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Pravni okvir človekovih pravic 

 

Človekove pravice niso vsebovane samo v Splošni deklaraciji človekovih pravic. Urejene so v 

mnogih dokumentih, ki so jih oblikovale mednarodne ali regionalne organizacije, in v številnih 

predpisih, ki jih sprejemajo posamezne države.  

 

Na mednarodni in regionalni ravni se države združujejo v skupine, ki nato oblikujejo 

sporazume o problematiki človekovih pravic. Sporazumi so lahko 

 pravno obvezujoči (pakti, konvencije) ali  

 pravno neobvezujoči (deklaracije). 

 

Dokumenti o spoštovanju človekovih pravic lahko nastanejo tudi na nacionalni ravni oziroma 

ravni posamezne države kot rezultat sporazuma med državo in njenimi državljani ter drugimi 

državljani in kot taki predstavljajo prvenstveno obvezo države do njenih prebivalcev. Ti 

sporazumi so lahko: ustava, zakoni in drugi predpisi.  

 

 

Mednarodna raven 

 

Za uresničevanje človekovih pravic na mednarodni ravni skrbijo Združeni narodi, ki povezujejo 

193 držav in na ravni katere obstaja več kot 100 dokumentov s področja človekovih pravic.  

 

 

Mednarodna listina človekovih pravic 

 

Najpomembnejši in najbolj široko sprejet dokument o človekovih pravicah je nedvomno 

Splošna deklaracija človekovih pravic. Čeprav Splošna deklaracija človekovih pravic sama po 

sebi ni pravno zavezujoč dokument, je danes pogosto citirana kot zavezujoča in je temelj 

sprejetega mednarodnega pravnega reda. S sprejetjem Mednarodnega pakta o državljanskih in 

političnih pravicah in Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah so 

tudi človekove pravice postale pravno zavezujoče. Oba dokumenta sta stopila v veljavo leta 

1976 in sta najpomembnejša dokumenta pravno zavezujoče narave ter tako rekoč svetovne 

uporabe - prvi dokument, o državljanskih in političnih pravicah, je do danes sprejelo 167, 

drugega, o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, pa 160 držav.  
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Mednarodno listino človekovih pravic tako sestavljajo: 

 Splošna deklaracija človekovih pravic, 

 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in  

 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 

 

  

Devet najpomembnejših dokumentov 

 
K Mednarodni listini človekovih pravic je bilo sprejetih še sedem sporazumov, ki skupaj 

predstavljajo devet najpomembnejših dokumentov o človekovih pravic. Sporazumi naslavljajo: 

 posamezne pravice: državljanske in politične pravice; ekonomske, socialne in kulturne 

pravice; prepoved mučenja in nečloveškega ravnanja; in 

 skupine: manjšine, ženske, otroci, delavce migrante, priprte osebe in invalide. 

 

Devet najpomembnejših dokumentov o človekovih pravicah na ravni Združenih narodov: 

1. Mednarodna konvencija o odpravi vseh vrst rasne diskriminacije  

2. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah  

3. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah  

4. Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk  

5. Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim 

ali ravnanju  

6. Konvencija o otrokovih pravicah  

7. Mednarodna konvencija o varstvu pravic delavcev migrantov in družin 

8. Mednarodna konvencija za zaščito vseh oseb pred prisilnim izginotjem 

9. Konvencija o pravicah invalidov 

 

Vse države članice Združenih narodov so se zavezale spoštovati vsaj eno izmed devetih 

osnovnih mednarodnih sporazumov o človekovih pravicah. Več kot 80 odstotkov članic pa se je 

zavezalo spoštovati štiri ali več sporazumov. 

 

 

Regionalna raven 

 

Na regionalni ravni je bila v Evropi v okviru Sveta Evrope, ki trenutno velja za najbolj razvit 

regionalni sistem in združuje 47 držav, za spoštovanje človekovih pravic sprejeta Evropska 
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konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, znana kot Evropska konvencija 

človekovih pravic. Evropska konvencija človekovih pravic zagotavlja uresničevanje 

državljanskih in političnih pravic.  

 

Obstajajo še druge regionalne ureditve:  

 Afriška: Afriška listina človekovih pravic in pravic ljudstev 

 Ameriška: Ameriška konvencija o človekovih pravicah 

 

 

Nacionalna raven 

 

Odgovornost za spoštovanje, uresničevanje in varstvo človekovih pravic na nacionalnih ravneh 

so primarno odgovorne posamezne države oziroma vlade. Dokumenti, sprejeti na nacionalni 

ravni, so ključnega pomena za uživanje človekovih pravic v vsaki državi. V Republiki Sloveniji 

je to Ustava Republike Slovenije, ki zagotavlja tako državljanske in politične, kot ekonomske, 

socialne in kulturne pravice. 
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