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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Προΐμιο:

ότι η αναγνώριση της συμφυούς αξιοπρέπειας και της των αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας,αποτελεί τη βάση της ελευθερίας,της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο και συνεπάγεται υποχρεώσεις ή ευθύνες,
Δεδομένου ότι επιμονή αποκλειστικά σε δικαιώματα μπορεί να καταλήξει σε σύγκρουση,διαίρεση και ατέλειωτες διαφορές,και η παραγνώριση των ανθρωπίνων ευθυνών μπορεί να οδηγήσει σε αναρχία και χάος.
Δεδομένου ότι ο κανόνας του Δικαίου και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαρτώνται από την προθυμία των ανδρών και γυναικών να ενεργούν δίκαια.
Δεδομένου ότι τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν παγκόσμιες λύσεις,οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ιδεών ,αζιών 
και κανόνων,που είναι σεβαστοί από όλους τους πολιτισμούς και τις 
κοινωνίες,
Δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι στο μέτρο των γνώσεων και ικανοτήτων τους,έχουν ευθύνη να σφυρηλατήσουν μια καλύτερη 
κοινωνική τάξη πραγμάτων,τόσο στην πατρίδα τους όσο και παγκόσμια,ένας στόχος ,που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νόμους,συνταγές και προσυλητισμό,
Δεδομένου ότι οι ανθρώπινες φιλοδοξίες για πρόοδο και βελτίωση μπορούν να εκπληρωθούν μόνο με συμφωνημένες αξίες και επίπεδα,που 
εφαρμόζονται σε όλους τους ανθρώπους και ιδρύματα σε χάθε εποχή,

ως εκ τούτου τώρα η Γενική Συνέλευση
προκηρύσσει την Παγκόσμια αυτή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Ευθυνών ως κοινό μέτρο για όλους τους λαούς και όλα τα έθνη,προς το σκοπό όπως κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας,έχοντας πάντοτε υπόψη τη Διακήρυξη αυτή θα συμβάλουν στην πρόοδο των κοινοτήτων και στη διαφώτιση όλων των μελών τους. Εμείς οι λαοί του 
κόσμου,ανανεώνουμε και ενισχύουμε τις δεσμεύσεις,που αναφέρονταί ήβη στη Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:δηλαδή την 
πλήρη αποδοχή της αξιοπρέπειας όλων των λαών,την αναφαίρετη 
ελευθερία και ισότητα και την αλληλεγγύη τους. Επαγρύπνηση και αποδοχή των ευθυνών αυτών πρέπει να διδαχθούν και να προαχθούν στον κόσμο.

Δεδομένουισότητας



Βασνκές Αρχές γνα την Ανθρωπότητα 
Αρθρο 1

Κάθε πρόσωπο ανεξάρτητα από το φύλο του,την εθννκή καταγωγή του,την κοννωννκή του θέση,τνς πολτττχές του πεπονθήσενς, τη 
γλώσσα,εθντκότητα ή θρησχεία έχετ ευθύνη να μεταχενρίζεταν όλους 
τους ανθρώπους με ανθρώπτνο τρόπο.

Αρθρο 2
Κανένα πρόσωπο δεν θα υποστηρίζεν οποναδήποτε απάνθρωπη συμπερτφορά,αλλά όλοτ οτ άνθρωπον έχουν υποχρέωση να αγωνίζονταν 
γνα την αξνοπρέπενα καν αυτοεκτίμηση όλων των άλλων.

Αρθρο 3
Κανένα πρόσωπο,καμμνά όμάδα ή οργάνωση,κανένα κράτος ,κανένας στρατός ή αστυνομία δεν βρίσκε ταν πάνω από το καλό καν το 
κακό.Ολοτ υπόκενντατ σε ηθνκά μέτρα. Ο καθένας έχεν την ευθύνη 
να προάγεν το καλό καν να αποφεύγεν το κακό σε κάθε περίπτωση.

Αρθρο 4
Ολον ον άνθρωπον,προτκνσμένον με λογνκή καν συνείδηση,πρέπεν να αποδεχθούν ευθύνη στον καθένα καν σε όλους,σε ονκογένενες ,σε φυλές, σε έθνη καν θρησκείες σε πνεύμα αλληλεγγύης. Ο συ μνσείς 
ετέρω μή πονήσης.

Η μη βία καν ο σεβασμός της ζωής 

Αρθρο 5

Κάθε πρόσωπο έχεν υποχρέωση να σέβεταν τη ζωή. Κανένας δεν έχεν το δνκαίωμα,να τραυματίσεν , να βασανίσεν,ή να σκοτώσεν οπονοδήποτε 
πρόσωπο.Αυτό δεν εξανρεί το δνκανωμα αυτοάμυνας ατόμων ή χοννοτήτων.

Αρθρο 6

Δνενέξενς μεταξύ κρατών ομάδων ή ατόμων πρέπεν να λύονταν χωρίς βία. Καμμνά κυβέρνηση δεν πρέπεν να ανέχεταν ή να συμμετέχεν σε 
πράζενς γενοκτονίας ή τρομοκρατνας,ούτε καν να υποβάλλεν σε 
κακομεταχενρνση,γυναίκες,πανδνά ή οπονουσδήποτε άλλους πολίτες 
ως άργανα πολέμου. Κάθε πολίτης καν δημόσνος άνδρας έχεν 
υποχρέωση να ενεργεί κατά ενρηννκό μή βίανο τρόπο.



Κάθε πρόσωπο είναι απείρως πολύτιμο και πρέπει να τυγχάνει, 
ανάλογης προστασίας. Ολοτ οι άνθρωποτ έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τον αέρα,το νερό τη γή γτα το καλό των παρόντων κατοίκων κατ των μελλονττκών γενεών.

Αρθρο 8

Κάθε πρόσωπο έχει υποχρέωση να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια,τιμιότητα κατ δικαιοσύνη. Κανένα πρόσωπο ή ομάοα δεν 
μπορούν να ληστεύουν ή αυθαίρετα να στερούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα από την περνουσία τους.

Αρθρο 9

Ολοτ οτ άνθρωποτ,εφόσο διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα.έχουν 
υποχρέωση να καταβάλλουν σοβαρές προσπάθετες γτα την ανττμετώπτση 
της φτώχειας,του υποστττσμού,της αμάθετας κατ της αντσότητας.θα 
πρέπετ να προάγουν σταθερή ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο με σκοπό να 
εξασφαλισθεί η αξιοπρέπεια,η ελευθερία η ασφάλετα κατ η 
Οτκατοσύνη γτα όλους τους ανθρώπους.

Αρθρο 10

Ολοτ οτ άνθρωποτ έχουν υποχρέωση να αναπτύξουν τα ταλέντα τους 
μέσω επτμελών προσπαθειών,πρέπετ να έχουν ίση πρόσβαση στην 
παιδεία κατ εργασία.Ο καθένας πρέπετ να παρέχει υποστήριξη στους έχοντας ανάγκη,στους μη προνομοτούχους,στους ανάπηρους κατ τα 
θύματα διακρίσεων.

Αρθρο 11

Η περιουσία κατ ο πλούτος πρέπετ να χρησιμοποιούνται με αίσθημα ευθύνης, σύμφωνα με τους κανόνες της δικαιοσύνης κατ γτα την 
πρόοδο του ανθρωπίνου γένους.Η οικονομική κατ πολιτική ισχύς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο για κυριαρχία, αλλά στην 
υπηρεσία της οικονομικής δικαιοσύνης και της κοινωνιχής ευταξίας.

Αλήθεια και ανεκτικότητα 
Αρθρο 12

Κάθε πρόσωπο έχει υποχρέωση να λέγει και να πράττει την αλήθεια. Κανένας όσο ψηλά ιστάμενος ή ισχυρός μπορεί να λέει ψέματα.θα 
πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικής και επαγγελματικής εμπιστευτικότητας



Κανένας πολτχχκός δημόσχος υπάλληλος, επχχηρημαχίας, επχστήμονας 
ή χαλλντέχνης δεν μπορεί να εξανρεθεν από , χνς γεννκές ηθχκές 
αρχές.ούτε καν οχ νατροί,ον δχκηγόροχ ή. άλλον επαγγελματίες,ον 
οποίον έχουν νδναίχερα καθήκοντα σε πελάτες.Επαγγελματικοί καχ 
άλλον κανόνες ηθνκής θα πρέπεν να ανχανακλσύν χην προχερανόχηχα 
των γεννκών αρχών , όπως ενναν η αλήθενα καν η δνχανοσύνη.

Αρθρο 14

Η ελευθερία χων Μέσων να πληροφορούν χο κοχνό καν να κρίνουν 
κοννωνχκά νδρύμαχα καν χυβερνηχχκές ενέργενες,που ενναν 
απαραίχηχα γνα μχα δίκανη κοννωνία,πρέπεν να χρησνμοπονείχαν με 
ευθύνη καν δνακρνχνχόχηχα.Ανχαποκρνσενς ενχυπωσνασμού,που 
υποβνβάζουν χην προσωπνκόχηχα ή χην αξχοπρέπενα πρέπεν να 
αποφεύγονταν σέ όλες χνς περνπχώσενς.

Αρθρο 15

Ενώ πρέπεν να δνασφαλίζεχαν η θρησκευχνχή ελευθερία,ον εκπρόσωπον 
χων Θρησκενών έχουν ενδνκή ευθύνη να αποφεύγουν χην έκφραση 
προκαταλήψεων χαν πράξεχς δνακρίσεων ένανχν εκείνων,που πνστεύουν 
σε άλλες Θρησκείες. Δεν πρέπεν να προκαλούν ή να νομνμοπονούν 
μίσος, φαναχνσμό καν θρησκευχνκούς πολέμους,αλλά πρέπεν να 
χαλλνεργούν χην ανεκτνκόχητα καν χον αμονβαίο σεβασμό μεταξύ όλων 
χων λαών.

Αμοχβαίος σεβασμός καν Σύνετανρνσμός 
Αρθρο 16

Ολον ον άνδρες καν γυναίκες έχουν υποχρέωση να δείχνουν σεβασμό 
ο ένας στον άλλο καν κατανόηση στο συνετανρνσμό τους.Κανένας δεν 
πρέπεν να υποβάλλεν άλλο πρόσωπο σε σεξουαλνκή εκμετάλλευση ή 
εξάρτηση. Μάλλον,ον σεξουαλνκοί εχαίροχ θα πρέπεν να αποδεχθούν 
χην ευθύνη να φρονχίζεν ο ένας χον άλλο.

Αρθρο 17

Σε όλες χνς πολντνσχνκές καν θρησκευχνκές μορφές ο γάμος απαντεί 
αγάπη αφοσίωση καν συγχώρεση καν θα πρέπεν να αποβλέπεχ στην 
χατοχύρωση χης ασφάλενας καν χης αμοιβαίας υποστήρνξης.



Ο λογτκός οτκογενετακός προγραμματισμός αποτελεί ευθύνη του κάθε ζευγαρτού. Οτ σχέσετς μεταξύ γονέων κατ πατδτών πρέπετ να 
αντανακλούν αμοτβαία αγάπη,σεβασμό,εκτίμηση κατ ενδταφέρον. 
Κανένας γονέας ή οποτοσδήποτε άλλος ενήλτκος δεν μπορεί να 
εκμεταλλεύετατ να προσβάλλετ ή να χακομεταχετρίζετατ τα πατδτά.

Επίλογος

Αρθρο 19

Τίποτε,το οποίο περτλαμβάνετατ στη Δτακήρυξη αυτή δεν πρέπετ να ερμηνεύετατ όττ εξυπαχούετ το δτχαίωμα γτα οποτοδήποτε κράτος ή πρόσωπο να προβαίνουν σε οποταδήπστε δραστηρτότητα ή ενέργετα,που θα αποσχοπετ στην εξαφάντση των ευθυνών,δτχατωμάχον 
κατ ελευθερτών όπως αναφέροντατ στη Δταχήρυξη αυτή κατ στη 
Παγκόσμτα Δτακήρυξη των Ανθρωπίνων Δτκατωμάτων του 1948.


