
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS 
Article 1 
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de 
consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 

Article 2 
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, 
color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, 
fortuna, naixement o altra condició. 
A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del 
territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració 
fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania. 

Article 3 
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. 

Article 7 
Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots 
tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra 
qualsevol incitació a una tal discriminació. 

Article 8 
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari 
contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei. 

Article 9 
Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament. 

Article 10 
Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia 
per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a 
l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal. 

Article 11 
1. Tots els acusats d'un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva innocència fins que no es 
provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les 
garanties necessàries per a la seva defensa. 
2. Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ésser 
comesos no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena 
superior a l'aplicable en el moment de cometre el delicte. 

Article 12 
Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu 
domicili o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la 
protecció de la llei contra tals intromissions o atacs. 

Article 14 
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n. 
2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per 
delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides. 

Article 19 
Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a 
causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per 
qualsevol mitjà i sense límit de fronteres. 

Article 20 
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. 
2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació 


