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Sitúa este documento  no seu contexto, elabora un esquema dos conceptos novidosos que 

introduce con respecto ó Antigo Réxime e explica a importancia que van ter no seu momento 

histórico. 

DECLARACIÓN DOS DEREITOS DO HOME E DO CIDADÁN 

Art.1. Os homes nacen e permanecen libres e iguais en dereitos. As distincións sociais só 

poderán estar fundadas na utilidade común. 

Art.3. O principio de toda soberanía reside esencialmente na Nación. Ningún corpo, ningún 

individuo, pode exercer autoridade que non emane expresamente dela. 

Art.6. A lei é a expresión da vontade xeral (… )Todos mos cidadáns, ó ser iguais ante ela, son 

igualmente admisibles a todas as dignidades e sen outra distinción que a das súas virtudes e a 

dos seus talentos. 

Art.7. Ningún home pode ser acusado, arrestado nen detido máis ca nos casos determinados 

pola lei e segundo as formas que ela prescribe. Os que soliciten, expidan, executen ou fagan 

executar ordes arbitrarias deben ser castigados; pero todo cidadán chamado ou apresado en 

virtude da lei debe obedecer ó instante; se non, convértese en culpable pola resistencia. 

Art.9. Todo home é presunto inocente ata que sexa declarado culpable; se se xulga 

indispensable detelo, todo rigor que non sexa preciso para asegurarse da súa persoa debe ser 

severamente reprimido pola lei. 

Art. 11. A libre comunicación de pensamento e opinións é un dos dereitos máis preciados do 

home; todo cidadán pode,pois, falar, escribir, imprimir libremente, sen perxuizo de responder 

do abuso desta liberdade … nos casos determinados pola lei. 

Art.13. Para o mantemento da forza pública e para os gastos da administración, é 

indispensable unha contribución co0mún, que debe ser repartida entre os cidadáns conforme 

ás súas facultades. 

Art. 17. Sendo a propiedade un dereito inviolable e sagrado, ninguén pode ser privado dela, 

agás cando a necesidade pública, legalmente probada, o esixa evidentemente, e baixo a 

condición dunha xusta e previa indemnización.” 

 


