
1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

Το Σύνταγμα της Ο. Δ. της Γερμανίας (1949) – αποσπάσματα

Άρθρο 1

• Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Ο σεβασμός και η προστασία της αποτελεί καθήκον 
κάθε κρατικής αρχής.

• Για το λόγο αυτό, ο γερμανικός λαός αναγνωρίζει τα απαραβίαστα και αναπαλλοτρίωτα ανθρώπινα 
δικαιώματα ως βάση κάθε κοινότητας ειρήνης και δικαιοσύνης στον κόσμο.  

Άρθρο 2

• Καθένας έχει το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, εφόσον δεν παραβιάζει 
τα δικαιώματα των άλλων ή προσβάλλει τη συνταγματική τάξη ή τα χρηστά ήθη.                                                              

• Καθένας έχει δικαίωμα στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα. Η προσωπική ελευθερία είναι απα-
ραβίαστη. 

Άρθρο 3

• Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

• Άνδρες και γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα, τα οποία το κράτος οφείλει να προστατεύει και να λαμ-
βάνει μέτρα για τον περιορισμό των ανισοτήτων.

• Κανένας δεν ευνοείται ή αδικείται λόγω φύλου, γένους, φυλής, γλώσσας, καταγωγής, πίστης, θρη-
σκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Κανένας δεν αδικείται λόγω σωματικής μειονεξίας.

Άρθρο 4

• Η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης και συνείδησης, η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών 
δραστηριοτήτων και η ελευθερία των θρησκευτικών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων είναι απαραβί-
αστες. 

• Η ανεμπόδιστη θρησκευτική λατρεία είναι κατοχυρωμένη.

Άρθρο 5

• Καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει και να διαδίδει ελεύθερα τις απόψεις του, προφορικά, γρα-
πτά ή μέσω εικόνων. Η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της δημοσιογραφίας είναι εγγυημένη. 
Η λογοκρισία δεν επιτρέπεται.

• Η τέχνη και η παιδεία, η έρευνα και διδασκαλία είναι ελεύθερες. 

Άρθρο 7

• Το εκπαιδευτικό σύστημα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους.

• Οι γονείς και κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν εάν το τέκνο τους θα ακολουθήσει 
θρησκευτική εκπαίδευση. 



 Άρθρο 8

• Όλοι οι Γερμανοί έχουν το δικαίωμα να συναθροίζονται ειρηνικά και άοπλα, χωρίς προηγούμενη 
άδεια.

• Σε συγκεντρώσεις ανοικτού χώρου το δικαίωμα της ελεύθερης συνάθροισης μπορεί να περιοριστεί 
από νόμο.

Άρθρο 9

• Όλοι οι Γερμανοί έχουν το δικαίωμα να συγκροτούν εταιρείες και άλλες οργανώσεις. 

Άρθρο 10

• Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κατοχυρωμένη. Η ελευθερία της αλληλογραφίας, 
των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών είναι απαραβίαστη. 

Άρθρο 11

• Όλοι οι Γερμανοί έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται ελεύθερα εκτός της επικράτειας. 

Άρθρο 12

• Όλοι οι Γερμανοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα απασχόληση ή επάγγελμα, και τον 
τρόπο εκπαίδευσής τους.

Άρθρο 13

• Η οικία είναι απαραβίαστη.

• Έρευνες μπορούν να εγκριθούν μόνο από δικαστή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από άλλες δημό-
σιες αρχές. Η διεξαγωγή τους γίνεται με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος. 

Άρθρο 16

• Όποιος καταδιώκεται για πολιτικούς λόγους έχει το δικαίωμα του ασύλου. 

Άρθρο 17

• Καθένας έχει το δικαίωμα, ατομικά ή από κοινού με άλλους, να απευθύνει γραπτά αιτήματα ή παρά-
πονα στις αρμόδιες αρχές και στο νομοθετικό σώμα.
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