ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όρ.), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; φαξ: 210 7233217;
e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr

Θέσεις για την αναγραφή του θρησκεύµατος
στις ταυτότητες

Η Εθνική Ε;ιτρο;ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ;ου συνεδρίασε
στις 13 Ιουλίου 2000 και συζήτησε το θέµα της αναγραφής του
θρησκεύµατος στις ταυτότητες, το ο;οίο θεώρησε ότι υ;άγεται στην
αρµοδιότητά της σύµφωνα µε το Ν. 2667/1998.
Η Ε;ιτρο;ή είχε ενώ;ιόν της τις γρα;τές εισηγήσεις δύο εκ των
µελών της, καθηγητών του συνταγµατικού δικαίου, των κυρίων Αντώνη
Μανιτάκη και Φίλι;;ου Σ;υρό;ουλου. Μετά α;ό εκτενή συζήτηση, η
Ε;ιτρο;ή κατέληξε οµόφωνα στο ακόλουθο συµ;έρασµα, στο ο;οίο
συγκλίνουν και οι δύο γνωµοδοτήσεις:
1. Είναι α;οκλειστικό έργο της Πολιτείας ο καθορισµός των στοιχείων
βάσει των ο;οίων οι διάφορες δηµόσιες αρχές θα αναγνωρίζουν την
ταυτότητα των ;ολιτών.
2. Περιορισµό στο ;αρα;άνω έργο των δηµόσιων αρχών θέτει η αρχή του
σεβασµού

των

ατοµικών

δικαιωµάτων.

Ε;οµένως,

η

αναφορά

διαφόρων ;ροσω;ικών στοιχείων στο δελτίο της ταυτότητας ή,
αντίθετα, η ;αράλειψή τους είναι συνταγµατική εφόσον δεν
;αραβιάζει τα ατοµικά δικαιώµατα.
3. Ειδικότερα, είναι φανερό ότι η α;άλειψη της αναφοράς των
στοιχείων του θρησκεύµατος στις αστυνοµικές ταυτότητες δεν
;αραβιάζει

κανένα

ατοµικό

δικαίωµα

και,

ειδικότερα,

τη

θρησκευτική ελευθερία υ;ό τις δύο εκφάνσεις της: το δικαίωµα να
;ρεσβεύει

κανείς

ο;οιοδή;οτε

θρήσκευµα

ή

κανένα

(αθεΐα,

αγνωστικισµός) και να το εκφράζει (jus confiteri), και το δικαίωµα

άσκησης των της λατρείας σύµφωνα µε το θρήσκευµα στο ο;οίο
ανήκει.
4. Αντίθετα,

η

ε;ιλογή

του

θρησκεύµατος,

ως

στοιχείου

;ροσδιοριστικού της ταυτότητας, ;ροσκρούει στη θρησκευτική
ελευθερία και, ειδικότερα στο δικαίωµα να µη δηλώνει κά;οιος ή να
σιω;ά σχετικά µε την θρησκευτική του ;ίστη, και δηµιουργεί
κινδύνους για ;ιθανές διακρίσεις σε βάρος του λόγω της θρησκείας,
ό;ως έχει α;οδείξει η ;αρελθούσα εµ;ειρία (διώξεις Εβραίων,
διακρίσεις στην ε;αγγελµατική σταδιοδροµία, κ.α.). Ακόµα και η
;ροαιρετική αναγραφή του θρησκεύµατος, δεδοµένης της µεγάλης
;λειοψηφίας των ;ιστών της «ε;ικρατούσας» θρησκείας, θα σήµαινε
αυτόµατα για τον ;ολίτη, ;ου ε;έλεγε τη µη αναγραφή, ότι δεν είναι
χριστιανός ορθόδοξος, γεγονός ;ου θα µ;ορούσε να οδηγήσει σε
διακρίσεις σε βάρος του. Με άλλα λόγια, η υ;οχρεωτική ή
;ροαιρετική
αδικαιολόγητο

αναγραφή

του

;εριορισµό

θρησκεύµατος

της

θρησκευτικής

θα

δηµιουργούσε

ελευθερίας

και

εισαγωγή σε ;ιθανές διακρίσεις. Γι’ αυτό ορθά οι θρησκευτικές
;ε;οιθήσεις

έχουν

συµ;εριληφθεί

στα

ευαίσθητα

;ροσω;ικά

δεδοµένα α;ό το άρθρο 2 (β) του Ν. 2472/1997.
Συµ;ερασµατικά, τόσο η υ;οχρεωτική όσο και η ;ροαιρετική
αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες είναι αντισυνταγµατική
(άρθρο 5 ;αρ. 1 και 2, άρθρο 13 Σ) και αντίθετη στην ελληνική νοµοθεσία
(Ν. 2472/1997) και στις διεθνείς υ;οχρεώσεις της Ελλάδας [Σύµβαση του
Συµβουλίου της Ευρώ;ης για την ;ροστασία του ατόµου α;ό την
αυτοµατο;οιηµένη ε;εξεργασία ;ληροφοριών ;ροσω;ικού χαρακτήρα (;ου
κυρώθηκε

µε

το

Ν.

2068/1992),

Οδηγία

95/46

του

Ευρω;αϊκού

Κοινοβουλίου και Συµβουλίου για την ;ροστασία των φυσικών ;ροσώ;ων
έναντι της ε;εξεργασίας δεδοµένων ;ροσω;ικού χαρακτήρα, άρθρα 18, 26
και 27 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα
(;ου κυρώθηκε µε το Ν. 2462/1997), άρθρα 9 και 14 της Ευρω;αϊκής
Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ;ου (;ου κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974),
άρθρο 18 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ;ου
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(1948) και ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε µορφής
µισαλλοδοξίας και διάκρισης λόγω θρησκείας ή ;ε;οιθήσεων (1981)].

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2000
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