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Προοίμιο
Επειδι θ αναγνϊριςθ τθσ αξιοπρζπειασ, που είναι ςφμφυτθ ςε όλα τα μζλθ τθσ ανκρϊπινθσ 

οικογζνειασ, κακϊσ και των ίςων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τουσ αποτελεί το κεμζλιο 
τθσ ελευκερίασ, τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ ειρινθσ ςτον κόςμο.

Επειδι θ παραγνϊριςθ και θ περιφρόνθςθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου οδιγθςαν ςε πράξεισ 
βαρβαρότθτασ, που εξεγείρουν τθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ, και θ προοπτικι ενόσ κόςμου όπου οι 

άνκρωποι κα είναι ελεφκεροι να μιλοφν και να πιςτεφουν, λυτρωμζνοι από τον τρόμο και τθν 
ακλιότθτα, ζχει διακθρυχκεί ωσ θ πιο υψθλι επιδίωξθ του ανκρϊπου.

Επειδι ζχει ουςιαςτικι ςθμαςία να προςτατεφονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα από ζνα κακεςτϊσ 
δικαίου, ϊςτε ο άνκρωποσ να μθν αναγκάηεται να προςφεφγει, ωσ ζςχατο καταφφγιο, ςτθν 

εξζγερςθ κατά τθσ τυραννίασ και τθσ καταπίεςθσ.

Επειδι ζχει ουςιαςτικι ςθμαςία να ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα 
ζκνθ.

Επειδι, με τον καταςτατικό Χάρτθ, οι λαοί των Ηνωμζνων Εκνϊν διακιρυξαν και πάλι τθν πίςτθ 
τουσ ςτα κεμελιακά δικαιϊματα του ανκρϊπου, ςτθν αξιοπρζπεια και τθν αξία τθσ ανκρϊπινθσ 
προςωπικότθτασ, ςτθν ιςότθτα δικαιωμάτων ανδρϊν και γυναικϊν, και διακιρυξαν πωσ είναι 

αποφαςιςμζνοι να ςυντελζςουν ςτθν κοινωνικι πρόοδο και να δθμιουργιςουν καλφτερεσ 
ςυνκικεσ ηωισ ςτα πλαίςια μιασ ευρφτερθσ ελευκερίασ.

Επειδι τα κράτθ μζλθ ανζλαβαν τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίςουν, ςε ςυνεργαςία με τον 
Οργανιςμό των Ηνωμζνων Εκνϊν, τον αποτελεςματικό ςεβαςμό των δικαιωμάτων του ανκρϊπου 

και των κεμελιακϊν ελευκεριϊν ςε όλο τον κόςμο.

Επειδι θ ταυτότθτα αντιλιψεων ωσ προσ τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ αυτζσ ζχει εξαιρετικι 
ςθμαςία για να εκπλθρωκεί πζρα ωσ πζρα αυτι θ υποχρζωςθ,

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Διακθρφςςει ότι θ παροφςα Οικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου αποτελεί το 

κοινό ιδανικό ςτο οποίο πρζπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα ζκνθ, ζτςι ϊςτε κάκε 
άτομο και κάκε όργανο τθσ κοινωνίασ, με τθ Διακιρυξθ αυτι διαρκϊσ ςτθ ςκζψθ, να καταβάλλει, 

με τθ διδαςκαλία και τθν παιδεία, κάκε προςπάκεια για να αναπτυχκεί ο ςεβαςμόσ των 
δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν αυτϊν, και να εξαςφαλιςτεί προοδευτικά, με εςωτερικά και 

διεκνι μζςα, θ παγκόςμια και αποτελεςματικι εφαρμογι τουσ, τόςο ανάμεςα ςτουσ λαοφσ των 
ίδιων των κρατϊν μελϊν όςο και ανάμεςα ςτουσ πλθκυςμοφσ χωρϊν που βρίςκονται ςτθ 

δικαιοδοςία τουσ.



Άρθρο 1

Όλοι οι άνκρωποι γεννιοφνται 
ελεφκεροι και ίςοι ςτθν αξιοπρζπεια 

και τα δικαιϊματα. Είναι 
προικιςμζνοι με λογικι και 

ςυνείδθςθ, και οφείλουν να 
ςυμπεριφζρονται μεταξφ τουσ με 

πνεφμα αδελφοςφνθσ.



Άρθρο 2
Κάκε άνκρωποσ δικαιοφται να επικαλείται όλα τα 

δικαιϊματα και όλεσ τισ ελευκερίεσ που 
προκθρφςςει θ παροφςα Διακιρυξθ, χωρίσ καμία 

απολφτωσ διάκριςθ, ειδικότερα ωσ προσ τθ φυλι, το 
χρϊμα, το φφλο, τθ γλϊςςα, τισ κρθςκείεσ, τισ 

πολιτικζσ ι οποιεςδιποτε άλλεσ πεποικιςεισ, τθν 
εκνικι ι κοινωνικι καταγωγι, τθν περιουςία, τθ 

γζννθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ κατάςταςθ.

Δεν κα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριςθ 
εξαιτίασ του πολιτικοφ, νομικοφ ι διεκνοφσ 

κακεςτϊτοσ τθσ χϊρασ από τθν οποία προζρχεται 
κανείσ, είτε πρόκειται για χϊρα ι εδαφικι περιοχι 

ανεξάρτθτθ, υπό κθδεμονία ι υπεξουςία, ι που 
βρίςκεται υπό οποιονδιποτε άλλον περιοριςμό 

κυριαρχίασ.



Άρθρο 3

Κάκε άτομο ζχει δικαίωμα ςτθ ηωι, 
τθν ελευκερία και τθν προςωπικι 

του αςφάλεια.



Άρθρο 4

Κανείσ δεν επιτρζπεται να ηει υπό το 
κακεςτϊσ δουλείασ, ι μερικισ, θ 
δουλεία και το δουλεμπόριο υπό 

οποιαδιποτε μορφι 
απαγορεφονται.



Άρθρο 5

Κανείσ δεν επιτρζπεται να 
υποβάλλεται ςε βαςανιςτιρια οφτε 

ςε ποινι ι μεταχείριςθ ςκλθρι, 
απάνκρωπθ ι ταπεινωτικι.



Άρθρο 6

Κακζνασ, όπου κι αν βρίςκεται, ζχει 
δικαίωμα ςτθν αναγνϊριςθ τθσ 
νομικισ του προςωπικότθτασ.



Άρθρο 7

Όλοι είναι ίςοι απζναντι ςτο νόμο 
και ζχουν δικαίωμα ςε ίςθ 

προςταςία του νόμου, χωρίσ καμιά 
απολφτωσ διάκριςθ. Όλοι ζχουν 
δικαίωμα ςε ίςθ προςταςία από 
κάκε διάκριςθ που κα παραβίαηε 
τθν παροφςα Διακιρυξθ και από 

κάκε πρόκλθςθ για μια τζτοια 
δυςμενι διάκριςθ.



Άρθρο 8

Κακζνασ ζχει δικαίωμα να αςκεί 
αποτελεςματικά ζνδικα μζςα ςτα 
αρμόδια εκνικά δικαςτιρια κατά 

των πράξεων που παραβιάηουν τα 
κεμελιακά δικαιϊματα τα οποία του 

αναγνωρίηουν το Σφνταγμα και ο 
νόμοσ.



Άρθρο 9

Κανείσ δεν μπορεί να 
ςυλλαμβάνεται, να κρατείται ι να 

εξορίηεται αυκαίρετα.



Άρθρο 10

Κακζνασ ζχει το δικαίωμα, με 
πλιρθ ιςότθτα, να εκδικάηεται θ 

υπόκεςθ του δίκαια και δθμόςια, 
από δικαςτιριο ανεξάρτθτο και 

αμερόλθπτο, που κα αποφαςίςει 
είτε για τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε, ςε 
περίπτωςθ ποινικισ διαδικαςίασ, 
για το βάςιμο τθσ κατθγορίασ που 

ςτρζφεται εναντίον του.



Άρθρο 11

1. Κάκε κατθγοροφμενοσ για ποινικό 
αδίκθμα πρζπει να κεωρείται 
ακϊοσ, ωςότου διαπιςτωκεί θ 

ενοχι του ςφμφωνα με τον νόμο, ςε 
ποινικι δίκθ, κατά τθν οποία κα του 

ζχουν εξαςφαλιςτεί όλεσ οι 
απαραίτθτεσ για τθν υπεράςπιςι 

του εγγυιςεισ.

2. Κανείσ δεν κα καταδικάηεται για 
πράξεισ ι παραλείψεισ που, κατά 

τον χρόνο που τελζςτθκαν, δεν 
ςυνιςτοφςαν αξιόποινο αδίκθμα 
κατά το εςωτερικό ι το διεκνζσ 
δίκαιο. Επίςθσ, δεν επιβάλλεται 
ποινι βαρφτερθ από εκείνθ που 

ίςχυε κατά τον χρόνο που τελζςτθκε 
θ αξιόποινθ πράξθ.



Άρθρο 12

Κανείσ δεν επιτρζπεται να υποςτεί 
αυκαίρετεσ επεμβάςεισ ςτθν 

ιδιωτικι του ηωι, τθν οικογζνεια, 
τθν κατοικία ι τθν αλλθλογραφία 
του, οφτε προςβολζσ τθσ τιμισ και 

τθσ υπόλθψθσ του. Κακζνασ ζχει το 
δικαίωμα να τον προςτατεφουν οι 

νόμοι από επεμβάςεισ και 
προςβολζσ αυτοφ του είδουσ.



Άρθρο 13

1. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να 
κυκλοφορεί ελεφκερα και να εκλζγει 

τον τόπο τθσ διαμονισ του ςτο 
εςωτερικό ενόσ κράτουσ.

2. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να 
εγκαταλείπει οποιαδιποτε χϊρα, 

ακόμα και τθ δικι του, και να 
επιςτρζφει ς αυτι.



Άρθρο 14

1. Κάκε άτομο που καταδιϊκεται 
ζχει το δικαίωμα να ηθτά άςυλο και 
να του παρζχεται άςυλο ςε άλλεσ 

χϊρεσ.

2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί 
κανείσ να το επικαλεςτεί, ςε 

περίπτωςθ δίωξθσ για πραγματικό 
αδίκθμα του κοινοφ ποινικοφ 

δικαίου ι για ενζργειεσ αντίκετεσ 
προσ τουσ ςκοποφσ και τισ αρχζσ του 

ΟΗΕ.



Άρθρο 15

1. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα μιασ 
ικαγζνειασ.

2. Κανείσ δεν μπορεί να ςτερθκεί 
αυκαίρετα τθν ικαγζνεια του οφτε 
το δικαίωμα να αλλάξει ικαγζνεια.



Άρθρο 16
1. Από τθ ςτιγμι που κα φτάςουν ςε 

θλικία γάμου, ο άνδρασ και θ 
γυναίκα, χωρίσ κανζνα περιοριςμό 

εξαιτίασ τθσ φυλισ, τθσ εκνικότθτασ 
ι τθσ κρθςκείασ, ζχουν το δικαίωμα 

να παντρεφονται και να ιδρφουν 
οικογζνεια. Και οι δφο ζχουν ίςα 

δικαιϊματα ωσ προσ τον γάμο, κατά 
τθ διάρκεια του γάμου και κατά τθ 

διάλυςθ του.

2. Γάμοσ δεν μπορεί να ςυναφκεί 
παρά μόνο με ελεφκερθ και πλιρθ 

ςυναίνεςθ των μελλονφμφων.

3. Η οικογζνεια είναι το φυςικό και 
βαςικό ςτοιχείο τθσ κοινωνίασ και 
ζχει το δικαίωμα τθσ προςταςίασ 
από τθν κοινωνία και το κράτοσ.



Άρθρο 17

1. Κάκε άτομο, μόνο του ι με 
άλλουσ, ζχει το δικαίωμα τθσ 

ιδιοκτθςίασ.

2. Κανείσ δεν μπορεί να ςτερθκεί 
αυκαίρετα τθν ιδιοκτθςία του.



Άρθρο 18

Κάκε άτομο ζχει το δικαίωμα τθσ 
ελευκερίασ τθσ ςκζψθσ, τθσ 

ςυνείδθςθσ και τθσ κρθςκείασ, ςτο 
δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται θ 

ελευκερία για τθν αλλαγι κρθςκείασ 
ι πεποικιςεων, όπωσ και θ 

ελευκερία να εκδθλϊνει κανείσ τθ 
κρθςκεία του ι τισ κρθςκευτικζσ του 

πεποικιςεισ, μόνοσ ι μαηί με 
άλλουσ, δθμόςια ι ιδιωτικά, με τθ 

διδαςκαλία, τθν άςκθςθ, τθ λατρεία 
και τθν τζλεςθ κρθςκευτικϊν 

τελετϊν.



Άρθρο 19

Κακζνασ ζχει το δικαίωμα τθσ 
ελευκερίασ τθσ γνϊμθσ και τθσ 

ζκφραςθσ, που ςθμαίνει το 
δικαίωμα να μθν υφίςταται 

δυςμενείσ ςυνζπειεσ για τισ γνϊμεσ 
του, και το δικαίωμα να αναηθτεί, να 

παίρνει και να διαδίδει 
πλθροφορίεσ και ιδζεσ με 

οποιοδιποτε μζςο ζκφραςθσ, και 
από όλο τον κόςμο.



Άρθρο 20

1. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να 
ςυνζρχεται και να ςυνεταιρίηεται 

ελεφκερα και για ειρθνικοφσ 
ςκοποφσ.

2. Κανείσ δεν μπορεί να υποχρεωκεί 
να ςυμμετζχει ςε οριςμζνο 

ςωματείο.



Άρθρο 21
1. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να 

ςυμμετζχει ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ 
χϊρασ του, άμεςα ι ζμμεςα, με 

αντιπροςϊπουσ ελεφκερα 
εκλεγμζνουσ.

2. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να 
γίνεται δεκτόσ, υπό ίςουσ όρουσ, ςτισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ χϊρασ του.

3. Η λαϊκι κζλθςθ είναι το κεμζλιο 
τθσ κρατικισ εξουςίασ, θ κζλθςθ 

αυτι πρζπει να εκφράηεται με τίμιεσ 
εκλογζσ, οι οποίεσ πρζπει να 

διεξάγονται περιοδικά, με κακολικι, 
ίςθ και μυςτικι ψθφοφορία, ι με 

αντίςτοιχθ διαδικαςία που να 
εξαςφαλίηει τθν ελευκερία τθσ 

εκλογισ.



Άρθρο 22

Κάκε άτομο, ωσ μζλοσ του 
κοινωνικοφ ςυνόλου, ζχει δικαίωμα 
κοινωνικισ προςταςίασ, θ κοινωνία, 
με τθν εκνικι πρωτοβουλία και τθ 

διεκνι ςυνεργαςία, ανάλογα πάντα 
με τθν οργάνωςθ και τισ οικονομικζσ 

δυνατότθτεσ κάκε κράτουσ, ζχει 
χρζοσ να του εξαςφαλίςει τθν 
ικανοποίθςθ των οικονομικϊν, 

κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν 
δικαιωμάτων που είναι απαραίτθτα 

για τθν αξιοπρζπεια και τθν 
ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτάσ του.



Άρθρο 23

1. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να εργάηεται 
και να επιλζγει ελεφκερα το επάγγελμα 
του, να ζχει δίκαιεσ και ικανοποιθτικζσ 

ςυνκικεσ εργαςίασ και να προςτατεφεται 
από τθν ανεργία.

2. Όλοι, χωρίσ καμιά διάκριςθ, ζχουν 
δικαίωμα ίςθσ αμοιβισ για ίςθ εργαςία.

3. Κάκε εργαηόμενοσ ζχει δικαίωμα 
δίκαιθσ και ικανοποιθτικισ αμοιβισ, που 

να εξαςφαλίηει ς αυτόν και τθν οικογζνειά 
του ςυνκικεσ ηωισ άξιεσ ςτθν ανκρϊπινθ 
αξιοπρζπεια. Η αμοιβι τθσ εργαςίασ, αν 
υπάρχει, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται με 

άλλα μζςα κοινωνικισ προςταςίασ.

4. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να ιδρφει 
μαηί με άλλουσ ςυνδικάτα και να 
ςυμμετζχει ςε ςυνδικάτα για τθν 

προάςπιςθ των ςυμφερόντων του.



Άρθρο 24

Κακζνασ ζχει το δικαίωμα ςτθν 
ανάπαυςθ, ςε ελεφκερο χρόνο, και 
ιδιαίτερα, ςε λογικό περιοριςμό του 
χρόνου εργαςίασ και ςε περιοδικζσ 

άδειεσ με πλιρεισ αποδοχζσ.



Άρθρο 25
1. Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςε ζνα βιοτικό 
επίπεδο ικανό να εξαςφαλίςει ςτον ίδιο 

και ςτθν οικογζνεια του υγεία και 
ευθμερία, και ειδικότερα τροφι, 

ρουχιςμό, κατοικία, ιατρικι περίκαλψθ, 
όπωσ και τισ απαραίτθτεσ κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ. Ζχει ακόμθ το δικαίωμα ςε 
αςφάλιςθ για τθν ανεργία, τθν 

αρρϊςτια, τθν αναπθρία, τθ χθρεία, τθ 
γεροντικι θλικία, όπωσ και για όλεσ τισ 

άλλεσ περιπτϊςεισ που ςτερείται τα 
μζςα τθσ ςυντιρθςισ του, εξαιτίασ 
περιςτάςεων ανεξάρτθτων από τθ 

κζλθςι του.

2. Η μθτρότθτα και θ παιδικι θλικία 
ζχουν δικαίωμα ειδικισ μζριμνασ και 

περίκαλψθσ. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτθτα 
αν είναι νόμιμα ι εξϊγαμα, 

απολαμβάνουν τθν ίδια κοινωνικι 
προςταςία.



Άρθρο 26
1. Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ. Η 

εκπαίδευςθ πρζπει να παρζχεται δωρεάν, 
τουλάχιςτον ςτθ ςτοιχειϊδθ και βαςικι βακμίδα 

τθσ. Η ςτοιχειϊδθσ εκπαίδευςθ είναι υποχρεωτικι. 
Η τεχνικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ πρζπει να 
είναι εξαςφαλιςμζνθ για όλουσ. Η πρόςβαςθ ςτθν 

ανϊτατθ παιδεία πρζπει να είναι ανοικτι ςε όλουσ, 
υπό ίςουσ όρουσ, ανάλογα με τισ ικανότθτεσ τουσ.

2. Η εκπαίδευςθ πρζπει να αποβλζπει ςτθν πλιρθ 
ανάπτυξθ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ και ςτθν 

ενίςχυςθ του ςεβαςμοφ των ανκρϊπινων 
δικαιωμάτων και των κεμελιακϊν ελευκεριϊν. 

Πρζπει να προάγει τθν κατανόθςθ, τθν ανεκτικότθτα 
και τθ φιλία ανάμεςα ςε όλα τα ζκνθ και ςε όλεσ τισ 

φυλζσ και τισ κρθςκευτικζσ ομάδεσ, και να ευνοεί 
τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων των Ηνωμζνων 

Εκνϊν για τθ διατιρθςθ τθσ Ειρινθσ.

3. Οι γονείσ ζχουν, κατά προτεραιότθτα, το 
δικαίωμα να επιλζγουν το είδοσ τθσ παιδείασ που 

κα δοκεί ςτα παιδιά τουσ.



Άρθρο 27

1. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να 
ςυμμετζχει ελεφκερα ςτθν 

πνευματικι ηωι τθσ κοινότθτασ, να 
χαίρεται τισ καλζσ τζχνεσ και να 

μετζχει ςτθν επιςτθμονικι πρόοδο 
και ςτα αγακά τθσ.

2. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να 
προςτατεφονται τα θκικά και υλικά 
ςυμφζροντά του που απορρζουν 
από κάκε είδουσ επιςτθμονικι, 

λογοτεχνικι ι καλλιτεχνικι 
παραγωγι του.



Άρθρο 28

Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να 
επικρατεί μια κοινωνικι και διεκνισ 

τάξθ, μζςα ςτθν οποία τα 
δικαιϊματα και οι ελευκερίεσ που 

προκθρφςςει θ παροφςα Διακιρυξθ 
να μποροφν να πραγματϊνονται ςε 

όλθ τουσ τθν ζκταςθ.



Άρθρο 29

1. Το άτομο ζχει κακικοντα απζναντι ςτθν 
κοινότθτα, μζςα ςτα πλαίςια τθσ οποίασ και μόνο 

είναι δυνατι θ ελεφκερθ και ολοκλθρωμζνθ 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του.

2. Στθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του και ςτθν 
απόλαυςθ των ελευκεριϊν του κανείσ δεν υπόκειται 
παρά μόνο ςτουσ περιοριςμοφσ που ορίηονται από 

τουσ νόμουσ, με αποκλειςτικό ςκοπό να 
εξαςφαλίηεται θ αναγνϊριςθ και ο ςεβαςμόσ των 

δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν των άλλων, και να 
ικανοποιοφνται οι δίκαιεσ απαιτιςεισ τθσ θκικισ, 
τθσ δθμόςιασ τάξθσ και του γενικοφ καλοφ, ςε μια 

δθμοκρατικι κοινωνία.

3. Τα δικαιϊματα αυτά και οι ελευκερίεσ δεν 
μποροφν, ςε καμία περίπτωςθ, να αςκοφνται 
αντίκετα προσ τουσ ςκοποφσ και τισ αρχζσ των 

Ηνωμζνων Εκνϊν.



Άρθρο 30

Καμιά διάταξθ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ δεν μπορεί να 

ερμθνευκεί ότι παρζχει ςε ζνα 
κράτοσ, ςε μια ομάδα ι ςε ζνα 

άτομο οποιοδιποτε δικαίωμα να 
επιδίδεται ςε ενζργειεσ ι να εκτελεί 

πράξεισ που αποβλζπουν ςτθν 
άρνθςθ των δικαιωμάτων και των 
ελευκεριϊν που εξαγγζλλονται ςε 

αυτιν.




