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Ακοφστε τις φωνζς τοφ μίσους και τής μισαλλοδοξίας :  
 
Ράσ εχκρόσ κυςιαςκιτω είσ τόν βωμόν τοφ Βάαλ.  
Ρασ Βουδιςτισ άσ και ηϊν.  
Ράσ Χριςτιανόσ άσ ςφαγι είσ δόξαν τοφ Ρροφιτου.  
Θάνατοσ είσ τοφσ μουςουλμάνουσ, ό Θεόσ το κζλει.  
Οί μαφροι άσ είναι δοφλοι.  
Θάνατοσ είσ τοφσ λευκοφσ.  
Είσ κάνατον ο Σωκράτθσ.  
Είσ κάνατον ο Κθςοχσ.  
Ανάκεμα είσ τοφσ μι πιςτεφοντασ είσ τόν Θεόν.  
Ανάκεμα είσ τουσ πιςτεφοντασ είσ τόν Θεόν.  
Θάνατοσ είσ τοφσ αιρετικοφσ.  
Θάνατοσ είσ τοφσ Εβραίουσ, κάνατοσ είσ τοφσ Οφγενότουσ.  
Ράσ ό μι πιςτεφων όςα καί θμείσ, παραδοκιτω είσ τόν διμιον.  
Είναι το αποτζλεςμα τισ τυφλισ πίςτεωσ και τισ ανοιτου ελπίδοσ .  

I†S  
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ΚΑΡΡΑ ΔΕΣΡΟΙΝΑ 
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Ρίνακασ περιεχομζνων  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΛΗΜΜΑΤΑ  
ΙΣΤΟΙΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗ  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ  
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΗΣΚΕΙΑΣ  
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ : Η ΘΗΣΚΕΙΑ  
ΕΞΟΥΣΙΑ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΑΣΚΗΣΗ  
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ  
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ  
ΡΕΙΛΗΨΗ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στθν εργαςία που ακολουκεί επιχειρείται μια νομικι προςζγγιςθ και ανάλυςθ τισ 
αντικειμενικισ ςυνταγματικισ αρχισ τθσ ανεξικρθςκίασ και του υποκειμενικοφ 
δικαιϊματοσ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ που απορρζει από αυτιν(άρκρο 13Σ). 
Ραρατίκεται αρχικά μία αναδρομι ςτθν ιςτορία τθσ κατοχφρωςθσ τθσ κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ ςτα ελλθνικά ςυντάγματα και ςε κεμελιϊδθ διεκνι κείμενα. Μετά από 
μια ςφντομθ ζκκεςθ των φορζων και αποδεκτϊν του δικαιϊματοσ ακολουκεί ανά-
λυςθ του αντικειμζνου τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ, του προςτατευόμενου ζννο-
μου αγακοφ, τθσ κρθςκείασ. Επιπρόςκετα παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά τθσ 
απορρζουςασ από το ςυγκεκριμζνο δικαίωμα εξουςίασ και αναφζρονται περαιτζ-
ρω οι δφο εκφάνςεισ με τισ οποίεσ εμφανίηεται. Η ενιαία λοιπόν υποκειμενικι ελευ-
κερία εμφανίηεται ωσ ελευκερία τοφ δόγματοσ αλλά και ωσ ελευκερία τθσ δράςθσ 
και τθσ λατρείασ. Ιδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτισ τρεισ διαςτάςεισ τοφ δικαιϊματοσ, 
τθν αμυντικι, τθν προςτατευτικι και τθν διαςφαλιςτικι.  
Κλείνοντασ παρουςιάηονται οι γενικζσ ςυνταγματικζσ ριτρεσ που οριοκετοφν τθν 
άςκθςθ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ αλλά και οι ανεκτοί περιοριςμοί οι οποίοι 
μπορεί να επιβλθκοφν ςτο δικαίωμα ςτο πλαίςιο ειδικϊν κεςμϊν ι ζννομων 
ςχζςεων.  
 
ΛΗΜΜΑΤΑ  
Θρθςκευτικι ελευκερία, κρθςκευτικι ιςότθτα, κρθςκευτικι ςυνείδθςθ, λατρεία, 
ανεξικρθςκεία, προςθλυτιςμόσ  
 
ΙΣΤΟΙΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗ  
Η κρθςκεία διαδραματίηει ςπουδαίο ρόλο ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ. 
Κυρίωσ παλαιότερα, αλλά και ςιμερα το κρθςκευτι- τκό πιςτεφω κατζχει ιδιαίτερθ 
κζςθ ςτθ ηωι του ανκρϊπου. Ωσ κρθςκεία ορίηεται θ γνωςτι πίςτθ και λατρεία του 
κείου. Η κρθςκεία είναι ςφνολο γνωςτϊν λατρευτικϊν πράξεων και δοξαςιϊν 
αναφερόμενων ςτθν υπόςταςθ του κείου. Η λατινικι λζξθ religio ςθμαίνει δεςμό, 
ζνωςθ και παράγεται από τα ριματα relegere και religare κατά τον Κικζρωνα και 



τον Αυγουςτίνο. Ο ελλθνικόσ όροσ κρθςκεία παράγεται από το ριμα κρϊςκω που 
ςθμαίνει αναβαίνω και δθλϊνει τθν ανάταςθ. Η πρϊτθ μαηικι διεκδίκθςθ τθσ 
ελευκερίασ τθσ κρθςκείασ τοποκετείται χρονικά ςτθν εποχι τθσ ωμαϊκισ Αυτο 
κρατορίασ όταν είχαν εξαπολυκεί άγριοι διωγμοί κατά των Χριςτιανϊν. Το διάταγμα 
τϊν Μεδιολάνων (313μ.Χ.) που διακθρφςςει τθν ανεξικρθςκία τερματίηει τθν 
περίοδο των διωγμϊν και αποτελεί τθν πρϊτθ επίςθμθ κατοχφρωςθ κρθςκευτικοφ 
δικαιϊματοσ. Τον 16ο αιϊνα θ απολυταρχικι εξουςία του θγεμόνα που ζφκανε με-
χρι και τον προςδιοριςμό τθσ κρθςκείασ των υπθκόων του ( cuius regio eius religio ) 
οδιγθςε ςε μακροφσ κρθςκευτικοφσ πολζμουσ και τελικά ςτθν κρθςκευτικι μεταρ-
ρφκμιςθ που ζδωςε νζα αφορμι για διακιρυξθ τισ κρθςκευτικισ ελευκερίασ. 
Αργότερα θ κρθςκευτικι ελευκερία κα λάβει κεντρικι κζςθ ςτθν διδαςκαλία τϊν 
μεγάλων πολιτικϊν φιλοςόφων και διαφωτιςτϊν του 17ου και 18ου αιϊνα, κυρίωσ 
των Locke, Montesquieu, Rousseau και Voltaire. To Bill of Rights τισ πολιτείασ τισ 
Virginia το 1776 είναι το πρϊτο κείμενο που αναγνωρίηει πανθγυρικά τθν κρθς-
κευτικι ελευκερία, ορίηοντασ ςτο άρκρο 16 ότι «όλοι οι άνκρωποι ζχουν το δικαι-
ωμα να αςκοφν ελεφκερα τα τθσ κρθςκείασ τουσ ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ ςυν-
είδθςισ τουσ». Ακολουκεί, το 1791, θ πρϊτθ τροποποίθςθ τοφ ομοςπονδιακοφ Συν-
τάγματοσ τϊν ΗΡΑ του 1787 κατά τθν οποία « το Κογκρζςο δεν κα ψθφίςει νόμο 
που να ιδρφει κρθςκεία του κράτουσ ι που να απαγορεφει τθν ελεφκερθ λατρεία 
οποιαςδιποτε κρθςκείασ ». Αντίκετα θ γαλλικι Διακιρυξθ τϊν δικαιωμάτων τοφ 
ανκρϊπου και του πολίτθ τοφ 1789 αναγνωρίηει μόνον τθν ανεξικρθςκία ορίηοντασ 
ςτο άρκρο 10 ότι « κανείσ δεν επιτρζπεται να ενοχλείται για τισ δοξαςίεσ του υπό 
τον όρο ότι θ εκδιλωςι τουσ δεν διαταράςςει τθ δθμόςια τάξθ». Φςτερα από τισ 
διακθρφξεισ ςε Αμερικι και Γαλλία θ κρθςκευτικι ελευκερία κατοχυρϊνεται ςε όλα 
τα ευρωπαϊκά ςυντάγματα του 19ου και 20ου αιϊνα με πρϊτο το βελγικό (1831) 
που αποτζλεςε πρότυπο και για πολλά μεταγενζςτερα ευρωπαϊκά ςυνταγματικά 
κείμενα.  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ  
Πλα τα ελλθνικά Συντάγματα από τθν επαναςτατικι κιόλασ περίοδο για λόγουσ 
εκνικοκρθςκευτικισ παράδοςθσ περιζχουν διατάξεισ αναφερόμενεσ ςτθν ςχζςθ 
πολιτείασ και εκκλθςίασ. Ράντοτε διεκιρυςςαν ςυγχρόνωσ τθν κρθςκεία τισ Ανατο-
λικισ Ορκοδόξου τοφ Χριςτοφ Εκκλθςίασ ωσ « επικρατοφςα κρθςκεία » ςτθν ελλθνι-
κι επικράτεια. Το Σφνταγμα τισ Επιδαφρου (« προςωρινό πολίτευμα τισ Ελλάδοσ» 
1822 τμιμα α) περιζχει διάταξθ που επαναλαμβάνεται κατά λζξθ και ςτο Σφνταγμα 
του Άςτρουσ ( « νόμοσ τισ Επιδαφρου »-1823) κατά τθν οποία «θ επικρατοφςα 
κρθςκεία εισ τθν ελλθνικιν επικράτειαν είναι θ τθσ Ανατολικισ Ορκοδόξου του 
Χριςτοφ Εκκλθςίασ, ανζχεται όμωσ θ διοίκθςθ τθσ Ελλάδοσ πάςαν άλλθν κρθςκείαν, 
και αι τελεταί και ιεροπραγίαι εκάςτθσ αυτϊν εκτελοφνται ακωλφτωσ.». Στο Σφντα-
γμα τθσ Τροιηινασ (1827) θ διάταξθ αναφζρει « Κακείσ εισ τθν Ελλάδα επαγγζλεται 
τθν κρθςκείαν του ελευκζρωσ και δια τθν λατρείαν αυτισ ζχει ίςθν υπεράςπιςιν. Η 
δε τισ Αναταλικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ είναι κρθςκεία τισ Επικρατείασ. » Ανά-
λογα και το θγεμονικό Σφνταγμα (1832) ορίηει ςτο άρκρο 6 τα εξισ « Η επικρατοφςα 
κρθςκεία εισ τθν ελλθνικιν Επικράτεια είναι θ τθσ Ανατολικισ Ορκοδόξου και Αγίασ 
του Χριςτοφ Εκκλθςίασ, κακείσ όμωσ πρεςβεφει τα τθσ κρθςκείασ του ακωλφτωσ και 
πάςα κρθςκεία, τθσ οποίασ αι τελεταί γίνονται παςιφανϊσ και δθμοςίωσ, ζχει ίςθν 
υπεράςπιςθν υπό των νόμων.» Ππωσ διαπιςτϊμεται τα δφο πρϊτα Συντάγματα 



κατοχυρϊνουν απλι ανεξικρθςκία ενϊ τα δφο επόμενα προχωροφν ςτθ κρθςκευ-
τικι ελευκερία. Η εξζλιξθ δεν ιταν ευκφγραμμθ. Τα Συντάγματα του 1844 και 
1864/1911 κατοχυρϊνουν μόνο τθν ανεξικρθςκία («πάςα άλλθ γνωςτι κρθςκεία 
είναι ανεκτι») και μόνο το Σφνταγμα του 1927 κακιερϊνει πλζον τθ κρθςκευτικι 
ελευκερία. («θ ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ ςυνειδιςεωσ είναι απαρα-βίαςτοσ».) 
Στο ίδιο μικοσ κφματοσ κινικθκαν τόςο το Σφνταγμα του 1952 όςο και τα δικτατο-
ρικά Συντάγματα (1968/1973). Στο ιςχφον Σφνταγμα (1975/ 1986/2001/2007) 
κατοχυρϊνεται θ κρθςκευτικι ελευκερία ςτο άρκρο 13. Κατά τθν παρ 1 αυτοφ, που 
δεν υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κατά το 110 παρ 1Σ, « θ ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ 
ςυνείδθςθσ είναι απαραβίαςτθ. Η απόλαυςθ των ατομικϊν και πολιτικϊν 
δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ κακενόσ» Τισ ςχζςεισ 
κράτουσ και Εκκλθςίασ και τα ςχετικά με τθν επικρατοφςα κρθςκεία προβλζπει το 
άρκρο 3Σ ενϊ ςτθ κρθςκευτικι ελευκερία αναφζρονται επίςθσ τα άρκρα 5 παρ2 και 
16 παρ2Σ. Κανζνα από τα άρκρα αυτά δεν υπόκειται ςε αναςτολι κατά το 48 
παρ.1Σ ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ πολιορκείασ *2+.  
 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΗΣΚΕΙΑΣ  
Στθν ςφγχρονθ, ενιαία και αντικειμενικι ζννομθ τάξθ τα ςυνταγματικά δικαιϊματα 
ζχουν διπλι φφςθ, αντικειμενικι και υποκειμενικι. Από τισ αντικειμενικζσ αρχζσ 
απορρζουν υποκειμενικά δίκαια, δικαιϊματα του κάκε φορζα κεμελιϊδουσ 
δικαιϊματοσ. Πςον αφορά λοιπόν τθν κρθςκεία ςτο Σφνταγμα κατοχυρϊνεται θ 
«ελευκερία τθσ κρθςκείασ» άρκρο 13 παρ.2 εδ. α " Κάκε γνωςτι κρθςκεία είναι 
ελεφκερθ και τα ςχετικά με τθ λατρεία τθσ τελοφνται ανεμπόδιςτα υπό τθν προςτα-
ςία των νόμων." ωσ αντικειμενικόσ κανόνασ δικαίου, αρχι τθσ ανεξικρθςκίασ, και 
ωσ ατομικό δικαίωμα, κρθςκευτικι ελευκερία. Ωσ αντικειμενικι αρχι εφαρμόηεται 
ςε κάκε δικαιικι περιοχι και πρεςβεφει τθν ελευκερία διδαςκαλίασ και λατρείασ 
κάκε γνωςτισ κρθςκείασ. Από τθν αρχι τθσ ανεξικρθςκίασ απορρζει το ςυνταγ-
ματικό δικαίωμα τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ, το οποίο κατοχυρϊνεται υπζρ κάκε 
φορζα. Κατ' αρχάσ φορείσ του δικαιϊματοσ είναι όλα τα φυςικά πρόςωπα όπωσ 
ορίηεται ςτο Σφνταγμα χωρίσ να γίνεται διάκριςθ ςε θμεδαποφσ, αλλοδαποφσ και 
ανικαγενείσ. Ωςτόςο είναι δυνατό να ειςαχκοφν εξαιρζςεισ εφόςον προβλζπονται 
από το διεκνζσ δίκαιο. Αξίηει να επιςθμανκεί ότι φορείσ του δικαιϊματοσ μπορεί 
ναι είναι και νομικά πρόςωπα και ενϊςεισ προςϊπων ωσ φορείσ όμωσ τθσ 
ζκφραςθσ κρθςκευτικϊν πεποικιςεων και όχι ωσ φορείσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ. 
Το δικαίωμα τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ ωσ απαράγραπτο και αναπαλλοτρίωτο 
δεν επιδζχεται παραίτθςθ, γενικι ι ειδικι. Δθμθτρόπουλοσ Α.Γ.: Συνταγματικά 
Δικαιϊματα- Τόμοσ Γ' Τεφχθ 1-3, 2θ ζκδοςθ, 2008 ςελ.631-638.  
 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ : Η ΘΗΣΚΕΙΑ  
Η κρθςκεία αποτελεί το προςτατευόμενο αγακό τοφ δικαιϊματοσ τθσ κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ. Στον οριςμό τθσ κρθςκείασ που ζχει διατυπωκεί παραπάνω εμπεριζ-
χονται δφο εννοιολογικοί προςδιοριςμοί, ζνασ πραγματικόσ που είναι θ αναφορά 
ςτο κείο και ζνασ νομικόσ που είναι ο γνωςτόσ χαρακτιρασ τθσ κρθςκείασ.  
Οι εννοιολογικοί προςδιοριςμοί εξειδικεφουν το προςτατευόμενο αγακό κακϊσ 
επίςθσ και τθν παρεχόμενθ ςτο φορζα του δικαιϊματοσ εξουςία. Πςον αφορά τον 
πραγματικό προςδιοριςμό για τθν υπόςταςθ του κείου γίνεται δεκτό πωσ αναφζ-
ρεται μόνο ςτθν καλι ανϊτερθ δφναμθ, τον Θεό και γι' αυτόν τον λόγο θ λατρεία 



και θ πίςτθ ςε κακζσ ανϊτερεσ δυνάμεισ δεν εμπίπτουν ςτο προςτατευτικό πεδίο 
τθσ διάταξθσ του άρκρου 13. Πςον αφορά τον νομικό προςδιοριςμό του γνωςτοφ 
χαρακτιρα των κρθςκειϊν αναφζρεται ότι γνωςτι είναι κάκε φανερι κρθςκεία , 
δθλαδι κάκε κρθςκεία που είναι προςιτι ςε όποιον κζλει να τθν γνωρίςει, θ 
κρθςκεία που ζχει μόνο φανερά δόγματα και ςκοποφσ, φανερι οργάνωςθ και 
τρόπουσ λατρείασ. Ωσ αγακό θ κρθςκεία είναι διςυπόςτατθ, ζχει δθλαδι τόςο 
υλικι( corpus) όςο και πνευματικι ( animus ) υπόςταςθ. Το corpus ςυνίςταται ςτο 
ςφνολο τϊν λατρευτικϊν πράξεων ενϊ το animus περιλαμβάνει τισ δοξαςίεσ. Η 
λατρεία αποτελεί ςφνολο ανκρϊπινων ενεργειϊν οι οποίεσ ςφμφωνα με το δόγμα 
ςτο οποίο πιςτεφει ο πράττων εκδθλϊνουν τθν πίςτθ του προσ το κείο. Το άτομο 
λαμβάνει μζροσ ςε τελετουργίεσ προκειμζνου να εξωτερικεφςει το κρθςκευτικό του 
πιςτεφω. Το άρκρο 13παρ.2 Σ ορίηει ότι κάκε γνωςτι κρθςκεία είναι ελεφκερθ και 
τα ςχετικά με τθν λατρεία τθσ τελοφνται ανεμπόδιςτα υπό τθν προςταςία τϊν 
νόμων. Ωςτόςο επιςθμαίνεται ότι θ άςκθςθ τισ λατρείασ δεν επιτρζπεται να 
προςβάλλει τθν δθμόςια τάξθ ι τα χρθςτά ικθ. Ο προςθλυτιςμόσ απαγορεφεται. Το 
corpus, θ λατρεία είναι θ υλικι δράςθ τϊν πιςτϊν με τθν οποία εκφράηουν τισ 
κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ. Σε αντιδιαςτολι προσ το υλικό ςτοιχείο βρίςκεται 
το πνευματικό, το animus το οποίο ςυνίςταται ςτθν κρθςκευτικι διδαςκαλία και το 
δόγμα. Συνικωσ όταν οι άνκρωποι προςχωροφν ςε μία κρθςκευτικι ομάδα 
αςπάηονται το ςφνολο τϊν αντιλιψεων και κεωριϊν τθσ ομάδασ για διάφορα 
κζματα. Στο προςτατευτικό πεδίο όμωσ τθσ ςυνταγματικισ διάταξθσ για το 
δικαίωμα τισ κρθςκευτικισ ελευκερίασ εμπίπτουν μόνο οι κρθςκευτικζσ κεωρίεσ 
για τθν υπόςταςθ τοφ κείου και όχι οι άλλεσ κζςεισ τισ ςυγκεκριμζνθσ κρθςκείασ.  
 
ΕΞΟΥΣΙΑ  
Η εξουςία που απορρζει από το ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα τισ 
κρθςκευτικισ ελευκερίασ ζχει κετικό αλλά και αρνθτικό χαρακτιρα κακϊσ αφ' ενόσ 
δίνει τθν δυνατότθτα ςτο άτομο να πιςτεφει και να λατρεφει οποιοδιποτε δόγμα 
αφετζρου του δίνεται θ ελευκερία να μθν πιςτεφει ςε κανζνα δόγμα , να είναι 
δθλαδι άκεοσ ι να απζχει από κάκε κρθςκευτικι δράςθ ι να μθν αποκαλφπτει τα 
πιςτεφω του όςον αφορά τθν κρθςκεία. Σκόπιμο κρίνεται να αναφερκεί επίςθσ θ 
διάκριςθ τθσ απορρζουςασ από το ςυγκεκριμζνο δικαίωμα εξουςίασ ςε ενεργθτικι 
και πακθτικι, θ ελευκερία δθλαδι του ατόμου όχι μόνο να ακολουκεί πιςτά τθν 
εκτζλεςθ απλϊσ των κρθςκευτικϊν του κακθκόντων ( πακθτικι ) αλλά και να 
δραςτθριοποιείται υπζρ του δόγματόσ του με όποιο τρόπο κρίνει αναγκαίο. Τζλοσ 
αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ κρθςκευτικι ελευκερία διακρίνεται ςε εςωτερικι και 
εξωτερικι. Η εςωτερικι ι ελευκερία τισ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ που προςτατεφ-
εται ςυνταγματικά ςτο άρκρο 13 παρ.1 Σ ( « θ ελευκερία τισ κρθςκευτικισ 
ςυνείδθςθσ είναι απαραβίαςτθ » ) αναφζρεται ςτθν κρθςκευτικι ςυνείδθςθ ωσ 
ενδιάκετθ πίςτθ ςε κάποια καλι ανϊτερθ δφναμθ. Ωςτόςο ςτο προςτατευτικό 
πεδίο τθσ εςωτερικισ πλευράσ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ περιλαμβάνεται και θ 
εξωτερίκευςθ τϊν κρθςκευτικϊν πεποικιςεων. Η εξωτερικι ζκφανςθ τθσ κρθςκευ-
τικισ ελευκερίασ που προςτατεφεται ςυνταγματικά ςτο άρκρο 13 παρ. 2 Σ ( « κάκε 
γνωςτι κρθςκεία είναι ελεφκερθ και τα ςχετικά με τθν λατρεία τθσ τελοφνται 
ανεμπόδιςτα υπό τθν προςταςία τϊν νόμων ») περιλαμβάνει κυρίωσ τισ λατρευ-
τικζσ πράξεισ.  
 



ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΘΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ  
Το δικαίωμα ισ κρθςκευτικισ ελευκερίασ εμφανίηεται με δφο μερικότερεσ εξουςίεσ 
από τισ οποίεσ θ μία αφορά τθν πνευματικι χροιά του δικαιϊματοσ ( animus ) ενϊ θ 
άλλθ τθν υλικι ( corpus ). Κατοχυρϊνοντασ ο ςυντακτικόσ νομοκζτθσ το δικαίωμα 
τισ κρθςκευτικισ ελευκερίασ κατοχυρϊνει ουςιαςτικά και τθν πνευματικι ζκφανςθ 
του, τθν ελευκερία του κρθςκευτικοφ «πιςτεφω», του δόγματοσ. Στθν ελευκερία 
αυτι περιλαμβάνονται θ ελευκερία πρόςβαςθσ ςτθν διδαςκαλία, θ ελευκερία 
πίςτθσ και θ ελευκερία εκδιλωςθσ οποιαςδιποτε κρθςκείασ. Με αυτό τον τρόπο 
προςτατεφεται ςυνταγματικά το δόγμα, το ουςιωδζςτερο ςτοιχείο του δικαιϊματοσ 
του άρκρου 13 Σ. Ραράλλθλα δεν πρζπει να υποτιμάται θ υλικι πλευρά τισ 
κρθςκευτικισ ελευκερίασ, θ ελευκερία κρθςκευτικισ δράςθσ και λατρείασ, που 
αποτελεί το (corpus) του δικαιϊματοσ. Σε αυτι τθν κατθγορία μποροφν να ενταχ-
κοφν γενικά ςυνταγματικά δικαιϊματα τα οποία εξειδικεφονται ςτον κρθςκευτικό 
χϊρο και προςαρμόηονται κεςμικά ςε αυτόν. Ενδεικτικά αναφζρονται θ ελευκερία 
κρθςκευτικοφ λόγου και τφπου, θ ελευκερία κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ κ.λ.π. *2+  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
Με βάςθ τθν πθγι των κινδφνων που απειλοφν τον άνκρωπο το περιεχόμενο του 
δικαιϊματοσ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ, όπωσ και όλων των ςφγχρονων ςυνταγ-
ματικϊν δικαιωμάτων διακρίνεται ςε αμυντικό, προςτατευτικό και διεκδικθτικό. Οι 
δφο πρϊτεσ διαςτάςεισ προςτατεφουν τον άνκρωπο από επικετικζσ ενζργειεσ 
ςυνανκρϊπων, ενϊ θ τρίτθ από τθν οικονομικι ανάγκθ. Η κρθςκευτικι ελευκερία 
αναπτφςςει κατ' αρχιν αμυντικι αξίωςθ κατά του κράτουσ αλλά και κατά 
οποιουδιποτε άλλου. Ρρόκειται για απόλυτο αμυντικό δικαίωμα που ςτρζφεται 
κατά παντόσ^^ omnes) με τθν ζννοια ότι απαγορεφεται ςυνταγματικά θ προςβολι 
του ανεξάρτθτα από τθν πθγι κινδφνου είτε δθλαδι προζρχεται θ απειλι από 
κρατικι είτε ιδιωτικι εξουςία. Η διαπροςωπικι ενζργεια που αναπτφςςει το 
δικαίωμα τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ κατοχυρϊνεται πλζον και ςυνταγματικά ςτο 
άρκρο 25 παρ.1 εδάφιο γ. Ταυτόχρονα το Σφνταγμα κατοχυρϊνει το δικαίωμα τθσ 
κρθςκευτικισ ελευκερίασ και ωσ προςτατευτικό δικαίωμα(άρκρο 13 παρ.2 << κάκε 
γνωςτι........... υπό τθν προςταςία των νόμων >>). Φορζασ τθσ προςτατευτικισ 
αξίωςθσ είναι κάκε άνκρωποσ χωρίσ διάκριςθ και θ αξίωςθ του αυτι ςτρζφεται 
προσ το κράτοσ το οποίο οφείλει όχι μόνο να ςζβεται αλλά και να προςτατεφει τθν 
κρθςκευτικι ηωι. Τόςο θ εκτελεςτικι όςο και θ νομοκετικι και θ δικαςτικι εξουςία 
οφείλουν να πράττουν με γνϊμονα τθν προςταςία τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ. Το 
προςτατευτικό περιεχόμενο του δικαιϊματοσ δεν αναπτφςςει διαπροςωπικι 
ενζργεια. Πςον αφορά το εξαςφαλιςτικό περιεχόμενο του δικαιϊματοσ, αυτό δεν 
κατοχυρϊνεται από τον ςυντακτικό νομοκζτθ όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει και με τα 
περιςςότερα ςυνταγματικά δικαιϊματα. Ραρ' όλα αυτά αναγνωρίηεται θ διεκδίκθςθ 
του εξαςφαλιςτικοφ περιεχομζνου όχι βζβαια δια τθσ δικαςτικισ οδοφ αλλά με 
άλλεσ ςυνταγματικζσ διεκδικθτικζσ διαδικαςίεσ όπωσ είναι οι εκλογζσ.*3+  
 
ΑΣΚΗΣΗ  
Στο πλαίςιο τισ γενικισ, κυριαρχικισ ι διαπροςωπικισ, ςχζςθσ δεν επιτρζπονται 
περιοριςμοί τοφ δικαιϊματοσ. Στο πλαίςιο αυτό εφαρμόηονται οι γενικζσ ριτρεσ 
των άρκρων 5 παρ.1 και 25 Σ οι οποίεσ κακορίηουν τα άκρα όρια τθσ νόμιμθσ 
άςκθςθσ. Η άςκθςθ του δικαιϊματοσ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ είναι ελεφκερθ 



εφόςον δεν προςβάλλει τα δικαιϊματα των άλλων, και δεν παραβιάηει το Σφνταγμα 
ι τα χρθςτά ικθ.  
 
ΗΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  
Η διάταξθ του άρκρου 13 παρ.4 επαναλαμβάνει τθ γενικι ριτρα τθσ ςυνταγματικισ 
νομιμότθτασ απευκυνόμενθ εξειδικευμζνα προσ τουσ φορείσ τθσ κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ. Κανζνασ δεν μπορεί εξαιτίασ των κρθςκευτικϊν του πεποικιςεων να 
απαλλαγεί από τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων προσ το κράτοσ ι να αρνθκεί να 
ςυμμορφωκεί προσ τουσ νόμουσ. Ταυτόχρονα, κατά το άρκρο 13 παρ.2 εδάφιο β θ 
άςκθςθ τθσ λατρείασ δεν επιτρζπεται να προςβάλλει τθ δθμόςια τάξθ.  
 
ΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Η άςκθςθ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ δεν πρζπει να αντίκειται ςτα δικαιϊματα 
τϊν άλλων.  
 
ΗΤΑ ΧΗΣΤΟΤΗΤΑΣ  
Η άςκθςθ τθσ λατρείασ επιτρζπεται μζχρι του ςθμείου που δεν προςβάλλει τα 
χρθςτά ικθ. Οι τελετουργικζσ πράξεισ ςτισ οποίεσ λαμβάνουν μζροσ οι πιςτοί δεν 
πρζπει να αντίκεινται ςτα χρθςτά ικθ. Η ριτρα τθσ χρθςτότθτασ επαναλαμβάνεται 
ςτο άρκρο 13 παρ.2 εδάφιο β εξειδικευμζνα πλζον για τουσ τελοφντεσ λατρευτικζσ 
πράξεισ. Αξίηει επίςθσ να αναφερκεί ότι απαγορεφεται θ καταχρθςτικι άςκθςθ τθσ 
κρθςκευτικισ ελευκερίασ.*4+  
 
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
Ρεριοριςμοί τισ κρθςκευτικισ ελευκερίασ ςτθν γενικι, κυριαρχικι ι διαπροςωπικι, 
ςχζςθ είναι αντιςυνταγματικι και αντίκεινται ςτθν δθμοκρατικι ζννομθ τάξθ. 
Ωςτόςο όταν το δικαίωμα τισ κρθςκευτικισ ελευκερίασ αςκείται ςτο πλαίςιο 
κεςμϊν και ζννομων ςχζςεων, προςαρμόηεται και υφίςταται περιοριςμοφσ. Οι 
περιοριςμοί αυτοί είτε αναφζρονται ρθτά ςτο ςε Σφνταγμα ( ρθτοί περιοριςμοί ) 
είτε ςυνάγονται μζςω τθσ ςυςτθματικισ ερμθνείασ από τισ διατάξεισ του ( μθ ρθτοί 
περιοριςμοί ). Σε κάκε περίπτωςθ οι περιοριςμοί πρζπει να ςυνδζονται με δεςμό 
αιτιϊδουσ ςυνάφειασ.  
 
α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΙΟΚΙΑΣ  
Σε περίπτωςθ κιρυξθσ κατάςταςθσ πολιορκίασ δθμιουργείται μια ειδικι κυριαρχικι 
ςχζςθ κατά τθν διάρκεια τισ οποίασ επιτρζπεται θ αναςτολι τισ εφαρμογισ 
οριςμζνων ςυνταγματικϊν διατάξεων που αναφζρονται αποκλειςτικϊσ ςτο άρκρο 
48Σ. Ωςτόςο το άρκρο 13Σ ςτο ςφνολό του δεν αναφζρεται ςτο άρκρο 48Σ οπότε 
δεν είναι δυνατι θ αναςτολι του.  
β. ΡΟΙΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Στο πλαίςιο τθσ ειδικισ κυριαρχικισ ςχζςθσ που δθμιουργείται 
από το ποινικό δίκαιο δεν είναι δυνατι θ επιβολι περιοριςμϊν ςτθν ελευκερία τθσ 
κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ παρά μόνο ςτθν ελευκερία τθσ λατρείασ θ οποία 
προςαρμόηεται κεςμικά.  
γ. ΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ  
Κατά το άρκρο 13 παρ.2 εδάφιο γ ο προςθλυτιςμόσ απαγορεφεται. Ρροςθλυτιςμόσ 
είναι θ με ακζμιτα μζςα προςπάκεια διείςδυςθσ ςτθν κρθςκευτικι ςυνείδθςθ 
άλλου.  



Ο προςθλυτιςμόσ αποτελεί ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά κρθςκευτικοφ περιεχομζνου θ 
οποία επιδιϊκει τον προςεταιριςμό του προςθλυτιςμζνου ςε άλλο κρθςκευτικό 
δόγμα. Μπορεί όμωσ και να μθν επιδιϊκει τθν ζνταξθ του ατόμου ςε άλλο κρθςκευ-
τικό δόγμα παρά μόνο να ςτρζφεται κατά κάποιου άλλου. Αυτό που διαφοροποιεί 
τον νόμιμο κρθςκευτικό προςεταιριςμό από τον προςθλυτιςμό είναι θ χριςθ 
ακζμιτων μζςων και ςυγκεκριμζνα θ υπόςχεςθ υλικϊν ι θκικϊν παροχϊν, θ εκμε-
τάλλευςθ τθσ ανάγκθσ, πνευματικισ αδυναμίασ κουφότθτασ του άλλου, θ κατά-
χρθςθ τθσ απειρίασ ι τθσ εμπιςτοςφνθσ του ακόμα και θ εκβίαςθ και θ απάτθ αν με 
αυτά επιδιϊκεται παράνομο περιουςιακό όφελοσ. Αξίηει να αναφερκεί ότι ο 
προςθλυτιςμόσ απαγορεφεται γενικά υπζρ οποιαςδιποτε κρθςκείασ ακόμθ και τθσ 
επικρατοφςασ. Η απαγόρευςθ του προςθλυτιςμοφ ρυκμίηει ςυμπεριφορά που 
βρίςκεται εκτόσ του γενικοφ περιεχομζνου τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ οπότε 
ςυνιςτά μθ γνιςιο, οιονεί περιοριςμό.*5+  
 
ΑΝΤΙΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ  
Ιδιαίτερθ μνεία αξίηει να γίνει για τουσ αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ. Κατά το άρκρο 13 
παρ.4Σ κανζνασ δεν μπορεί εξαιτίασ των κρθςκευτικϊν του πεποικιςεων να 
απαλλαγεί από τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων προσ το κράτοσ ι να αρνθκεί να 
ςυμμορφωκεί προσ τουσ νόμουσ. Θεςπίηεται ειδικά θ προςφορά άλλων υπθρεςιϊν 
( εναλλακτικι κθτεία ) για όςουσ ζχουν τεκμθριωμζνθ αντίρρθςθ ςυνείδθςθσ για 
τθν εκτζλεςθ ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ.*6+  
 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ  
Μολονότι, όπωσ εκτζκθκε ανωτζρω, το νομικό πλαίςιο που ρυκμίηει τα ηθτιματα 
τισ κρθςκευτικισ ελευκερίασ δεδομζνων και των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που 
ζχει αναλάβει θ χϊρα μασ από διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυμβάςεισ, κρίνεται κατ' 
αρχιν επαρκζσ, εν τοφτοισ, απαιτείται θ τροποποίθςθ και προςαρμογι επιμζρουσ 
νομοκετθμάτων ςτισ απαιτιςεισ τισ ςφγχρονθσ πλουραλιςτικισ και διεκνοποιθμζ-
νθσ κοινωνίασ και θ κατάργθςθ όςων εξ αυτϊν είναι αναχρονιςτικά, απθχϊντασ 
αντιλιψεισ παλαιότερων εποχϊν. Η κρθςκευτικι ελευκερία με τισ επιμζρουσ εκφά-
νςεισ τθσ, όπωσ αυτζσ αναπτφχκθκαν ανωτζρω, αποτελεί πυλϊνα τϊν ατομικϊν 
ελευκεριϊν και θ ανεμπόδιςτθ άςκθςθ τθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηεται ςε κάκε 
άτομο. Απαιτείται προςπάκεια και ςυντονιςμόσ όλων τϊν εμπλεκόμενων φορζων 
και ιδίωσ, κζλθςθ και κατανόθςθ από τουσ απλοφσ πολίτεσ προκειμζνου να 
αποφευχκοφν μιςαλλοδοξίεσ, φαινόμενα ρατςιςμοφ και περικωριοποίθςθσ που δεν 
ςυμβάλλουν ςτθν επικυμθτι διατιρθςθ τισ κοινωνικισ ομαλότθτασ και αρμονικισ 
ςυμβίωςθσ.  
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ΡΕΙΛΗΨΗ  
Η κρθςκευτικι ελευκερία μνθμονεφεται ρθτά ςτο άρκρο 13 τοφ Συντάγματοσ και 
αναλφεται ςε δφο όψεισ : τθν ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ ( άρκρο 13 
παρ 1 Σ ) και τθν ελευκερία τισ λατρείασ. ( άρκρο 13 παρ 2 Σ ). Η κρθςκευτικι 
ελευκερία ανικει ςε όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα, ακόμα και ςτουσ άλλο-
δαποφσ και οριοκετείται ρθτά ι όχι από το Σφνταγμα. Ωςτόςο μόνο ςτο πλαίςιο 
ειδικϊν κυριαρχικϊν ι διαπροςωπικϊν ζννομων ςχζςεων το δικαίωμα αυτό επι-
τρζπεται να υποςτεί περιοριςμοφσ εφόςον βζβαια ςυνδζονται με δεςμό αιτιϊδουσ 
ςυνάφειασ.  
---------------------------------------------------------------  
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2008 ςελ.651-653  
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2008 ςελ.654-656  
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*5+ Δθμθτρόπουλοσ Α.Γ.: Συνταγματικά Δικαιϊματα- Τόμοσ Γ' Τεφχθ 1-3, 2θ ζκδοςθ, 
2008 ςελ662-664  
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