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DREPTURILE OMULUI
∙     Sunt principalele conditii care permit 
fiecarei persoane sa-si dezvolte si sa-si 
foleasca cat mai eficient calitatile: 
fizice,intelectuale,socio-afective,morale si 
spirituale.
∙ Au un caracter universal: se refera la 
toate fiintele umane de pe tot globul.
∙  Prin promovarea lor se urmareste 
limitarea violentei si instaurarea armoniei 
in societate



Codul lui Hammurabi

Scris in sec XVlll i.H., oamenii nu pot fi 
torturati,inrobiti si nu li se putea 
confisca averea fara o judecata dreapta.



Aparuta in 457 i.H. stabilea 
drepturile 
cetateanului:dreptul la 
propietate,dreptul de a fi 
liber,dreptul la o judecata 
dreapta,drepul de a-si alege 
conducatorii,dreptul de a 
protesta si dreptul la 
fericire



Magna Charta,1215
∙Garanta drepturile 
noblimii si ale bisericii din 
Anglia si prevedea 
protejarea oamenilor 
simpli prin anumite legi.
∙Este primul document 
care garanteaza drepturile 
oamenilor de a nu fi 
inchisi,deposedati de 
avere sau exilati decat in 
urma unei judecati drepte



∙Consacra dreptul tuturor 
oamenilor de a nu fi inchisi 
in mod ilegal,sau,daca sunt 
privati de 
libertate,posibilitatea de a 
aparea in fata unei Curti 
pentru a dovedi ilegalitatea 
detentiei

Habeas Corpus Act, 1697



Declaratia 
Drepturilor,1689
Documentul englez 
prevedea ca oamenii nu 
pot fi privati de drepturile 
lor fundamentale nici 
chiar de un rege sau de o 
lege

Declaratia Drepturilor,1689



∙``Toti oamenii sunt egali 
din nastere sunt inzestrati 
de catre Creator cu anumite 
drepturi inalienabile,printre 
care se numara: dreptul la 
Viata,dreptul la Libertate si 
dreptul de a nazui spre 
Fericire``.

Declaratia de Independenta 
a SUA-1776



∙Proclama egalitatea dintre 
toate fiintele 
umane,libertatea religiei si 
de exprimare,precum si 
dreptul de a lua parte la 
guvernare.

Declaratia Drepturilor Omului si 
ale Cetateanului,Franta-1789



∙ARTICOLUL 16-Egalitatea in drepturi
.  Cetatenii sunt egali in fata legii si a 
autoritatilor publice,fara privilegii si fara 
discriminari.
  Nimeni nu este mai presus de lege.
   Functiile si demnitatile publice,civile sau 
militare,pot fi ocupate,in conditiile legi,de 
peroanle care au cetatenia romana si domiciliul 
in tara.
 Statul roman garanteaza egalitatea de sanse 
intre femei si barbati pentru ocuparea acestor 
functii si demnitati.
  In conditiile adeararii Romaniei la Unirea 
Europeana, cetatenii Uniunii care indeplinesc 
cerintele legii organice care au dreptul de a 
alege si de a fi alesi in autoritatile 
administratiei publice locale.



∙Egalitatea in fata legii si a autoritatilor publice
∙Accesul liber la justitie
∙Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
∙Libertatea individuala
∙Dreptul la aparare 
∙Libertatea de exprimare
∙Dreptul la vot 
∙Libertatea intrunirilor
∙Dreptul la educatie
∙Dreptul de asociere

Drepturile fundamentale ale 
cetateanului intro-o tara 

democratica







∙Drepturile omului trebuie intelese si 
exercitate in stansa corelatie cu 
responsabilitatile care decurg din ele.
∙Fiecarui drept ii corespunde o 
responsabilitate.
∙Cu cat ne vom indeplini mai bine si mai 
prompt responsabilitaile pe care le 
avem,cu atat va fi mai mare sansca 
noastra de a traii intr-o societate mai 
libera, mai dreapta, mai armonioasa

Drepturi vs Responsabilitati



VĂ MULTUMESC!


