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GRADIVO št. 2

Zgodovina človekovih pravic

Kirov valj (539 pr. n. št.)

Leta 539 pr. n. št. je prvi kralj Perzije (današnjega Irana) Kir Veliki zavzel antično mesto Babilon na
območju današnjega Iraka. Kirove odločbe, zapisane na valju, ki se je ohranil do danes, so izrednega
pomena za človeštvo in veljajo za prvo svetovno listino človekovih pravic. Kir je osvobodil sužnje,
razglasil, da imajo vsi pravico, da si svobodno izberejo vero, med drugim pa je uvedel tudi rasno
enakost.

Velika listina svoboščin – Magna Carta (1215)

Leta 1215 je angleški kralj Ivan kršil precej starih zakonov in običajev, ki so veljali v Angliji. Nekaj
njegovih podanikov ga je prisililo k podpisu Magne Carte, Velike listine svoboščin, na podlagi katere
je moral spoštovati nekatere pravice. Med njimi je bila pravica Cerkve, da se vlada ne vmešava v
njene zadeve, pravica vseh svobodnih državljanov do lastništva in dedovanja imetja ter do zaščite
pred prevelikimi davki. Vdove so dobile pravico, da se jim ni treba ponovno poročiti, hkrati pa so bila
določena načela o ustreznem postopku in enakosti pred zakonom. Prepovedano je bilo
podkupovanje in nepošteno ravnanje uradnikov.

Peticija pravic (1628)

Peticijo pravic je leta 1628 pripravil angleški parlament ter jo poslal kralju Karlu I. kot izjavo o
državljanskih svoboščinah. Parlament je namreč zavrnil financiranje nepriljubljene kraljeve zunanje
politike, zaradi česar je kraljeva vlada zahtevala prisilna posojila in kot varčevalni ukrep vojake
nastanila na domovih ljudi. Samovoljne aretacije in zaporne kazni zaradi nasprotovanja tej politiki so
v Parlamentu zanetile silovito sovražnost do kralja. Peticija pravic, za katero je dal pobudo sir Edward
Coke, je izpostavila štiri načela: (1) brez soglasja Parlamenta ni mogoče uvesti novih davkov; (2)
nobenega državljana se ne sme brez dokazanega vzroka poslati v zapor; (3) vojaki ne smejo biti
nastanjeni pri državljanih in (4) v času miru se ne sme uporabljati vojaškega prava.

Deklaracija neodvisnosti Združenih držav Amerike (1776)

Deklaracija neodvisnosti, ki jo je leta 1776 sprejel kongres Združenih držav Amerike, je bila
pravzaprav formalna utemeljitev neodvisnosti od Velike Britanije. V deklaraciji sta bili poudarjeni dve
vprašanji: pravice posameznika in pravica do revolucije. Ti ideji sta se močno zasidrali med
Američani, se razširili po svetu in vplivali zlasti na francosko revolucijo.
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Listina pravic (1791)

Ustava Združenih držav Amerike je bila napisana leta 1787. Prvih deset členov ustave – Listina pravic
– je začelo veljati 15. decembra 1791; z njimi so se omejila pooblastila zvezne vlade Združenih držav
in zaščitile pravice vseh državljanov, prebivalcev in obiskovalcev na ameriškem ozemlju. Listina
pravic ščiti svobodo govora, svobodo veroizpovedi, pravico do posesti in nošnje orožja, pravico do
zbiranja in pravico do peticij. Prepoveduje neutemeljene preiskave in zaplembe, kruto in nenavadno
kaznovanje in prisilno samoobtožbo. Pod pravno zaščito, ki jo zagotavlja, sodi tudi prepoved zvezni
vladi, da bi komur koli odvzela življenje, svobodo ali imetje brez ustreznega pravnega postopka.
Listina določa, da je v zveznih kazenskih zadevah za kaznivo dejanje, ki se kaznuje s smrtno kaznijo,
ali za sramotno hudodelstvo potrebna obsodba velike porote, poleg tega pa zagotavlja hitro javno
sojenje z nepristransko poroto v okrožju, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, in prepoveduje
ponovno sojenje v isti stvari.

Deklaracija o pravicah človeka in državljana (1789)

Namen deklaracije o pravicah človeka in državljana je bil odpraviti tradicionalno dedno monarhijo in
jo nadomestiti z novimi institucijami, ki bodo temeljile na načelih razsvetljenstva, filozofskega
gibanja v 18. stoletju. Leta 1789 je francosko ljudstvo izzvalo odpravo monarhije, s čimer je bilo vse
pripravljeno za ustanovitev prve francoske republike, kmalu pa je sledila deklaracija o pravicah
človeka in državljana. Deklaracija razglaša, da se vsem državljanom zagotovijo pravice „svobode,
lastnine, varnosti in odpora zoper zatiranje“. Določa, da potrebnost zakona izhaja iz tega, da „ima
izvrševanje naravnih pravic slehernega človeka zgolj tiste meje, ki drugim udom družbe zagotavljajo
te iste pravice“. Po deklaraciji je zakon „izraz obče volje“, katerega namen je spodbujati to enakost
pravic in prepovedovati „zgolj dejanja, ki so za družbo škodljiva.“ Deklaracija govori o svobodi, ki
pomeni svobodo veroizpovedi, svobodo tiska in svobodo pred nerazumnimi odločitvami vlade (npr.
mučenjem, cenzuro).

Prva ženevska konvencija (1864)

Leta 1864 se je šestnajst evropskih in več ameriških držav na povabilo švicarskega zveznega sveta in
pobudo ženevskega odbora udeležilo konference v Ženevi. Namen diplomatske konference je bil
sprejeti konvencijo o oskrbi ranjencev v spopadih. Glavna načela te konvencije, ki so jih povzele
kasnejše ženevske konvencije, določajo, da je treba brez razlik poskrbeti za ranjeno in bolno vojaško
osebje, spoštovati prevoze zdravstvenega osebja in opreme ter jih označiti s posebnim znakom
rdečega križa na beli podlagi.

Združeni narodi (1945)

Ko se je bližal konec druge svetovne vojne, so bila mesta po Evropi in Aziji v kadečih se ruševinah. Na
milijone ljudi je umrlo, ostalo brez domov ali trpelo lakoto. Aprila 1945 so se v San Franciscu srečali
delegati iz petdesetih držav, polni upanja in optimizma. Cilj konference Združenih narodov je bil
ustanoviti mednarodni organ, ki bi deloval za mir in preprečeval vojne v prihodnje. Cilji organizacije
so bili navedeni v preambuli predlagane listine: „Mi, ljudstva Združenih narodov, smo odločeni
obvarovati prihodnje rodove pred strahotami vojne, ki je dvakrat v življenju naše generacije
človeštvu prizadejala nepopisno trpljenje.“ Ustanovna listina nove Organizacije Združenih narodov je
začela veljati 24. oktobra 1945, ta dan pa se vsako leto praznuje kot dan Združenih narodov.
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Evropska konvencija o človekovih pravicah (1953)

Evropska konvencija o človekovih pravicah je začela veljati leta 1953. To je predstavlja prvi
instrument, ki je uveljavil nekatere pravice iz Splošne deklaracije človekovih pravic in s katerim so te
pravice postale zavezujoče. V Strasbourgu je bil vzpostavljen tudi mehanizem varstva, s pomočjo
katerega naj bi preiskovali domnevne kršitve ter zagotavljali, da države pogodbenice spoštujejo svoje
obveznosti na podlagi konvencije. V tem kontekstu je bilo leta 1959 ustanovljeno Evropsko sodišče
za človekove pravice. Vsakdo, ki meni, da je država pogodbenica kršila njegove pravice iz konvencije,
lahko zadevo predloži temu sodišču. Sodbe, ki ugotovijo obstoj kršitev, so za posamezne države
zavezujoče in jih morajo izvršiti.

Vir: Evropsko sodišče za človekove pravice
http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts


