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Η θρησκευτική κοινότητα ως σύνολο και τα μέλη της 

Χρήστος Αλεβίζος1 

 

1.Εισαγωγή 

Το θέμα της παρούσας είναι η θρησκευτική κοινότητα και τα μέλη της με έμφαση στην έννοια 

της θρησκευτικής κοινότητας μέσα στον κρατικό οργανισμό και στο πώς το κράτος 

αντιμετωπίζει τη σχέση της κοινότητας με τα μέλη της.  

Η ελευθερία άσκησης της θρησκείας προϋποθέτει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και 

συνεταιρίζεσθαι για θρησκευτικούς σκοπούς2, το οποίο και ασκείται συλλογικά και 

εξωτερικεύει το ενδιάθετο θρησκευτικό φρόνημα. Ο ΟΑΣΕ, σε συνεργασία με την Επιτροπή για 

τη Δημοκρατία μέσω της Εφαρμογής του Νόμου του Συμβουλίου της Ευρώπης στο σχετικό 

εγχειρίδιο «Guidelines for review of legislation pertaining to religion or belief»3, έθεσε κανόνες, 

που πρέπει τα κράτη να τηρούν όσον αφορά τη νομοθέτηση στο πεδίο της θρησκευτικής 

ελευθερίας. Φυσικά, τα ίδια τα κράτη αποφασίζουν τους όρους και τη διαδικασία απόκτησης 

νομικής προσωπικότητας της θρησκευτικής κοινότητας. Το εν λόγω εγχειρίδιο αναφέρεται 

στην ελευθερία της θρησκείας και  πεποιθήσεων, τους αποδεκτούς περιορισμούς όπως δύναται 

να τεθούν από τα κράτη, τις θρησκευτικές κοινότητες, τη νομική προσωπικότητα αυτών και 

τα προνόμια που τυχόν αυτές διαθέτουν. Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2014. Όπως 

χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται στο πρώτο κεφάλαιο αυτού, η ελευθερία της θρησκείας ή 

πεποιθήσεων συνδέεται με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως την 

ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. Ήδη στο άρθρο 9 ΕΣΔΑ., όπου 

κατοχυρώνεται η θρησκευτική ελευθερία, η εκδήλωση της λατρείας και οι περιορισμοί της 

αφορούν στο forum externum αυτής και φυσικά είναι καθοριστικής σημασίας για την ίδια τη 

κατοχύρωση του δικαιώματος. Στο πλαίσιο του άρθρου 9 ΕΣΔΑ οι «περιορισμοί» της 

εκδήλωσης των πεποιθήσεων πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) να προβλέπονται 

από τον νόμο4 β) να υπηρετούν έναν θεμιτό σκοπό (δημόσιο ή ιδιωτικό συμφέρον) και 

ειδικότερα την δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της δημόσιας τάξης, την υγεία, την ηθική, 

τα δικαιώματα των ελευθεριών των άλλων5 και γ) να είναι αναγκαία μέσα σε μία δημοκρατική 

κοινωνία6, δηλαδή να συντρέχουν της αναγκαιότητας του περιοριστικού μέτρου, της 

συμβατότητας του μέτρου με μία δημοκρατική κοινωνία και της αναλογικότητας του μέτρου 

ως μέσου επίτευξης του θεμιτού σκοπού. 

 
1 Χρήστος Αλεβίζος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. «Εκκλησιαστικό Δίκαιο», Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. 
2 Ι.Μ.Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, 2000, Αθήνα –Κομοτηνή, σ.50. 
3 https://www.osce.org/odihr/13993?download=true σ.8 & επόμ. 
4 ΕΔΔΑ, απόφ. Molone, 2-8-1984, serie A, αρ. 82, παρ. 66. 
5 Ι.Μ.Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, ό.π., σ.57. 
6 Ν.Φραγκάκης, σχόλιο, Περιοδικό Νομικό Βήμα, (ΝοΒ), 42, 1994, σ.538-539, «Υπόθεση Κοκκινάκης κατά 

Ελλάδος». 
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2.Η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας 

Ο υπ’ αρ. 4301/2014 νόμος7 αναφέρεται με εννοιολογικά στοιχεία στον όρο «θρησκευτική 

κοινότητα» και θεσμοθετεί για πρώτη φόρα την έννοια του θρησκευτικού νομικού προσώπου, 

έτσι ώστε να ρυθμιστεί η οργάνωση και να προβλεφθεί η απόκτηση νομικής μορφής 

θρησκευτικών ομάδων που επιθυμούν να λειτουργούν πιο οργανωμένα, πιο συστηματικά. 

Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, 

σημαντική έκφανση του οποίου αποτελεί η ελεύθερη λατρεία. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο 

αυτό, η έννοια «θρησκευτική κοινότητα» απαιτεί σωρευτικώς τα στοιχεία: 1. Ικανός αριθμός 

φυσικών προσώπων 2. Κοινή θρησκευτική ομολογία 3. Γνωστή θρησκεία, 4. Μόνιμη 

εγκατάσταση σε συγκεκριμένο γεωγραφική περιοχή 5. Σκοπός είναι η κοινή άσκηση της 

λατρείας.  

Όπως, σημειώνεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου8, ο όρος «θρησκευτική κοινότητα» 

απαντάται κυρίως σε ευρωπαϊκά κείμενα, όπως στο άρθρο 17 ΣΛΕΕ,  και στις οδηγίες 78/2000 

και 88/2003 που αναφέρονται στην ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και 

στον χρόνο εργασίας και οργάνωση αυτής αντίστοιχα. Στο ημεδαπό δίκαιο συναντάμε την 

έννοια αυτή στο Ν.3512/2006 περί του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών και έμμεσα στο 

Ν.2456/1920 περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων. Στην Ελλάδα, μέχρι τον προαναφερθέντα νόμο, η 

έννομη τάξη δεν προέβλεπε τη συστηματική οργανωμένη και συστηματική άσκηση της 

λατρείας, εκτός περιπτώσεων που προέκυψαν για εθνικούς και ιστορικούς λόγους, όπως στην 

Εκκλησία της Ελλάδος – μόλις το 1969 με το ΝΔ 126/1969 περί Καταστατικού Χάρτη, Εκκλησία 

της Κρήτης και Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου 

και των νομικών προσώπων αυτών, των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και των Μουφτειών. 

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της προσωπικότητας του ΝΠΙΔ για την κοινή, οργανωμένη 

και συστηματική άσκηση λατρείας είναι η ένωση μελών της αυτής θρησκευτικής κοινότητας 

με minimum αριθμό τα 300 άτομα - περιλαμβάνεται και ο θρησκευτικός λειτουργός -, η αίτηση, 

υπογεγραμμένη από όλα τα ιδρυτικά μέλη, στο οικείο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας 

που ανήκουν, βάσει της Εκουσίας Διαδικασίας και εν συνεχεία η εγγραφή σε ειδικό δημόσιο 

βιβλίο θρησκευτικών νομικών προσώπων που τηρείται στο Πρωτοδικείο – κατά το πρότυπο 

των σωματείων.  

Ωστόσο, ορισμό της θρησκευτικής κοινότητας δεν συναντάμε μόνο στην ελληνική νομοθεσία, 

αλλά και σε αντίστοιχα νομοθετήματα στον ευρωπαϊκό χώρο, τα οποία βέβαια 

επικεντρώνονται περισσότερο στο κομμάτι της αναγνώρισης ενός θρησκεύματος και γι’ αυτό 

δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε ειδικότερη ορολογίας, όπως «church» ή «religious society». 

 

 
7 ΦΕΚ 223/7.10.2014 
8 http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2014/03/aitiologiki-ekthesi.pdf 
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3.Νομολογιακή επισκόπηση 

Το Διεθνές Δίκαιο προστατεύει τις θρησκευτικές κοινότητες ανεξάρτητα από τη νομική 

προσωπικότητα που τις διέπει. Αυτές, ανάλογα και με τα κριτήρια που θέτει κάθε έννομη τάξη, 

προσιδιάζουν νομικά σε μια μορφή. Η νομική αντιμετώπιση των θρησκευτικών κοινοτήτων 

διαφέρει από χώρα σε χώρα εντός της Ένωσης. Ανάλογα με την ιστορία και τη πορεία του, 

κάθε κράτος μεταχειρίζεται διαφορετικά τις θρησκευτικές κοινότητες. Για παράδειγμα, στη 

Γαλλία με τον πλήρη διαχωρισμό Κράτους - Εκκλησίας9, κάθε θρησκευτική κοινότητα δύναται 

να αιτηθεί νομική προσωπικότητα προβλέποντας την ίδρυση των θρησκευτικών σωματείων, 

που υπάγονται στον κοινό για τα σωματεία νόμο. Βέβαια, σε συγκεκριμένες περιοχές, την 

Αλσατία και τη Λωρραίνη, έχει κατοχυρωθεί η προσωπικότητα του ΝΠΔΔ για τέσσερις 

συγκεκριμένες θρησκευτικές κοινότητες (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, Εβραϊκή Κοινότητα, δύο 

Προτεσταντικές Εκκλησίες). Στη Γερμανία, κάθε θρησκευτική κοινότητα είναι αυτόνομη και 

ρυθμίζει κατά το δοκούν τις υποθέσεις της, λαμβάνει δε νομική προσωπικότητα σύμφωνα με 

τις διατάξεις περί σωματείων (ΝΠΙΔ), παρόλο που διατηρούν τη προσωπικότητα ΝΠΔΔ όσες 

την είχαν κατά τη ψήφιση του Συντάγματος της Βαϊμάρης το 1919. Βέβαια, μπορούν να 

αποκτήσουν προσωπικότητα ΝΠΔΔ, ύστερα από σχετική αίτηση, όσες κοινότητες παρέχουν 

«εγγυήσεις διαρκείας», βάσει του οργανισμού και του αριθμού των μελών τους. Πολλές 

κοινότητες το έχουν καταφέρει. Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4301/2014 αναφέρεται πως 

μόνο η θρησκευτική κοινότητα των μαρτύρων του Ιεχωβά10 αιτήθηκε τη μετατροπή της σε 

ΝΠΔΔ, που απορρίφθηκε. Στη Δανία, εκτός της Λαϊκής Εκκλησίας, το νομικό πλαίσιο της 

οποίας αποτελεί μέρος του δημοσίου δικαίου, οι θρησκευτικές κοινότητες διακρίνονται σε 

αναγνωρισμένες, με ειδικούς νόμους, όπως οι Ευαγγελικές, σε εκείνες που δύναται να τελούν 

ιεροτελεστία γάμου και στις μη αναγνωρισμένες, το καθεστώς των οποίων ρυθμίζεται από το 

ιδιωτικό δίκαιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στη περίπτωση της Ιταλίας, όπου το 

Σύνταγμα προβλέπει για όλες τις θρησκείες τη δυνατότητα αυτό-οργάνωσης κατά το 

καταστατικό τους, αρκεί αυτό να μην αντίκειται στους νόμους.  

Στο σημείο αυτό είναι άξια αναφοράς η υπόθεση Pellegrini κατά Ιταλίας11. Είναι γνωστό ότι 

στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν προβλέπεται διαζύγιο, αλλά ακύρωση γάμου σε διάφορες 

περιπτώσεις. Χαρακτηριστικές είναι η μη συνείδηση τέλεσης του γάμου, η έλλειψη διακριτικής 

ευχέρειας ως προς τα συζυγικά καθήκοντα, ψυχική ή φυσική ανικανότητα για ανάληψη 

συζυγικών υποχρεώσεων και άλλες. 

Η Pellegrini ήταν παντρεμένη με τον Gigliozzi από το 1962. Τον Δεκέμβριο του 1987 η αιτούσα 

εκλήθη στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο της Λάτσιο, στο οποίο μετέβη μόνη της χωρίς να 

γνωρίζει για ποιο λόγο την κάλεσαν. Ενημερώθηκε πως ο σύζυγός της αιτήθηκε από τον 

 
9 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01432382/document 
10 Α.Ν.Μαρίνος, Η έννοια του θρησκευτικού προσηλυτισμού κατά το νέο Σύνταγμα, Περιοδικό Ελληνική 

Δικαιοσύνη, (ΕλλΔνη), 25, 1984, σ.11-12. 
11 http://fulviocortese.it/wp-content/uploads/2011/09/CASE-OF-PELLEGRINI-v.-ITALY.pdf 
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Νοέμβριο του ίδιου μήνα την ακύρωση του γάμου τους λόγω συγγένειας αίματος – ήταν 

ξαδέρφια η μητέρα της και ο πατέρας του συζύγου της. Σε δικάσιμο του ίδιου μήνα το 

Δικαστήριο σε μια συνοπτική συζήτηση που προσκομίστηκε έγγραφο συμφωνίας των 

συζύγων περί ακύρωσης γάμου, τελικά ακύρωσε τον γάμο. Λίγες μέρες αργότερα, η αιτούσα 

έμαθε από το μητρώο του Δικαστηρίου, ότι ο γάμος είχε ακυρωθεί από τον προηγούμενο μήνα 

λόγω συγγένειας αίματος. Η αιτούσα κατέθεσε έφεση ενώπιον της Rota, του Ανώτατου 

Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου της Καθολικής Εκκλησίας, που συγκροτείται από την Αγία 

Έδρα. Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε παραβίαση των αμυντικών της δικαιωμάτων και της 

αρχής της αμφισβήτησης λόγω του γεγονότος ότι κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του 

Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου χωρίς να ενημερωθεί εκ των προτέρων είτε της αίτησης για 

ακύρωση του γάμου είτε του για τους λόγους της αίτησης. Επομένως, δεν είχε προετοιμάσει 

καμία υπεράσπιση και, επιπλέον, δεν είχε υπεράσπιση από δικηγόρο. H Rota πληροφόρησε την 

προσφεύγουσα και τον πρώην άνδρα της ότι η απόφασή του, η οποία είχε καταστεί εκτελεστή 

με απόφαση του ανώτερου σώματος εκκλησιαστικών αναθεωρήσεων, είχε παραπεμφθεί στο 

Εφετείο Φλωρεντίας για να διαπιστωθεί αν θα μπορούσε να εκτελεσθεί βάσει του ιταλικού 

δικαίου. Το Δικαστήριο εν τέλει το 1992 αποφάσισε ότι δόθηκε δυνατότητα στη προσφεύγουσα 

να απαντήσει σε αυτά που της ζητήθηκαν όταν εκλήθη στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο της 

Λάτσιο και ότι ελεύθερα επέλεξε να προσφύγει ενώπιο της Rota. Το 1996 η Pellegrini 

προσέφυγε στο ΕΔΔΑ υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε το άρθρο 6 ΕΣΔΑ περί δίκαιης 

δίκης12, στη πρώτη παράγραφο του οποίου υπογραμμίζεται ότι «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα 

όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας υπό 

ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα 

αποφασίσει είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του αστικής 

φύσεως, είτε επί του βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως.» 

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε το 2001 την Ιταλία για παραβίαση των δικαιωμάτων υπεράσπισης σε 

διαδικασία βάσει της σύμβασης για την πολιτική αναγνώριση της απόφασης ενός 

εκκλησιαστικού δικαστηρίου. Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ η εκκλησιαστική κρίση δεν είχε τηρήσει τις 

αρχές της δίκαιης δίκης13 σύμφωνα με το άρθρο 6 ΕΣΔΑ. Στη σκέψη 44 της απόφασης 

αναφέρεται συγκεκριμένα: «Τα ιταλικά δικαστήρια δεν φαίνεται ότι έδωσαν σημασία στο 

γεγονός ότι η προσφεύγουσα δεν είχε τη δυνατότητα εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων 

που προσκόμισε ο πρώην σύζυγός της και από τους "λεγόμενους μάρτυρες". Στη σκέψη 46 

αναφέρεται: «Η θέση δεν είναι διαφορετική όσον αφορά τη συνδρομή ενός δικηγόρου. 

Δεδομένου ότι η βοήθεια αυτή ήταν δυνατή, σύμφωνα με το Ακυρωτικό Δικαστήριο, ακόμη και 

στο πλαίσιο της συνοπτικής διαδικασίας ενώπιον του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, η 

προσφεύγουσα θα έπρεπε να έχει τεθεί σε θέση να της επιτραπεί η εξασφάλιση της συνδρομής 

ενός δικηγόρου αν το επιθυμούσε.». Καταλήγοντας με τη σκέψη 47 που αναφέρει ότι: «Τα 

 
12 Κτιστάκη Σ., Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου από το Συμβούλιο 

Επικρατείας, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2009, σελ. 33 επ..  
13 Μανιτάκης Α., Η διαπλοκή του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας με τον έλεγχο της συμβατότητας 

των νόμων ενόψει της ΕΣΔΑ στο παράδειγμα των ενοχικών απαιτήσεων, ΝοΒ 2008, σελ. 2541-2567. 
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ιταλικά δικαστήρια παραβίασαν το καθήκον τους και συγκεκριμένα το Εφετείο της 

Φλωρεντίας προχωρώντας στην εκτέλεση απόφασης της Rota.». 

Μια υπόθεση που αφορά ζητήματα αυτοκαθορισμού είναι η C-414/16, με αντικείμενο αίτηση 

προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, Vera Egenberger Κατά 

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.14 To 2012 το Evangelisches Werk 

δημοσίευσε προσφορά θέσεως εργασίας ορισμένου χρόνου για έργο που αφορούσε την 

κατάρτιση της παράλληλης εκθέσεως για τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων. Ανάμεσα στις προυποθέσεις που έπρεπε 

να πληρούν οι υποψήφιοι ήταν η ιδιότητα μέλους Προτεσταντικής Εκκλησίας ή Εκκλησίας που 

μετέχει στην Κοινότητα Εργασίας των Χριστιανικών Εκκλησιών στη Γερμανία.   Η 

V. Egenberger, άθρησκη, υπέβαλε αίτηση για την προσφερθείσα θέση εργασίας. Ενώ η 

υποψηφιότητά της προκρίθηκε κατά την πρώτη επιλογή στην οποία προέβη το Evangelisches 

Werk, η ενδιαφερομένη δεν κλήθηκε σε συνέντευξη. Η V. Egenberger άσκησε αγωγή ενώπιον 

του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών του Βερολίνου με αίτημα την καταβολή 

αποζημίωσης θεωρώντας προς το κριτήριο του θρησκεύματος δεν ήταν συμβατό με τον AGG 

(γενικός νόμος για ίση μεταχείριση). Από την άλλη πλευρά, το Evangelisches Werk υποστήριξε 

ότι το δικαίωμα αυτοκαθορισμού των εκκλησιών προστατεύεται από τον GG (γενικός νόμος). 

Το αίτημά της έγινε εν μέρει δεκτό και το ποσό αποζημίωσης περιορίστηκε. Η αιτούσα άσκησε 

αναίρεση ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών της Γερμανίας, 

αφού απορρίφθηκε η έφεση κατά  της πρωτοβάθμιας απόφασης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου 

Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο θεώρησε ότι η έκβαση της 

διαφοράς της κύριας δίκης εξαρτάται από το κατά πόσον η εκ μέρους του Evangelisches Werk 

διάκριση με βάση το θρήσκευμα είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 9 π1 του AGG. 

Ωστόσο, η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.  

Ως εκ τούτου, η έκβαση της διαφοράς αυτής εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 4 π2 της 

οδηγίας 2000/78, το οποίο φέρεται να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9 του 

AGG. Διευκρινίζει δε, ότι η διαφορετική αυτή μεταχείριση επιτρέπεται εφόσον τηρούνται 

επιπλέον οι συνταγματικές διατάξεις και αρχές των κρατών μελών, καθώς και οι γενικές αρχές 

του δικαίου της Ένωσης και του άρθρου 17 ΣΛΕΕ. Όσον αφορά το δεύτερο προδικαστικό 

ερώτημα, από το άρθρο 4 της οδηγίας 78/2000, προκύπτει ότι μια εκκλησία ή άλλη οργάνωση 

η δεοντολογία της οποίας εδράζεται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις δύναται να προβλέπει 

απαίτηση που συνδέεται με τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, εάν, λόγω της φύσεως της σχετικής 

δραστηριότητας ή του πλαισίου εντός του οποίου αυτή ασκείται, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις 

αποτελούν επαγγελματική απαίτηση ουσιώδη, θεμιτή και δικαιολογημένη λαμβανομένης 

υπόψη της δεοντολογίας της οργανώσεως. 

 
14http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20F51E4630ACBB1AB24F484E8521CEFE?text=&d

ocid=201148&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10908873 
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ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

 

4.Συμπέρασμα 

Μετά την ως άνω ανάλυση, μπορεί να καταλήξει κανείς στο εξής:  Αρχικά στη διάκριση μεταξύ 

forum internum και forum externum15. Η δεύτερη έννοια περιέχει ακριβώς την εκδήλωση των 

θρησκευτικών πεποιθήσεων μέσα στον κρατικό οργανισμό και είναι αυτή η οποία επιδέχεται 

οριοθέτηση με γνώμονα το περιεχόμενο του δικαιώματος της αυτό(-)οργάνωσης των 

θρησκευτικών κοινοτήτων. Βλέπουμε συνεπώς ότι μέσα σε ένα κρατικό οργανισμό υπάρχει και 

λειτουργεί ένας αριθμός θρησκευτικών κοινοτήτων, τα μέλη του οποίου είναι και πολίτες του 

κράτους. Η εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και η υπαγωγή στο εσωτερικό 

σύστημα ενός θρησκεύματος δεν είναι υπόθεση τόσο απλή, καθώς όχι μόνο είναι φορτισμένη 

με ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις, αλλά πολύ περισσότερο χαρακτηρίζεται από 

δυσκολία ως προς την οριοθέτηση της κρατικής παρέμβασης. Η νομολογία πάνω σε ζητήματα 

θρησκευτικών ζητημάτων ποικίλει, ενώ παρατηρείται μια προσπάθεια ερμηνείας των ατομικών 

δικαιωμάτων σε συνάρτηση με τη διπλή ιδιότητα πολίτη-πιστού. Τα δεδομένα αυτά 

συντέλεσαν στη διαμόρφωση του δικαιώματος της αυτονομίας των θρησκευμάτων ιδιαίτερα 

από τη δεκαετία του 90’ και έπειτα, δικαίωμα το οποίο διαρκώς εξελίσσεται ως προς το 

περιεχόμενό του. Κλείνοντας, λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι μέσα από αυτό το δικαίωμα 

μπορεί να διευκρινισθεί η σχέση της θρησκευτικής κοινότητας με τα μέλη της, σχέση η οποία 

επίσης θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει ένα forum internum και ένα forum externum. Στην 

πρώτη περίπτωση δηλαδή έχουμε την υπαγωγή του πιστού στο εσωτερικό σύστημα της 

κοινότητάς του και στη δεύτερη το πώς το κράτος αντιλαμβάνεται αυτή την υπαγωγή και τα 

όρια της παρέμβασής του σε αυτή αυστηρά σύμφωνα με τους γενικούς περιορισμούς16 του 

δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας.  

 

 

 

 

 

 

 
15 https://www.csw.org.uk/freedomofreligion.htm 
16 Ι.Μ.Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, ό.π., σ.57. 


