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DEKLARACJI
PRZYJĘTA W DRODZE KONSENSUSU 
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 

Deklaracja opiera się na prawie międzynarodowym jest do niego dostosowana i odzwierciedla 
zawarte w nim regulacje istotne dla promowania, ochrony i obrony praw człowieka.

KIM SĄ OBROŃCY?

Są to zwykli mężczyźni i kobiety walczący o poszanowanie praw człowieka, 
w tym wolności słowa, praw kobiet, praw ludności tubylczej lub praw gejów, 
lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych. Mogą  działać niezależnie lub w 
ramach organizacji.

• rozpowszechniając informacje na temat Deklaracji o obrońcach praw człowieka
• przyczyniając się do uznania pracy obrońców praw człowieka
• zapewniając wsparcie organizacjom, które wspierają i chronią 
   obrońców praw człowieka
• działając na rzecz obrońców, którzy są narażeni na niebezpieczeństwo
• Stając się samemu obrońcą! Każdy ma prawo i obowiązek promowania i 
obrony praw człowieka.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WSPIERAĆ OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA?
 

PRAWA I OCHRONA PRZYZNANA OBROŃCOM PRAW CZŁOWIEKA

ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWA

prawo do uczestniczenia w 
publicznych przesłuchaniach i 
postępowania sądowych, tak aby 
wyrobić sobie opinię na temat ich 
zgodności z przepisami krajowymi

i międzynarodowymi 
zobowiązaniami w zakresie 
praw człowieka 

OBOWIĄZKI WSZYTKICH

prawo do obrony praw 
człowieka indywidualnie i 
we współpracy z innymi

prawo do tworzenia 
stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych

prawo do spotykania się i 
udziału w zgromadzeniach 
pokojowych

prawo do promowania 
praw człowieka w swoich 
krajach i w ujęciu lokalnym 
i globalnym

prawo do poszukiwania, 
uzyskiwania i posiadania 
informacji dotyczących 
praw człowieka

prawo do opracowywania 
i dyskutowania o nowych 
pomysłach i zasadach 
dot. praw człowieka i 
opowiadania się 
za ich przyjęciem

prawo do składania wniosków do 
właściwych organów dot. krytyki 
i propozycji mających na celu 
usprawnienie pracy tych organów 
oraz ostrzegania o 
wszelkich zagrożeniach 
wynikających z 
przestrzegania praw człowieka

prawo do składania zażaleń 
dot. oficjalnej polityki i 
aktów, które odnoszą się 
do praw człowieka, jak i 
prawo do wglądu 
do niniejszych 
zażaleń

prawo do oferowania 
i zapewniania 
wykwalifikowanej pomocy 
prawnej lub innego 
odpowiedniego wsparcia i 
pomocy w 
obronie praw 
człowieka

prawod do swobodnego 
komunikowania się 
z organizacjami 
pozarządowymi i organizacji 
międzynarodowych

prawo do korzystania ze 
środków odwoławczych

prawo do legalnego 
wykonywania swojego 
zawodu lub pracy obrońcy 
praw człowieka

prawo do ochrony zgodne 
z prawem międzynarodowym 
w przypadku udziału w 
pokojowych działaniach 
przeciwko łamaniu 
praw człowieka

prawo do reprezentowania, 
otrzymywania i 
wykorzystania zasobów 
w zakresie ochrony praw 
człowieka

ochrona, promocja i 
realizacja wszelkich praw 
człowieka

podjęcie wszelkich kroków 
aby wszystkie osoby pod 
jurysdykcją państwa mogły 
korzystać ze wszytkich 
praw człowieka oraz
podstawowych 
wolności

przyjęcie środków 
ustawodawczych i 
administracyjnych oraz 
podjęcie innych kroków, 
które zapewnią 
skuteczną 
realizację praw 
i wolności

zapewnienie skutecznych 
środków odwoławczych  
wszystkim osobom, które 
zgłaszają, że są ofiarami 
łamania praw człowieka

przeprowadzanie szybkiego 
i bezstronnego dochodzenia 
w sytuacji domniemanego 
łamania praw człowieka

podjęcie wszelkich niezbędnych 
kroków w celu zapewnienia 
wszytkim ochrony od wszelkiego 
rodzaju przemocy, groźby, odwetu,
dyskryminacji, nacisków lub 
innego niepożądanego 
działania wynikającego 
z ich pracy na rzecz 
obrony praw człowieka 

promowanie  publicznego 
zrozumienia praw 
obywatelskich, politycznych, 
gospodarczych, 
społecznych 
i kulturalnych

zapewnianie i wspieranie 
tworzenia i rozwoju 
niezależnych, państwowych 
instytucji ds. 
praw człowieka

promowanie i wspieranie 
nauki o prawach człowieka 
na wszystkich poziomach 
kształcenia 
formalnego i 
szkolenia 
zawodowego 

promowanie praw człowieka, zachowanie  
demokracji i jej instytucji oraz zakaz 
łamania praw człowieka innych osób

osoby wykonujące zawody, które 
mogą mieć wpływ na prawa człowieka, 
szczególnie policjanci, adwokaci, 
sędziowie i inni, są zobowiązani do  
ochronę niniejszych  praw

ARTYKUŁY  
1, 5, 6, 7, 8, 9,

11, 12 i 13

ARTYKUŁY
10, 11 i 18

ARTYKUŁY
2, 9, 12, 14

i 15

Deklaracja praw i obowiązków jednostek, grup i organizacji społecznych w zakresie wspierania i ochrony powszechnie uznawanych praw człowieka
i podstawowych wolności

Więcej informacji : www.protecting-defenders.org D
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JAKI JEST STATUS DEKLARACJI?
 


