1
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144
8 Μαξηίνπ 1999

Διακήπςξη για ηο Δικαίωμα και ηην Εςθύνη ηων Αηόμων και
Κοινωνικών Ομάδων και Φοπέων για ηην Πποώθηζη και ηην
Πποάζπιζη ηων Διεθνώρ Αναγνωπιζμένων Δικαιωμάηων ηος
Ανθπώπος και ηων Θ εμελιωδών Ελεςθεπιών

Ψήθιζμα ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ 53/144

Η Γεληθή Σσλέιεσζε,

Επαλαβεβαηώλοληας ηελ ζπνπδηόηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ ζθνπώλ
θαη ησλ αξρώλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ Φάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ
γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ πξνάζπηζε όισλ ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ γηα θάζε
πξόζσπν ζε θάζε ρώξα ηνπ θόζκνπ,

Λακβάλοληας

σπό

ζεκείωζε

ην

Χήθηζκα

ηεο

Επηηξνπήο

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ 1998/7 ηεο 3εο Απξηιίνπ 1998,
βιέπε

Αρτείο

Επηζήκωλ

Εγγράθωλ

ηοσ

Οηθολοκηθού

θαη

Κοηλωληθού Σσκβοσιίο σ, 1998, Σσκπιήρωκα Νο 3 (Ε/1998/23),
chap. II, sect. A. ζην νπνίν ε Επηηξνπή ελέθξηλε ην θείκελν
ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο γηα ην δηθαίσκα θαη ηελ επζύλε
ησλ αηόκσλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη θνξέσλ γηα ηελ
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πξνώζεζε θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δηεζλώο αλαγλσξηζ κέλσλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ,

Λακβάλοληας

σπό

ζεκείωζε

επίζες

ην

Χήθηζκα

ηνπ

Οηθνλνκηθνύ θαη Κνηλσληθνύ Σπκβνπιίνπ 1998/33 ηεο 30εο
Ινπιίνπ 1998, ζην νπνίν ην Σπκβνύιην πξόηεηλε ην ζρέδην
δηαθήξπμεο ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε γηα έ γθξηζε,

Έτοληας

ζσλείδεζε

ηεο

ζπνπδαηόηεηαο

ηεο

έγθξηζεο

ηνπ

ζρεδίνπ δηαθήξπμεο κέζα ζην πιαίζην ηεο 50εο επεηείνπ ηεο
Οηθνπκεληθήο Δηαθήξπμεο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ,
Χήθηζκα 217 Α (ΙΙΙ).

1. Εγθρίλεη ηελ Δηαθήξπμε γηα ην Δηθαίσκα θαη ηελ Επζύλε
ησλ Αηόκσλ θαη Κνηλσληθώλ Οκάδσλ θαη Φνξέσλ γηα ηελ
Πξνώζεζε θαη ηελ Πξνάζπηζε ησλ Δηεζλώο Αλαγλσξηζκέλσλ
Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ Θεκειησδώλ Ειεπζεξηώλ,
πνπ είλαη ζπλεκκέλε ζην παξόλ Χήθηζκα,

2. Καιεί ηηο Κπβεξλήζεηο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νξγαληζκ νύο
ηνπ

ζπζηήκαηνο

δηαθπβεξλεηηθνύο
εληείλνπλ

ηηο

ησλ
θαη

Ηλσκέλσλ

κή

πξνζπάζεηέο

Εζλώλ

θπβεξλεηηθνύο
ηνπο

γηα

θαη

ηνπο

νξγαληζκνύο

ηελ

δηάδνζε

λα
ηεο

Δηαθήξπμεο θαη γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ γεληθνύ ζεβαζκνύ πξνο
απηήλ

θαη

θαηαλόεζεο

απηήο

θαη

δεηά

από

ηνλ

Γελ ηθό

Γξακκαηέα λα ζπκπεξηιάβεη ην θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο ζηελ
επόκελε έθδνζε ηνπ έξγνπ Αλζρώπηλα Δηθαηώκαηα: Σσιιογή
Δηεζλώλ Εγγράθωλ.
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85ε Σπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο
9ε Δεθεκβξίνπ 1998

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Διακήπςξη για ηο Δικαίωμα και ηην Εςθύνη ηων Αηόμων και
Κοινωνικών Ομάδων και Φοπέων για ηην Πποώθηζη και ηην
Πποάζπιζη ηων Διεθνώρ Αναγνωπιζμένων Δικαιωμάηων ηος
Ανθπώπος και ηων Θεμελιωδών Ελεςθεπιών

Επαλαδηαβεβαηώλοληας ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ
ζθνπώλ

θαη

ησλ

αξρώλ

ηνπ

Καηαζηαηηθνύ

Φάξηε

ησλ

Ηλσκέλσλ Εζλώ λ γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ πξνάζπηζε όισλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ γηα όια
ηα πξόζσπα ζε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ,

Επαλαδηαβεβαηώλοληας

επίζες

ηελ

ζπνπδαηόηεηα

ηεο

Οηθνπκεληθήο Δηαθήξπμεο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 2
θαη ηνπ Χεθίζκαηνο 2200 Α (ΦΦΙ), annex. επί ησλ δηεζλώλ
ζπκθώλσλ

ησλ

Δηθαησκάησλ

ηνπ

Αλζξώπνπ

σο

βαζηθνύ

ζηνηρείνπ ησλ δηεζλώλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ
παγθόζκηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη
ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο θαη ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο ηήξεζεο
ησλ

δηθαησκάησλ

ηνπ

αλζξώπνπ

θαη

ησλ

ζεκειησδώλ

ειεπζεξηώλ θαη επίζεο ηελ ζπνπδαηόηεηα άιισλ δεζκεπηηθώλ
εγγξάθσλ ηα νπνία αθνξνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη
ηα νπνία εγθξίζεθαλ εληόο ηνπ Σπζηήκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ
Εζλώλ, θαζώο επίζεο θαη ηελ ζπνπ δαηόηεηα
εγθξίζεθαλ ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν,

εθείλσλ πνπ
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Τολίδοληας όηη όια ηα κέιε ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο ζα
εθπιεξώζνπλ,

από

θνηλνύ

θαη

εηο

νιόθιεξνλ,

ηελ

ξεηή

ππνρξέσζή ηνπο λα πξνσζήζνπλ θαη λα ελζαξξύλνπλ ηνλ
ζεβαζκό γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηηο ζεκειηώδεηο
ειεπζεξίεο γηα όινπο ρσξίο νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαθξίζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθξίζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ
θπιή, ην ρξώκα, ην θύιν, ηελ γιώζζα, ηελ ζξεζθεία, ηηο
πνιηηηθέο

ή

άιιεο

πεπνηζήζεηο,

ηελ

εζληθή

ή

θνηλσληθή

πξνέιεπζε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηελ γέλλεζε ή άιινπ
είδνπο

θαζεζηώο,

θαη

επαλαδηαβεβαηώλνληαο

ηελ

εηδηθή

ζπνπδαηόηεηα ηεο επίηεπμεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ
εθπιήξσζε

απηήο

ηεο

ππνρξεώζεσο

ζύκθσλα

κε

ηνλ

Καηαζηαηηθό Φάξηε,

Αλαγλωρίδοληας ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο
γηα ηε ζπλεηζθνξά θαη ην πνιύηηκν έξγν αηόκσλ, νκάδσλ θαη
ζπιιόγσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ζηελ πξαγκαηηθή
εμαθάληζε

όισλ ησλ

παξαβηάζεσλ

ησλ δηθαησκάησλ

ηνπ

αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ιαώλ θαη αηόκσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέ λσλ όζσλ αθνξνύλ ηηο καδηθέο, θαηάθνξεο ή
ζπζηεκαηηθέο

παξαβηάζεηο

όπσο

είλαη

εθείλεο

νη

νπνίεο

πξνθύπηνπλ από ην απαξηράηλη, από όιεο ηηο κνξθέο θπιεηηθώλ
δηαθξίζεσλ, απνηθηνθξαηίαο, θαηνρήο ή θπξηαξρίαο από μέλε
ρώξα, επηζεηηθόηεηαο ή απεηιώλ θαηά ηεο εζ ληθήο θπξηαξρίαο,
ηεο εζληθήο ελόηεηαο ή ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο θαη από ηελ
άξλεζε

αλαγλώξηζεο

ηνπ

δηθαηώκαηνο

ησλ

ιαώλ

γηα

απηνδηάζεζε θαη ηνπ δηθαηώκαηνο θάζε ιανύ λα αζθεί πιήξε
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θπξηαξρία επί ηνπ πινύηνπ ηνπ θαη ησλ εζληθώλ ηνπ πόξσλ,

Αλαγλωρίδοληας ηελ ζρέζε κεηαμύ ηεο δηεζλνύο εηξήλεο θαη
αζθάιεηαο θαη ηεο απόιαπζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ θαη έρνληαο επίγλσζε όηη ε
απνπζία ηεο δηεζλνύο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο δελ απνηειεί
δηθαηνινγία κή ηήξεζεο απηώλ,

Επαλαιακβάλολη ας όηη όια ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη νη
ζεκειηώδεηο

ειεπζεξίεο

είλαη

παγθόζκηεο,

αδηαίξεηεο,

αιιεινεμαξηώκελεο θαη αιιεινζπζρεηηδόκελεο θαη ζα πξέπεη
λα πξνσζνύληαη θαη λα εθαξκόδνληαη κε νξζό θαη δίθαην
ηξόπν, ρσξίο λα ζίγεηαη ε εθαξκνγή θάζε ελόο απ ό απηά ηα
επηκέξνπο δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο,

Τολίδοληας όηη ε πξσηαξρηθή επζύλε θαη ην πξσηαξρηθό
θαζήθνλ πξνώζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ελαπόθεηληαη ζηελ
Πνιηηεία,

Αλαγλωρίδοληας ην δηθαίσκα θαη ηελ επζύλε ησλ αηόκσλ,
νκάδσλ θαη ζπιιόγσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνώζεζε ηνπ
ζεβαζκνύ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο γλώζεσο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ζε εζληθό θαη
δηεζλέο επίπεδν,

Δηαθερύζζεη
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Άρζρο 1
Ο

θαζέλαο

έρεη

ην

δηθαίσκα,

ηόζν

αην κηθά

όζν

θαη

ζπκπξάηηνληαο κε άιινπο, λα πξνσζεί θαη λα θαηαβάιιεη
πξνζπάζεηεο

γηα ηελ

πξνάζπηζε

θαη

ηελ πινπνίεζε ησλ

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ζε
εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν.

Άρζρο 2
1. Κάζε Κξάηνο έρεη πξσηαξρηθή επζύλε θαη θαζήθνλ λα
πξναζπίδεη, λα πξνσζεί θαη λα εθαξκόδεη όια ηα δηθαηώκαηα
ηνπ αλζξώπνπ θαη ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο πξνβαίλνληαο,
κεηαμύ άιισλ, ζε εθείλεο ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηόλ
λα είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δεκηνπξγία όισλ ησλ ζπλζεθώλ πνπ
είλαη απαξαίηεηεο ζε θνηλσληθνύο, νηθνλνκηθνύο, πνιηηηθνύο
θαη άιινπο ηνκείο, θαζώο θαη λα παξέρεη ηα λνκηθά ερέγγπα
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ όηη όια ηα πξόζσπα
ηα νπνία ηεινύλ ππό ηελ δηθαηνδνζία ηνπ, είηε κεκνλσκέλα
είηε ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο, δύλαληαη λα απνιαύζνπλ ζηελ
πξάμε όια απηά ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο.

2.

Κάζε

Κξάηνο

πξνβαίλεη

ζε

εθείλεο

ηηο

λνκνζεηηθέο,

δηνηθεηηθέο θαη άιιεο ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηνπ όηη ηα δηθαηώκαηα θαη νη ειεπζεξίεο πνπ
αλαθέξνληαη

ζηελ

παξνύζα

Δηαθήξπμε

θαηνρπξώλνληαη

απνηειεζκαηηθά.

Άρζρο 3
Τν εζσηεξηθό δίθαην ελαξκνληζκέλν κε ηνλ Καηαζηαηηθό

7
Φάξηε

ησλ

Ηλσκέλσλ

Εζλώλ

θαη

ηηο

άιιεο

δηεζλείο

ππνρξεώζεηο ηνπ Κξάηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ απνηειεί ην λνκηθό
πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη νη
ζεκειηώδεηο

ειεπζεξίεο

πξέπεη

λα

απνηεινύλ

αληηθείκελν

εθαξκνγήο θαη απόιαπζεο θαη εληόο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηνύληαη

όιεο

νη

δξαζηεξηόηεηεο

νη

νπνίεο

αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε γηα ηελ πξνώζεζε, ηελ
πξνζηαζία

θαη

ηελ

πξαγκαηηθή

πινπνίεζε

απηώλ

ησλ

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ.

Άρζρο 4
Τίπνηα ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε δελ ζα εξκελεύεηαη έηζη ώζηε
λα ζίγεη ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο αξρέο ή λα αληηζηξαηεύεηαη ην πο
ζθνπνύο θαη ηηο αξρέο ηνπ Καηαζηαηηθνύ Φάξηε ησλ Ηλσκέλσλ
Εζλώλ

ή

έηζη

ώζηε

απνζηαζηνπνηείηαη

από

λα

πεξηνξίδεη

ηηο

ηηο

δηαηάμεηο

δηαηάμεηο

ηεο

ή

λα

Οηθνπκεληθήο

Δηαθήξπμεο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 2 , ησλ Δηεζλώλ
Σπκθώλσλ επί ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάη σλ 3 θαη ησλ άιισλ
δηεζλώλ επηζήκσλ εγγξάθσλ θαη δεζκεύζεσλ πνπ ηζρύνπλ ζε
απηόλ ηνλ ηνκέα.

Άρζρο 5
Γηα

ηνλ

ζθνπό

ηεο

πξνώζεζεο

θαη

πξνζηαζίαο

ησλ

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ, ν
θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα, είηε αηνκηθά είηε ζπκπξάη ηνληαο κε
άιινπο, ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν:
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α) εηξεληθήο ζπλάληεζεο ή ζπλάζξνηζεο,

β) ζύζηαζεο

κή

θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ, ζπιιόγσλ ή

νκάδσλ ή εηζόδνπ θαη ζπκκεηνρήο ζε απηνύο ή ζε απηέο,

γ) επηθνηλσλίαο κε κή θπβεξλεηηθνύο ή δηαθπβεξλεηηθνύο
νξγαληζκνύο.

Άρζρο 6
Ο θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα, είηε αηνκηθά είηε ζπκπξάηηνληαο
κε άιινπο:

α) λα γλσξίδεη, λα επηδεηεί ηελ απόθηεζε, λα απνθηά, λα
ιακβάλεη

θαη

λα

θαηέρεη

ζηνηρεία

ζρεηηθά

κε

όια

ηα

δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόζβαζεο ζε ζηνηρεία πεξί ηνπ πώο
απηά ηα δηθαηώκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηίζεληαη ζε ηζρύ ζε
εκεδαπά λνκνζεηηθά, δηθαζηηθά ή δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα,

β)

όπσο

πξνβιέπεηαη

ζε

εθαξκνζηέα

δηεζλή

δεζκεπηηθά

έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηα αλζξώπηλα δηθα ηώκαηα θαη άιια
ζέκαηα, ειεπζέξσο λα δεκνζηεύεη, λα κεηαδίδεη ή λα δηαδίδεη
ζε άιινπο απόςεηο, ζηνηρεία θαη γλώζεηο επί όισλ ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ,

γ) λα κειεηά, λα ζπδεηεί, λα ζρεκαηίδεη θαη λα έρεη γλώκεο
πάλσ ζηελ η ήξεζε, ηόζν από λνκηθήο απόςεσο όζν θαη ζηελ
πξάμε,

όισλ

ησλ

δηθαησκάησλ

ηνπ

αλζξώπνπ

θαη

ησλ
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ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ θαη, κέζσ απηώλ θαη κέζσ άιισλ
θαηαιιήισλ

κέζσλ,

λα

ζπγθεληξώλεη

ηα

θώηα

ηεο

δεκνζηόηεηαο ζε απηά ηα ζέκαηα.

Άρζρο 7
Ο θάζε έλαο έρεη ην δη θαίσκα, ηόζν αηνκηθά όζν θαη ζε
ζπλδπαζκό κε άιινπο, λα αλαπηύμεη θαη λα ζπδεηήζεη λέα
δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη αξρέο θαη λα ζπλεγνξήζεη ππέξ
ηεο απνδνρήο ηνπο.

Άρζρο 8
1. Ο θάζε έλαο έρεη ην δηθαίσκα, ηόζν αηνκηθά όζν θαη ζε
ζπλδπαζκό κε άιινπο, λα έρ εη απνηειεζκαηηθή πξόζβαζε, άλεπ
δηαθξίζεσλ, έηζη ώζηε λα ζπκκεηέρεη ζηελ θπβέξλεζε ηεο
ρώξαο ηνπ θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ.

2. Τν πξάγκα απηό πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, ην δηθαίσκα,
ηόζν αηνκηθά όζν θαη ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο, ηεο ππνβν ιήο
ζε θπβεξλεηηθά όξγαλα θαη ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνύο πνπ
δηαρεηξίδνληαη δεκόζηεο ππνζέζεηο θξηηηθήο θαη πξνηάζεσλ γηα
ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη επίζεο ην δηθαίσκα ηεο
επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά
ηνπ

έξγνπ

ηνπο

ε

νπνία

είλαη

δπλαηόλ

λα

δεκηνπξγεί

δπζρέξεηεο ή λα παξεκπνδίδεη ηελ πξνώζεζε, ηελ πξνάζπηζε
θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ.

Άρζρο 9
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1. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ, ζπκ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνώζεζεο
θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ όπσο απηά
αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε, ν θάζε έλαο έρεη ην
δηθαίσκα, ηόζν αηνκηθά όζν θαη ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο, λα
επσθειείηαη από ηελ ύπαξμε ελόο ηζρύνληνο ελδίθνπ κέζνπ θαη
λα πξνζηαηεύεηαη ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσο απηώλ ησλ
δηθαησκάησλ.

2. Πξνο ηνλ ζθνπό απηό, θάζε έλαο ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηώκαηα
ή νη ειεπζεξίεο θέξνληαη όηη παξαβηάδνληαη έρεη ην δηθαίσκα,
είηε

απηνπξνζώπσο

είηε

κέζσ

λνκίκσο

εμνπζηνδνηεκέλεο

εθπξνζώπεζεο, λα ππνβάιεη θαηαγγειία θαη λα θέξεη ηελ
θαηαγγειία

απηή

ρσξίο

θαζπζηέξεζε

πξνο

ζπδήηεζε

ζε

αθξναηήξην ελώπηνλ αλεμάξηεηεο, ακεξόιεπηεο θαη αξκόδηαο
δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο πνπ έρεη ζεζπηζζεί από ηνλ λόκν θαη
λα επηηύρεη ηελ έθδνζε απόθαζεο από απηήλ ηελ αξρή,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ, ε νπνία (απόθαζε) ζα
πξνβιέπεη

απνθαηάζηαζε,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

νπνηαζδήπνηε αξκόδνπζαο απνδεκίσζεο, ζηελ πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία έρεη ππάξμεη παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ή ησλ
ειεπζεξηώλ ελόο πξνζώπνπ, θαζώο επίζεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο
ζρεηηθήο απόθαζεο θαη ηνπ δηαηαθηηθνύ ηεο, ελώ όια απηά ζα
γίλνληαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε.

3. Μέζα ζηα ίδηα πιαίζηα, θάζε έλαο έρεη ην δηθαίσκα, ηόζν
αηνκηθά όζν θαη ζπλδπαζκό κε άιινπο, κεηαμύ άιισλ:
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(α) Να θαηαγγείιεη ηη ο κνξθέο πνιηηηθήο θαη ηηο ελέξγεηεο
επηκέξνπο ιεηηνπξγώλ θαη θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ αλαθνξηθά
κε παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδώλ
ειεπζεξηώλ κε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ή κέζσ άιισλ
θαηαιιήισλ

κέζσλ,

ζηηο

αξκόδηεο

εκεδαπέο

δηθαζηηθέο,

δηνηθεηηθέο ή λνκνζεηηθέο αξρέο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε
αξκόδηα αξρή, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ έλλνκε ηάμε ηνπ
θξάηνπο, νη νπνίεο (αξρέο) ζα πξέπεη λα εθδώζνπλ ηελ
απόθαζή ηνπο επί ηεο θαηαγγειίαο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε.

(β) Να παξίζηαηαη ζε δεκόζηεο ζπδεηήζ εηο, δηαδηθαζίεο θαη
δίθεο έηζη ώζηε λα δηακνξθώλεη γλώκε επί ηεο εθ κέξνπο ηνπο
ηεξήζεσο ηνπ εζληθνύ δηθαίνπ θαη ησλ εθαξκνζηέσλ δηεζλώλ
ππνρξεώζεσλ θαη δεζκεύζεσλ,

(γ) Να πξνζθέξεη θαη λα παξέρεη επαγγεικαηηθά εμεηδηθεπκέλε
λνκηθή βνήζεηα ή άιιεο ζρεηηθ έο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
θαη ζπλδξνκή γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ.

4. Μέζα ζηα ίδηα πιαίζηα, θαη ζύκθσλα κε ηα εθαξκνζηέα
δηεζλή δεζκεπηηθά έγγξαθα θαη δηαδηθαζίεο ν θάζε έλαο έρεη ην
δηθαίσκα, ηόζν αηνκηθ ά όζν θαη ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο, λα
έρεη αλεκπόδηζηε πξόζβαζε ζε δηεζλή όξγαλα θαη λα έρεη
επηθνηλσλία κε απηά κε γεληθή ή εηδηθή αξκνδηόηεηα ώζηε λα
ιακβάλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη θνηλνπνηήζεηο επί ππνζέζεσλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδώλ ειεπζεξηώ λ.
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5. Τν Κξάηνο ζα πξνβαίλεη ζηελ δηεμαγσγή ηαρείαο θαη
ακεξόιεπηεο αλάθξηζεο ή ζα εμαζθαιίδεη ηελ δηεμαγσγή
έξεπλαο νπνηεδήπνηε ππάξρνπλ βάζηκνη ιόγνη λα πηζηεύεη
θαλείο όηη πθίζηαηαη παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ε
νπνία ππάγεηαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ.

Άρζρο 10
Οπδείο ζα ζπκκεηέρεη, κέζσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ, ζε
παξαβίαζε

αλζξσπίλσλ

δηθαησκάησλ

θαη

ζεκειησδώλ

ειεπζεξηώλ θαη νπδείο ζα ππόθεηηαη ζε πνηλή ή δπζκελή
ελέξγεηα νπνηνπδήπνηε είδνπο δηό ηη αξλήζεθε λα πξνβεί ζε
θάηη ηέηνην.

Άρζρο 11
Ο θάζε έλαο έρεη ην δηθαίσκα, είηε αηνκηθά είηε ζε ζπλδπαζκό
κε άιινπο, λα αζθεί λνκίκσο ην επηηήδεπκα ή ην επάγγεικά
ηνπ. Κάζε έλαο ν νπνίνο σο απνηέιεζκα ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ,
είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηε λ αμηνπξέπεηα, ηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο άιισλ ζα πξέπεη λα
ζέβεηαη απηά ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο θαη λα ηεξεί ηηο
ζρεηηθέο εζληθέο θαη δηεζλείο αξρέο πεξί επαγγεικαηηθήο θαη
εξγαζηαθήο δηαγσγήο ή δενληνινγίαο.

Άρζρο 12
1. Ο θάζε έλαο έρεη ην δηθαίσκα, είηε αηνκηθά είηε ζε
ζπλδπαζκό

κε

άιινπο,

λα

ζπκκεηέρεη

ζε

εηξεληθέο

δξαζηεξηόηεηεο θαηά παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
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θαη ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ.

2. Τν Κξάηνο ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα
εμαζθαιίδεη

ηελ

πξ νζηαζία

από

ηηο

αξκόδηεο

αξρέο

νπνηνπδήπνηε, ελεξγνύληνο είηε αηνκηθά είηε ζε ζπλδπαζκό κε
άιινπο,

έλαληη

αληεθδίθεζεο,
θαηαπίεζεο

ή

νπνηαζδήπνηε

de

facto

ή

νπνηαζδήπνηε

de

κνξθήο
jure

άιιεο

βίαο,

απεηιήο,

δπζκελνύο

δηάθξηζεο,

απζαίξεηεο

ελέξγεηαο

ζπλεπεία ηεο εθ κέξνπο απηνύ ηνπ αηόκνπ αζθήζεσο ησλ
δηθαησκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε.

3. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, θάζε έλαο δηθαηνύηαη, ελεξγώληαο
είηε αηνκηθά είηε ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο, λα πξνζηαηεύεηαη
απνηειεζκαηηθά βάζεη ηνπ εζληθνύ δηθαί νπ θαηά ηελ αληίδξαζή
ηνπ ή θαηά ηελ αληίζεζή ηνπ, κέζσ εηξεληθώλ κέζσλ, απέλαληη
ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη πξάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
παξαιείςεσλ, νη νπνίεο απνδίδνληαη ζε θξάηε θαη νη νπνίεο
θαηαιήγνπλ ζε παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη
ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ, θαζώο επίζεο απέλαληη ζε πξάμεηο
βίαο πνπ δηαπξάηηνληαη από νκάδεο ή άηνκα πνπ ζίγνπλ ηελ
απόιαπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδώλ
ειεπζεξηώλ.

Άρζρο 13
Ο θάζε έλαο έρεη ην δηθαίσκα, ελεξγώληαο είηε αηνκηθά είηε ζε
ζπλδπαζκό κε άιινπο, λα επηδεηεί, λα ιακβάλεη θαη λα
ρξεζηκνπνηεί

πόξνπο

απνθιεηζηηθά

γηα

ηνλ

ζθνπό

ηεο

πξνώζεζεο θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
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θαη

ησλ

ζεκειησδώλ

ειεπζεξηώλ

κέζσ

εηξεληθώλ

κέζσλ,

ζύκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο.

Άρζρο 14
1. Η Πνιηηεία έρεη ηελ επζύλε λα ιακβάλεη λνκνζεηηθά,
δηθαζηηθά,

δηνηθεηηθά

ή

άιια

θαηάιιεια κέηξα

γηα ηελ

πξνώζεζε ηεο θαηαλόεζεο εθ κέξνπο όισλ ησλ πξνζώπσλ ηα
νπνία

ηεινύλ

ππό

ηελ

δηθαηνδνζία

ηεο

ησλ

πνιηηηθώλ,

νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπο.

2. Απηά ηα κέηξα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ:

(α)

Τελ

δεκνζίεπζε

εζληθώλ

λόκσλ

θαη

θαλνληζηηθώλ

δηαηάμεσλ θαη εθαξκνζηέσλ βαζηθώλ δηεζλώλ δεζκεπηηθώλ
εγγξάθσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ επξεία πξόζβαζε
ζε απηά.

(β) Πιήξε θαη ηζόηη κε πξόζβαζε ζε δηεζλή έγγξαθα ζηνλ
ηνκέα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί από ηελ
Πνιηηεία θαη απεπζύλνληαη ζε όξγαλα ηα νπνία έρνπλ ηδξπζεί
από δηεζλείο ζπλζήθεο πάλσ ζηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ
ζηηο νπνίεο ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο απνηειεί ζπκβαιιόκελν
κέξνο, θαζώο θαη πιήξε θαη ηζόηηκε πξόζβαζε ζε ζπλνπηηθά
πξαθηηθά ζπδεηήζεσλ θαη ζε επίζεκεο εθζέζεηο απηώλ ησλ
νξγάλσλ.

3. Η Πνιηηεία εμαζθαιίδεη θαη ππνζηεξίδεη, αλάινγα κε ηελ
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πεξίπησζε, ηελ ζύζ ηαζε θαη αλάπηπμε πεξαηηέξσ αλεμαξηήησλ
εζληθώλ ζεζκώλ γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ζε
όιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ηεινύλ ππό ηελ δηθαηνδνζία ηεο, είηε
πξόθεηηαη γηα ζπλεγόξνπο ηνπ πνιίηε (ombudsme n), επηηξνπέο
αλζξσπίλσλ

δηθαησκάησλ

ή

νπνηεζδήπνηε

άιιεο

κνξθέο

εζληθώλ ζεζκώλ.

Άρζρο 15
Η Πνιηηεία έρεη ηελ επζύλε λα πξνσζεί θαη λα δηεπθνιύλεη ηελ
δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδώλ
ειεπζεξηώλ ζε όια

ηα επίπεδα

ηεο

εθπαίδεπζεο

θαη λα

εμαζθαιίδεη όηη όινη εθείλνη νη νπνίνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ
θαηάξηηζε δηθεγόξσλ, νξγάλσλ επηβνιήο ηεο ηάμεσο, κειώλ
ηνπ

πξνζσπηθνύ

ησλ

ελόπισλ

δπλάκεσλ

θαη

δεκνζίσλ

ιεηηνπξγώλ πεξηιακβάλνπλ θαηάιιεια ζηνηρεία δηδαζθαιίαο
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην εθπα ηδεπηηθό ηνπο πξόγξακκα.

Άρζρο 16
Επηκέξνπο άηνκα, κή θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη ζρεηηθνί
νξγαληζκνί

έρνπλ

λα

παίμνπλ

ζεκαληηθό

ξόιν

γηα

λα

βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ
επί ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε όια ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
θαη ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο κέζσ ηνκέσλ δξαζηεξηνηήησλ,
όπσο είλαη ε παηδεία, ε θαηάξηηζε θαη ε έξεπλα ζε απηνύο ηνπο
ηνκείο, γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε, κεηαμύ άιισλ, ηεο
θαηαλόεζεο, ηεο αλεθηηθόηεηαο, ηεο εηξήλεο θαη ησλ θηιηθώλ
ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ εζ λώλ θαη κεηαμύ όισλ ησλ θπιεηηθώλ θαη
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ζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ, κε επίγλσζε ησλ δηαθόξσλ θαηαβνιώλ
ησλ θνηλσληώλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο επηηεινύλ ηηο
δξαζηεξηόηεηέο ηνπο.

Άρζρο 17
Καηά ηελ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηώλ πνπ
αλαθέξνληαη

ζηελ

παξνύζα

Δηαθήξπμε,

ν

θάζε

έλαο,

ελεξγώληαο είηε αηνκηθά είηε ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο,
ππόθεηηαη κόλν ζε εθείλνπο ηνπο πεξηνξηζκνύο νη νπνίνη
ζπλάδνπλ

πξνο

ηηο

ηζρύνπζεο

δηεζλείο

ππνρξεώζεηο

θαη

πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ λόκν απνθιεηζηηθά πξνο ηνλ ζθνπό
ηεο εμαζθάιηζεο ηεο δένπζαο αλαγλώξηζεο θαη ηνπ δένληνο
ζεβαζκνύ γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ άιισλ θαη
πξνο ηνλ ζθνπό ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηνπο δίθαηνπο όξνπο ηεο
εζηθήο, ηεο δεκόζηαο ηάμεο θαη ηεο γεληθήο επεκεξίαο ζε κία
δεκνθξαηηθή θνηλσλία.

Άρζρο 18
1. Ο θάζε έλαο έρεη θαζήθνλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη εληόο
απηήο κέζα ζηελ νπνία θαη κόλν είλαη δπλαηή ε ειεύζεξε θαη
πιήξεο εμέιημε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ.

2. Τα άηνκα, νη νκάδεο, νη νξγαληζκνί θαη νη κή θπβεξλεηηθέο
νξγαλώζεηο

έρνπλ λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν θαη έρνπλ

επζύλε γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ πξνώζεζε ησλ
αλζξσπίλσλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ θαη γηα ηελ
ζπλεηζθνξά

ζηελ

πξνώζεζε

θαη

ηελ

πξναγσγή

δεκνθξαηηθώλ θνηλσληώλ, ζεζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ.

ησλ
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3. Τα άηνκα, νη νκάδεο, νη νξγαληζκνί θαη νη κή θπβεξλεηηθέο
νξγαλώζεηο επίζεο έρνπλ λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν θαη έρνπλ
επζύλε λα ζπλεηζθέξνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηελ
πξνώζεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ θάζε ελόο ζε κία θνηλσληθή θαη
δηεζλή ηάμε ζηελ νπνία ηα δηθαηώκαηα θαη νη ειεπζεξίεο πνπ
παξαηίζεληαη ζηελ Οηθνπκεληθή Δηαθήξπμε ησλ Δηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξώπνπ θαη ζε άιια δεζκεπηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ
ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα κπνξνύλ πιήξσο λα πινπνηεζνύλ.

Άρζρο 19
Τίπνηα ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε δελ ζα εξκελεύεηαη έηζη ώζηε
λα ππνλνεί όηη νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα ή όξγαλν
ή νπνηνδήπνηε Κξάηνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη κέξνο ζε
νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ή λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πξάμε
ε νπνία απνζθνπεί ζηελ θαηαζηξνθή ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
ειεπζεξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζη ελ παξνύζα Δηαθήξπμε.

Άρζρο 20
Τίπνηα ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε δελ ζα εξκελεύεηαη έηζη ώζηε
λα επηηξέπεη ζε Κξάηε λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα πξνάγνπλ
δξαζηεξηόηεηεο αηόκσλ, νκάδσλ αηόκσλ, νξγαληζκώλ ή κή
θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ αληίζεηα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καηαζηαηηθνύ Φάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ.

