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VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA!
!

Generalinės Asamblėjos priimta ir paskelbta 1948 m. gruodžio I 0 d. rezoliucija 21 7 A (III)!
!

Kadangi visų žmonių giminės narių prigimtinio orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas!
 yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas;!
!

kadangi žmogaus teisių nepaisymas ir niekinimas pastūmėjo vykdyti barbariškus aktus, kurie!
 papiktino žmonijos sąžinę, ir didžiausiu paprastų žmonių siekiu buvo paskelbtas pasaulio, kuriame!
 žmonės turi žodžio bei įsitikinimų laisvę ir yra išlaisvinti iš baimės ir skurdo, sukūrimas;!
!

kadangi būtina, kad žmogaus teises saugotų įstatymo galia, idant žmogus nebūtų priverstas,!
 nerasdamas jokios kitos išeities, sukilti prieš tironiją ir priespaudą;!
!

kadangi būtina skatinti draugiškų tautų santykių plėtrą;!
!

kadangi Jungtinių Tautų Chartijoje tautos vėl patvirtino savo tikėjimą pagrindinėmis žmogaus!
 teisėmis, žmogaus, kaip asmenybės, orumu ir vertybė, lygiomis moterų ir vyrų teisėmis ir pasiryžo!
 skatinti socialinę pažangą bei geresnio gyvenimo didesnės laisvės sąlygomis siekį;!
!
kadangi valstybės narės yra įsipareigojusios bendradarbiaudamos su Jungtinėmis Tautomis siekti,!
 kad_ būtų skatinama Visuotinė pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir jų būtų!
 paisoma;!
!

kadangi bendras šių teisių ir laisvių supratimas yra nepaprastai svarbus, idant šis įsipareigojimas!
 būtų visiškai įvykdytas,!
!

Generalinė Asamblėja!
!

skelbia šią Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją kaip bendrą idealą, kurio turi siekti visos tautos ,ir!
 visos valstybės, kad kiekvienas asmuo ir kiekvienas visuomenės organas, visuomet paisydami šios!
 Deklaracijos, stengtųsi pasinaudodami-mokymu ir švietimu skatinti pagarbą šioms teisėms ir!
 laisvėms ir pažangiomis nacionalinėmis bei tarptautinėmis priemonėmis užtikrinti, kad jos būtų!
!
 visuotinai ir tikrai pripažįstamos bei taikomos tiek pačių valstybių narių tautoms, tiek jų!
!
 jurisdikcijai priklausančių teritorijų tautoms.!
!

1 straipsnis!
!

Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, irjie!
 turi elgtis vienas su kitu kaip broliai.!
!


