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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ

Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης (1919) – αποσπάσματα

Άρθρο 1 

• Το Γερμανικό Κράτος είναι Δημοκρατία.

• Η κρατική εξουσία πηγάζει από τον λαό.

Άρθρο 4

• Οι γενικά αναγνωρισμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου ισχύουν ως δεσμευτικά στοιχεία του γερ-
μανικού κρατικού νόμου.

Άρθρο 102

• Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στο νόμο.

Άρθρο 109

• Όλοι οι Γερμανοί είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

• Κατ’ αρχήν, άνδρες και γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

• Νομικά προνόμια ή μειονεκτήματα που στηρίζονται στη γέννηση ή την κοινωνική θέση πρέπει να 
καταργηθούν. 

Άρθρο 111

• Όλοι οι Γερμανοί έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης και εγκατάστασης.

Άρθρο 112

• Κάθε Γερμανός έχει το δικαίωμα της μετανάστευσης σε μη γερμανικές χώρες. 

Άρθρο 113

• Αλλόγλωσσες κοινότητες που ζουν εντός του κράτους δεν πρέπει να στερούνται με νόμο την εθνική 
τους ταυτότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση της μητρικής γλώσσας στην εκπαίδευση και την 
τοπική διοίκηση και αρμοδιότητα.

Άρθρο 114

• Τα δικαιώματα των ατόμων είναι απαραβίαστα. Περιορισμός ή στέρηση της ατομικής ελευθερίας 
είναι αποδεκτός μόνο αν βασίζεται σε νόμους. 

Άρθρο 115

• Η οικία κάθε Γερμανού αποτελεί άσυλο και είναι απαραβίαστη. Εξαιρέσεις είναι αποδεκτές μόνο αν 
βασίζονται σε νόμο.
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Άρθρο 116

• Μια πράξη μπορεί να τιμωρηθεί μόνον όταν περιγράφεται ως τιμωρητέα, προτού διαπραχθεί, από 
τον νόμο. 

Άρθρο 117

• Η προστασία των προσωπικών δεδομένων της αλληλογραφίας, των ταχυδρομείων, των τηλεγρα-
φημάτων και του τηλεφώνου είναι απαραβίαστη.  

Άρθρο 118 

• Κάθε Γερμανός έχει δικαίωμα, μέσα στα όρια που θέτει ο νόμος, να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη 
του προφορικά, γραπτά, με έντυπο, με εικόνα ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Άρθρο 120

• Είναι υπέρτατο καθήκον και φυσικό δικαίωμα των γονέων να ανατρέφουν κατάλληλα τους απογό-
νους τους, σωματικά, πνευματικά και κοινωνικά. Η κυβερνητική εξουσία επιβλέπει αυτή την προ-
σπάθεια.

Άρθρο 121

• Η νομοθεσία πρέπει να δημιουργήσει ίσες προϋποθέσεις για τα τέκνα εκτός γάμου, όσον αφορά τη 
σωματική, πνευματική και κοινωνική τους ανάπτυξη, όπως αυτές ισχύουν για τα νόμιμα τέκνα.

Άρθρο 123

• Όλοι οι Γερμανοί έχουν το δικαίωμα να συγκεντρώνονται άοπλα και ειρηνικά. Τέτοιες συγκεντρώ-
σεις δεν απαιτούν κάποια προηγούμενη έγκριση ή ειδική άδεια. 

Άρθρο 124

• Όλοι οι Γερμανοί έχουν το δικαίωμα, για λόγους που δεν αντίκεινται σε ποινικούς νόμους, να συ-
γκροτούν ενώσεις και εταιρείες. 

Άρθρο 126

• Κάθε Γερμανός έχει το δικαίωμα να απευθύνεται στην αντίστοιχη Αρχή ή το Κοινοβούλιο, με αιτή-
σεις ή παράπονα. 

Άρθρο 135

• Όλοι οι κάτοικοι του κράτους απολαμβάνουν πλήρες δικαίωμα ελευθερίας της συνείδησης. Η ανε-
μπόδιστη άσκηση της θρησκείας είναι εγγυημένη από το Σύνταγμα και τελεί υπό την προστασία του 
κράτους. 

Άρθρο 136

• Τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα δεν εξαρτώνται ούτε περιορίζονται από την άσκηση της θρη-
σκευτικής ελευθερίας. 



Άρθρο 137

• Δεν υφίσταται κρατική εκκλησία.

• Η ελευθερία συγκρότησης θρησκευτικών κοινοτήτων είναι εγγυημένη. 

• Κάθε θρησκευτική κοινότητα διοικεί τις δικές της υποθέσεις χωρίς παρέμβαση του κράτους ή της 
[διοικητικής] κοινότητας.

Άρθρο 142 

• Οι τέχνες, η επιστήμη και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Το κράτος παρέχει προστασία και συμμετέ-
χει στην καλλιέργειά τους.

Άρθρο 143

• Η εκπαίδευση των νέων παρέχεται από δημόσια ιδρύματα. 

Άρθρο 148

• Όλα τα σχολεία πρέπει να εργάζονται αποβλέποντας στην ηθική εκπαίδευση, το πατριωτικό πνεύ-
μα, την προσωπική και επαγγελματική ικανότητα, μέσα στα πλαίσια του πνεύματος της γερμανικής 
εθνικότητας και της διεθνούς κατανόησης. 

Άρθρο 151

• Η οικονομία είναι οργανωμένη με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης, με σκοπό την επίτευξη αξιοπρε-
πούς ζωής για τον καθένα. Η οικονομική ελευθερία του ατόμου είναι εξασφαλισμένη μέσα σε αυτά 
τα όρια. 

Άρθρο 153

• Η ιδιοκτησία είναι εγγυημένη από το Σύνταγμα. 

Άρθρο 155

• Η κατανομή και η χρήση των ακινήτων επιβλέπεται από το κράτος με σκοπό την παρεμπόδιση της 
κατάχρησης και την επιδίωξη εξασφάλισης υγιούς στέγασης σε όλες τις γερμανικές οικογένειες, 
ειδικά τις πολύτεκνες. 

Άρθρο 157 

• Η εργασία απολαμβάνει την ειδική προστασία του κράτους. Το κράτος δημιουργεί ενιαία εργατική 
νομοθεσία. 

Άρθρο 158

• Η πνευματική ιδιοκτησία, τα δικαιώματα των συγγραφέων, εφευρετών και καλλιτεχνών απολαμβά-
νουν την προστασία και φροντίδα του κράτους.
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Άρθρο 159

• Το δικαίωμα της δημιουργίας ενώσεων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της εργασίας και της 
οικονομίας, είναι εγγυημένο για κάθε άτομο σε όλα τα επαγγέλματα. Κάθε συμφωνία ή μέτρο που 
περιορίζει ή παρεμποδίζει αυτό το δικαίωμα είναι παράνομη.

Άρθρο 161

• Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία, η ικανότητα εργασίας, η μητρότητα και να προληφθούν οι οι-
κονομικές επιπτώσεις της ηλικίας, της ασθένειας και οι αντιξοότητες της ζωής το κράτος θεσπίζει ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης, στηριγμένο στην καθοριστική συμβολή των ασφαλισμένων. 

Άρθρο 162

• Το κράτος υποστηρίζει μια διεθνή ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η οποία να επιδιώ-
κει για την εργατική τάξη της ανθρωπότητας την εξασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων.
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