Προστασία Βιγκανισμού στο Σύνταγμα της Ελλάδος
(όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008)

Στα Ελληνικά:
Άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος (Αρχή της ισότητας)
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
In English:
Art. 4 of Greek Constitution (Equality of Greeks)
1. All Greeks are equal before the law.
2. Greek men and women have equal rights and equal obligations.

Στα Ελληνικά:
Άρθρο 5 (αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και
να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας,
εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το
Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη
προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση
εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις, που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται, ούτε
συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.In English:
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Art. 5 (Free development of personality)
1. All persons shall have the right to development freely their personality and to
participate in the social, economic and political life of the country, insofar as
they do not infringe the rights of others or violate the Constitution and the
good usages.
2. All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their
life, honour and liberty irrespective of nationality, race pr language and of
religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases
provided by international law. The extradition of aliens prosecuted for their
action as freedom-fighters shall be prohibited.
3. Personal liberty is inviolable. No one shall be prosecuted, arrested, imprisoned
or otherwise confined except when and as the law provides.
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