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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εργασία που ακολουθεί επιχειρείται µια νοµική 
προσέγγιση και ανάλυση της αντικειµενικής συνταγµατικής 
αρχής της ανεξιθρησκίας και του υποκειµενικού δικαιώµατος 
της θρησκευτικής ελευθερίας που απορρέει από αυτήν(άρθρο 
13Σ). Παρατίθεται αρχικά µία αναδροµή στην ιστορία της 
κατοχύρωσης της θρησκευτικής ελευθερίας στα ελληνικά 
συντάγµατα και σε θεµελιώδη διεθνή κείµενα. Μετά από µια 
σύντοµη έκθεση των φορέων και αποδεκτών του δικαιώµατος 
ακολουθεί ανάλυση του αντικειµένου της θρησκευτικής 
ελευθερίας, του προστατευόµενου έννοµου αγαθού, της  
θρησκείας. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της 
απορρέουσας από το συγκεκριµένο δικαίωµα εξουσίας και 
αναφέρονται περαιτέρω οι δύο εκφάνσεις µε τις οποίες 
εµφανίζεται. Η ενιαία λοιπόν υποκειµενική ελευθερία 
εµφανίζεται ως ελευθερία του δόγµατος αλλά  και ως ελευθερία 
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της δράσης και της λατρείας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις 
τρεις διαστάσεις του δικαιώµατος, την αµυντική , την 
προστατευτική και την διασφαλιστική. Κλείνοντας 
παρουσιάζονται οι γενικές συνταγµατικές ρήτρες που 
οριοθετούν την άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας αλλά και 
οι ανεκτοί περιορισµοί οι οποίοι µπορεί να επιβληθούν στο 
δικαίωµα στο πλαίσιο ειδικών θεσµών ή έννοµων σχέσεων.

 

ΛΗΜΜΑΤΑ

Θρησκευτική ελευθερία, θρησκευτική ισότητα, θρησκευτική 
συνείδηση, λατρεία, ανεξιθρησκία, προσηλυτισµός

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η θρησκεία διαδραµατίζει  σπουδαίο ρόλο στην ιστορική 
εξέλιξη της ανθρωπότητας. Κυρίως παλαιότερα ,αλλά και 
σήµερα το θρησκευτικό πιστεύω κατέχει ιδιαίτερη θέση στη 
ζωή του ανθρώπου. Ως θρησκεία  ορίζεται η γνωστή πίστη και 
λατρεία του θείου. Η θρησκεία είναι σύνολο γνωστών 
λατρευτικών πράξεων και δοξασιών αναφερόµενων στην 
υπόσταση του θείου. Η λατινική λέξη religio σηµαίνει δεσµό, 
ένωση και παράγεται από τα ρήµατα relegere και religare κατά 
τον Κικέρωνα και τον Αυγουστίνο. Ο ελληνικός όρος θρησκεία 
παράγεται από το ρήµα θρώσκω που σηµαίνει αναβαίνω και 
δηλώνει την ανάταση. Η πρώτη µαζική διεκδίκηση της 
ελευθερίας της θρησκείας τοποθετείται χρονικά στην εποχή της 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας όταν είχαν εξαπολυθεί άγριοι διωγµοί 
κατά των Χριστιανών. Το διάταγµα των Μεδιολάνων(313µ.Χ.) 
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που διακηρύσσει την ανεξιθρησκία τερµατίζει την περίοδο των 
διωγµών και αποτελεί την πρώτη επίσηµη κατοχύρωση 
θρησκευτικού δικαιώµατος. Τον 16ο αιώνα η απολυταρχική 
εξουσία του ηγεµόνα που έφθανε µέχρι και τον προσδιορισµό 
της θρησκείας των υπηκόων
του(cuius regio eius religio) οδήγησε σε µακρούς
θρησκευτικούς πολέµους και τελικά στη θρησκευτική
µεταρρύθµιση που έδωσε νέα αφορµή για διακήρυξη της
θρησκευτικής ελευθερίας. Αργότερα η θρησκευτική ελευθερία 
θα λάβει κεντρική θέση στη διδασκαλία των µεγάλων πολιτικών 
φιλοσόφων και διαφωτιστών του 17ου και 18ου αιώνα, κυρίως 
των Locke, Montesquieu,Rousseau και Voltaire. To Bill of 
Rights της πολιτείας της Virginia το 1776 είναι το πρώτο 
κείµενο που αναγνωρίζει πανηγυρικά τη θρησκευτική 
ελευθερία, ορίζοντας στο άρθρο 16 ότι «όλοι οι άνθρωποι έχουν 
το δικαίωµα να ασκούν ελεύθερα τα της θρησκείας τους 
σύµφωνα µε τις επιταγές της συνείδησής τους». Ακολουθεί, το 
1791, η πρώτη τροποποίηση του οµοσπονδιακού Συντάγµατος
των ΗΠΑ του 1787 κατά την οποία «το Κογκρέσο δεν θα
ψηφίσει νόµο που να ιδρύει θρησκεία του κράτους ή που να 
απαγορεύει την ελεύθερη λατρεία οποιασδήποτε θρησκείας». 
Αντίθετα η γαλλική Διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
και του πολίτη του 1789 αναγνωρίζει µόνο την ανεξιθρησκία 
ορίζοντας στο άρθρο 10 ότι « κανείς δεν επιτρέπεται να 
ενοχλείται για τις δοξασίες του υπό τον όρο ότι η εκδήλωσή 
τους δεν διαταράσσει τη δηµόσια τάξη». Ύστερα από τις 
διακηρύξεις σε Αµερική και Γαλλία η
θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά 
συντάγµατα του 19ου και 20ου αιώνα µε πρώτο το 
βελγικό(1831) που αποτέλεσε πρότυπο και για πολλά 
µεταγενέστερα ευρωπαϊκά συνταγµατικά κείµενα.1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
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Όλα τα ελληνικά Συντάγµατα από την επαναστατική κιόλας 
περίοδο για λόγους εθνικοθρησκευτικής παράδοσης περιέχουν 
διατάξεις αναφερόµενες στη σχέση πολιτείας και εκκλησίας. 
Πάντοτε διεκήρυσσαν συγχρόνως την θρησκεία της Ανατολικής 
Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας ως «επικρατούσα 
θρησκεία» στην ελληνική επικράτεια. Το Σύνταγµα της 
Επιδαύρου (« προσωρινό πολίτευµα της Ελλάδος»1822 τµήµα 
α) περιέχει διάταξη που επαναλαµβάνεται κατά λέξη και στο 
Σύνταγµα του Άστρους («νόµος της Επιδαύρου»-1823) κατά 
την οποία «η επικρατούσα θρησκεία εις την ελληνικήν 
επικράτειαν είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού 
Εκκλησίας, ανέχεται όµως η διοίκηση της Ελλάδος πάσαν 
άλλην θρησκείαν, και αι τελεταί και ιεροπραγίαι εκάστης αυτών 
εκτελούνται ακωλύτως.». Στο Σύνταγµα της Τροιζήνας (1827) η 
διάταξη αναφέρει «Καθείς εις την Ελλάδα επαγγέλεται την 
θρησκείαν του ελευθέρως και δια
την λατρείαν αυτής έχει ίσην υπεράσπισιν. Η δε της Αναταλικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι Θρησκεία της Επικρατείας.». 
Ανάλογα και το ηγεµονικό Σύνταγµα (1832) ορίζει στο άρθρο 6 
τα εξής «Η επικρατούσα θρησκεία εις την ελληνικήν 
Επικράτεια είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου και Αγίας του 
Χριστού Εκκλησίας, καθείς όµως πρεσβεύει τα της θρησκείας 
του ακωλύτως και πάσα θρησκεία, της οποίας αι τελεταί 
γίνονται πασιφανώς και δηµοσίως, έχει ίσην υπεράσπισην υπό 
των νόµων.» Όπως διαπιστώµεται τα δύο πρώτα Συντάγµατα
κατοχυρώνουν απλή ανεξιθρησκία ενώ τα δύο επόµενα
προχωρούν στη θρησκευτική ελευθερία. Η εξέλιξη δεν ήταν 
ευθύγραµµη. Τα Συντάγµατα του 1844 και
1864/1911 κατοχυρώνουν µόνο την ανεξιθρησκία («πάσα άλλη 
γνωστή θρησκεία είναι ανεκτή») και µόνο το Σύνταγµα του 
1927 καθιερώνει πλέον τη θρησκευτική ελευθερία. («η 
ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως είναι 
απαραβίαστος».) Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν τόσο το 
Σύνταγµα του 1952 όσο και τα δικτατορικά Συντάγµατα 
(1968/1973). Στο ισχύον Σύνταγµα (1975/1986/2001/2007) 
κατοχυρώνεται η θρησκευτική ελευθερία στο άρθρο 13. Κατά 
την παρ 1 αυτού, που δεν υπόκειται σε αναθεώρηση κατά το 
110 παρ 1Σ, «η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι 
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απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατοµικών και πολιτικών 
δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 
καθενός» Τις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας και τα σχετικά µε 
την επικρατούσα θρησκεία προβλέπει το άρθρο 3Σ ενώ στη 
θρησκευτική ελευθερία αναφέρονται επίσης τα άρθρα 5 παρ2 
και 16 παρ2Σ. Κανένα από τα άρθρα αυτά δεν υπόκειται σε 
αναστολή κατά το 48 παρ.1Σ σε περίπτωση κατάστασης 
πολιορκίας. 2

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Στη σύγχρονη, ενιαία και αντικειµενική έννοµη τάξη τα 
συνταγµατικά δικαιώµατα έχουν διπλή φύση, αντικειµενική και 
υποκειµενική. Από τις αντικειµενικές αρχές απορρέουν 
υποκειµενικά δίκαια, δικαιώµατα του κάθε φορέα θεµελιώδους 
δικαιώµατος. Όσον αφορά λοιπόν τη θρησκεία στο Σύνταγµα 
κατοχυρώνεται η <<ελευθερία της θρησκείας>> άρθρο 13 παρ.2 
εδ. α<< Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη  και τα σχετικά 
µε τη λατρεία της τελούνται ανεµπόδιστα υπό την προστασία 
των νόµων.>> ως αντικειµενικός κανόνας δικαίου, αρχή της 
ανεξιθρησκίας, και ως ατοµικό δικαίωµα, θρησκευτική 
ελευθερία. Ως αντικειµενική αρχή εφαρµόζεται σε κάθε 
δικαιική περιοχή και πρεσβεύει την ελευθερία διδασκαλίας και 
λατρείας κάθε γνωστής θρησκείας. Από την αρχή της 
ανεξιθρησκίας απορρέει το συνταγµατικό δικαίωµα της 
θρησκευτικής ελευθερίας, το οποίο κατοχυρώνεται υπέρ κάθε 
φορέα. Κατ’ αρχάς φορείς του δικαιώµατος είναι όλα τα φυσικά 
πρόσωπα όπως ορίζεται στο Σύνταγµα χωρίς να γίνεται 
διάκριση σε ηµεδαπούς, αλλοδαπούς και ανιθαγενείς. Ωστόσο 
είναι δυνατό να εισαχθούν εξαιρέσεις εφόσον προβλέπονται από  
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το διεθνές δίκαιο. Αξίζει να επισηµανθεί ότι φορείς του 
δικαιώµατος µπορεί ναι είναι και νοµικά πρόσωπα και ενώσεις 
προσώπων ως φορείς όµως της έκφρασης θρησκευτικών 
πεποιθήσεων και όχι ως φορείς θρησκευτικής συνείδησης. Το 
δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας ως απαράγραπτο και 
αναπαλλοτρίωτο δεν επιδέχεται παραίτηση, γενική ή ειδική.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ:Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η θρησκεία αποτελεί το προστατευόµενο αγαθό του 
δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας. Στον ορισµό της 
θρησκείας που έχει διατυπωθεί παραπάνω εµπεριέχονται δύο 
εννοιολογικοί προσδιορισµοί, ένας πραγµατικός που είναι η 
αναφορά στο θείο και ένας νοµικός που είναι ο γνωστός 
χαρακτήρας της θρησκείας. Οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί 
εξειδικεύουν το προστατευόµενο αγαθό καθώς επίσης και την 
παρεχόµενη στο φορέα του δικαιώµατος εξουσία. Όσον αφορά 
τον πραγµατικό προσδιορισµό για την υπόσταση του θείου 
γίνεται δεκτό πως αναφέρεται µόνο στην καλή ανώτερη δύναµη, 
τον Θεό και γι’ αυτόν τον λόγο η λατρεία και η πίστη σε κακές 
ανώτερες δυνάµεις δεν εµπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο της 
διάταξης του άρθρου 13.Όσον αφορά τον νοµικό προσδιορισµό 
του γνωστού χαρακτήρα των θρησκειών αναφέρεται ότι γνωστή 
είναι κάθε φανερή θρησκεία , δηλαδή κάθε θρησκεία που είναι 
προσιτή σε όποιον θέλει να την γνωρίσει, η θρησκεία που έχει 
µόνο φανερά δόγµατα και σκοπούς, φανερή οργάνωση και 
τρόπους λατρείας. Ως αγαθό η θρησκεία είναι δισυπόστατη, έχει 
δηλαδή τόσο υλική( corpus) όσο και πνευµατική( animus) 
υπόσταση. Το corpus συνίσταται στο σύνολο των λατρευτικών 
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πράξεων ενώ το animus περιλαµβάνει τις δοξασίες. Η λατρεία 
αποτελεί σύνολο ανθρώπινων ενεργειών οι οποίες σύµφωνα µε 
το δόγµα στο οποίο πιστεύει ο πράττων εκδηλώνουν την πίστη 
του προς το θείο. Το άτοµο λαµβάνει µέρος σε τελετουργίες 
προκειµένου να εξωτερικεύσει το θρησκευτικό του πιστεύω. Το 
άρθρο 13παρ.2  Σ ορίζει ότι κάθε γνωστή θρησκεία είναι 
ελεύθερη και τα σχετικά µε τη λατρεία της τελούνται 
ανεµπόδιστα υπό την προστασία των νόµων . Ωστόσο 
επισηµαίνεται ότι η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να 
προσβάλλει τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο 
προσηλυτισµός απαγορεύεται. Το corpus, η λατρεία είναι η 
υλική δράση των πιστών µε την  οποία εκφράζουν τις 
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Σε αντιδιαστολή προς το υλικό 
στοιχείο βρίσκεται το πνευµατικό, το animus το οποίο 
συνίσταται στη θρησκευτική διδασκαλία και το δόγµα. Συνήθως 
όταν οι άνθρωποι προσχωρούν σε µία θρησκευτική οµάδα 
ασπάζονται το σύνολο των αντιλήψεων και θεωριών της οµάδας 
για διάφορα θέµατα. Στο προστατευτικό πεδίο όµως της 
συνταγµατικής διάταξης για το δικαίωµα της θρησκευτικής 
ελευθερίας εµπίπτουν µόνο οι θρησκευτικές θεωρίες για την 
υπόσταση του θείου και όχι οι άλλες θέσεις της συγκεκριµένης 
θρησκείας.

ΕΞΟΥΣΙΑ

Η εξουσία που απορρέει από το συνταγµατικά κατοχυρωµένο 
δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας έχει θετικό αλλά και 
αρνητικό χαρακτήρα καθώς αφ’ ενός δίνει τη δυνατότητα στο 
άτοµο να πιστεύει και να λατρεύει οποιοδήποτε δόγµα 
αφετέρου του δίνεται η ελευθερία να µην πιστεύει σε κανένα 
δόγµα , να είναι δηλαδή άθεος ή να απέχει από κάθε 
θρησκευτική δράση ή να µην αποκαλύπτει τα πιστεύω του όσον 
αφορά τη θρησκεία. Σκόπιµο κρίνεται να αναφερθεί επίσης η 
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διάκριση της απορρέουσας από το συγκεκριµένο δικαίωµα 
εξουσίας σε ενεργητική και παθητική, η ελευθερία δηλαδή του 
ατόµου όχι µόνο να ακολουθεί πιστά την εκτέλεση απλώς των 
θρησκευτικών του καθηκόντων (παθητική) αλλά και να 
δραστηριοποιείται υπέρ του δόγµατός του µε όποιο τρόπο κρίνει 
αναγκαίο. Τέλος αξίζει να επισηµανθεί ότι η θρησκευτική 
ελευθερία διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η 
εσωτερική ή ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης που 
προστατεύεται συνταγµατικά στο άρθρο 13 παρ.1 Σ(<<η 
ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη>>)  
αναφέρεται  στην θρησκευτική συνείδηση ως ενδιάθετη πίστη 
σε κάποια καλή ανώτερη δύναµη. Ωστόσο στο προστατευτικό 
πεδίο της εσωτερικής πλευράς της θρησκευτικής ελευθερίας 
περιλαµβάνεται και η εξωτερίκευση των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων. Η εξωτερική έκφανση της θρησκευτικής 
ελευθερίας που προστατεύεται συνταγµατικά στο άρθρο 13 παρ.
2 Σ(<<κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά µε 
τη λατρεία της τελούνται ανεµπόδιστα υπό την προστασία των 
νόµων.>>) περιλαµβάνει κυρίως τις λατρευτικές πράξεις.

ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Το δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας εµφανίζεται µε δύο 
µερικότερες εξουσίες από τις οποίες η µία αφορά την 
πνευµατική χροιά του δικαιώµατος(animus) ενώ η άλλη την 
υλική(corpus). 

Κατοχυρώνοντας ο συντακτικός νοµοθέτης το δικαίωµα της 
θρησκευτικής ελευθερίας κατοχυρώνει ουσιαστικά και την 
πνευµατική έκφανση του, την ελευθερία του θρησκευτικού 
<<πιστεύω>>, του δόγµατος. Στην ελευθερία αυτή 
περιλαµβάνονται η ελευθερία πρόσβασης στη διδασκαλία, η 
ελευθερία πίστης και η ελευθερία εκδήλωσης οποιασδήποτε 
θρησκείας. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται συνταγµατικά το 
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δόγµα, το ουσιωδέστερο στοιχείο του δικαιώµατος του άρθρου 
13 Σ.

Παράλληλα δεν πρέπει να υποτιµάται η υλική πλευρά της 
θρησκευτικής ελευθερίας, η ελευθερία θρησκευτικής δράσης 
και λατρείας, που αποτελεί το (corpus) του δικαιώµατος. Σε 
αυτή την κατηγορία µπορούν να ενταχθούν γενικά 
συνταγµατικά δικαιώµατα τα οποία εξειδικεύονται στον 
θρησκευτικό χώρο και προσαρµόζονται θεσµικά σε αυτόν. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η ελευθερία θρησκευτικού λόγου και 
τύπου, η ελευθερία θρησκευτικής εκπαίδευσης κ.λ.π.   3                                                                                                 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Με βάση την πηγή των κινδύνων που απειλούν τον άνθρωπο το 
περιεχόµενο του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας, ό 
πως και όλων των σύγχρονων συνταγµατικών δικαιωµάτων 
διακρίνεται σε αµυντικό, προστατευτικό και διεκδικητικό. Οι 
δύο πρώτες διαστάσεις προστατεύουν τον άνθρωπο από 
επιθετικές ενέργειες συνανθρώπων, ενώ η τρίτη από την 
οικονοµική ανάγκη. Η θρησκευτική ελευθερία αναπτύσσει κατ’ 
αρχήν αµυντική αξίωση κατά του κράτους αλλά και κατά 
οποιουδήποτε άλλου. Πρόκειται για απόλυτο αµυντικό 
δικαίωµα που στρέφεται κατά παντός(erga omnes) µε την 
έννοια ότι απαγορεύεται συνταγµατικά η προσβολή του 
ανεξάρτητα από την πηγή κινδύνου είτε δηλαδή προέρχεται η 
απειλή από κρατική είτε ιδιωτική εξουσία. Η διαπροσωπική 
ενέργεια που αναπτύσσει το δικαίωµα  της θρησκευτικής 
ελευθερίας κατοχυρώνεται πλέον και συνταγµατικά στο άρθρο 
25 παρ.1 εδάφιο γ. Ταυτόχρονα το Σύνταγµα κατοχυρώνει το 
δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας και ως προστατευτικό 
δικαίωµα(άρθρο 13 παρ.2<<κάθε γνωστή……υπό την 
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προστασία των νόµων>>). Φορέας της προστατευτικής αξίωσης 
είναι κάθε άνθρωπος χωρίς διάκριση και η αξίωση του αυτή 
στρέφεται προς το κράτος το οποίο οφείλει όχι µόνο να σέβεται 
αλλά και να προστατεύει την θρησκευτική ζωή. Τόσο η 
εκτελεστική όσο και η νοµοθετική και η δικαστική εξουσία 
οφείλουν να πράττουν µε γνώµονα την προστασία της 
θρησκευτικής ελευθερίας. Το προστατευτικό περιεχόµενο του 
δικαιώµατος δεν αναπτύσσει διαπροσωπική ενέργεια. Όσον 
αφορά το εξασφαλιστικό περιεχόµενο του δικαιώµατος, αυτό 
δεν κατοχυρώνεται από τον συντακτικό νοµοθέτη όπως 
άλλωστε συµβαίνει και µε τα περισσότερα συνταγµατικά 
δικαιώµατα. Παρ’ όλα αυτά αναγνωρίζεται η διεκδίκηση του 
εξασφαλιστικού περιεχοµένου όχι βέβαια δια της δικαστικής 
οδού αλλά µε άλλες συνταγµατικές διεκδικητικές διαδικασίες 
όπως είναι οι εκλογές.4

ΑΣΚΗΣΗ

Στο πλαίσιο της γενικής, κυριαρχικής ή διαπροσωπικής, σχέσης 
δεν επιτρέπονται περιορισµοί του δικαιώµατος. Στο πλαίσιο 
αυτό εφαρµόζονται οι γενικές ρήτρες των άρθρων 5 παρ.1 και 
25 Σ οι οποίες καθορίζουν τα άκρα όρια της νόµιµης άσκησης. 
Η άσκηση του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας είναι 
ελεύθερη εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων, 
και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη.   

ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η διάταξη του άρθρου 13 παρ.4 επαναλαµβάνει τη γενική ρήτρα 
της συνταγµατικής νοµιµότητας απευθυνόµενη εξειδικευµένα 
προς τους φορείς της θρησκευτικής  ελευθερίας. Κανένας δεν 
µπορεί εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων να 
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απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το 
κράτος ή να αρνηθεί να συµµορφωθεί προς τους νόµους. 
Ταυτόχρονα, κατά το άρθρο 13 παρ.2 εδάφιο β η άσκηση της 
λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δηµόσια τάξη.

ΡΗΤΡΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας δεν πρέπει να 
αντίκειται στα δικαιώµατα των άλλων.

ΡΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η άσκηση της λατρείας επιτρέπεται µέχρι του σηµείου που δεν 
προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Οι τελετουργικές πράξεις στις 
οποίες λαµβάνουν µέρος οι πιστοί δεν πρέπει να αντίκεινται στα 
χρηστά ήθη. Η  ρήτρα της χρηστότητας επαναλαµβάνεται στο 
άρθρο 13 παρ.2 εδάφιο β εξειδικευµένα πλέον για τους 
τελούντες λατρευτικές πράξεις. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι 
απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση της θρησκευτικής 
ελευθερίας.5

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Περιορισµοί της θρησκευτικής ελευθερίας στη γενική, 
κυριαρχική ή διαπροσωπική, σχέση είναι αντισυνταγµατική και 
αντίκεινται στη δηµοκρατική έννοµη τάξη. Ωστόσο όταν το 
δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας ασκείται στο πλαίσιο 
θεσµών και έννοµων σχέσεων, προσαρµόζεται και υφίσταται 
περιορισµούς. Οι περιορισµοί αυτοί είτε αναφέρονται ρητά στο 
σε Σύνταγµα (ρητοί περιορισµοί) είτε συνάγονται µέσω της 
συστηµατικής ερµηνείας από τις διατάξεις του(µη ρητοί 
περιορισµοί). Σε κάθε περίπτωση οι περιορισµοί πρέπει να 
συνδέονται µε δεσµό αιτιώδους συνάφειας.
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α.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

Σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης πολιορκίας δηµιουργείται 
µια ειδική κυριαρχική σχέση κατά την διάρκεια της οποίας 
επιτρέπεται η αναστολή της εφαρµογής ορισµένων 
συνταγµατικών διατάξεων που αναφέρονται αποκλειστικώς στο 
άρθρο 48Σ. Ωστόσο το άρθρο 13Σ στο σύνολό του δεν 
αναφέρεται στο άρθρο 48Σ οπότε δεν είναι δυνατή η αναστολή 
του.

 β.  ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

Στο πλαίσιο της ειδικής κυριαρχικής σχέσης που δηµιουργείται 
από το ποινικό δίκαιο δεν είναι δυνατή η επιβολή περιορισµών 
στην ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης παρά µόνο στην 
ελευθερία της λατρείας η οποία προσαρµόζεται θεσµικά.

γ  ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ

Κατά το άρθρο 13 παρ.2 εδάφιο γ ο προσηλυτισµός 
απαγορεύεται. Προσηλυτισµός είναι  η µε αθέµιτα µέσα 
προσπάθεια διείσδυσης στην θρησκευτική συνείδηση άλλου. Ο 
προσηλυτισµός αποτελεί ανθρώπινη συµπεριφορά 
θρησκευτικού περιεχοµένου η οποία επιδιώκει τον 
προσεταιρισµό του προσηλυτισµένου σε άλλο θρησκευτικό 
δόγµα. Μπορεί όµως και να µην επιδιώκει την ένταξη του 
ατόµου σε άλλο θρησκευτικό δόγµα παρά µόνο να στρέφεται 
κατά κάποιου άλλου. Αυτό που διαφοροποιεί τον νόµιµο 
θρησκευτικό προσεταιρισµό από τον προσηλυτισµό είναι η 
χρήση αθέµιτων µέσων και συγκεκριµένα η υπόσχεση υλικών ή 
ηθικών παροχών, η εκµετάλλευση της ανάγκης , πνευµατικής 
αδυναµίας κουφότητας του άλλου, η κατάχρηση της απειρίας ή 
της εµπιστοσύνης του ακόµα και η εκβίαση και η απάτη αν µε 
αυτά επιδιώκεται παράνοµο περιουσιακό όφελος. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι ο προσηλυτισµός απαγορεύεται γενικά υπέρ 
οποιασδήποτε θρησκείας ακόµη και της επικρατούσας. Η 
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απαγόρευση του προσηλυτισµού ρυθµίζει συµπεριφορά που 
βρίσκεται εκτός του γενικού περιεχοµένου της θρησκευτικής 
ελευθερίας οπότε συνιστά µη γνήσιο, οιονεί περιορισµό.6

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει για τους αντιρρησίες συνείδησης. 
Κατά το άρθρο 13 παρ.4Σ κανένας δεν µπορεί εξαιτίας των 
θρησκευτικών του πεποιθήσεων να απαλλαγεί από την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το κράτος ή να αρνηθεί να 
συµµορφωθεί προς τους νόµους. Θεσπίζεται ειδικά η προσφορά 
άλλων υπηρεσιών(εναλλακτική θητεία) για όσους έχουν 
τεκµηριωµένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση 
στρατιωτικής υπηρεσίας.7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μολονότι, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, το νοµικό πλαίσιο που 
ρυθµίζει τα ζητήµατα της θρησκευτικής ελευθερίας 
δεδοµένων και των συµβατικών υποχρεώσεων που έχει 
αναλάβει η χώρα µας από διεθνείς και ευρωπαϊκές 
συµβάσεις, κρίνεται κατ’ αρχήν επαρκές, εν τούτοις, 
απαιτείται η τροποποίηση και προσαρµογή επιµέρους 
νοµοθετηµάτων στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
πλουραλιστικής και διεθνοποιηµένης κοινωνίας και η 
κατάργηση όσων εξ αυτών είναι αναχρονιστικά, απηχώντας 
αντιλήψεις παλαιότερων εποχών. Η θρησκευτική ελευθερία 
µε τις επιµέρους εκφάνσεις της, όπως αυτές αναπτύχθηκαν 
ανωτέρω, αποτελεί πυλώνα των ατοµικών ελευθεριών και η 
ανεµπόδιστη άσκηση της θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε 
κάθε άτοµο. Απαιτείται προσπάθεια και συντονισµός όλων 
των εµπλεκόµενων φορέων και ιδίως, θέληση και 
κατανόηση από τους απλούς πολίτες προκειµένου να 
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αποφευχθούν µισαλλοδοξίες, φαινόµενα ρατσισµού και 
περιθωριοποίησης που δεν συµβάλλουν στην επιθυµητή 
διατήρηση της κοινωνικής οµαλότητας και αρµονικής 
συµβίωσης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η θρησκευτική ελευθερία µνηµονεύεται ρητά στο άρθρο 13
του Συντάγµατος και αναλύεται σε δύο όψεις: την ελευθερία της
θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13 παρ 1 Σ) και την ελευθερία
της λατρείας. (άρθρο 13 παρ 2 Σ). Η θρησκευτική ελευθερία
ανήκει σε όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ακόµα και στους
αλλοδαπούς και οριοθετείται ρητά ή όχι από το Σύνταγµα. 
Ωστόσο µόνο στο πλαίσιο ειδικών κυριαρχικών ή 
διαπροσωπικών έννοµων σχέσεων το δικαίωµα αυτό 
επιτρέπεται να υποστεί περιορισµούς εφόσον βέβαια συνδέονται 
µε δεσµό αιτιώδους συνάφειας.

SUMMARY

Religious freedom is mentioned explicitly in Article 13 of the 
Constitution and analyzed in two aspects: the freedom of 
religious conscience (Article 13 even 1 T) and freedom of 
worship. (Article 13 even 2 T). Religious freedom belongs to all 
natural and legal persons, including foreigners and clearly 
delineated or not the Constitution. However it is allowed to 
restrict this right when causal relationship exists between right’s 
restriction and the special legal, social or personal, institution in 
whose legal framework this right is applicable.

18


