądnego
ograniczenia czasu pracy oraz do okresowych płatnych urlopów.
 
. Każda osoba ma prawo do poziomu życia odpowiada ącego potrzebom zdrowia i dobro-
bytu e same i e roǳiny, włącza ąc wyżywienie, ubiór, mieszkanie, opiekę medyczną
i niezbędne świadczenia społeczne, ak również prawo do zabezpieczenia na wypadek bez-
robocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, podeszłego wieku, a także innych
przyczyn utraty środków utrzymania w następstwie okoliczności niezależnych od e woli.

. Macierzyństwo i ǳieciństwo korzysta ą z prawa do spec alne opieki i pomocy.
Wszystkie ǳieci, małżeńskie i pozamałżeńskie, korzysta ą z ednakowe ochrony soc alne .

 
. Każda osoba ma prawo do nauki. Nauczanie powinno być nieodpłatne, przyna mnie
w zakresie kształcenia podstawowego. Wykształcenie podstawowe est przymusowe. Wy-
kształcenie techniczne i zawodowe ma być powszechnie dostępne, a wykształcenie wyższe
ma być dostępne na równi dla wszystkich na podstawie rzeczywistych osiągnięć.

. Nauczanie winno mieć na wzglęǳie pełny rozwó osobowości luǳkie oraz umac-
nianie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Powinno ono służyć po-
pieraniu zrozumienia, toleranc i i przy aźni mięǳy wszystkimi narodami oraz wszystkimi
grupami rasowymi lub religĳnymi, ak również powinno wspierać ǳiałalność Narodów
Z ednoczonych dla utrzymania poko u.

. Roǳice korzysta ą z prawa pierwszeństwa, eśli choǳi o wybór roǳa u wykształ-
cenia dla swych ǳieci.
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. Każda osoba ma prawo do swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty,
do korzystania ze sztuki oraz do współuczestnictwa w postępie naukowym i płynących
zeń korzyściach.

. Każdy ma prawo do ochrony ego interesów moralnych i ma ątkowych wynika ą-
cych z akie kolwiek twórczości naukowe , literackie lub artystyczne , które est auto-
rem.
 
Każda osoba est uprawniona do porządku społecznego i mięǳynarodowego, zapew-
nia ącego możność pełnego urzeczywistnienia praw i wolności ustalonych w ninie sze
Deklarac i.
 
. Każda ednostka ma obowiązki wobec wspólnoty, bo tylko w nie możliwy est swo-
bodny i pełny rozwó e osobowości.

. W korzystaniu ze swych praw i wolności, każdy podlega edynie takim ogranicze-
niom, które są określone przez prawo, wyłącznie w celu zapewnienia należytego uznania
i poszanowania praw i wolności innych, oraz zaspoko enia słusznych wymagań moral-
ności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w społeczeństwie demokratycz-
nym.

. Te prawa i wolności w żadnym razie nie mogą być wykorzystywane wbrew Celom
i Zasadom Narodów Z ednoczonych.
 
Żadnego postanowienia w ninie sze Deklarac i nie wolno interpretować ako domnie-
mania na rzecz państwa, grupy lub osoby akiegokolwiek prawa do zaangażowania się
w akąkolwiek ǳiałalność albo do dokonania akiegokolwiek czynu zmierza ącego do
zniszczenia (ang. destruction; anc. destruction) któregokolwiek z ogłoszonych tu praw
i wolności.
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