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Հոդված 1

Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց 
արժանապատվությամբ ու իրավունքներով։ 
Նրանք ունեն բանականություն ու խիղճ և միմյանց 
պետք է եղբայրաբար վերաբերվեն։

Հոդված 2
Ամեն ոք ունի այս Հռչակագրում բերված բոլոր 
իրավունքներն ու ազատությունները առանց որևէ 
խտրության՝ հի�ված ցեղային, մաշկի գույնի, սեռի, 
լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ 
համոզմունքների, ազգային կամ սոցիալական 
ծագման, ունեցվածքի, դասային պատկանելության 
կամ որևէ այլ կարգավիճակի վրա։
Ավելին, ոչ մի խտրականություն չպետք է լինի 
հի�ված երկրի կամ տարածքի, քաղաքական, 
իրավական, կամ միջազգային կարգավիճակի վրա, 
լինի դա անկախ, խնամարկյալ, 
ոչինքնակառավարվող կամ ինքնիշխանության որևէ 
այլ սահմանափակումով պետական 
կազմավորում, որին պատկանում է մարդը։

Հոդված 3
Յուրաքանչյուր ոք ունի ապրելու, ազատության ու 
անձի անձեռնմխելիության իրավունք։
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Մարդու իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագիր
ՄԱԿ-ի բոլոր անդամ պետություններին առաջարկված փաստաթուղթ, որն 
ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի երրորդ նստաշրջանի ժամանակ 217 A 
(III) («Մարդու իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր») որոշմամբ 1948թ. 
դեկտեմբերի 10-ին Փարիզի Շայո պալատում: Հռչակագիրը թարգմանվել է 375 
լեզուներով ու բարբառնորով և համարվում է իրավունքների առաջին գլոբալ 
սահմանումը, որով օժտված են բոլոր մարդիկ: Բաղկացած է 30 հոդվածներից և 
Տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային իրավունքների մասին միջազգային 
դաշնագրերին, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 
միջազգային դաշնագրերին հավասար երկու կամըտիր արձանագրություններով 
համարվում է Մարդու իրավունքների միջազգային օրինագծի մի մասը:

Մարդու իրավունքների նախապատմությունը
Սկզբում մարդիկ իրավունքներ ունեին միայն այն պատճառով, 
որ ինչ-որ մի խմբի, օրինակ՝  ընտանիքի, մի մասն էին: Հետո՝  
մ.թ.ա. 539թ., Կյուրոս Մեծը, գրավելով Բաբելոնը, արեց մի 
աներևակայելի բան՝  նա ազատեց բոլոր ստրուկներին: 
Ավելին, նա հայտարարեց, որ մարդիկ իրենք պետք է ընտրեն 
իրենց կրոնը: Կյուրոսի գլանը (կավե աղ յուսը, որտեղ գրվում 
էին նրա հայտարարությունները) համարվում է մարդու 
իրավունքների առաջին հռակագիրը պատմության մեջ:

[1] Մարդու իրավունքների գաղափարը արագ տարածվեց Հնդկաստանում, 
Հունաստանում և, ի վերջո, Հռոմում: Ահա կարևորագույն իրադարձությունները, 
որոնք տեղի են ունեցել այդ ժամանակից ի վեր.[1] 1215թ. Ազատությունների մեծ 
կանոնադրություն – մարդկանց տվեց նոր իրավունքներ և թագավորին ստիպեց 
ենթարկվել օրենքին: 1628թ՝  Իրավունքի մասին խնդրագիրը – ամրապնդեց 
մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները: 



Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 
1500-ականներից՝  Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, 
ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք 
է: Այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության 
մեջ՝  մնալով էապես անփոփոխ: Այն հայտնի է դարձել 1960-ականներին Lorem Ipsum բովանդակող Letraset էջերի 

թողարկման արդյունքում, իսկ ավելի ուշ համակարգչային տպագրության այնպիսի ծրագրերի թողարկման հետևանքով, 
ինչպիսին է Aldus PageMaker-ը, որը ներառում է Lorem Ipsum-ի տարատեսակներ: Whereas recognition of the inherent digni-
ty and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the 

world,Հակառակ ընդհանուր պատկերացմանը՝  Lorem Ipsum-ը այդքան էլ պատահական հավաքված տեքստ չէ: Այս տեքստի 
արմատները հասնում են Ք.ա. 45թ. դասական լատինական գրականություն. wայն 2000 տարեկան է: Ռիչարդ ՄքՔլինտոքը՝  

Վիրջինիայի Համպդեն-Սիդնեյ քոլեջում լատիներենի մի դասախոս՝  ուսումնասիրելով Lorem Ipsum տեքստի 
ամենատարօրինակ բառերից մեկը՝  consectetur-ը, և այն որոնելով դասական գրականության մեջ՝  բացահայտեց 

դրա իսկական աղբյուրը: Lorem Ipsum-ը ամրագրված է Ք.ա 45թ. Ցիցերոնի "de Finibus Bonorum et Malorum" (Չարի 
և բարու ծայրահեղությունների մասին) ստեղծագործության 1.10.32 և 1.10.33 բաժիններում: Այս գիրքը Վերածննդի 

ժամանակաշրջանում էթիկայի տեսության հայտնի աշխատություն է եղել: Lorem Ipsum-ի առաջին տողը՝  "Lorem ipsum do-
lor sit amet..", 1.10.32 բաժնից է: Հետաքրքրվողների համար ոտորև ներկայացված է 1500-ականներից ի վեր օգտագործվող 
Lorem Ipsum-ի ստանդարտ տեքստի մի հատված: Ցիցերոնի «de Finibus Bonorum et Malorum» աշխատության 1.10.32 և 1.10.33 

բաժինները ներկայացված են հենց բնօրինակ տեսքով՝  զուգորդված 1914թ. Հ. Րաքհամի անգլերեն թարգմանությամբ: 
Contrary toWhereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of 
mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want 
has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, Հայտնի է, որ ընթերցողը, կարդալով հասկանալի տեքստ, 

չի կարողանա կենտրոնանալ տեքստի ձևավորման վրա: Lorem Ipsum օգտագործելը բացատրվում է նրանով, որ այն 
բաշխում է բառերը քիչ թե շատ իրականի նման, ի տարբերություն «Բովանդակություն, բովանդակություն» սովորական 
կրկննության, ինչը ընթերցողի համար հասկանալի է: Շատ համակարգչային տպագրական ծրագրեր և ինտերնետային 
էջերի խմբագրիչներ այն օգտագործում են որպես իրենց ստանդարտ տեքստային մոդել, Whereas the peoples of the United 
Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in 

the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom, և 
հետևապես, ինտերնետում Lorem Ipsum-ի որոնման արդյունքում կարելի է հայտնաբերել էջեր, որոնք դեռ նոր են կերտվում: 
Ժամանակի ընթացքում ձևավորվել են Lorem Ipsum-ի տարբեր վերսիաներ՝  երբեմն ներառելով պատահական տեքստեր, 

երբեմն էլ հատուկ իմաստ (հումոր և նմանատիպ բովանդակություն):




