
VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

PREAMBULA

Pretože uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých 
členov
ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete;
pretože ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom 
urážajúcim
svedomie ľudstva a že vybudovanie sveta, v ktorom sa budú ľudské bytosti zbavené 
strachu a
núdze tešiť slobode prejavu a viery, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudstva;
že je nevyhnutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek donútený
uchyl'ovať sa, ked' už všetko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku;
že je nevyhnutné podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi; že ľud 
Spojených
národov zdôraznil v Charte znovu svoju vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť 
a hodnotu
ľudskej osobnosti, v rovnaké práva mužov a žien a že sa rozhodol podporovať 
sociálny pokrok a
vytvoriť lepšie životné podmienky vo väčšej slobode;
že členské štáty prevzali záväzok zaručiť v spolupráci s Organizáciou spojených 
národov
všeobecné uznávanie a zachovanie ľudských práv a základných ľudských slobôd a
že rovnaké chápanie týchto práv a slobôd má nesmierny význam pre dokonalé splnenie 
tohto
záväzku;

VALNÉ ZHROMAŽDENIE VYHLASUJE

túto Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako spoločný cieľ pre všetky národy a pre 
všetky
štáty, aby sa každý jednotlivec a každý orgán spoločnosti, majúc túto deklaráciu 
stále na
mysli, snažil vyučovaním a výchovou rozšíriť úctu k týmto právam a slobodám a 
zabezpečiť
postupnými opatreniami vnútroštátnymi aj medzinárodnými ich všeobecné a účinné 
uznávanie
a zachovávanie tak medzi ľudom členských štátov samotných, ako aj medzi ľudom 
území,
ktoré sú pod ich právomocou.

Článok 1 Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Sú 
obdarení rozumom
a svedomím a majú sa k sebe správať v duchu bratstva.

Článok 2

(1) Každý je oprávnený na všetky práva a slobody, ktoré stanovuje táto deklarácia, 
bez
akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického 
alebo iného
zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného 
postavenia.
(2) Ďalej sa nesmie robiť nijaký rozdiel z dôvodu politického, právneho alebo 
medzinárodného
postavenia krajín, alebo území, ku ktorým osoba prináleží, či ide o krajinu alebo 
územie
nezávislé, poručnícke, nesamosprávne alebo podrobené inému obmedzeniu suverenity.

Článok 3 Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.

Článok 4 Nikoho neslobodno držať v otroctve alebo nevoľníctve; všetky formy 
otroctva a
obchodu s otrokmi sú zakázané.


