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 “Сви људи су рођени слободни и са 

једнаким достојанством и правима” 

 “Људска права и основне слободе су права 

сваког појединца произашла из људских 

права и способности” 

 “Људским правима сматрају се 

загарантована права појединца на заштиту 

од државе, права која му припадају на 

основу његовог бивствовања као 

човјека”... 
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 Филозофски корјени (античка грчка 
филозофија, Џон Лок,...) 

 Политичко остварење у оквиру националних 
држава (1215. – “Magna Charta Libertatum; 
1628. – “Petition if Rights”; САД – Каталог 
људских права, према идејама Џона Лока; 
1789. – Француска револуција: “Повеља о 
људским и грађанским правима” 

 Универзално политичко остварење 
(Уједињене нације) – Повеља Уједињених 
нација (26. јуни 1945); Општа повеља о 
људским правима – укидање противрјечности 
универзалног захтјева и националног захтјева 
људских права (10. децембар 1948)  
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Право на живот 

 

Право на слободан развој личности 

 

Право на приватно власништво 
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Слобода мишљења и изражавања 

 

Слобода штампе 

 

Слобода удруживања и окупљања 

 

Право на петицију 

 

 Гласачко право 
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Право на образовање 

 

Право на рад 

 

Право на социјална удруживања 

 

Право на економска удруживања 
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Право на мир 

 

Право на развој 

 

Право на заштиту околине 
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 Уједињене нације (1945, 1948) 

 УН: санкционисање кршења људских права 

– “дежурни кривац” 

Међународне невладине организације 

 УН-ове комисије, подкомисије и одбори 

(права дјеце, спречавање дискриминације 

жена,...) 

 1993. – уведена функција Високог комесара 

за људска права 
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Живот 

Слобода и лична безбједност 

Приватност, лични и породични живот 

Нико не може бити подвргнут мучењу, 

свирепом кажњавању,... 

Незаконито лишавање слободе је кажњиво 

 Једнака заштита својих права пред судом 

Право на жалбу 

Право на накнаду штете 
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Праведно суђење оптуженом за кривично 

дјело 

Право на одбрану 

Не кажњавати за дјело које није претходно 

предвиђено као кажњиво дјело 

Слободно кретање по територији 

Слобода и тајност дописивања 

 Заштита података о личности 

Стан је неповредив 

Слобода мисли и опредјељења 
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 Слобода штампе 

Научно, културно и умјетничко стварање 

 Слобода вјероисповјести 

 Са навршених 18. год. право бирати и бити 
биран 

Мирно окупљање и јавни протест 

Политичко организовање и дјеловање 

Право на изношење мишљење о раду 
државних и других органа (петиције, 
приједлози, добијање повратне 
информације,...) 
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 Учествовање у обављању јавних послова 

Слобода изражавања (језик и писмо) 

Право на здраву животну средину 

Породица, мајка и дијете имају посебну 

заштиту 

Свако има право на заштиту здравља 

Свако има право на школовање под 

једнаким условима 

Свако има право на рад и слободу рада 

Право на ограничено радно вријеме 
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Слобода синдикалног организовања и 

дјеловања 

Право на штрајк 

Право на социјално осигурање 

Свако је дужан да се придржава Устава и 

закона 

Свако је дужан да другом пружи помоћ у 

невољи 

Права и слободе не могу се одузети ни 

ограничити  
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