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Декларација права човека и грађанина из Устава из 1793. 
Француски народ, уверен да су једини узроци беде у свету заборављање и 

непоштовање природних права човека, решио је да у свечаној декларацији постави ова 
света и неотуђива права, у циљу да сви грађани, будући способни да непрестано 
упоређују акте власти са циљем сваке друштвене институције, никада не дозволе себи 
да буду угњетавани и понижавани тиранијом; да би народ увек имао пред очима темеље 
своје слободе и свог благостања, судија своје дужности, законодавац сврху свог 
именовања. 

У вези са тим се у присуству највишег бића прокламује следећа декларација права 
човека и грађанина. 

1. Циљ друштва је опште благостање. Влада је установљена да гарантује човеку 
уживање његових природних и неотуђивих права. 

2. Ова права су: једнакост, слобода, сигурност и имовина. 

3. Сви су људи по природи и пред законом једнаки. 

4. Закон је слободан и свечани израз опште воље; он је исти за све, било да штити 
или кажњава. Он може наредити само оно што је праведно и корисно по друштво, а 
може забранити само оно што друштву наноси штету. 

5. Сви грађани су једнако достојни јавних запослења. Слободни народи не знају за 
друге основе стицања наклоности при избору, сем врлине и талента. 

6. Слобода је моћ која припада човеку да ради све оно што не крши права других. 
Њен принцип је природа; она влада правдом, а брани се законом. Њена морална граница 
је у максими: не чини другоме оно што не желиш да буде учињено теби. 

7.  Право на изражавање сопствених мисли и ставова путем штампе или на друге 
начине, право на мирољубива окупљања, слободно исповедање религије, не може бити 
забрањено. 

Потреба за објављивањем ових права претпоставља присуство деспотизма или 
свеже успомене на њега. 

8. Сигурност представља заштиту коју пружа друштво сваком његовом члану: за 
очување његовог живота, његових права, и његове имовине. 

 
9. Закон треба да штити јавну и личну слободу од угњетавања од стране оних 

који владају. 

10. Нико не би смео бити оптужен, ухапшен или притворен, осим у случајевима 
предвиђеним законом и у складу с прописаним процедурама. Сваки грађанин позван 
или ухваћен од стране овлашћених законом, мора се повиновати сместа; себе чини 
кривим својим отпором. 
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11. Свако дело против човека учињено без доказа и изван законом одређених 
процедура, арбитрарно је и тиранско. Онај над ким се покуша на силу извршити такво 
дело има право да одговори силом. 

12. Они који подстичу, помажу, учествују у примени или проузрокују примену 
арбитрарних правних средстава, криви су и требало би их казнити. 

13. Сваки човек се сматра невиним док се не изрекне његова кривица. Ако га је 
ипак неопходно ухапсити, сва примена сила која није неопходна да би се кривац 
притворио мора строго бити обуздана законом. 

14. Никоме не би требало судити или га казнити, ако пре тога није био саслушан 
или позван пред суд, и једино по сили раније објављеног закона. Закон који би казнио 
прекршаје почињене пре него сам ступи на снагу, био би тирански: ретроактивно 
деловање закона би било злочин. 

15. Закон треба да нареди само оне казне које су стриктно и очито неопходне: 
казне треба да одговарају преступу и да буду корисне по друштво. 

16. Уживање права на својину припада сваком грађанину, као и право да 
располаже својим добрима, приходима и плодовима свога рада и вештине. 

17. Ниједна врста рада, земљорадње, или трговине не сме бити забрањена 
грађанима. 

18. Сваки човек може да уговара надокнаду за своје услуге и своје време, али себе 
не може продавати, нити бити продат: његова личност је неотуђива. Закон не зна за 
статус слуге. Једино може постојати уговор о пружању услуга и надокнади између 
човека који ради и оног ко га запошљава. 

19. Нико не сме бити лишен ни најмањег дела своје имовине без свог пристанка, 
сем ако то захтева правно установљена јавна потреба, и то под условом претходне 
правичне надокнаде. 

20. Ниједан порез не сме бити наметнут сем у циљу опште користи. Сви грађани 
имају право да учествују у прописивању пореза, да надгледају њихову примену и да 
захтевају израду пореског извештаја. 

 
21. Друштвена помоћ је свети дуг. Друштво је дужно да помаже сиромашне 

грађаниме, како запошљавањем, тако и обезбеђивањем средстава за живот онима који 
не могу да раде. 

22. Образиовање је потребно свима. Друштво би требало да се свим својим 
моћима залаже за напредак јавног разума и да омогући образовање сваком грађанину. 

 
23. Друштвена гаранција садржана је у настојању свих да свакоме обезбеде 

уживање и одржавања права. Ова гаранција почива на националном суверенитету. 
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24. Она не може постојати уколико границе јавних функција нису јасно одређене 
законом, а одговорност свих функционера обезбеђена. 

25. Сувереност почива у народу; она је једна, недељива и неотуђива. 

26. Ниједан део народа не сме владати уместо целог народа, већ сваки део 
сувереног народа би требало да ужива право да потпуно слободно изрази своју вољу у 
скупштини. 

27. Нека свака особа која подрива суверенитет буде истог часа убијена од стране 
слободних 

људи. 

28. Народ увек има право да разматра, реформише и мења свој Устав. Једна 
генерација не може потчинити будуће генрације свом закону. 

29. Сваки грађанин има једнако право да учествује у доношењу закона и одабиру 
својих представника или извршилаца народне воље. 

30. Јавне функције су нужно привремене; оне не смеју бити сматране 
привилегијама нити наградом, већ дужношћу. 

31.  Прекршаји представника народа и њихових извршилаца никада не би смели 
да прођу некажњено. Нико не сме себе учинити изузетим од закона. 

32.  Право на подношење петиција носиоцима јавне власти никада не може бити 
забрањено, суспендовано нити ограничено. 

33. Право на отпор угњетавању проистиче из других човекових права. 

34. И када је само један његов члан угњетаван, цело друшвено биће је угњетавано. 
Када је друштвено биће угњетавано, сваки његов члан је угњетаван. 

35. Када влада нарушава права народа, побуна је за народ и за сваки део народа 
најсветије право и најнеопходнија дужност. 
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