
 

 

10 декември  Международен 
Ден за човешки права 

 

На 10 декември 1948 година е подписана 

Всеобщата декларация за правата на 

човека, а две години по-късно тази дата се 

превръща в международен ден на правата 

на човека. 

 

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА 
НА ЧОВЕКА 

ПРЕАМБЮЛ 

Като взе предвид, че признаването 

на достойнството, присъщо на всички 

членове на човешкия род, на техните 

равни и неотменими права представлява 

основа на свободата, справедливостта и 

мира в света. 

Като взе предвид, че 

пренебрегването и неуважаването на 

правата на човека доведоха до варварски 

деяния, които потресоха съвестта на 

човечеството, и че създаването на един 

свят, в който хората ще се радват на 

свобода на словото и убежденията си и 

ще бъдат свободни от страх и лишения 

бе провъзгласено за най-съкровения 

стремеж на човека. 

Като взе предвид, че е необходимо 

правата на човека да бъдат закриляни от 

закона така, че човек да не бъде 

принуждаван да прибягва към бунт срещу 

тиранията и потисничеството, като 

последен изход. 

Като взе предвид, че е необходимо 

да се насърчава развитието на 

приятелски отношения между народите, 

Като взе предвид, че народите на 

Oбединените нации потвърдиха в Устава 

своята вяра в основните права на човека, 

в достойнството и стойността на 

човешката личност, в равноправието на 

мъжете и жените, и обявиха своята 

решимост да насърчават обществения 

напредък и по-добро жизнено равнище 

при по-голяма свобода. 

Като взе предвид, че държавите-

членки се задължиха да постигнат в 

сътрудничество с Oрганизацията на 

Oбединените нации, всеобщо уважение и 

зачитане на правата на човека и неговите 

основни свободи,. 

Като взе предвид, че общото 

разбиране на тези права и свободи е от 

най-голямо значение за пълното 

осъществяване на този обет. 

 

OБЩOТO CЪБРAНИE  

провъзгласява тази  

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА 

ЧОВЕКА 

Член 1 

Всички хора се раждат свободни и 

равни по достойнство и права. Те са 

надарени с разум и съвест и следва да се 

отнасят помежду си в дух на братство. 

Член 3 

Всеки има право на живот, свобода 

и лична сигурност. 

 



 

 

Член 5 

Никой не трябва да бъде подлаган 

на изтезания или на жестоко, нечовешко 

или унизително третиране. 

Член 6 

Bсеки човек, където и да се 

намира, има право на признаване на 

неговата правосубектност. 

Член 7 

Всички хора са равни пред закона и 

имат право, без каквато и да е 

дискриминация, на еднаква закрила от 

закона. Всички хора имат право на 

еднаква защита срещу каквато и да е 

дискриминация, нарушаваща тази 

Декларация, както и срещу всяко 

подбуждане към дискриминация. 

Член 12 

Никой не трябва де бъде подлаган 

на произволна намеса в личния му живот, 

семейството, жилището и 

кореспонденцията, нито на посегателства 

върхy неговата чест и добро име. Всеки 

човек има право на закрила от закона 

срещу подобна намеса или 

посегателства. 

 

 

Член 17 

1. Всеки човек има право на 
собственост, индивидуално или 
съвместно с други лица. 

2. Никой не трябва да бъде 
произволно лишен от своята собственост. 

Член 18 

Всеки човек има право на свобода 

на мисълта, съвестта и религията; това 

право включва правото да смени 

религията или убежденията си, както и 

свободата да изповядва религията или 

убежденията си, индивидуално или 

колективно, публично или частно, чрез 

обучение, обреди, богослужение и 

ритуали. 

Член 19 

Всеки човек има право на свобода 

на убеждение и на изразява-нето му; тази 

свобода включва правото 

безпрепятствено да се придържа към 

своите убеждения, както и правото да 

търси, да получава и да разпространява 

информация и идеи чрез всички средства 

и без оглед на държавните граници. 

Член 26 

1. Всеки човек има право на 
образование. Образованието трябва да 
бъде безплатно, поне що се отнася до 

началното и основното образование. 
Началното образование трябва да бъде 
задължително. Техническото и 
професионалното образование трябва да 
бъдат общодостъпни, а висшето 
образование трябва да бъде еднакво 
достъпно за всички на основата на 
техните способности. 

2. Образованието трябва да бъде 
насочено към цялостно развитие на 
човешката личност и засилване на 
уважението към правата на човека и 
основните свободи. То трябва да 
съдейства за разбирателството, 
търпимостта и приятелството между 
всички народи, расови или религиозни 
групи, както и за осъществяване 
дейността на Организацията на 
Обединените нации за поддържане на 
мира. 

3. Родителите имат право, с 
приоритет, да избират вида образование, 
което да получат техните деца. 

Член 30 

Нищо в тази Декларация не може 

да бъде тълкувано като предоставящо 

право на дадена държава, група или лице 

да се занимават с каквато и да е дейност 

или да извършват действия, насочени 

към унищожаване на правата и 

свободите, провъзгласени в нея. 


