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Σξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

 

 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ, κε ηελ επνπηεία ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, 

ηεο νπνίαο κέιε είλαη: 

 

Αλαγλσζηνπνύινπ Γέζπνηλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα  Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα). 

Νάζθνπ Πεξξάθε Παξαζθεπή, αθππεξεηήζαζα Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ,  Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

Παπαδνπνύινπ Σξηαληαθπιιηά (Λίλα), Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα 

Ννκηθήο ρνιήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.  
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Τπεχζπλε Γήισζε 

 

 

‗Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, 

ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηεο αξρέο ηεο 

αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο απαηηείηαη απφ απηνχο 

ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ‘.  

 

Γατηελίδεο Νηθφιανο 
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Δπραξηζηίεο 

 

 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ άκεζε ή έκκεζε 

ζπκβνιή θάπνησλ αλζξψπσλ, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα επραξηζηήζσ.  

Αξρηθά, νθείισ κία εηιηθξηλή επγλσκνζχλε ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θ. 

Γέζπνηλα Αλαγλσζηνπνχινπ, γηα ηελ εμαηξεηηθά πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηεο. Ζ  

ζπζηεκαηηθή επίβιεςε ηεο δνπιεηάο κνπ, ε επηζηεκνληθή ηεο θαηάξηηζε θαη ε 

αλζξψπηλε ζπκπαξάζηαζή ηεο απνηέιεζαλ ηνλ κίην ηεο Αξηάδλεο ζηελ πνξεία ηνπ 

εξεπλεηηθνχ κνπ ιαβπξίλζνπ.  

Θεξκφηαηα επραξηζηψ ηα δχν κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο κνπ επηηξνπήο, 

αθππεξεηήζαζα Καζεγήηξηα Νάζθνπ Πεξξάθε Παξαζθεπή θαη Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα Παπαδνπνχινπ Σξηαληαθπιιηά (Λίλα), γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημαλ 

ζην πξφζσπφ κνπ θαη γηα ηηο πνιχηηκεο θαηεπζχλζεηο θαη επηζεκάλζεηο πνπ κνπ 

παξείραλ.  

Θα πξέπεη αθφκα λα επραξηζηήζσ ην πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 2007-2013 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ νθείισ ηελ επίζθεςή κνπ ζε δχν 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηε ζπιινγή πνιχηηκνπ εξεπλεηηθνχ 

πιηθνχ. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ πξνο ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ αλνρή πνπ έδεημαλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ επέβαιε απηή ε 

πξνζπάζεηα φια απηά ηα ρξφληα.  

Ζ έξεπλα δηεμήρζε επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, γεκάην κνλαρηθέο ζηηγκέο 

αλαδήηεζεο κε κφλε ζπληξνθηά ηηο ζθέςεηο κνπ θαη ηα βηβιία. Ζ επγέλεηα θαη ε 

θαηαλφεζε αγαπεηψλ θίισλ, κεηέηξεςαλ απηή ηε δηαδηθαζία ζε κία αθφκα πην 

επνηθνδνκεηηθή δξαζηεξηφηεηα. αο επραξηζηψ γηα ην θσο θαη ηελ επηπρία ηεο 

χπαξμήο ζαο. 
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Πεξίιεςε 

 

 

Κχξην ζθνπφ ηεο δηαηξηβήο απνηειεί ε δηεμνδηθή κειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία πξνζηαηεχεηαη θαη πξνσζείηαη ζηνλ Δπξσπατθφ 

ρψξν. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε βαζίζηεθε ζε δχν ππιψλεο: ζην πξψην κέξνο ηεο 

κειέηεο επηρεηξήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ βαζκνχ 

λνκηκφηεηαο ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο αμίεο θαη αξρέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο δηεξεπλήζεθε ε πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κέζα απφ ην δηεζλέο θαη επξσπατθφ δίθαην πξνζηαζίαο 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη αλαδεηήζεθαλ νη θπξηφηεξεο ζπληζηψζεο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα.  

Sedes materiae ηεο κειέηεο απνηέιεζε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαζψο ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία απνηειεί αίηεκα πνπ αλαδχεηαη απφ ην «θνηλφ 

αμηαθφ ζχζηεκα ηεο Έλσζεο». πλεπψο, νη πνιηηηθέο πνπ εμεηάδνληαη θαιχπηνπλ 

ηφζν ηελ επίζεκε επξσπατθή πνιηηηθή κέζσ ηεο πηνζέηεζεο λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ 

φζν θαη ηηο δξάζεηο θξαηψλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζχγθιηζε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο κε εθείλεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη λα απνηππσζεί ε 

εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ πξάμε. Χζηφζν ε πξνζθπγή ζε άιιεο 

έλλνκεο ηάμεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ «επξσπατθφ ζπληαγκαηηθφ ρψξν», φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ην δηεζλέο 

δίθαην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ε αλαθνξά ζε αιινδαπφ δίθαην, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηηο αλάγθεο 

εξκελεπηηθήο πιεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, πξνζδίδνπλ κία ζπλνιηθφηεξε απνηχπσζε 

ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην εμεηαδφκελν αληηθείκελν. 

πκπεξαίλεηαη ζην παξφλ ζηάδην εμέιημεο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, είλαη πσο ν 

ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο απνηειεί αηειή θαλφλα ηνπ ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ πνπ ιεηηνπξγεί κφλνλ σο απιή θαηεπζπληήξηα αξρή ρσξίο μεθάζαξεο 

θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο, ελψ ην πεξηερφκελφ ηεο θαζνξίδεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε άιινπο θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη θάπνηα έλλνκε ζρέζε, ην 

λφεκα ησλ νπνίσλ σζηφζν εληζρχεη. Δπηπιένλ, ην ππάξρνλ ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, κε ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη  ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 
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ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο σο ζεκειηψδνπο αμίαο θαη 

ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, παξέρνπλ επαξθή πξνζηαζία γηα 

ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. πλεπψο, ε θαζηέξσζε ελφο δηθαηψκαηνο 

ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζην δηεζλέο δίθαην είλαη παξάηαηξε. Χζηφζν, ζην 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

θξίλεηαη απνζπαζκαηηθή, ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ελφο απηφλνκνπ δηθαηψκαηνο ζα 

ζπλέβαιε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαζψο 

θαη ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή νινθιήξσζε ηεο Έλσζεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο, πνπ ην μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα, έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ελδηάκεζν κεηαμχ ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, κε απνηέιεζκα ηφζν ηα 

άηνκα φζν θαη νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο λα κπνξνχλ λα αληιήζνπλ 

νθέιε απφ απηφ. 
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Una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros 

Αμηνπξεπήο θνηλσλία είλαη απηή πνπ δελ εμεπηειίδεη ηα κέιε ηεο  

José Luis Rodríguez Zapatero  Μαδξίηε, 30 Ηνπλίνπ 2005 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία έρεη γίλεη κέξνο  ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηηο 

επξσπατθέο θνηλσλίεο. Σν  εξψηεκα, σζηφζν,  ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απνηειεί έλα πνιχπιεπξν θαη ακθηιεγφκελν πεδίν 

ελδηαθέξνληνο, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δθζηξαηείεο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο πνπ άξρηζαλ λα πεξηγξάθνληαη σο αλαδπφκελεο «πνιηηηθέο ηαπηφηεηαο» 

(identity politics) θαη «πνιηηηθέο αλαγλψξηζεο» ιεηηνπξγνχζαλ παξάιιεια θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο αληηξαηζηζηηθέο πνιηηηθέο θαη πνιηηηθέο θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ
1
, δεκηνπξγψληαο πξνθιήζεηο ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο 

νπνίεο ηα δπηηθά θξάηε δηαρεηξίδνληαη ηηο ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη εζληθέο 

δηαθνξέο.  

Απηέο νη πνιηηηθέο δηέθεξαλ ζεκαληηθά, φρη κφλν κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ αιιά θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ 

δείρλεη λα κεηαηνπίδεηαη ζηα δηεζλή fora δηαιφγνπ θαη ιήςεο απνθάζεσλ
2
. Χζηφζν, 

παξά ην γεγνλφο πσο νη «πνιηηηθέο ηαπηφηεηαο» είλαη πιένλ αξθεηά δηαδεδνκέλεο, ε 

κεγαιχηεξε κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη νη θνξείο ιήςεο 

απνθάζεσλ, εκθαλίδνληαη αξθεηά δηζηαθηηθνί ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο θαη ησλ αμηψζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ
3
. 

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αλαγλψξηζε ηεο πνιπκνξθίαο 

δηαζηαπξψλεηαη ζε πξψην βαζκφ κε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηεο 

Δπξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη πξνζζέηεη λέεο δηαζηάζεηο ζηε ζεκαζία  ηεο έλλνηαο «λα 

είζαη Δπξσπαίνο». Ζ δηαηχπσζε πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

πνιπκνξθίαο, αλαθεξφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ εζληθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Ζ 

κεηαγελέζηεξε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φκσο, έδσζε ην έλαπζκα ζηελ 

ζπκπεξίιεςε ηεο «ππνεζληθήο» εηεξφηεηαο θαη ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ. Δπηπιένλ, 

ηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ηεο εζληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο απνηέιεζαλ 

                                                 
1
 Vertovec S., Wessendorf S., Migration and Cultural, Religious and linguistic Diversity in Europe: An 

overview of issues and trends, Working Paper No. 18, Centre on Migration, Policy and Society, 

University of Oxford, 2005, ζζ. 1-63, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

https://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/working_papers/WP_2005/Vertovec%20We

ssendorf%20WP0518.pdf 
2
 Βι. γηα παξάδεηγκα Amiraux V., Religious Discrimination: Muslims Claiming Equality in the EU, εηο 

Bertossi C. (ed.), European Anti-Discrimination and the Politics of Citizenship, Britain and France, 

Palgrave Macmillan, New York 2007, ζζ. 143-167. 
3
 Eisenberg A., Reasons of Identity, A Normative Guide to the Political and Legal Assessment of 

Identity Claims, Oxford University Press, Oxford, New York 2009, ζει. 2-5. 
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αληηθείκελν ζνβαξψλ εξκελεπηηθψλ πξνθιήζεσλ ιφγσ ηεο  παξαρψξεζεο ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ζε πιεζπζκνχο πνπ ζεσξνχληαη 

«δηαθνξεηηθνί» θαη αξθεηέο θνξέο απεηιεηηθνί γηα ηελ εζληθή νκνηνγέλεηα
4
. 

Παξά ην γεγνλφο πσο ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ππήξμε αλέθαζελ 

αξθεηά έληνλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε δηακφξθσζε θνηλψλ πνιηηηθψλ ζην ζέκα 

απηφ ήηαλ κία δχζθνιε δηαδηθαζία, ιφγσ ηνπ δηζηαγκνχ ησλ θπβεξλήζεσλ λα 

παξαρσξήζνπλ ηελ αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα ζηελ Έλσζε. Έηζη, νη πνιηηηθέο 

ηζαγέλεηαο παξακέλνπλ αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλεο ζηα θξάηε κέιε ελψ νη πνιηηηθέο 

ζπδεηήζεηο επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ είλαη ζπρλά 

εζληθά δηαθνξνπνηεκέλνη ή πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην ζξήζθεπκά ηνπο
5
. 

Ο απηνπξνζδηνξηζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο «ππέξκαρνπ» ηεο 

πνιπκνξθίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ζεκαηνδφηεζε κία λέα πεξίνδν εγθαηάιεηςεο ησλ αθνκνησηηθψλ 

κνληέισλ θαη πξνψζεζεο  πνιηηηθψλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζην έληνλα 

πνηθηιφκνξθν πεξηβάιινλ ηεο Έλσζεο. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία βέβαηα, 

παξαηεξείηαη κία εθ λένπ αλαδίπισζε θαη έλαο ζθεπηηθηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ 

«απνηπρία» ηνπ πινπξαιηζηηθνχ κνληέινπ. Σν κνληέιν απηφ θαηεγνξήζεθε θπξίσο 

γηα ηελ θαζηέξσζε «παξάιιεισλ θφζκσλ» εληφο ησλ θνηλσληψλ εμαηηίαο ηεο έληνλεο 

εηεξφηεηαο ρσξίο θακία ακνηβαία επαθή, γεγνλφο πνπ ππνζθέιηδε ηελ θνηλσληθή 

εηξήλε, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο σο 

«αξρεηππηθέο», ζηεξενηππηθέο θαη ζηαηηθέο έλλνηεο ρσξίο δπλαηφηεηα εμέιημεο 

(essentialization of culture). Έηζη, ε έλλνηα ηεο «ελζσκάησζεο» επαλήιζε ζην 

πξνζθήλην, σο ην απαξαίηεην δηνξζσηηθφ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ πνιππνιηηηζκνχ, θαζψο 

λέα πξνγξάκκαηα ελζσκάησζεο αλαδχζεθαλ θαη εμαπιψζεθαλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ
6
. 

 

 

 

                                                 
4
 Swiebel J., The European Union‘s Policies to Safeguard and Promote Diversity, εηο Prügl E., Thiel M. 

(eds.), Diversity in the European Union, Palgrave Macmillan, USA, 2009, ζζ.  21-36, ζει. 22-23. 
5
 Prügl E., Thiel M.,Understanding Diversity in the European Integration, εηο Prügl E., Thiel M. (eds.), 

Diversity in the European Union, Palgrave Macmillan, USA, 2009, ζζ.  3-19, ζει. 6. 
6
 Kostakopoulou D., Introduction, εηο van Oers R., Ersbøll E., Kostakopoulou D. (eds.), A Re-definition 

of Belonging?, Language and Integration Tests in Europe, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 

Boston, 2010, ζζ. 1-23, ζει. 5-18. 



 15 

1. Η πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία σο έλλνηα ηνπ δηθαίνπ 

 

Δίλαη δχζθνιν λα ακθηζβεηεζεί φηη ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο 

δεκηνπξγεί πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνθιήζεηο θπξίσο δηφηη απνηειεί δηθπέο πεδίν 

λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αμηψζεσλ. Καη‘ αξράο αθνξά ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ ζε 

αηνκηθφ θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ πξψηε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ηδίσο ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο, θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, 

φπσο ην δηθαίσκα ζηνλ απην-πξνζδηνξηζκφ, ην δηθαίσκα ηεο έθθξαζεο, ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή, 

ην δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ππφ δηακφξθσζε δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο
7
.  

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά θπξίσο ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηελ παξαρψξεζε 

εηδηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία αηφκσλ ή νκάδσλ θαη κεηνλνηήησλ απφ 

εμαλαγθαζκέλε αθνκνίσζε θαη ηελ ειεπζεξία δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο
8
. Τπφ ην πξίζκα απηφ, αξθεηέο απφ ηηο αμηψζεηο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην 

πιαίζην ησλ «νκαδηθψλ δηθαησκάησλ» (group ή collective rights), παξά ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ φξν  απηφ
9
. 

Με άιια ιφγηα, εθφζνλ ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, εζίκσλ θαζψο θαη γισζζηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ 

πνπ δηαθξίλνπλ έλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ (ζπρλά νξίδεηαη σο ζχζηεκα θαλφλσλ), 

ηφηε ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ζπλεπάγεηαη ηελ θαζηέξσζε ελφο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζέβεηαη θαη ελζαξξχλεη ηα άηνκα θαη 

νκάδεο ζηελ πξφζβαζε, παξαγσγή θαη δηάδνζε ησλ μερσξηζηψλ πνιηηηζκηθψλ 

εθθξάζεσλ. 

Ζ λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ε πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο έγθεηηαη θπξίσο ζην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα δειψλεη ηελ 

ηαπηφηεηα πνπ επηζπκεί θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη αλαιφγσο, αθνξά ινηπφλ ηελ 

                                                 
7
 Henrard K., Equal rights versus special rights? Minority protection and the prohibition of 

discrimination, European Commission  Directorate-General for Employment and Social Affairs, Office 

for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007, ζει. 13-15, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://bookshop.europa.eu/en/equal-rights-versus-special-rights--pbKE7807246/ 
8
 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε αθαδεκατθή δηαθσλία πάλσ ζην δήηεκα: κεγάιε κεξίδα ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο δηαθσλεί κε ηελ εηδηθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ αηφκσλ, 

ζεσξψληαο πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο. Βι. Barry B., Culture and 

Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism, Polity Press, Cambridge 2001. 
9
 Eisenberg A., φ.π., ζει. 8. 

http://bookshop.europa.eu/eubookshop/advancedSearch%21firstPage.action?searchData.domain=author_code&searchData.expression=*CEU*
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/advancedSearch%21firstPage.action?searchData.domain=author_code&searchData.expression=*EMPL*
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πξνζσπηθή ηνπ απηνλνκία θαη αλάπηπμε. Τπφ ην πξίζκα απηφ, αθνξά ηηο δηεζλείο ή 

πεξηθεξεηαθέο ζπκβάζεηο πξνζηαζίαο ακζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 1948, 

ην Γηεζλέο χκθσλν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα 

θαη ην Γηεζλέο χκθσλν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Πνιηηηθά θαη 

Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα ηνπ 1966, ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ 

Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ ηνπ 1966 θ.ά. Αλακθίβνια, ν ξφινο πνπ θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ε UNESCO ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο είλαη 

ζεκαληηθφο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο
10

, φπσο θαη νη γεληθέο αξρέο 

θαη νη γεληθνί θαλφλεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε ζχλζεηε ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο 

έλλνκεο ηάμεο, κε ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ  αζθεζεί ζην ζεηηθφ δίθαην απφ ηελ 

έθθξαζε βνχιεζεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο
11

. 

ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο απνηειεί ην βαζηθφηεξν θείκελν 

πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο επξσπατθήο επείξνπ. ην 

πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έρνπλ αλαιεθζεί αξθεηέο πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε 

χκβαζε πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ ηνπ 1995 πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1998, ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ην 

Ννκηθφ Καζεζηψο ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ ηνπ 1977 θαη ν Δπξσπατθφο 

Υάξηεο γηα ηηο ηνπηθέο θαη κεηνλνηηθέο γιψζζεο ηνπ 1992. 

ην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη πλεξγαζία ζηελ 

Δπξψπε, αμηνκλεκφλεπην είλαη ην Έγγξαθν ηεο πλάληεζεο ηεο Κνπεγράγεο ηνπ 

1990 γηα ηελ Αλζξψπηλε Γηάζηαζε, πνπ θαιεί ηα θξάηε κέιε ζε ζεηηθή δξάζε γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο
12

.  

                                                 
10

 ην πιάηζην ηεο UNESCO έρνπλ πηνζεηεζεί αξθεηά θείκελα πνπ επηδξνχλ ζηε δηαρείξεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο φπσο γηα παξάδεηγκα, χκβαζε θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε 

Γηαθήξπμεο ηεο UNESCO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία ηνπ 2001, ε Γηαθήξπμε Αξρψλ ηεο 

Αλνρήο ηνπ 1995, ε Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηε θπιή θαη ηε θπιεηηθή πξνθαηάιεςε ηνπ 1978, ε 

χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

έθθξαζεο ηνπ 2005 θα. 
11

 Βι. ζρεηηθά Νάζθνπ Πεξξάθε Π., Μεραληζκνί Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, Δθδ. 

Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2014. Βι. Xanthaki A., Multiculturalism and International Law: 

Discussing Universal Standards, Human Rights Quartely, Volume 32, Number 1, February 2010, ζζ. 

21-48.  
12

 Organization for Security and Co-operation in Europe, Document of the Copenhagen Meeting of the 

Conference on the Human Dimension of the CSCE, Copenhagen 1990. 
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Ζ εκπινθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ην δήηεκα ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο δελ αθνινπζεί κία μεθάζαξα γξακκηθή πνξεία αιιά είλαη απνηέιεζκα 

έληνλσλ ακθηζβεηήζεσλ θαη πνιηηηθψλ δηαιφγσλ πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ απφ ηε 

ρξήζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ην θαηάιιειν forum γηα ηελ αμίσζε απφ λένπο 

θαη παιαηφηεξνπο κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο  ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

ην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα άξγεζε λα ηεζεί ππφ 

ζπδήηεζε. Ζ θαζηέξσζε ηεο Κνηλφηεηαο πξσηαξρηθά σο «εληαίαο αγνξάο» θαη ε αξρή 

ησλ «δνηψλ αξκνδηνηήησλ» εκπφδηδε ηε ιήςε κέηξσλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ελψ νη 

πξνθιήζεηο ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο νκνηνγέλεηαο δεκηνπξγνχζαλ αληίζεηεο 

πξνηεξαηφηεηεο. Δπηπιένλ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

επηζπκνχζαλ ηε δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη εμνπζίαο ηνπο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο κεηνλνηηθνχο ππεθφνπο ηνπο θαη ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

θξαηψλ. Σν ελ ιφγσ δήηεκα αλαδχζεθε κεηά ηα βίαηα γεγνλφηα ζηα Βαιθάληα σο 

δήηεκα αζθαιείαο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη, ηα θξηηήξηα ηεο 

Κνπεγράγεο ηνπ 1993
13

 πεξηιάκβαλαλ ηελ εγγχεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηήησλ σο πξνυπφζεζε έληαμεο ζηελ Έλσζε ρσξίο, σζηφζν, πεξαηηέξσ 

θσδηθνπνίεζε
14

. H πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ε επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζε δεηήκαηα, φπσο ν πνιηηηζκφο, ε 

εθπαίδεπζε, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

εηζαγάγνπλ λένπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία πξνζηαηεχεηαη 

θαη πξνσζείηαη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν
15

. 

Ζ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο ηνπνζεηεί ην δήηεκα ζε 

λέα βάζε. Με ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο νη δεζκεχζεηο ηεο Έλσζεο σο πξνο ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απμάλνληαη ζεκαληηθά κε ηξφπν πνπ 

επηθέξεη επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο. Ο ζεβαζκφο ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο απνθηά ζεκειηψδε ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

δηφηη αλαγλσξίδεηαη ξεηά ζην άξζξν 22 ηνπ δεζκεπηηθνχ πιένλ Υάξηε Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: «Η Έλσζε ζέβεηαη ηελ πνιηηηζηηθή, 

ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία»
16

. 

                                                 
13

 Copenhagen European Council, Presidency Conclusions, 21-22 June 1993, SN 180/1/93 REV 1. 
14

 Swiebel J., φ.π., ζει. 23-25. 
15

 Craig P., de Búrca G. (eds.), The Evolution of EU Law, Second Edition, Oxford University Press, 

Oxford - New York 2011. 
16

 Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη, ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν εμεηδηθεχεη ή είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ή σο κηα ζεηηθή ππνρξέσζε 

πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ.  
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1.1. Οη ζπληζηώζεο ηεο έλλνηαο «πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία» 

 

ηε δηεζλή ζεσξία θαη πξαθηηθή έρνπλ επηθξαηήζεη δχν βαζηθέο ηάζεηο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ πνιηηηθψλ, πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δχν εξκελείεο ηνπ φξνπ ηνπ «πνιηηηζκνχ»: 1. ηα πνιηηηζκηθά 

πξντφληα ηεο ηέρλεο θαη ηα πλεπκαηηθά επηηεχγκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο σλ αλζξψπσλ 

θαη 2. ην ζπζηεκηθφ ζχλνιν ησλ αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, παξαδφζεσλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ δνκνχλ θαη ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη ηνλ νκάδσλ αηφκσλ
17

.  

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε, ε νπνία θαηαιακβάλεη δηαρξνληθά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο επηζηεκνληθήο αληηπαξάζεζεο, αθνξά θπξίσο ηελ «inter-state 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ή «diversity between States», δειαδή ηελ πξνζπάζεηα 

δηαηήξεζεο ηεο μερσξηζηήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ θξαηψλ. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ 

«δεζκνχ» αλάκεζα ζηηο αλάγθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο ελαξκφληζεο ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ
18

.  

Ζ ζπγθξνπζηαθή ζρέζε «εκπφξην θαηά πνιηηηζκνχ» αλαδχζεθε ζηα πιαίζηα 

δηαιφγνπ ησλ νξγάλσλ ηεο GATT θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
19

. 

Δηδηθφηεξα, νη πξψηεο δηαθσλίεο εθθξάζηεθαλ θαηά ηνλ Γχξν ηεο Οπξνπγνπάεο ην 

1986 θαη δηήξθεζαλ κέρξη ην 1994. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηεζλψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε έλλνηα ηεο «πνιηηηζκηθήο εμαίξεζεο» (exception culturelle) 

απνηέιεζε ην θχξην πεδίν αληηπαξάζεζεο θαη ζχγθξνπζεο κεηαμχ ΖΠΑ, Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη Καλαδά. Κχξηνο εθθξαζηήο ηνπ πξναλαθεξζέληνο φξνπ ππήξμε ε Γαιιία 

                                                                                                                                            
Άξζξν 21- Απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ 

1.«Απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ηδίσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γιψζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή 

θάζε άιιεο γλψκεο, ηδηφηεηαο κέινπο εζληθήο κεηνλφηεηαο, πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

2. Δληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ πλζεθψλ  θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεψλ ηνπο 

απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο». 
17

 von Bogdandy A., The European Union as Situation, Executive, and Promoter of the International 

Law of Cultural Diversity – Elements of a Beautiful Friendship, The European Journal of International 

Law EJIL, 2008, Vol. 19 No. 2, ζζ. 241–275, ζει. 244-246, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ejil.org/pdfs/19/2/186.pdf 
18

 Toggenburg G. N., The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, EDAP 

papers 1/2004, ζζ. 5-24, ζει. 15, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://webfolder.eurac.edu/EURAC/Publications/edap/2004_edap01.pdf 
19

 Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηα πξψηα «ςήγκαηα» απηήο ηεο ζρέζεο εκθαλίζηεθαλ ην 1947 φηαλ 

απνθαζίζηεθε ε εηζαγσγή ζηελ  GATT εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηη; θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, κε 

ηελ επηβνιή πνζνζηψζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο αλαινγίαο ρξφλνπ πξνβνιήο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ εζληθήο θαηαγσγήο θαηά ην άξζξν IV. Burri M., Cultural Diversity as a 

Concept of Global Law: Origins, Evolution and Prospects, 2 Diversity 2010, ζζ. 1059-1084, ζει. 1061. 
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πνπ έζεζε ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα σο θεληξηθφ ππξήλα ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ 

ηεο ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο GATT, κε θχξηα απαίηεζε λα εμαηξεζνχλ 

ηα πξντφληα ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Δπηπιένλ, ε 

πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

θαιχπηεηαη απφ ηε πκθσλία γηα ηα Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο ζηνλ 

Σνκέα ηνπ Δκπνξίνπ, γλσζηή σο TRIPs (1995)
20

. 

Ο φξνο «πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα» (diversité culturelle) είλαη κεηεμέιημε 

ηνπ λνκηθνχ φξνπ ηεο «πνιηηηζκηθήο εμαίξεζεο» (exception culturelle), πνπ εηζήρζε 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Θεσξήζεθε θαηαιιειφηεξνο δηφηη εμέθξαδε 

πηζηφηεξα ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ 

θαη απνθήξπζζε κέξνο ηεο «αξλεηηθφηεηαο» θαη ηεο «αληη-Ακεξηθαληθήο» ξεηνξηθήο  

ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ
21

.  

πκπεξαζκαηηθά, ε πξνψζεζε θαη ε ππεξάζπηζε ηεο «πνιηηηζκηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο» ππφ απηήλ ηελ έθθαλζε, ππνδειψλεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ζηεξίμνπλ ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη 

εηεξφηεηα, θαζψο θαη ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε ιανχ ελάληηα 

ζηελ πξνζπάζεηα θαζνιηθήο πνιηηηζκηθήο νκνγελνπνίεζεο ηνπ πιαλήηε νθεηιφκελε 

ζηελ πνιηηηζηηθή δξάζε ησλ ΖΠΑ
22

.  

Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε αθνξά θπξίσο ηελ «πνιππνιηηηζκηθφηεηα», 

ζηνρεχνληαο ηδίσο ζηελ πξνψζεζε ηεο ελδνθξαηηθήο (intra-state) πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδηνκνξθηψλ ησλ 

επηκέξνπο θνηλσληθψλ ππνζπλφισλ
23

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν φξνο 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ρξεζηκνπνηείηαη κε δχν έλλνηεο. Πξψηνλ, γηα λα ππνδειψζεη 

ηηο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο, θπξίσο ιφγσ κεηαλάζηεπζεο ή ηζηνξηθήο εγθαηάζηαζεο 

κεηνλνηήησλ, εληνπίδνληαη θαηλφκελα εηεξφηεηαο
24

. Ζ δεχηεξε ρξήζε ηνπ φξνπ δελ 

                                                 
20

 Παξφκνηεο εμαηξέζεηο είραλ ιάβεη ρψξα ην 1988 ζηε πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ κεηαμχ ΖΠΑ 

θαη Καλαδά θαη ζηε πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ Βνξείνπ Ακεξηθήο (NAFTA). Burri M., φ.π., ζει. 

1061. 
21

 Βι. Roy M., Audiovisual Services in the Doha Round: Dialogue de Sourds, The Sequel?, Journal of 

World Investment and Trade 6, 2005, ζζ. 923–952. 
22

 Burri M., φ.π., ζει. 1063. 
23

Toggenburg G. N., The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, φ.π., ζει. 16. 
24

 Καηά ηνπο Σζηηζειίθε Κ. θαη Υξηζηφπνπιν Γ., ν φξνο κε απηήλ ηε ρξήζε είλαη πξνβιεκαηηθφο δηφηη 

αλαπαξάγεη ηελ ηδενινγηθή αληηπξνζψπεπζε κηαο θνπιηνχξαο σο εζληθφηεηαο ε νπνία αζξνίδεηαη 

δίπια ζε άιιεο δεκηνπξγψληαο ην πιεζπληηθφ ζηνηρείν. Απνθξχπηεηαη έηζη, ν πιεζπληηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο φπνηαο θνπιηνχξαο ε νπνία ζε ηειεπηαία αλάιπζε είλαη κηα ζπλάληεζε πνιιαπιψλ επηξξνψλ, πνπ 

δηαξθψο αλαδηαηάζζεηαη ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηελ εθθνξά ηεο. Με απηήλ ηελ έλλνηα 



 20 

είλαη πξαγκαηνινγηθήο αιιά θπξίσο θαλνληζηηθήο πθήο. Παξαπέκπεη ζε θξαηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζηνλ δπηηθφ θφζκν, 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιιαπιφηεηαο κε έκθαζε ζηνλ 

ζεβαζκφ ηεο θνπιηνχξαο ησλ ηζηνξηθψλ θαη λέσλ κεηνλνηήησλ
25

. 

ε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ αλαγλψξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, 

δηαθξίλνληαη ηζηνξηθά πέληε πφινη: α) Ζ πνιηηηθή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο 

(segregation) θαη ηνπ απνθιεηζκνχ, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζρχ ηεο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο θαη επηζπκεί ηε δηαηήξεζε κίαο ηεξαξρηθήο ζηάζεο, αλάκεζα ζηελ 

θπξίαξρε θαη ζηελ θπξηαξρνχκελε νκάδα, κελ επηηξέπνληαο ηηο πξνζκείμεηο: είλαη ε 

πνιηηηθή πνπ ππέζαιςε ηα θαηλφκελα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηνπ 

ξαηζηζκνχ
26

. β) Ζ αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, επηδηψθεη 

ηελ «απφ-θνπιηνπξνπνίεζε» ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη ηελ 

πηνζέηεζε ησλ αμηψλ ηεο θηινμελνχζαο θνηλφηεηαο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ηεο εζληθά θπξίαξρεο νκάδαο (ζηε ρψξα ππνδνρήο) 

αληηκεησπίδνληαη σο κία κνλφδξνκε θίλεζε, ζην φλνκα ηεο εζληθήο νκνηνγέλεηαο θαη 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο
27

. γ) Ζ πξνζέγγηζε ηεο 

έληαμεο (integration) ή ελζσκάησζεο πνπ είλαη δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία (πνιηηηζκηθά γισζζηθά, εζληθά θα.) ζπλδπάδνληαη ζε κία 

ελφηεηα δηαηεξψληαο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Γελ εκκέλεη 

ζηελ πιήξε νκνηνγέλεηα θαη ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ, αιιά επηδηψθεη ππέξβαζε 

εθείλσλ πνπ εκπνδίδνπλ κία γεληθή ζπλνιηθή ελφηεηα θπξίσο ζηελ δεκφζηα ζθαίξα. 

δ) Ζ δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε (procedualism) πνπ βαζίδεηαη ζε έλα θνηλφ πιαίζην 

ζπλαίλεζεο ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο 

εηεξφηεηαο, εληφο, σζηφζν, θάπνησλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο αμίεο ηεο 

επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο. Σέινο, ε) ην πινπξαιηζηηθφ πξφηππν, πνπ πξνζηαηεχεη θαη 

εληζρχεη ηελ εηεξφηεηα αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε κνξθή ζπκκφξθσζεο ησλ 

                                                                                                                                            
κνλνπνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο είλαη αδχλαηνλ λα ππάξμνπλ. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη κία ζεσξία 

ζρεηηθά κε ηα ζεκέιηα κηαο θνπιηνχξαο, παξά κηα πξαθηηθή πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο θνπιηνχξεο. 

Άξα νη θνηλσλίεο δελ έγηλαλ πνιππνιηηηζκηθέο ιφγσ κεηαλάζηεπζεο, αιιά εληζρχζεθε ην ζηνηρείν ηεο 

εηεξφηεηαο. Βι. Σζηηζειίθεο Κ. θαη Υξηζηφπνπινο Γ., Απφ ην πνιππνιηηηζκηθφ «κέγα φλεηξνλ ηνπ 

Διιεληζκνχ» ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 ζηε «πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα» ησλ αξρψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, 

εηο Υξηζηφπνπινο Γ. (επίκ.), Σν αλνκνιφγεην δήηεκα ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε, 

Κέληξν Μειεηψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2002, ζζ. 33-68, ζει. 33-34. 
25

 Vincent A., What is so different about difference?, Haddock B., Sutch P. (eds.), Multiculturalism, 

Identity and Rights, Routledge, London, New York 2003, ζζ. 42- 60, ζει. 43-45. 
26

 Kostakopoulou D., φ.π., ζει. 5. 
27

 Παλαγησηίδεο Ν.Μ., Γηθαηψκαηα θαη Μεηνλφηεηεο, εθηχπσζε, Γξαθίο, Αιεμαλδνχπνιε 2005, ζει. 

97. 
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κεηαλαζηψλ θαη ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Ζ πνιηηηθή ηνπ πινπξαιηζκνχ ζηνρεχεη λα 

ελψζεη δηαθνξεηηθέο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο νκάδεο ζε κία ζρέζε 

ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο, αιιεινζεβαζκνχ θαη ηζφηεηαο επηηξέπνληαο ζηελ θάζε 

κία φρη κφλν λα δηαηεξεί αιιά θαη λα αλαπηχζζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Αληηκεησπίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, φρη σο αλαγθαίν θαθφ, γηα απηφ δελ αξθείηαη ζηελ 

αλνρή, αιιά σο επηπρή ζπγθπξία γηα ηελ θνηλσλία, θαη επηδηψθεη ηελ ηφλσζε ηεο 

θάζε ηδηαηηεξφηεηαο
28

. 

   

1.2. Οη δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο 

 

Ζ νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, βαζίδεηαη ζε έλαλ 

αξηζκφ θαζνξηζηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ ζεσξνχληαη «αληηθεηκεληθά», φπσο ε θνηλή 

θαηαγσγή, ε γελεαινγία, ε γιψζζα, ε θνπιηνχξα, ε ζξεζθεία θαη νη δεζκνί κε έλαλ 

ηφπν. Σν άηνκν κέζσ ηεο βηνινγηθήο ηνπ θιεξνλνκηάο γελληέηαη, κεγαιψλεη θαη 

αθνκνηψλεη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ηελ «λννηξνπία» θαη ηελ «ηδηνθπία» ηνπ ιανχ 

ζηνλ νπνίν αλήθεη
29

. Ο ηζρπξηζκφο πσο κία πξαθηηθή, έλαο ηφπνο ή κηα 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, εξκελεχεηαη σο 

θαηνπηξηθφο ηεο απηναληίιεςήο ηνπ. πλεπψο, ε πξφζβαζή ηνπ ζε απηά είλαη 

ζεκειηψδεο γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμή ηνπ. Σαπηφρξνλα, ν ηζρπξηζκφο πσο έλα 

εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ε θπιή ή ε εζληθφηεηα, απνηειεί ππξήλα ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ, ζεκαίλεη φηη ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμή ηνπ ελ κέξεη ή ελ 

φισ ζε αλαθνξά κε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ
30

. 

Σαπηφρξνλα φκσο, ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

επεξεάδεηαη άκεζα θαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ ζην πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο ζηελ νπνία δεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε άηνκν 

δηακνξθψλεη θάζε θνξά θαη κία δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα αλάινγα κε ηελ 

νκάδα κε ηελ νπνία αιιειεπηδξά ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή. πλεπψο, ε έλλνηα ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο παξνπζηάδεη ξεπζηφηεηα θαη πνιπζεκία. Τπφ ην πξίζκα 

απηφ, ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο αλαδεηθλχεη έλα αθφκα ζεψξεκα, απηφ 

ηεο «δηαηνκεαθφηεηαο» (intersectionality), δειαδή ην γεγνλφο πσο έλα άηνκν κπνξεί 

                                                 
28

 Kostakopoulou D., φ.π., ζει. 5-6. 
29

 Cuche D., H έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, Σππσζήησ - Γ.Γαξδαλφο, Αζήλα 

2001, ζει. 148-149. 
30

 Eisenberg A., φ.π., ζει. 18-24. 
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λα πξνζδηνξίδεηαη σο «δηαθνξεηηθφ» απφ πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ. Σν θάζε ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαη ππνηαγήο, ρσξίο λα είλαη απφιπηα μεθάζαξνο ν 

θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο επέκβαζεο ή πξνζηαζίαο
31

.  

πσο γίλεηαη θαλεξφ ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο είλαη δηηηή: 

αθνξά ηφζν ηελ ζπιινγηθή ππφζηαζή ηεο, φζν θαη ηελ αηνκηθή. Δμαηηίαο ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη έθηαζεο πνπ ιακβάλεη σο αμία ε πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα απφ άηνκν ζε άηνκν αιιά θαη ιφγσ ηνπ «αθεξεκέλνπ» πεξηερνκέλνπ ηεο 

έλλνηαο, ππνζηεξίδεηαη φηη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αμηφπηζηε βάζε γηα λνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο αμηψζεηο. ηε λνκηθή βηβιηνγξαθία θαη λνκνινγία, αλ θαη ε έλλνηα 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, ζπάληα επηρεηξείηαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο
32

. 

 

  

2. Η πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο 

 

Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ δεηήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαιεί ηε ζχγρξνλε 

αθαδεκατθή έξεπλα λα παξάγεη βαζχηεξε γλψζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

εηδηθφηεξα. 

Ζ λνκηθή αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

δεκηνπξγεί ζεσξεηηθέο πξνθιήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο θαη ελλνηνιφγεζεο 

αξρψλ θαη αμηψλ πνπ ζεσξνχληαη «ζεκειηψδεηο», ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ 

επηβάιιεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί. Δπηπιένλ, δεκηνπξγεί πξνθαλείο πξνθιήζεηο 

ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ δεκφζησλ ζπκθεξφλησλ πνπ εμππεξεηνχληαη κέζσ 

ησλ Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ, δηφηη αλακθίβνια, ε κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο απφ ηελ 

νκνγελνπνίεζε ζηελ πνιπκνξθία, σο ην θαλνληζηηθφ πξφηππν ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ, απαηηεί ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο δπλακηθήο πνπ αληαλαθιάηαη απφ ηε 

λνκνπαξαγσγή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπηπιένλ, ε πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

σο «θνηλφηεηαο αμηψλ», ζπλεπάγεηαη φηη νη πνιηηηθέο ηεο κεηαδίδνπλ νξηζκέλεο αμίεο 

                                                 
31

 Cuche D.,φ.π., ζει. 161. 
32

 Eisenberg A., φ.π., ζει. 25. 
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ηεο
33

. ηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, ε κεηάδνζε ησλ 

αμηψλ απνηειεί ζρεδφλ ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. πλεπψο, ζηνλ βαζκφ πνπ 

ην δίθαην αληαλαθιά ην θαλνληζηηθφ πξφηππν θαη ηηο εζηθέο αμίεο (ethos) ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πεξηερφκελν ησλ αξρψλ θαη αμηψλ πνπ ζεσξνχληαη 

«ζεκειηψδεηο», επηβάιιεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζζεί θαη λα επαλαμηνινγεζεί. Χζηφζν, 

ε Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί κία μερσξηζηή έλλνκε ηάμε ε νπνία παξακέλεη αθφκα 

«αηειήο»
34

. Οη θνηλέο ζπληαγκαηηθέο αμίεο ηεο δηακνξθψλνληαη κέζα ζε έλα «θνηλφ 

ζπληαγκαηηθφ ρψξν» ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο ζπλέξγηεο ηνπ 

δηθαίνπ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
35

.  

ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πξνβιεκαηηθήο, ζθνπφο ηεο δηαηξηβήο είλαη λα 

αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο δχλαηαη λα 

απνθηήζεη νπζηαζηηθή- θαλνληζηηθή (normative) αμία θαη επίδξαζε (effect) εληφο ησλ 

επξσπατθψλ ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ, αλαδεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλαξκφδεηαη ε Δπξσπατθή λνκνζεζία, πξσηνγελήο θαη παξάγσγε, κε ηελ αλάγθε 

ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, αλαδεηθλχνληαο ηα θπξηφηεξα δηιιήκαηα 

πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη ε ζχγρξνλε δηεζλήο λνκνζεζία θαη λνκνινγία, 

επηζεκαίλνληαο ηνπο θηλδχλνπο νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ θαη αλαδεηθλχνληαο πξαθηηθέο 

αληηθάζεηο. 

 

2.1. Τπνζέζεηο Δξγαζίαο 

 

Οη ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο: 

1. Ζ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο επαλαελλνηνινγεί ηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο. 

2. Ο ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο απνηειεί κέξνο ηεο ζπληαγκαηηθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

                                                 
33

 Σζάηζνο Γ., Σν αμηαθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δηζαγσγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε, Αζήλα 2005. 
34

 θαλδάκεο Ν., Σν παξάδεηγκα ηεο Δπξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο, Μεηαμχ θπξηαξρίαο θαη αγνξάο, Αλη. 

Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2006. 
35

 Palermo F., Integration of Constitutional Values in the European Union, εηο Palermo F., Toggenburg 

G., (eds.) European Constitutional Values and Cultural Diversity, EURAC Academia Europeana, 

Bolzen, Bolzano 2003, ζζ. 107-117. 
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3. Ζ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο νδεγεί ζηε δηακφξθσζε ελφο 

δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. 

 

2.2. Μέζνδνο 

 

Δλψ ην ζέκα ηεο πνιπκνξθίαο βξίζθεηαη αξθεηά ςειά ζηελ ζεκαηηθή αηδέληα 

ησλ πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ, ε αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία παξακέλεη πεξηνξηζκέλε. Ζ 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ακθηηαιαληεχεηαη θαη δελ έρεη απνζαθελίζεη ηελ ζέζε θαη 

ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζην Δπξσπατθφ 

δίθαην, σο «αμία» ή «αξρή», ή απιά σο ελλνηνινγηθή ζπλαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Αξθεηέο απφ ηηο αληηθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δελ 

νθείινληαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ θαηλφκελσλ ππφ εμέηαζε αιιά ζε ιαλζαζκέλε 

ρξήζε ησλ φξσλ
36

. Οη θιαζζηθέο ζεσξίεο ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο παξέρνπλ 

πεξηνξηζκέλε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ εηεξφθιεησλ νκάδσλ ζην 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηφηη ηείλνπλ ηειενινγηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο 

«ελφηεηαο» θαη φρη ηεο εηεξφηεηαο. Αληίζεηα, νη έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ 

κειέηε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

ηζαγέλεηαο (citizenship) παξέρνπλ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο πνιπκνξθίαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε
 37

.  

Χο αίηεκα πνπ απνξξέεη απφ ηηο θνηλέο επξσπατθέο ζπληαγκαηηθέο αμίεο, 

επηηάζζεη σο sedes materiae ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, γηα ηελ 

ζεσξεηηθή πιεξφηεηα ηνπ ζέκαηνο, ε πξνζθπγή ζε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ «επξσπατθή δεκφζηα ηάμε»
38

, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην δηεζλέο 

δίθαην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, νη ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ,  είλαη απαξαίηεηε, ελψ 

αξθεηέο θνξέο ή αλαθνξά ζε αιινδαπφ δίθαην ή λνκνινγία γηα ηελ ζπληαγκαηηθή 

εξκελεία
39

, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο απνθάζεηο ησλ Αλψηαησλ Γηθαζηεξίσλ ησλ 

ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά, απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηηο αλάγθεο εξκελεπηηθήο πιεξφηεηαο 

                                                 
36

 Eisenberg A., φ.π., ζει. 25. 
37

 Prügl E., Thiel M., φ.π., ζει. 9-15. 
38

  Υξπζφγνλνο Κ., Η ελζσκάησζε ηεο επξσπατθήο ζχκβαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

εζληθή έλλνκε ηάμε. Οη ειιεληθέο δπζρέξεηεο πξνζαξκνγήο ζηελ επξσπατθή δεκφζηα ηάμε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2001. 
39

 Βι. Tushnet M.V., Referring to Foreign Law in Constitutional Interpretation: An Episode in the 

Culture Wars, 35 U. Balt. L. Rev. 2006, ζζ. 299-312, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
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αιιά θαη ηεο ζπγθξηηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ηνπ δηθαίνπ. Αλακθίβνια ε 

δηεζλήο λνκνινγία, θπξίσο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ ηα ζεσξεηηθά θελά πνπ πηζαλφλ λα 

πξνθχπηνπλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη παξά ην γεγνλφο πσο ε πξνζέγγηζε ηνπ ππφ 

εμέηαζε ζέκαηνο είλαη θαηά βάζε δηθαητθή, ε αλάγθε ππέξβαζεο ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζεσξήζεσλ θαη δηεμαγσγήο αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ απαηηνχλ 

δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο. 

Γηα ηε δηεμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ, ζρεηηθά κε ηα εξσηήκαηα πνπ 

ηίζεληαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή θαη ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο έξεπλαο, ε 

πξνηεηλφκελε δηαηξηβή δηαξζξψλεηαη ζε δχν βαζηθά κέξε. ην πξψην κέξνο ηεο 

κειέηεο επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ βαζκνχ λνκηκφηεηαο 

ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο αμίεο θαη αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο 

δηεξεπλάηαη ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κέζα απφ ην δηεζλέο θαη 

επξσπατθφ δίθαην πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη αλαδεηνχληαη νη 

θπξηφηεξεο ζπληζηψζεο γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα.  
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ΜΔΡΟ Α: Η πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία σο κέξνο ηεο ζπληαγκαηηθήο ηαπηόηεηαο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ζ ππεξνρή ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάδπζε ηεο 

έλλνηαο «Δπξσπατθφο πληαγκαηηζκφο πέξα απφ ην Κξάηνο»
40

, επηβάιιεη ηελ 

αλαδήηεζε ηεο ζπληαγκαηηθήο «ηαπηφηεηαο» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ηαπηφηεηα 

απηή ζα πξέπεη λα αληρλεπζεί ζε φιεο ηηο θνηλέο αμίεο (values) πνπ νξίδνπλ ην 

«Δπξσπατθφ γίγλεζζαη» θαη ηνλ «Δπξσπαίν πνιίηε»
41

. 

Σφζν ζε δνκηθφ, φζν θαη ζε θαλνληζηηθφ (normative) επίπεδν ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ραξαθηεξίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο αμηαθνχο ηχπνπο (values) 

φπσο ζεκειηψδεηο αμίεο (founding principles), Δπξσπατθέο ηδέεο θαη θνηλέο λνκηθέο 

αξρέο (common legal principles), κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απνδνρήο θαη λνκηκφηεηαο 

εληφο ησλ Δπξσπατθψλ θνηλσληψλ. Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο, έρεη νδεγήζεη ηελ έξεπλα ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε αμία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

Δπξσπατθήο έλλνκεο ηάμεο
42

.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζθνπφο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη 

λα εληνπίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο απνηειεί 

ή δχλαηαη λα απνηειέζεη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «ζπληαγκαηηθήο» ηαπηφηεηαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ θαηεχζπλζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη δηηηή. Αθελφο, ε 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ζα εμεηαζηεί ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

κε δηάθξηζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθθεχγεη ησλ παξαδνζηαθψλ ηεο λνξκψλ 

θαη αλαδηακνξθψλεηαη πξνθεηκέλνπ λα «ζηεγάζεη» ηελ έλλνηα ηεο πνιπκνξθίαο. 

Αθεηέξνπ, ζα θσδηθνπνηήζεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν ε έλλνηα  ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο δχλαηαη λα απνηειέζεη απηφλνκν αμηαθφ ηχπν ζηελ 

Δπξσπατθή δηθαηηθή ηάμε, απνθξπζηαιιψλνληαο ην λνκηθν-πνιηηηθφ θάζκα εμνπζηψλ 

θαη πεξηνξηζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο.   

                                                 
40
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Α. Γηάθξηζε ησλ ζπληαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Δπξσπατθνύ δηθαίνπ: αξρή, 

αμία, δηθαίσκα, ειεπζεξία 

 

πσο ζεκεηψλεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία, έλα θξάηνο δηακνξθψλεη ηελ 

«πνιηηηθή ηνπ ηαπηφηεηα» βαζηδφκελν ζηελ ζπληαγκαηηθή θηινζνθία ή θνπιηνχξα, 

πνπ ζπρλά νλνκάδεηαη «ζπληαγκαηηζκφο». Απηή ε ζπληαγκαηηθή θνπιηνχξα ελέρεη 

ζηνηρεία ζηαζεξφηεηαο θαη δηάξθεηαο, εγθαζηδξχνληαο κία «ηάμε» θαη 

ζπληαγκαηηθνχο ζεζκνχο. Ζ δηακφξθσζε κίαο ζπληαγκαηηθήο θνπιηνχξαο ζην 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπλεπαθφινπζα κίαο Δπξσπατθήο ηαπηφηεηαο 

βαζίζηεθε ζηνλ ζπληαγκαηηζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ αλαδήηεζε ησλ θνηλψλ 

ζπληαγκαηηθψλ αμηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ επηηξέπεη ηνλ «νξακαηηζκφ» ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ελφο νκνγελνχο λνκηθνχ ζπζηήκαηνο
43

. Χζηφζν, ε Έλσζε 

αληηκεηψπηδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο νινθιήξσζήο ηεο κία ζρεηηθή αβεβαηφηεηα 

σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηέινπο ησλ δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζήο ηεο. Σν 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αληηκεηψπηζε ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ λνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο Έλσζεο βαζηδφκελν θπξίσο ζε «αξρέο», πνπ απνηεινχζαλ έλα 

ζρεηηθά πξψηκν ππνθαηάζηαην κίαο ζηέξεα ζεκειησκέλεο εζηθήο ζπληαγκαηηθήο 

ηαπηφηεηαο
44

.  

ην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εληνπίδνληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία 

«αμηαθνί» ηχπνη πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζπληαγκαηηθή ηαπηφηεηά ηεο. Πξψηνλ, νη 

ηδξπηηθέο αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη 

απνηεινχλ ηα πνιηηηθά θίλεηξα θαη ζεκέιηα ηνπ Δπξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

Γεχηεξνλ, νη «ηδέεο» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε κία ηδενινγηθή 

αηδέληα θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηδενινγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνηειψληαο κέξνο 

ηεο Δπξσπατθήο ηαπηφηεηαο. Σξίηνλ, νη «θνηλέο λνκηθέο αξρέο» πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

νιφθιεξν ην λνκηθφ θεθηεκέλν ηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεηά ην Μάαζηξηρη, νη 

αξρέο,  ήηνη αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 

ελζσκαηψζεθαλ ζηηο πλζήθεο θαη απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε αλαθνξά ηνπ 

Δπξσπατθνχ ζπληαγκαηηζκνχ
45

.   
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Ζ ζπρλά «επηθαιππηφκελε» ρξήζε ησλ φξσλ «αμία», «αξρή», «δηθαίσκα», 

«θαλφλαο», «ζηφρνο», «ζπκθέξνλ», «ηδέα» θηι. απφ ηε βηβιηνγξαθία, αιιά θαη απφ 

ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηβάιιεη ηε δηάθξηζε ησλ ελ ιφγσ αμηαθψλ 

ηχπσλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζεί ν «ξφινο» ηεο θάζε έλλνηαο ζηελ ελσζηαθή έλλνκε 

ηάμε θαη ν βαζκφο λνκηκφηεηάο ηνπο, παξά ηνλ θίλδπλν ππεξαπινχζηεπζεο.  

Ο φξνο «αξρέο» αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ λνκηθή βηβιηνγξαθία σο «λνκηθά 

πξφηππα (norms) πνπ θαζνξίδνπλ ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία κίαο έλλνκεο ηάμεο. 

Αλαθέξνληαη ζε γεληθέο πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο «γελληνχληαη» νη θαλφλεο 

δεζκεπηηθνχ δηθαίνπ (rules), ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ γηα 

ηε ιήςε θαη εθαξκνγή απνθάζεσλ. Γειαδή, απνηεινχλ έλα νπζηψδεο δνκηθφ 

ζηνηρείν κίαο έλλνκεο ηάμεο. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία κίαο «αξρήο» είλαη δχν: είλαη 

«γεληθέο», δειαδή λα ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν επξχηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

«θαλφλεο» θαη θέξνπλ πξφζζεην βάξνο, δειαδή εθθξάδνπλ κία ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 

έλλνηα γηα έλα λνκηθφ πεδίν ή έλα λνκηθφ ζχζηεκα
46

. Ζ αλαγλψξηζε, δηάπιαζε θαη 

κνξθνπνίεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γίλεηαη απφ 

ην Γηθαζηήξην θαη αληιείηαη απφ ην δηεζλέο δίθαην, απφ ηα εζληθά δίθαηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαζψο θαη απφ ηελ λνκνζεζία θαη πξαθηηθή ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο
47

. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία έρεη ιάβεη πνιιέο κνξθέο, αλ θαη ζπρλά ε έξεπλα ζεξαπεχεη ην δήηεκα 

νιηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα νη γεληθέο αξρέο κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε α) 

ζπληαγκαηηθέο θαη αμησκαηηθέο λνκηθέο αξρέο, β) γεληθέο ή δνκηθέο αξρέο πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη γ) ξπζκηζηηθέο ή θαλνληζηηθέο αξρέο θνηλέο ζηα θξάηε κέιε
48

. 

Οη «αμίεο» απφ ηελ άιιε πιεπξά γίλνληαη αληηιεπηέο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Δλψ νη αξρέο αλαδεηθλχνπλ έλα δενληνινγηθφ ραξαθηήξα, νη αμίεο αλαδεηθλχνπλ έλαλ 

ηειενινγηθφ. ε αληίζεζε κε ηηο αξρέο, πνπ γίλνληαη θαηαλνεηέο σο θέξνπζεο κία 

έλλνηα ππνρξέσζεο, νη αμίεο θέξνπλ κία έλλνηα ζθνπνχ ε νπνία ζα πξέπεη λα λνεζεί 

σο ππεξππνθεηκεληθά θνηλή. Οη αμίεο σο εθ ηνχηνπ εθθξάδνπλ απηνχο ηνπο ζθνπνχο 

πνπ ζεσξείηαη φηη αμίδεη λα επηδησρζνχλ. ε πνιηηηθφ επίπεδν, πεξηγξάθνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη επηζπκεηά γηα ηε δηακφξθσζε 
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δξάζεο. Γειαδή, ελψ νη αξρέο παξέρνπλ εληνιή γηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε, θαη 

επηηξέπνπλ ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή κίαο απφθαζεο, νη αμίεο παξέρνπλ ζπζηάζεηο 

εθθξάδνληαο πξνζδνθίεο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κίαο αίζζεζεο ηειηθνχ 

ζθνπνχ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ νη 

αξρέο αδπλαηνχλ λα παξέρνπλ θαζνδήγεζε γηα κία ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

ζχγθξνπζε
49

. πσο ζεκεηψλεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία έλα απφ ηα ελλνηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φξνπ «αμία» είλαη ην ηζηνξηθφ λφεκα πνπ ιακβάλνπλ ζε 

αλαθνξά κε ην ρξφλν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλάγνληαη. Σν 

λφεκα κίαο αμίαο είλαη hic et nunc, δειαδή κφλν θαηά ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν θαη ηνλ 

ηζηνξηθφ ρψξν φπνπ ζπληειείηαη ε επίθιεζή ηεο, δειαδή είλαη δηαρξνληθά ζρεηηθφ
50

. 

Ο φξνο «αξεηή» ή «ηδέα» γίλεηαη αληηιεπηφο σο κία δηάζεζε ή ζπλαίζζεκα 

πνπ ζα παξάγεη ηελ ππαθνή ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, νη αξεηέο 

πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αμίεο κπνξνχλ επηδησρζνχλ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ αξρψλ
51

. Παξάιιεια, νη «ηδέεο», πεξηγξάθνπλ δεζκεχζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ εχθνια κε λνκηθνχο φξνπο. Ζ 

λνκηθή ηνπ δεζκεπηηθφηεηα είλαη αδχλακε, αιιά θαη ε πνιηηηθή νκνθσλία γηα ην 

πεξηερφκελφ ηνπο είλαη επηζθαιήο
52

.  

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο δεκηνπξγνχλ ππνθεηκεληθά πξνλφκηα ηα 

νπνία κπνξεί ν ηδηψηεο λα επηθαιεζζεί ελψπηνλ ηνπ δηθαζηή γηα λα δεηήζεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηα θιαζηθά ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη σο αγψγηκα. Αληηζέησο νη αξρέο έρνπλ έλα ραξαθηήξα πεξηζζφηεξν 

πξνγξακκαηηθφ πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδνληαη λνκνζεηηθά ή εθηειεζηηθά κέηξα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε αγσγηκφηεηα, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εξκελεία ησλ πξάμεσλ πνπ ηηο εθαξκφδνπλ
53

.  
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Β. Η εμέιημε ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο: ηέζζεξηο γεληέο 

 

 Σφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ε αξρή ηεο ηζφηεηαο κπνξεί 

λα δηαθξηζεί ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο. Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Βξεηαληθήο 

λνκνζεζίαο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ αξθεηέο λνκνζεηηθέο «γεληέο» 

πξνζηαζίαο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηεο λνκνζεζίαο αιιά 

θαη κε ην ρξνληθφ πιαίζην εμέιημήο ηνπο
54

.  

Ζ πξψηε γεληά λνκνζεζίαο αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο ηππηθήο 

ηζφηεηαο, δειαδή ηεο ηζφηεηαο πνπ ζεκειηψλεηαη ζε εληαία ηππηθή βάζε ή ζε ηππηθά 

θξηηήξηα ηφζν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο ηζφηεηαο, φζν θαη ηεο 

αληηθεηκεληθήο ππφζηαζήο ηεο. Χο δεχηεξε γεληά λνείηαη ε κεηάβαζε ζηελ 

νπζηαζηηθή ηζφηεηα πνπ ζεκειηψλεηαη ζε νπζηαζηηθή βάζε ή ζε νπζηαζηηθά θξηηήξηα, 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο ηζφηεηαο, φζν θαη ηεο 

αληηθεηκεληθήο ππφζηαζήο ηεο. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη: ε εκπεηξία, ε ζσκαηηθή αληνρή, 

ε ηθαλφηεηα κλήκεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ, ε πξαγκαηηθή γλψζε 

γισζζψλ αλεμάξηεηα απφ πηπρία ή επίζεκεο βεβαηψζεηο. Σα νπζηαζηηθά απηά 

ζηνηρεία είλαη εμσδηθαητθήο πξνέιεπζεο, είλαη εκπεηξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία φκσο 

δηθαηνπνηνχληαη φρη κε δηθαητθφ πεξηερφκελν, αιιά κε ην εκπεηξηθφ πεξηερφκελν πνπ 

έρνπλ. Απφ ηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα δηαθξίλεηαη ε «πξαγκαηηθή ηζφηεηα». Ζ 

νπζηαζηηθή ηζφηεηα αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ηζρχνο ηεο ηζφηεηαο σο δηθατθήο 

ηζφηεηαο
55

. Ζ νπζηαζηηθή ηζφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη ηελ 

ηζφηεηα απνηειέζκαηνο. Ζ ηζφηεηα επθαηξηψλ έρεη ηελ έλλνηα φηη θαζέλαο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ίζεο επθαηξίεο κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζηε δηεθδίθεζε νπνηνπδήπνηε 

δηαλεκεηηθνχ κεξηδίνπ απφ ην θξάηνο. Ζ ηζφηεηα απνηειέζκαηνο ζεκαίλεη φηη 

θαζέλαο δηθαηνχηαη λα δηεθδηθεί ηα δηαλεκεηηθά αγαζά πνπ ηνπ αλαινγνχλ. Ζ ηζφηεηα 

επθαηξηψλ ππφ ηελ έλλνηα απηή ζπλδέεηαη κε ηελ επηζπκία λα ηεζνχλ ζην ίδην ζεκείν 

αθεηεξίαο φια ηα ππνθείκελα ηνπ δηθαίνπ, απνλέκνληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα 

επεξγέηεκα ζε εθείλνπο πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θπξίσο εξεηδφκελνπο ζε 

δηαθξηηηθή ζε βάξνο κεηαρείξηζε ζην παξειζφλ, μεθηλνχλ απφ κεηνλεθηηθή ζέζε. 
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Αληηζέησο, ηζφηεηα απνηειέζκαηνο ζεκαίλεη φηη θαζέλαο πξέπεη θαη‘ απνηέιεζκα λα 

απνιακβάλεη εμίζνπ κε φινπο ηνπο άιινπο ηα σθειήκαηα ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη άξα 

αθνξά νπζηαζηηθά ην ζεκείν θαηάιεμεο. Καηά ηνχην, γηα ηελ ηζφηεηα απνηειέζκαηνο 

είλαη αδηάθνξνη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνήιζε έλα άδηθν απνηέιεζκα κέζα ζηελ 

θνηλσλία, αξθεί λα πθίζηαηαη πξαγκαηηθή αληζνθαηαλνκή
56

. Ζ πξαγκαηηθή ηζφηεηα 

είλαη ην πξαγκαηηθφ πξντφλ ηεο νπζηαζηηθήο θαη ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο. Γηα ηελ 

παξαγσγή πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο απαηηείηαη ε εθαξκνγή ησλ δχν κνξθψλ ηζφηεηαο
57

. 

Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ άξζξνπ 13 (πιένλ άξζξν 19) ζηελ πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ ηνπ 1999 απνηέιεζε ην νξφζεκν γηα ηελ αλάδπζε ηεο ηξίηεο γεληάο πνπ 

ζπλήζσο απνθαιείηαη πεξηεθηηθή (comprehensive) ηζφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζε πεξηζζφηεξεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ. Σέινο, ε κεηαζρεκαηηζηηθή (transformative) ηζφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ζεηηθψλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ, δειαδή ζηελ πνιηηεηαθή παξέκβαζε γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή δεκηνπξγία νπζηαζηηθήο βάζεο ηζφηεηαο κειψλ κηαο θνηλσλίαο
58

. 

 

Κεθάιαην 1: Η πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κέζα από ηελ αξρή ηεο 

ηζόηεηαο 

 

Παξά ην γεγνλφο ηεο αλαγλψξηζήο ηεο σο ζεκειηψδνπο αξρήο ηνπ δηθαίνπ, ε 

αξρή ηεο ηζφηεηαο «απνηειεί κηα απφ ηηο πην δχζβαηεο ηεο λνκηθήο επηζηήκεο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ζεσξίαο θαη θηινζνθίαο. Έρνληαο καθξά ηζηνξία ζην ρψξν ησλ ηδενινγηθά 

θαη πνιηηηθά θνξηηζκέλσλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη δηρνγλσκηψλ θαη κηα επίζεο 

καθξά δηαλνεηηθή πνξεία ζεκαζηνινγηθήο δηάπιαζεο κε κέζα ηφζν ηεο ηππηθήο φζν θαη 

ηεο θνηλσληθήο ινγηθήο, θηλείηαη ζπρλά ζε έλα αζαθέο θαη ζνιφ ηνπίν ελλνηψλ»
59

. 

Μέρξη πξφζθαηα, νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε-δηάθξηζεο γηλφληνπζαλ 

αληηιεπηέο σο δεπηεξεχνπζεο θαη δχζθνια εθαξκφζηκεο. Γηα παξάδεηγκα, ην άξζξν 

14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
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δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ λα κε ππνζηεί δηάθξηζε, δελ ιεηηνπξγεί απηφκαηα παξά κφλν 

ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα άιιε νπζηαζηηθή δηάηαμε ηεο χκβαζεο
60

.  

Ζ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ αθνξά δηαθνξνπνηήζεηο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα
61

. Μεγάιν κέξνο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ππνζηεξίδεη φηη ε ηζφηεηα θαη ε κε δηάθξηζε εθθξάδνπλ 

ζην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ην ζεηηθφ θαη ην αξλεηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

ίδηαο αξρήο ή «ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο» θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν νη δχν 

έλλνηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά
62

. ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

πηνζεηήζεθε ε επηινγή ηνπ λνκνζέηε θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

δχν φξνπο σο ηαπηφζεκνπο, ρσξίο σζηφζν λα δηαθαίλεηαη κηα ζπλεηδεηή επηινγή σο 

ην πξαγκαηηθφ λφεκά ηνπο
63

. Δπηπιένλ, ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ πξφζζεηνπ 

πξσηνθφιινπ 12 ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ εθθξάδεηαη 

ε ίδηα άπνςε
64

.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππνζηεξίδεηαη φηη, ε κε δηάθξηζε απνηειεί ηελ 

ειάρηζηε ζπληζηψζα, ή ην ινγηθφ ζπκπιήξσκα ηε ηζφηεηαο. πλεπψο, ε θαηνρχξσζε 

ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαζνξίδνπλ ην εχξνο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ελφο θξάηνπο ή ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ, δηφηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

επηηάζζεηαη ε ζεηηθή παξέκβαζε πνπ θαηνρπξψλεη ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο ελψ 

ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε αξθεί κφλν ε απνρή απφ ηελ άζθεζε δηαθξηηηθήο 

                                                 
60

 Με ην άξζξν 1 ηνπ 12
νπ

 πξσηνθφιινπ, ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ επεθηάζεθε γεληθά, ζε φια ηα 

δηθαηψκαηα θαη ζε εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ εζληθφ λφκν, γεληθψο θαη φρη κφλν ζηελ απφιαπζε 
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κεηαρείξηζεο
65

. Ο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηελ ελ ιφγσ δηάθξηζε
66

. πλεπψο, γίλεηαη δεθηφ φηη ζηελ 

έλλνηα ηεο γεληθφηεξεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο εληάζζεηαη θαη ε ζηελφηεξε αξρή ηεο κε 

δηάθξηζεο, ζε ζχλδεζε «γέλνπο πξνο είδνπο» ε ζε ζρέζε «εηδηθνχ πξνο γεληθνχ»
67

.  

πσο πξναλαθέξζεθε ε ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή πεξί ηζφηεηαο επηηάζζεη ηελ 

ίζε κεηαρείξηζε νπζησδψλ φκνησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ άληζε ησλ νπζησδψο 

αλφκνησλ. ηαλ φκσο ε εηεξφηεηα είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ππφ ζχγθξηζε 

κεγεζψλ ε ακθηζεκία είλαη αξθεηά κεγάιε. Με βάζε ηα αλσηέξσ, εχινγα 

δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ λνκνζεηηθφ πιέγκα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εδξάδεη ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ επηθέξεη ε θαζηέξσζε 

πνιπκνξθηθψλ θνηλσληψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ ηζαγέλεηα πξνζδηνξίδεη κε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο απνδέθηεο 

ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνπλ νη δηεζλείο ζπλζήθεο, ην επξσπατθφ δίθαην θαη 

ηα εζληθά ζπληάγκαηα. Απνηειεί κία ζπγθξνηεζηαθή ζπλζήθε χπαξμεο θάζε 

πνιηηηθήο θνηλφηεηαο, πνπ είλαη ην ζπζηαηηθφ δίπνιν έληαμεο/απνθιεηζκφο. Ζ 

θξαηηθνγελήο ππφζηαζε ηεο ηζαγέλεηαο ηείλεη λα ζπληεξεί ηνλ δηαρσξηζκφ σο πξνο 

ηνπο θνξείο ησλ δηθαησκάησλ εληφο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηνηθεί ζε κία επηθξάηεηα 

αλάκεζα ζε απηνχο πνπ ζεσξνχληαη πιήξε ππνθείκελα δηθαησκάησλ θαη ζε απηνχο 

πνπ ζεσξνχληαη ζε κηθξφ ή ζε κεγάιν βαζκφ αηειή ππνθείκελα δηθαησκάησλ
68

.  

Ζ έλλνηα ηεο ηζαγέλεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία εηζήρζε κε ηε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 1992, πξφζζεζε κηα λέα πνιηηηθή δηάζηαζε ζηελ θαη‘ 

αξρήλ νηθνλνκηθή θχζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο
69

. Παξάιιεια, επηζηέγαζε κία 
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πξνζπάζεηα λα έιζνπλ καδί ππήθννη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

δεκηνπξγεζεί έλα αίζζεκα λνκηκνθξνζχλεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη λα 

επηηεπρζεί ε άκεζε ζπκκεηνρή ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ σο απάληεζε ζηηο επηθξίζεηο 

γηα δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα. Ζ Δπξσπατθή ηζαγέλεηα εγγπάηαη ζηνπο πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο, ην δηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ρσξίο άιινπο φξνπο. Δπηπιένλ, νη 

δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή ηζαγέλεηα, πνπ ζεσξείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εζληθήο ηζαγέλεηαο ηελ νπνία δελ αληηθαζηζηά, θαζηεξψλεη 

αξθεηά δηθαηψκαηα γηα ηνπο πνιίηεο φπσο ηελ εγθαηάζηαζε, εξγαζία, εθπαίδεπζε 

θαζψο θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο
70

. Παξά ην 

γεγνλφο πσο νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε-δηάθξηζεο αλαγλσξίδνληαη σο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην εχξνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ αξρψλ 

απηψλ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ 29 θξαηψλ κειψλ αιιά θαη αλάκεζα ζηηο κνξθέο 

δηαθξίζεσλ (discrimination grounds)
71

.  

Σν πιηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο 

ηνπ άξζξνπ 18 ηεο πζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αθνξά φιεο 

ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν άξζξν 18 είλαη κία lex generali πνπ 

εθαξκφδεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο κηαο lex specialis derogate lex 

generali. Σν πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 18 είλαη αξθεηά πην πεξίπινθν. 

Σν άξζξν δελ αλαθέξεη εάλ ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο 

εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ. Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ 

άξζξνπ, σζηφζν ζην δεχηεξν κέξνο ηεο πλζήθεο κε ηίηιν «Απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη Ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο», νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη αθνξά κφλν 

ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,  ην 

άξζξν 19 ηεο πζήθεο ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ίδην ηίηιν ηεο πλζήθεο, 

δχλαηαη ρσξίο ακθηβνιία λα εθαξκνζηεί θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

θξαηψλ
72

. Βέβαηα, νη Οδεγίεο πνπ βαζηζηήθαλ ζην άξζξν 19 (ηφηε άξζξν 13 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα) ξεηά αλαθέξνπλ φηη δελ θαιχπηνπλ ηε 

                                                                                                                                            
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηή θαη ε ζπκκεηνρή  ζηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο Έλσζεο. Morano Foadi S., EU Citizenship and Religious Liberty in an Enlarged 

Europe European Law Journal, Vol. 16, No. 4, July 2010, ζζ. 417–438, ζει. 418. 
70

 Αξέζηεο Γ., Η Δπξσπατθή ηζαγέλεηα κέζα απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, Δηζήγεζε ζηε δηάξθεηα δηάιεμεο πνπ νξγάλσζε ε Έλσζε Γηθαζηψλ Κχπξνπ ζηε 

Λεπθσζία ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2008, ζει. 2, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/0/940896C9B3C2FD3EC22573F90068E0EA/$file/Evr

opaikiIthageniaFINAL.pdf. Έθζεζε 2010  γηα ηελ ηζαγέλεηα ηεο ΔΔ, Άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ, COM (2010) 603 ηειηθφ. 
71

 Morano Foadi S., EU Citizenship and Religious Liberty in an Enlarged Europe, φ.π., ζει. 418. 
72

 Morano Foadi S., Third country nationals versus EU citizens, φ.π., ζει. 9. 

http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/0/940896C9B3C2FD3EC22573F90068E0EA/$file/EvropaikiIthageniaFINAL.pdf
http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/0/940896C9B3C2FD3EC22573F90068E0EA/$file/EvropaikiIthageniaFINAL.pdf


 35 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ππεθνφηεηαο θαη δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εηζδνρή θαη ηελ παξακνλή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

θαη απαηξίδσλ ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, νχηε ηε κεηαρείξηζε πνπ 

απνξξέεη απφ ηε λνκηθή θαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή 

απαηξίδσλ
73

. 

Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο ηφληζε φηη ην άξζξν 12 ηεο πλζήθεο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (λπλ άξζξν 18) απαγνξεχεη, εληφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεψλ ηεο, θάζε 

δηάθξηζε ιφγσ ηζαγελείαο. Ζ δηάηαμε απηή αθνξά θαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ φπνπ ππήθννο θξάηνπο κέινπο πθίζηαηαη 

δπζκελή δηάθξηζε έλαληη ππεθφσλ άιινπ θξάηνπο κέινπο απιψο θαη κφλν ιφγσ ηεο 

ηζαγελείαο ηνπ θαη δελ πξννξίδεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο ελδερφκελεο 

δηαθνξεηηθήο κεηαρεηξίζεσο κεηαμχ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ππεθφσλ ηξίησλ 

θξαηψλ
74

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ελαξκφληζε πνπ επηηπγράλεηαη ράξε ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο δελ ιακβάλεη ππ‘ φςηλ ηελ παξειζνληηθή ή ηε κειινληηθή 

κεηαλάζηεπζε απφ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πξνο θαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νιφθιεξν ην επξσπατθφ λνκηθφ νηθνδφκεκα ζηεξίδεηαη 

ζηελ πξνυπφζεζε ηεο εζληθήο ηζαγέλεηαο. Οη ππήθννη ηξίησλ θξαηψλ ηπγράλνπλ 

δηαθνξεηηθήο λνκηθήο αληηκεηψπηζεο θαζψο παξακέλνπλ εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηεο Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο. Έηζη, ελψ ε Δπξσπατθή ηζαγέλεηα ζεσξείηαη κέζν 

ελίζρπζεο ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο, ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ θαη ησλ θνηλψλ αμηψλ ηεο 

Δπξψπεο, ηαπηφρξνλα θαζηεξψλεη κηα λνκηθή δηρνηφκεζε κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ 

πνιηηψλ θαη ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ
75

.  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζηελ παξνχζα κειέηε ε Δπξσπατθή ηζαγέλεηα απνηειεί 

ζεκείν αλαθνξάο ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη 

                                                 
73
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ηεο κε-δηάθξηζεο εμειίζζνληαη εληφο ηεο επξσπατθήο δηθαηνηαμίαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηηο επηηαγέο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο.    

 

1.1. Η «δηάδξαζε» ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ κε 

ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο 

 

ε κία πνιηηηζκηθά νκνηνγελή θνηλσλία, φπνπ ηα κέιε ηεο κνηξάδνληαη ηηο 

ίδηεο αλάγθεο, λφξκεο, θίλεηξα, έζηκα θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ε αξρή ηεο 

ηζφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

ζπλεπάγεηαη παλνκνηφηππε κεηαρείξηζε. ε απηφ ην πιαίζην, ε αξρή ηεο ηζφηεηαο 

εξκελεχεηαη, νξίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ρσξίο δπζθνιίεο θαη νη πξαθηηθέο πνπ 

εηζάγνπλ δηαθξίζεηο εληνπίδνληαη κε κεγάιε επθνιία
76

. Χζηφζν, ζε πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο θαζψο θαη ζε λνκηθά ζπζηήκαηα πνπ ελέρνπλ ζηνηρεία λνκηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ, φπσο απηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ ζπλππάξρνπλ ην 

εζληθφ θαη ην κεηαεζληθφ δίθαην, ε αξρή ηεο ηζφηεηαο απαηηεί εξκελείεο ζπκβαηέο κε 

ην γεληθφηεξν πιέγκα ζρέζεσλ ηηο νπνίεο δηέπεη.  

O ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία δηαζηαπξψλεηαη κε ην 

πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο ηζφηεηαο, θαίλεηαη μεθάζαξα ζηελ ππφζεζε Garcia 

Avelloηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ ππφζεζε απηή ην αίηεκα ησλ 

ελαγφλησλ ελψπηνλ ησλ Βειγηθψλ δηθαζηεξίσλ ήηαλ λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα ηα 

παηδηά ηνπο λα θέξνπλ ηφζν ην επίζεην ηνπ παηέξα φζν θαη ηεο κεηέξαο έλα δηθαίσκα 

πνπ ηνπο έδηδε ε ηζπαληθή ηνπο ηζαγέλεηα. Σα δηθαζηήξηα ζην Βέιγην απέξξηπηαλ 

απηφ ην αίηεκα εθφζνλ κηα ηέηνηα πξφλνηα δελ ππήξρε ζηε έλλνκε ηάμε ηνπ Βειγίνπ. 

Σν Γηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα παηδηά θαηέρνπλ ηελ ηζαγέλεηα 

δχν θξαηψλ κειψλ ζεσξνχληαη επξσπαίνη πνιίηεο, θαη παξφιν φηη δελ εηίζεην ζέκα 

εθαξκνγήο κίαο απφ ηεο βαζηθέο ειεπζεξίεο πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ ηηο πλζήθεο, 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο έβξηζθε εθαξκνγή κέζα απφ ηηο πξφλνηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ ηζαγέλεηα. Σν Γηθαζηήξην ηειηθψο απνθάλζεθε φηη ε άξλεζε ησλ Βειγηθψλ 

αξρψλ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά κε ην επίζεην φπσο ζα γηλφηαλ ζηελ Ηζπαλία 

ζπληζηνχζε δπζκελή δηάθξηζε δεδνκέλνπ φηη απηά ηα παηδηά εδηθαηνχλην λα απαηηνχλ 
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δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε απφ ηνπο Βέιγνπο ππεθφνπο
77

. Σν Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε 

πσο ε ξχζκηζε ηνπ νλφκαηνο ελφο αηφκνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ εζηθή 

ηνπ αθεξαηηφηεηα θαη ην αίζζεκα ηελ πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαζψο θαη κε ηελ 

ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο
78

. 

ην δηθαηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εληνπίδνληαη ηξεηο πεγέο 

δηθαίνπ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο έλλνηεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ: νη ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ην δίθαην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην δηεζλέο δίθαην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδηαίηεξα ε 

Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
79

. 

 

1.1.1. Ιζόηεηα «ελώπηνλ» θαη «δηά» ηνπ λόκνπ  

 

Σα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ εληάμεη ζηα 

πληάγκαηά ηνπο δηαηάμεηο γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

Βέβαηα, νη ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ δηαθέξνπλ αλαθνξηθά κε ην 

ρξνληθφ βάζνο ζην νπνίν εληνπίδνληαη, κε ην αλ είλαη εθηειεζηέο ζηα εζληθά 

δηθαζηήξηα απφ ηδηψηεο αιιά θαη κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Έηζη, ε γεληθή δηάηαμε πεξί 

ηζφηεηαο ζεσξεί ηνπο πνιίηεο ίζνπο «έλαληη ηνπ λφκνπ» ή «ππφ ηνπ λφκνπ». Θα 

πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ζε θάπνηα θξάηε νη ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο 

παξέρνπλ έλα «θιεηζηφ ζχζηεκα» βάζεσλ πνπ απαγνξεχεηαη ε δηάθξηζε, ελψ ζε 

άιια θξάηε πηνζεηείηαη έλα γεληθφηεξν πιαίζην απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ. Σέινο, 

θάπνηα θξάηε απαγνξεχνπλ ηηο δηαθξίζεηο ζε φιεο ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο ελψ άιια 

πεξηνξίδνπλ ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο
80

.   

ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εληνπίδνληαη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο, αιιά 

επηθαιππηφκελεο, πεγέο πνπ εγθαζηδξχνπλ γεληθνχο θαλφλεο ηζφηεηαο θαη 

απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ πνπ δεζκεχνπλ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηα θξάηε κέιε φηαλ εθαξκφδνπλ θαλφλεο ή δξνπλ ππφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
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Δπξσπατθνχ δηθαίνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε ηζφηεηα απνηειεί κία απφ ηηο αμίεο ηεο Έλσζεο. Δπηπιένλ, θαηά ην άξζξν 3 

ηεο ίδηαο πλζήθεο, ε πξναγσγή ησλ αμηψλ ηεο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο ηζφηεηαο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε αιιά θαη ε δηαπίζησζε ζαθνχο θηλδχλνπ παξαβίαζεο ησλ 

αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ κεραληζκφ 

θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 7 ηεο πλζήθεο
81

. 

Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνβιέπεη κία νξηδφληηα ξήηξα πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ ηεο Έλσζεο (άξζξν 10 ηεο πζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο). Σν άξζξν 18 ηεο πζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(πξψελ άξζξν 12) εμνπζηνδνηεί ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην λα 

ιακβάλνπλ κέηξα, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, γηα ηελ 

απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο. Ζ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ, αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν δηαζθάιηζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

νινθιήξσζεο ηεο αγνξάο, σζηφζν εμειίρζεθε ζε κέζνδν απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ
82

. ηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αλαδεηθλχεηαη ην 

πιέγκα κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεδίνπ
83

.  

Ζ αλάδπζε σζηφζν, κηαο «θνπιηνχξαο ηεο ηζφηεηαο», εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε 

ζπκπεξίιεςε ηνπ άξζξνπ 13 (πιένλ άξζξν 19) ζηελ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ηνπ 

1999, πνπ απνηέιεζε ηελ έλαξμε ηεο επέθηαζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ, θαη ζηνλ Υάξηε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 2000. χκθσλα κε 

ην άξζξν 19, ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο νκφθσλα, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, κπνξεί 

λα αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, θπιεηηθήο ή 

εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη δερηεί ζε πνιιέο απνθάζεηο ηνπ 

φηη νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο απνηεινχλ ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ 
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δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζεκειηψλνληαη ξεηά ζε αξθεηέο δηαηάμεηο ησλ 

πλζεθψλ. Χο γεληθέο αξρέο, απνηεινχλ ζεκαληηθφηαηεο πεγέο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν δηαπιάζεηαη θαη κνξθνπνηείηαη απφ ην Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαιχπηνληαο ηα θελά θαη ηηο αηέιεηεο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη πεηζαξρψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ ζε έλα ζχζηεκα 

αξρψλ θαη αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ επξχηεξν επξσπατθφ πνιηηηζκφ
84

. 

Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ν Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απέθηεζε λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα
85

. Ζ ηζφηεηα πξνζηαηεχεηαη 

απφ ηα άξζξα 20-26 ηνπ Υάξηε. Σν άξζξν 20 ηνπ Υάξηε ζέηεη ηελ αξρή φηη φινη νη 

άλζξσπνη είλαη ίζνη έλαληη ηνπ λφκνπ
86

. Αθνινχζσο, κε ην άξζξν 21 απαγνξεχεηαη 

θάζε δηάθξηζε ηδίσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή 

θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γιψζζαο, ζξεζθείαο ή 

πεπνηζήζεσλ, πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο γλψκεο, ηδηφηεηα κέινπο εζληθήο 

κεηνλφηεηαο, πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Δπηπιένλ, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ πλζεθψλ θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεψλ ηνπο, απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ιφγσ 

ηζαγέλεηαο. 

Ζ πξψηε παξάγξαθνο  ηνπ άξζξνπ 21 πεγάδεη απφ ην άξζξν 19 ηεο πλζήθεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γελ ππάξρεη θακία αληίθαζε ή 

αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηνπ άξζξνπ 19, ην νπνίν έρεη 

δηαθνξεηηθφ πεδίν εθαξκνγήο θαη αληηθείκελν: ην άξζξν 19 απνλέκεη ζηελ Έλσζε 

ηελ αξκνδηφηεηα λα ζεζπίδεη λνκνζεηηθέο πξάμεηο, κεηαμχ άιισλ πξνο ελαξκφληζε 

ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ πνπ απαξηζκνχληαη εμαληιεηηθά ζην 

ελ ιφγσ άξζξν. Ζ ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία κπνξεί λα θαιχπηεη ηε δξάζε ησλ αξρψλ 

                                                 
84

 Καλειιφπνπινο, φ.π., ζει. 321. 
85

 χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Έλσζε αλαγλσξίδεη ηα 

δηθαηψκαηα, ηηο ειεπζεξίεο θαη ηηο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Υάξηε ηεο 7
εο

 Γεθεκβξίνπ 2000, φπσο 

πξνζαξκφζηεθε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2007, ζην ηξαζβνχξγν, ν νπνίνο έρεη ίδην λνκηθφ θχξνο κε ηηο 

πλζήθεο. Οη δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε σζηφζν, δελ ζπλεπάγνληαη θακία επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 
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Έλσζεο, ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηα θξάηε κέιε, φηαλ απηά 

εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο. Καλειιφπνπινο, φ.π., ζει. 260. 
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 Σν άξζξν απηφ αληηζηνηρεί ζηε γεληθή αξρή δηθαίνπ, ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε ζε φια ηα 

επξσπατθά ζπληάγκαηα θαη ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην έθξηλε σο ζεκειηψδε αξρή ηνπ ελσζηαθνχ 
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and Coopérative du Trieux, πιινγή 1997, ζει. Η-1961, θαη ΓΔΚ C-292/97, Kjell Karlsson and Others,  

πιινγή 2000, ζει. Η-2737. 
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θξάηνπο κέινπο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ, ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα εληφο 

ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο. Αληίζεηα, ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 21 δελ παξέρεη θακία αξκνδηφηεηα ζέζπηζεο λφκσλ θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ. Αλη‘ απηνχ, αθνξά κφλν πεξηπηψζεηο δηαθξίζεσλ απφ ηα ζεζκηθά θαη 

ινηπά φξγαλα ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ ηνπο έρνπλ 

αλαηεζεί δπλάκεη ησλ πλζεθψλ, θαζψο θαη απφ ηα θξάηε κέιε κφλνλ φηαλ 

εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο. Δπνκέλσο, ε παξάγξαθνο 1 δελ επεξεάδεη ην 

εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 νχηε ηελ εξκελεία 

πνπ δίλεηαη ζην άξζξν απηφ. Ζ παξάγξαθνο 2 αληηζηνηρεί ζην άξζξν 18, πξψην 

εδάθην ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ άξζξν
87

.  

Ζ ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ σο γεληθψλ 

αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ ππφζεζε Mangold, φπνπ θαηά ην Γηθαζηήξην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δλαπφθεηηαη ζην εζληθφ δηθαζηήξην, πνπ επηιακβάλεηαη κηαο 

δηαθνξάο πνπ αθνξά ηελ αξρή ηεο απαγνξεχζεσο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ειηθίαο, ε 

νπνία απνηειεί γεληθή αξρή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, λα δηαζθαιίδεη, ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, ηελ έλλνκε πξνζηαζία πνπ απνξξέεη γηα ηνπο ηδηψηεο απφ ην 

θνηλνηηθφ δίθαην θαη λα εγγπάηαη ηελ πιήξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ, κε εθαξκφδνληαο νπνηαδήπνηε ελδερνκέλσο αληίζεηε δηάηαμε ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ»
88

. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην έρεη δερζεί φηη ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 

ηζφηεηαο, εληάζζνληαη ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
89

. 

Ζ δηάηαμε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ 

πξνζθέξεη ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ είλαη 

εθείλε ηνπ άξζξνπ 14, ε νπνία νξίδεη φηη «ε ρξήζε ησλ αλαγλσξηδφκελσλ ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί αζρέησο 

δηαθξίζεσο θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή θνηλσληθήο πξνειεχζεσο, ζπκκεηνρήο ζε εζληθή κεηνλφηεηα, 

πεξηνπζίαο, γελλήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο». Με ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε δελ 

θαηνρπξψλεηαη θακία γεληθή αξρή ηεο ηζφηεηαο, αιιά κφλνλ ε ηζφηεηα ζηε ρξήζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζε θαη ηα πξφζζεηα 
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απηήο πξσηφθνιια. Με πάγηα λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ έρεη θξηζεί φηη «ην άξζξν 14 ηεο πκβάζεσο ζπκπιεξψλεη ηηο άιιεο 

θαλνληζηηθέο ξήηξεο ηεο πκβάζεσο θαη ησλ πξσηνθφιισλ. Γελ έρεη αλεμάξηεηε 

χπαξμε, θαζφζνλ ηζρχεη απνθιεηζηηθψο γηα ηελ ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ πνπ νη ξήηξεο απηέο εγγπψληαη (...). Γελ εθαξκφδεηαη εάλ ηα γεγνλφηα ηεο 

δηαθνξάο δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζε θακηά απφ ηηο σο άλσ ξήηξεο»
90

. Δπνκέλσο, 

δελ δηαπηζηψλεηαη ε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 απηνηειψο, αιιά κφλν ζε ζπλδπαζκφ 

πξνο θαλνληζηηθή ξήηξα ηεο πκβάζεσο ή ησλ πξσηνθφιισλ κε ηελ νπνία 

θαηνρπξψλεηαη δηθαίσκα ή ειεπζεξία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Γηθαζηήξην θξίλεη 

ζπλήζσο φηη δελ είλαη αλαγθαία ε εμέηαζε ηεο νπζηαζηηθήο δηάηαμεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε εθείλε ηνπ άξζξνπ 14, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απηνηειήο παξαβίαζε ηεο πξψηεο. Ζ 

παξαπάλσ λνκνινγία νδεγεί ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ζε ζέζε επηθνπξηθήο, κάιινλ, 

παξά ζπκπιεξσκαηηθήο ζεκειίσζεο κηαο παξαβίαζεο. Δπηπιένλ, είλαη κελ δπλαηφλ 

λα κελ παξαβηάδεηαη θαζ‘ εαπηήλ νπζηαζηηθή δηάηαμε ηεο χκβαζεο κε ηελ νπνία 

θαηνρπξψλεηαη δηθαίσκα ή ειεπζεξία, πιελ ε παξαβίαζε λα ζηνηρεηνζεηείηαη ζε 

ζπλδπαζκφ ηεο νπζηαζηηθήο δηάηαμεο θαη εθείλεο ηνπ άξζξνπ 14. Χζηφζν, ηελ 1
ε
 

Απξηιίνπ 2005 ηέζεθε ζε ηζρχ ην 12
ν
 πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηελ χκβαζε πνπ 

δηεπξχλεη ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14, ζην 

ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη φρη κφλν ζε 

απηά πνπ δηαιακβάλνληαη ζηε χκβαζε
91

. 

ην άξζξν 22 ηνπ Υάξηε δηαθεξχζζεηαη πσο ε Έλσζε ζέβεηαη ηελ 

πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία
92

. Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ ζηνλ Σίηιν ΗΗΗ ηνπ Υάξηε γηα ηελ ηζφηεηα ζπλεπάγεηαη φηη ν ζεβαζκφο ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί κία απφ ηηο πνιιέο πξνζεγγίζεηο θαηά 

ηελ αλαδήηεζε ηεο ηζφηεηαο.  
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1.1.1.1. Η πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζε ζπλαξκνγή κε ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο: 

απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ 

 

Καηά ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, 

πνπ απνηειεί κία απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ, επηβάιιεη 

παξεκθεξείο θαηαζηάζεηο λα κελ αληηκεησπίδνληαη θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν, εθηφο αλ 

κηα ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθψο. Οκνίσο, ε αξρή 

απαγνξεχεη ηελ ίδηα κεηαρείξηζε αλφκνησλ θαηαζηάζεσλ
93

.  

ην δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εληνπίδνληαη θπξίσο δχν 

Οδεγίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ε Οδεγία 2000/43/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000, πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο θαη ε Οδεγία 2000/78/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

λνκνζεζία ηεο Έλσζεο δελ αλαθέξεη ηε γιψζζα, ην ρξψκα ή ηελ θαηαγσγή σο 

πξνζηαηεπφκελα ραξαθηεξηζηηθά, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο ηα ελ ιφγσ 

ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ κέξνο ηεο εζλνηηθήο ή θπιεηηθήο θαηαγσγήο ηνπ αηφκνπ. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη «ε εζληθφηεηα θαη 

ε θπιή είλαη ζρεηηθέο θαη ζσξεπηηθέο έλλνηεο. Δλψ ε θπιή ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα ηεο 

βηνινγηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ αλζξψπσλ ζε ππν-είδε, ζχκθσλα κε κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ε 

εζλνηηθή θαηαγσγή θαηάγεηαη απφ ηελ ηδέα ηεο επηζήκαλζεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

κε βάζε ηε θνηλή εζληθφηεηα, ηελ ζπγγέλεηα κε θπιή, ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ηελ θνηλή 

γιψζζα ή ην πνιηηηζκηθφ θαη εζηκηθφ ππφβαζξν θαη θαηαγσγή»
94

.  

Οη δχν Οδεγίεο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα πξφζσπα, ζην δεκφζην θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. Χζηφζν, δηαθέξνπλ 

σο πξνο ην πιηθφ πεδίν εθαξκνγήο θαη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαινχληαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ
95

. Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί ε ππφζεζε Mandla v Dowell-Lee, 

                                                 
93

 ΓΔΚ C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water and Others v Directeur van de Dienst 

uitvoering en toezicht energie, πιινγή 2005, ζει. I-4983. 
94

 Timishev v. Russia, Application Nos. 55762/00 and 55974/00, 13 December 2005. 
95

 Έηζη, ε Οδεγία γηα ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ, ηνπο φξνπο 

πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηελ απηναπαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ησλ φξσλ πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια 

ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξναγσγψλ, ηελ πξφζβαζε ζε 

φια ηα είδε θαη φια ηα επίπεδα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 
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φηαλ ηα Βξεηαληθά δηθαζηήξηα ζεψξεζαλ πσο νη ηρ (Sikhs) κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

εζλνηηθή νκάδα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ πεξί θπιεηηθψλ ζρέζεσλ (Race 

Relations Act)
96

.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε Δπξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαζνξίδεη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, επηηξέπνληαο ζηα θξάηε κέιε ηε 

δπλαηφηεηα ζέζπηζεο ή δηαηήξεζεο επλντθφηεξσλ δηαηάμεσλ. Χζηφζν, δελ ζα πξέπεη 

λα ζεσξεζεί σο δηθαηνινγία γηα ελδερφκελε νπηζζνδξφκεζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

θαη πξαθηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ
97

. 

Οη δχν Οδεγίεο, δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο 

ιφγσ ππεθνφηεηαο, ε νπνία ξπζκίδεηαη θπξίσο απφ ηελ Οδεγία 2004/38/ΔΚ  ζρεηηθά 

κε ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπο λα 

θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ ειεχζεξα ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ
98

. Καη νη 

δχν Οδεγίεο πεξηέρνπλ μεθάζαξεο δηαηάμεηο κε εθαξκνγήο ηνπο ζε ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ θαη δελ δεκηνπξγνχλ δηθαηψκαηα εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ
99

. Χζηφζν, κε ηελ ππφζεζε Centrum voor gelijkheid
100

, ην Γηθαζηήξην ηεο 

                                                                                                                                            
επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο απφθηεζεο 

πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο πείξαο, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνιχζεσλ θαη ησλ ακνηβψλ· ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ηελ ζπκκεηνρή 

ζε κηα νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο αζθνχλ 

έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ 

ηέηνηεο νξγαλψζεηο, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηηο θνηλσληθέο παξνρέο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ, θαη ζηελ παξνρή απηψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

ζηέγαζεο. Χζηφζν αθνξά κφλν πεξηπηψζεηο δηαθξίζεσλ ιφγσ εζλνηηθήο ή θπιεηηθήο θαηαγσγήο. 

Οδεγία 2000/43/ΔΚ, άξζξν 3. Ζ Οδεγία γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ εξγαζία, παξά ην γεγνλφο φηη 

πεξηιακβάλεη επξχηεξν ζχλνιν πξνζηαηεπφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, εθαξκφδεηαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, 

ηελ απηναπαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ησλ φξσλ 

πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηεξαξρίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξναγσγψλ, ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη φια ηα επίπεδα 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθνχ 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο πείξαο, ηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνιχζεσλ θαη ησλ 

ακνηβψλ, ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε κηα νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε 

νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο αζθνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηέηνηεο νξγαλψζεηο. Οδεγία 

2000/78/ΔΚ, άξζξν 3. 
96

 Mandla v Dowell-Lee [1982] UKHL 7. 
97

 Οδεγία 2000/78/ΔΚ, άξζξν 6.  
98

 Οδεγία 2004/38/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 

ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο λα 

θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ ειεχζεξα ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1612/68 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 64/221/ΔΟΚ, 68/360/ΔΟΚ, 

72/194/ΔΟΚ, 73/148/ΔΟΚ, 75/34/ΔΟΚ, 75/35/ΔΟΚ, 90/364/ΔΟΚ, 90/365/ΔΟΚ θαη 93/96/ΔΟΚ 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) ΔΔ L 158 ηεο 30.4.2004, ζει. 77. 
99

 Ζ Οδεγία γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ εξγαζία δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πάζεο θχζεσο παξνρέο πνπ 

θαηαβάιινπλ ηα δεκφζηα ζπζηήκαηα ή ηα εμνκνηνχκελα πξνο ηα δεκφζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
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Δπξσπατθή Έλσζεο επηρείξεζε λα δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα κία 

αγνξά εξγαζίαο ρσξίο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο
101

. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε αλαθνίλσζε απφ εηαηξία φηη άηνκα νξηζκέλεο θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ελ πξνθεηκέλσ Μαξνθηλνί,  δελ είλαη εππξφζδεθηα σο 

αηηνχληεο εξγαζία απνηειεί απφ κφλε ηεο κνξθή δπζκελνχο δηαθξίζεσο. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο ππφζεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ην Γηθαζηήξην έθξηλε αθελφο 

φηη δελ είλαη αλαγθαίν λα εληνπηζζεί ζπγθεθξηκέλνο ελάγσλ ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη 

ππέζηε δηάθξηζε, αθεηέξνπ δελ βαζίζζεθε ζηε ξήηξα κε εθακξνγήο ηεο Οδεγίαο 

2000/43/ΔΚ ζε πεξηπηψζεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξεζεο κε βάζε ηελ ηζαγέλεηα, δειαδή 

ηε Μαξνθηλή, θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθεθαιπκκέλε δηάθξηζε κε βάζε άιια 

ραξαθηεξηζηηθά
102

. 

 

1.1.1.1.1. Άκεζεο δηαθξίζεηο 

 

Καη ζηηο δχν Οδεγίεο νξίδνληαη νη έλλνηεο ησλ δηαθξίζεσλ. Έηζη, «ζπληξέρεη 

άκεζε δηάθξηζε φηαλ, ζε έλα πξφζσπν επηθπιάζζεηαη κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή 

απφ απηήλ ηεο νπνίαο ηπγράλεη, έηπρε ή ζα εηχγραλε έλα άιιν πξφζσπν, ζε αλάινγε 

θαηάζηαζε». Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο άκεζεο δηάθξηζεο δηαπηζηψλεηαη πσο γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο απαηηείηαη θαη‘ αξράο ε δηαπίζησζε πσο έλα άηνκν 1. έιαβε 

ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε, 2. ζε ζχγθξηζε κε ηε κεηαρείξηζε άιισλ αηφκσλ ζε 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη 3. ε δηάθξηζε έιαβε ρψξα ζηε βάζε ελφο 

ραξαθηεξηζηηθνχ γηα ην νπνίν απαγνξεχνληαη νη δηαθξίζεηο ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία.  

Ζ απαγφξεπζε ησλ άκεζσλ δηαθξίζεσλ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνπ θπιεηηθψλ ζηεξενηχπσλ, ζπλεπψο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ 

νξηζκφ ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα oη δεκφζηεο δειψζεηο κε ηηο 

                                                                                                                                            
δεκνζίσλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή πξνζηαζίαο. Δπηπιένλ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

πξνβιέπνπλ φηη ε Οδεγία γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ εξγαζία δελ εθαξκφδεηαη ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο, ζην βαζκφ πνπ αθνξά ηηο δηαθνξέο κεηαρείξηζεο ιφγσ εηδηθήο αλάγθεο ή ειηθίαο. 
100

 ΓΔΚ C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding θαηά Firma Feryn 

NV, πιινγή 2008, ζει. I- 5187. 
101

 Eriksson A., European Court of Justice: Broadening the Scope of European non-discrimination Law, 

International Journal of Constitutional Law, 7(4) 2009, ζζ. 731–753, ζει. 747. 
102

 Morano Foadi S., Third Country Nationals Versus EU Citizens: Discrimination Based on 

Nationality and the Equality Directives, φ.π., ζει. 20. Bell M., Racism and Equality in the European 

Union, φ.π., ζει. 71-78. 
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νπνίεο ν εξγνδφηεο θαζηζηά γλσζηφ φηη, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ πξνζιήςεσλ, 

δελ ζα πξνζιακβάλεη κηζζσηνχο νξηζκέλεο εζλνηηθήο ή θπιεηηθήο θαηαγσγήο 

αξθνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκαίξεηαη ε χπαξμε πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ ελέρνπζαο 

άκεζε δπζκελή δηάθξηζε
103

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απαγφξεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθήο δηάθξηζεο αληαπνθξίλεηαη ζηελ κνξθή ηεο ηζφηεηαο πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ 

ππφζεζε φηη ηα άηνκα βξίζθνληαη ζε εληαία ηππηθή βάζε. Yπφ ην πξίζκα απηφ, 

ζεσξείηαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, θπξίσο δηφηη 

βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, δειαδή ζηελ 

πξνυπφζεζε ηεο αθνκνίσζεο (assimilation) εθφζνλ, ην ζχκα ηεο δηάθξηζεο ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη «φκνην» ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχγθξηζεο. Έηζη, πξνζδίδεη αξλεηηθφηεηα 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη δηαρεηξίζηκε ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε πνιπκνξθία, 

ελψ δελ επηηπγράλεηαη ν ζεβαζκφο ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδεη 

ζην άηνκν ε ζπκκεηνρή ζε κηα πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή ή εζληθή νκάδα
104

. Σέινο, ε 

απαγφξεπζε ησλ άκεζσλ δηαθξίζεσλ δεκηνπξγεί κφλν ππνρξεψζεηο αξλεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη δελ επηηπγράλεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εζληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ
105

.  

 

1.1.1.1.2. Έκκεζεο δηαθξίζεηο 

 

Ζ δηάθξηζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλα θαηλνκεληθά 

νπδέηεξν κέηξν, επηθέξεη βιαπηηθά απνηειέζκαηα ζε κηα νκάδα ιφγσ ελφο 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπο. Καηά ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, «ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή δπζαλάινγσλ 

δπζκελψλ ζπλεπεηψλ κίαο γεληθήο πνιηηηθήο ή κέηξνπ πνπ, ελψ έρεη δηαηππσζεί θαηά 

ηξφπν νπδέηεξν, επηθέξεη δηάθξηζε εηο βάξνο κίαο νκάδαο»
106

. Αληηζηνίρσο, ζχκθσλα 

κε ηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «ζπληξέρεη έκκεζε δηάθξηζε φηαλ κηα εθ 

πξψηεο φςεσο νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή κπνξεί λα ζέζεη πξφζσπα ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε άιια πξφζσπα, εθηφο εάλ ε δηάηαμε, ην θξηηήξην ή ε 

πξαθηηθή απηή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά απφ έλα ζεκηηφ ζθνπφ θαη ηα κέζα 
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NV, ΔΔ C 223 ηεο 30.8.2008, ζει. 11. 
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επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζθνπνχ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία»
107

. Γειαδή, γηα ηελ 

δηαπίζησζε έκκεζεο δίαθξηζεο απαηηείηαη 1. ε χπαξμε ελφο θαηλνκεληθά νπδέηεξνπ 

θαλφλα, θξηηεξίνπ ή πξαθηηθήο, 2. πνπ επηξεάμεη αξλεηηθά κία πξνζηαηεπφκελε 

νκάδα, 3. ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ζε παξφκνηα θαηάζηαζε
108

.  

Ζ απαγφξεπζε ησλ έκκεζσλ δηαθξίζεσλ επηθέξεη κεγαιχηεξε πξφνδν ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο. Ζ πξφνδνο απηή έγθεηηαη θπξίσο ζην 

γεγνλφο πσο «θσηίδεη» πξαθηηθέο θαη θξηηήξηα, ηα νπνία ελψ θαηλνκεληθά είλαη 

νπδέηεξα ηείλνπλ λα επλννχλ ηελ θπξίαξρε/πιεηνςεθηθή θνπιηνχξα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δελ αγλνεί de facto πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή 

θνηλσληθέο δηαθνξέο, αιιά αληίζεηα πξνηξέπεη ην λα ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ, 

κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην «θφζηνο» ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε κηα 

πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή ή εζληθή νκάδα
109

. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην Γηθαζηήξην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ππφζεζε 130/75 δέρηεθε πσο ε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ 

θαηά ηηο εκεξνκελίεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο (ηνπ εβξατθνχ Shavuot) πνπ απνηξέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ζπγθεηκέλσλ αηφκσλ ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη
110

. ηελ γλσζηή ππφζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ Thlimmenos v. Greece, θξίζεθε φηη ε Διιάδα παξαβίαζε ην άξζξν 14 

ηεο χκβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 9, φρη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο 

πνπ επηθχιαζζε ζηνλ πξνζθεχγνληα αιιά ιφγσ ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο ηνπ κε άιινπο 

παξαβάηεο ηνπ λφκνπ, αγλνψληαο ην γεγνλφο πσο ε παξάβαζή ηνπ πξνέθπςε ιφγσ 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ
111

. H έλλνηα ηεο έκκεζεο δηάθξηζεο ηείλεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζην βιαπηηθφ απνηέιεζκα ελφο κέηξνπ ή θαλφλα θαη ιηγφηεξν ζην 
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110
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ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ εληάζζεηαη ζηελ έλλνκε ηάμε, ηνπνζεηψληαο ζην θέληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ην ζχκα ηεο δηάθξηζεο θαη ιηγφηεξν ηνλ ζχηε
112

.  

 

1.1.1.1.3. Παξελόριεζε θαη πξνηξνπή ζε δηάθξηζε 

 

ηελ έλλνηα ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ηηο Οδεγίεο ηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εληάζζεηαη θαη ε «παξελφριεζε» δειαδή «ε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ζπλδεφκελε κε 

ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο πξνζψπνπ θαη ηε δεκηνπξγία 

εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο» 

θαζψο θαη ε εληνιή γηα ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ. Ζ 

«παξελφριεζε» θαη ε «πξνηξνπή ζε δηάθξηζε» απνηεινχλ ζρεηηθά λέεο εμειίμεηο, 

πνπ εηζαρζήθαλ ζηελ λνκνζεζία πεξί δηαθξίζεσλ κε ζθνπφ ηελ πεξηεθηηθφηεξε 

πξνζηαζία. ην παξειζφλ, ζεσξήζεθαλ σο κία ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε άκεζεο 

δηάθξηζεο. Κίλεηξν γηα ηελ θαζηέξσζή ηνπο σο μερσξηζηέο κνξθέο δηαθξίζεσλ ζηηο 

Οδεγίεο απνηέιεζε θπξίσο ε αλαγθαηφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο σο μερσξηζηά 

θαηλφκελα θαη φρη θάπνηα ελλνηνινγηθή κεηαζηξνθή
113

.  

χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο, δελ απαηηείηαη θάπνηα ζχγθξηζε γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο «παξελφριεζεο». Ζ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα έρεη ηε 

κνξθή ιεθηηθήο, κε-ιεθηηθήο ή ζσκαηηθήο θαθνκεηαρείξηζεο, ελψ έκθαζε δίλεηαη 

ζην πηζαλφ απνηέιεζκα ήηνη ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ή ηε δεκηνπξγία 

εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σν δίθαην ηεο Έλσζεο πηνζεηεί αθελφο έλα ππνθεηκεληθφ θξηηήξην γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηεο «παξελφριεζεο», δειαδή ε ζπκπεξηθνξά λα ζεσξείηαη αλεπηζχκεηε 

απφ ην ζχκα θαη αθεηέξνπ έλα αληηθεηκεληθφ θξηηήξην δειαδή ηελ δεκηνπξγία 

εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο ή 

ηελ απφξξηςε ή ππνβνιή ελφο αηφκνπ ζηε βάζε κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο. Σν 

ηειεπηαίν ζπλεπάγεηαη φηη αθφκα θαη αλ ην ζχκα δελ αληηιακβάλεηαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο «παξελφριεζεο», ε δηαπίζησζε ηεο παξελφριεζεο είλαη δπλαηφλ 

λα ηεθκεξησζεί εθφζνλ ν πξνζθεχγσλ είλαη ν ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο. 
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Βέβαηα, ην νπζηαζηηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξελφριεζεο είλαη ε αληίιεςε ηνπ 

ζχκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ, ζηνλ νπνίν ελαπφθεηηαη λα 

θαζνξίζεη πνηα ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη αλεπηζχκεηε. Οη Οδεγίεο δελ παξέρνπλ 

νξηζκφ γηα ηελ «πξνηξνπή ζε δηάθξηζε». Γίλεηαη δεθηφ πσο γηα λα εληαρζεί ε 

«πξνηξνπή ζε δηάθξηζε» ζηελ έλλνηα ησλ δηαθξίζεσλ, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

πεξηνξίδεηαη ζε νδεγίεο ή εληνιέο ππνρξεσηηθήο θχζεσο, αιιά ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθπεθξαζκέλε πξνηίκεζε ή ηελ ελζάξξπλζε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο
114

. 

Μέρξη ζηηγκήο, ζρεηηθέο ππνζέζεηο ειέγρνληαη ζηηο εζληθέο αξρέο θαη δελ 

έρνπλ θηάζεη ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Άμηα αλαθνξάο είλαη ε 

απφθαζε ηεο Αξρήο Ίζεο Μεηαρείξηζεο ηεο Οπγγαξίαο  ζρεηηθά κε δαζθάινπο πνπ 

είπαλ ζε καζεηέο Ρνκά φηη ελεκέξσζαλ ηελ Magyar Gárda Mozgalom (Κίλεκα 

Οχγγξηθεο Φξνπξάο), πνιηηηθή εζληθηζηηθή νξγάλσζε γλσζηή γηα πξάμεο βίαο 

ελαληίνλ Ρνκά, γηα ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν. Ζ Αξρή έθξηλε πσο νη 

ππαηληγκνί ηνλ δαζθάισλ πεξηείραλ ξαηζηζηηθέο ζέζεηο θαη δεκηνχξγεζαλ θιίκα 

θνβίαο, ηθαλφ λα ζεσξεζεί «παξελφριεζε»
115

.  

Παξά ην γεγνλφο πσο ν νξηζκφο ηεο «παξελφριεζεο» δελ πεξηιακβάλεη 

θάπνηα ζπγθξηηηθή κέζνδν γηα ηελ ηεθκεξίσζή ηεο, θάπνηα εζληθά δηθαζηήξηα 

ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ πξαθηηθή γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο απηήο ηεο κνξθήο 

δηάθξηζεο, δηφηη φπσο πξναλαθέξζεθε ε «παξελφριεζε» αληηκεησπηδφηαλ σο κηα 

ηδηαίηεξε έθθαλζε ηεο άκεζεο δηάθξηζεο. Ζ πξαθηηθή απηή, πνπ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο πσο ε «παξελφριεζε» εληάζζεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ δηαθξίζεσλ 

πνιιέο θνξέο έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάδεημε παξάινγσλ ή αληηθαηηθψλ λνκηθψλ 

θαηαζθεπψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θξίζεθε πσο «ην αλ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδφηε είλαη εχινγε ή φρη, δελ έρεη ζεκαζία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εμέηαζεο ηνπ αλ αληηκεησπίδεη ηνλ εξγαδφκελν, γηα θπιεηηθνχο ιφγνπο, ιηγφηεξν 

επλντθά ζε ζχγθξηζε κε ην πψο κεηαρεηξίδεηαη ή ζα κεηαρεηξηδφηαλ άιια πξφζσπα»
116

. 

Γειαδή, έλαο εξγνδφηεο πνπ θαηεγνξείηαη γηα «παξελφριεζε» πξέπεη λα απνδείμεη 
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φηη δελ θάλεη δηάθξηζε κε βάζε ηε θπιή, αιιά «παξελνριεί» φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν
117

.  

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, αλ θαη 

δελ εληνπίδεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ απαγφξεπζε ηεο «παξελφριεζεο» ή ηεο 

«πξνηξνπήο ζε δηάθξηζε», πξνζηαζία απφ απηέο ηηο κνξθέο δηάθξηζεο αληιείηαη απφ 

άιια άξζξα ηηο πλζήθεο φπσο ην άξζξν 3 (απαγφξεπζε απάλζξσπεο ή 

εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο), ην άξζξν 9 (ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία) θα. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζα εμεηάζεη ηελ παξαβίαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 14 πνπ απαγνξεχεη ηηο 

δηαθξίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Paraskeva Todorova v. Bulgaria, ην 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε απφξξηςε ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

πνηληθήο δίθεο κίαο γπλαίθαο ηεο θπιήο ησλ Ρνκά, ηεο πξφηαζεο ηνπ θαηήγνξνπ γηα 

θαηαδίθε κε αλαζηνιή κε ην ζθεπηηθφ πσο ε κεηνλφηεηα ησλ Ρνκά απνιακβάλεη έλα 

«θαζεζηψο αηηκσξεζίαο» παξαβίαδε ην δηθαίσκα ηεο πξνζθεχγνπζαο ζε δίθαηε δίθε 

ηνπ άξζξνπ 6 ηεο χκβαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 14
118

. 

 

1.1.1.1.4. πγθξνύζεηο δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ 

 

Οη Οδεγίεο πξνβιέπνπλ ξεηά φηη ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ δελ ζπληζηά δηάθξηζε φηαλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ δηεμάγνληαη απηέο, 

έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί νπζηαζηηθή θαη θαζνξηζηηθή επαγγεικαηηθή 

πξνυπφζεζε, εθφζνλ ν ζηφρνο είλαη ζεκηηφο θαη ε πξνυπφζεζε είλαη αλάινγε
119

.  
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 Ζ ακθηιεγφκελε λνκηθή θαηαζθεπή έρεη επηθξαηήζεη σο «I am a real bastard defense». Holtmaat R., 

Preventing Violence against Women: The Due Diligence Standard with Respect to the Obligation to 

Banish Gender Stereotypes on the Grounds of Article 5 (A) of the CEDAW Convention, εηο Benninger-

Budel C. (ed.), Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence, Martinus Nijhoff, 

Leiden 2008, ζζ. 63-90, ζει. 70. ε κεηαγελέζηεξε λνκνινγία ηνπο, ηα Βξεηαληθά δηθαζηήξηα 

επηρείξεζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άκπλαο, ρσξίο σζηφζν λα απνπνηνχληαη ηελ 

απαίηεζε γηα ζχγθξηζε. Έηζη, ζηελ ππφζεζε Eagle Place Services Ltd v Rudd [2010] IRLR 486, πνπ 

αθνξνχζε δηάθξηζε ιφγσ αλαπεξίαο, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη «Δίλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα λα 

ζηνηρεησζεί φηη, έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν έρεη ζπκπεξηθεξζεί παξάινγα ηφζν ζηνλ πξνζθεχγνληα, φζν 

θαη ζε άιια ζπγθεθξηκέλα άηνκα πξνο ζχγθξηζε· είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα λα ηεθκεξησζεί φηη κηα 

επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα ζα ζπκπεξηθεξφηαλ παξάινγα ζε έλα πηζαλφ άηνκν πξνο ζχγθξηζε, φηαλ δελ 

πθίζηαηαη πξαγκαηηθφο ιφγνο γηα λα ην πξάμεη». 
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 Paraskeva Todorova  v.  Bulgaria, Application no. 37193/07, 25 March 2010. 
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 Οδεγία 2000/78/ΔΚ, άξζξν 4, θαη Οδεγία 2000/43/ΔΚ, άξζξν 6. 
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Οπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζε πινπξαιηζηηθέο 

θνηλσλίεο δελ ζα κπνξνχζε λα απνθχγεη ηελ εμέηαζε πηζαλψλ ζπγθνξχζεσλ αλάκεζα 

ζηελ ηζφηεηα θαη άιιεο αμίεο ή ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. Δθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο, ζηε 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ εληνπίδνληαη πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλεπψο ν ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο εθαξκνγήο 

ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο επηηξέπεηαη ή απνηειεί θαη ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή. Οη 

Οδεγίεο δελ ζίγνπλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη ν εζληθφο λφκνο θαη ηα νπνία ζε κία 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία είλαη αλαγθαία γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνάζπηζε ηεο ηάμεο 

θαη ηελ πξφιεςε πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ
120

.  Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Mann 

Singh v. France, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ  Γηθαησκάησλ έθξηλε φηη ε 

εηθφλα ηεο ηαπηφηεηαο κε «γπκλφ θεθάιη» πνπ επηθνιιάηαη ζηελ άδεηα νδήγεζεο, 

είλαη απαξαίηεην κέηξν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

ηάμεο, ηδίσο ζην πιαίζην ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε, γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ νδεγνχ θαη λα εμαζθαιίζνπλ νη πνιίηεο ην δηθαίσκά ηνπο λα νδεγνχλ 

ην φρεκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηθαηνιφγεζε ηελ απαγφξεπζε ηεο έλδπζεο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ηνπξκπαληνχ ησλ ζηρ ζηελ θσηνγξαθία ηεο άδεηαο νδήγεζεο θαη 

ζπλεπψο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 14 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
121

. 

Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηελ ζξεζθεπηηθή ή ηελ εζλνηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

αηφκσλ, ε δηεζλήο λνκνινγία είλαη αξθεηά πινχζηα απφ παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθαξκνγή εηθνληθά νπδέηεξσλ θαλφλσλ, νη νπνίνη σζηφζν νπζηαζηηθά ηείλνπλ λα 

ελαγθαιίδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

επηδηψθεηαη ην γεληθφ «δεκφζην ζπκθέξνλ»
122

. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί 

ε πεξίπησζε ησλ πνιενδνκηθψλ λφκσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πνπ εξρφληνπζαλ 

ζε αληίζεζε κε ηνλ λνκαδηθφ ηξφπν δσήο αηφκσλ Ρνκά ή ηζηγγάλσλ. Ζ ππφζεζε 

Buckley v. the United Kingdom αλαδεηθλχεη ηνλ δηζηαγκφ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίσλ Αλζξσπίλσλ  Γηθαησκάησλ ζην λα εθβαζχλεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, 
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 Οδεγία 2000/78/ΔΚ, άξζξν 2, παξ. 5. Καηά ηηο δχν Οδεγίεο δηάθξηζε ζπληξέρεη κφλν φηαλ ην 

κέηξν, ε δηάηαμε ή ε πξαθηηθή δελ δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά απφ έλα ζεκηηφ ζηφρν θαη ηα κέζα γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία. πλεπψο, νη Οδεγίεο πξνυπνζέηνπλ ηελ 

ηήξεζε δχν θξηηήξησλ γηα ηελ αληηθεηκεληθή δηθαηνιφγεζε ελφο κέηξνπ πνπ δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο: α) 

ηελ επηδίσμε ελφο ζεκηηνχ ζηφρνπ θαη β) ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. 
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 Mann Singh v. France, Application no. 24479/07, 21 November 2008. 
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 Fredman S., Combating Racism with Human Rights: The Right to Equality, φ.π., ζει. 33. 
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εμνκνηψλνληαο νπζηαζηηθά ηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε ηελ αληίιεςε 

ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο. πγθεθξηκέλα, ην Γηθαζηήξην, αλ θαη αλαγλψξηζε 

ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο θαη ηελ εππαζή θνηλσληθή ζέζε ηεο κεηνλφηεηαο ησλ 

ηζηγγάλσλ, έθξηλε φηη ε άξλεζε ησλ αξρψλ λα ρνξεγήζνπλ άδεηα εγθαηάζηαζεο 

ηξνρφζπηηνπ ζε ηδηφθηεην ρψξν, πνπ δελ απνηεινχζε επίζεκν θαηαπιηζκφ ηζηγγάλσλ 

γηα ιφγνπο αλάγθεο νξζνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηδίσθε ζεκηηφ ζηφρν 

αλαγθαίν ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, εληφο ησλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 

ησλ αξρψλ
123

.  Ζ πξαθηηθή ησλ δηθαζηεξίσλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηηο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ηνπο θαη ηηο αμίεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

απαγφξεπζε ελφο καζεηή ζηρ λα θνξάεη ην ζξεζθεπηηθφ ηνπξκπάλη (keshi) ζην 

ζρνιείν ζεσξήζεθε αδηθαηνιφγεηε δηάθξηζε απφ ηα Βξεηαληθά δηθαζηήξηα
124

, ελψ 

αληίζεηε ήηαλ ε θξίζε ησλ Γαιιηθψλ δηθαζηεξίσλ
125

. 

Αξθεηά πεξίπινθεο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν πεξηνξηζκφο ηεο ηζφηεηαο 

είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο πξνζηαζίαο άιισλ ζηφρσλ. Χο παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε ππφζεζε Ladele v London Borough of Islington
126

. Ζ 

πξνζθεχγνπζα είρε πξνζιεθζεί ζην London Borough of Islington (‗Islington‘) σο 

ιεμίαξρνο γάκσλ, ζαλάησλ θαη γελλήζεσλ. Αθνχ ηέζεθε ζε ηζρχ ν λφκνο γηα ηηο 

Αζηηθέο Δλψζεηο (2004), φινη νη ιεμίαξρνη εμνπζηνδνηήζεθαλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο 

ιεμίαξρνη αζηηθψλ ελψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελψζεσλ κεηαμχ 

αηφκσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ. Ζ πξνζθεχγνπζα, σο νξζφδνμε Υξηζηηαλή, δελ κπνξνχζε 

λα ζπκβηβάζεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηεο πεπνηζήζεηο θαη ηεο ππνρξέσζεο ζπκκεηνρήο ηεο 

ζε δηαδηθαζίεο αζηηθψλ ελψζεσλ. Χο πξνζσξηλφ κέηξν πξνηάζεθε ζηελ 

πξνζθεχγνπζα ε δπλαηφηεηα «κεξηθήο απαιιαγήο» δειαδή λα δηαηηεηεχζεη ηηο 

αζηηθέο ελψζεηο ρσξίο λα είλαη παξνχζα ζηηο ηειεηέο θάηη πνπ ε ίδηα αξλήζεθε. Ζ 

πξνζθεχγνπζα ππνβιήζεθε ζε πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνεηδνπνηήζεθε φηη ε 

άξλεζή ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφιπζή ηεο. Πξνζέθπγε ελαληίνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα άκεζε θαη έκκεζε δηάθξηζε θαζψο θαη γηα παξελφριεζε. Αλ θαη ζε 

πξψην βαζκφ δηθαηψζεθε, ζε δεχηεξν βαζκφ θξίζεθε φηη ηα πεξηζηαηηθά ηεο 

ππφζεζεο δελ ηεθκεξηψλνπλ φηη πθίζηαηαη άκεζε δηάθξηζε ή παξελφριεζε, ελψ ε 

έκκεζε δηάθξηζε δηθαηνινγείηαη απφ ηελ επηδίσμε ελφο ζεκηηνχ ζηφρνπ παξνρήο 
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 Mandla v Dowell-Lee [1982] UKHL 7. 
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απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο (ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ) πνπ απαηηεί απφ φινπο ηνπο ιεμηάξρνπο ηελ ηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ ππφζεζε ινηπφλ αθνξνχζε κία ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηε 

λνκνζεηηθή πξνζηαζία ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηε λνκνζεηηθή πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ νκνθπινθίισλ.  Αλ θαη ην δηθαζηήξην ζε πξψην βαζκφ έθξηλε 

φηη «θαη ηα δχν ζχλνια δηθαησκάησλ πξνζηαηεχνληαη. Σν έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ δελ 

κπνξεί λα ππεξηζρχζεη ηνπ άιινπ», εληνχηνηο θιήζεθε λα ζηαζκίζεη ηα αληηθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα, «ηεξαξρψληαο» ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο
127

.   

Παξφκνηα δηιιήκαηα εγείξνληαη φηαλ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ζπγθξνχεηαη κε 

άιιεο ζπληαγκαηηθέο αξρέο θαη παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ. Κπξηφηεξν παξάδεηγκα απφ 

ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ζηα Γαιιηθά ζρνιεία. ηηο ππνζέζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Dogru v. France θαη Kervanci v. France 

ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ηελ έλδπζεο ηεο ηζιακηθήο καληίιαο ζην κάζεκα ηεο 

γπκλαζηηθήο
128

, φπνπ θξίζεθε φηη ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ειεπζεξίαο ήηαλ ζεκηηφο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαζνιηθά απνδεθηήο απφ ηνλ γαιιηθφ 

ιαφ αξρή ηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο (laïcité)
129

, αιιά θαη ζηελ ππφζεζε Jasvir Singh v. 

France, πνπ αθνξνχζε ηελ απαγφξεπζε έλδπζεο ζε ζρνιείν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ηνπξκπαληνχ απφ έλα καζεηή ζηρ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε πσο ε ζεκηηή αλάγθε 

πξνζηαζίαο ηεο αξρήο ηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο δηθαηνινγνχζε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αξρήο ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξν 9 

θαη ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο
130

.  

Χο λνκνινγηαθφ νξφζεκν απφ ηελ βηβιηνγξαθία ζεσξείηαη ε απφθαζε ηνπ 

Αλψηεξνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Ακεξηθήο ζηελ ππφζεζε Employment Division v. Smith. 

Οη πξνζθεχγνληεο, πνπ αλήθνπλ ζε απηφρζνλεο πιεζπζκνχο ηεο Ακεξηθήο, 

απνιχζεθαλ απφ έλαλ ηδησηηθφ νξγαληζκφ απεμάξηεζεο απφ ηα λαξθσηηθά, επεηδή 

θαηαλάισζαλ πεγηφη (peyote, παξαηζζεζηνγφλνο θάθηνο πνπ πεξηέρεη θπζηθή 

                                                 
127

 ηε ζπλέρεηα πξνζέθπγε αίηεζε ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
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Μεζθαιίλε), σο κέξνο ζξεζθεπηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ. Οη αηηήζεηο ηνπο γηα επίδνκα 

αλεξγίαο απνξξίθζεθαλ απφ ηελ πνιηηεία ηνπ ξεγθνλ ζχκθσλα κε ηνλ πνιηηεηαθφ 

λφκν πνπ απνθιείεη εξγαδφκελνπο πνπ απνιχνληαη  ιφγσ παξαπησκάησλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ εξγαζία. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη «αλ θαη είλαη ζπληαγκαηηθά επηηξεπηή 

ε εμαίξεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ρξήζεο ηνπ πεγηφη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηα λαξθσηηθά, θάηη ηέηνην δελ απαηηείηαη ζπληαγκαηηθά»
131

. 

Ζ λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ απφ ην Δπξσπατθφ δίθαην, φπσο εμεηάζηεθε αλσηέξσ, πεξηνξίδεη 

ζπλεπψο ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κφλν ζην πιαίζην φπνπ 

ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ή λφκνη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβνιή άδηθσλ 

επηβαξχλζεσλ ζε άηνκα δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ή ζξεζθεπηηθνχ ππφβαζξνπ. 

πσο φκσο ζεκεηψλεηαη, ε πξνζηαζία ηεο πνιπκνξθίαο κφλν εληφο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιέγκαηνο ηεο αξρήο ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ δελ αξθεί γηα εμαζθαιίζεη 

ηελ πξαγκαηηθή ηζφηεηα ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Απηφ 

δηφηη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ ηα θξάηε λα είλαη «πνιηηηζκηθά νπδέηεξα» φηαλ 

θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, φπνπ εληνπίδνληαη πάληα 

λφξκεο έκκεζεο ππνζηήξημεο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο. Παξά δειαδή ηνπο λφκνπο 

πνπ απαγνξεχνπλ ηηο δηαθξίζεηο, ηα θξάηε δελ κπνξνχλ λα απνθχγνπλ γηα 

παξάδεηγκα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο. Γηα παξάδεηγκα, 

ην γισζζηθφ πιενλέθηεκα ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε κειινληηθφ 

νηθνλνκηθφ ή πνιηηηθφ πιενλέθηεκα κε απνηέιεζκα ηε δηαθχβεπζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ηζφηεηαο, πέξα απφ ηε ζπκβνιηθή ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ αμία ηεο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο
132

. Δπηπιένλ, ε δηαπίζησζε ηεο δηάθξηζεο δελ «ελεξγνπνηεί» απηφκαηα 

θάπνην θαζήθνλ «εχινγεο» πξνζαξκνγήο ελφο θαλφλα ή κηαο πξαθηηθήο κε 

απνηέιεζκα λα κελ επηηπγράλεηαη ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ
133

.  

Δπηπξνζζέησο, ε πεξηνξηζηηθή έλλνηα ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ σο 

κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο έρεη νδεγήζεη πνιιέο θνξέο 

ζε ζχγθξνπζε αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο κε απνηέιεζκα ν δηθαζηήο λα  θαιείηαη ζπρλά λα ζηαζκίζεη ηα δεηήκαηα 

ππφ δηαθχβεπζε θαζηεξψλνληαο κηα «ηεξαξρία ηεο ηζφηεηαο».  
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132

 Kymlicka W., Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University 

Press, Oxford 1995, ζει. 111. 
133

 Fredman S., Combating Racism with Human Rights: The Right to Equality, φ.π., ζει. 25. 
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Ζ δηαπίζησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αδπλακηψλ έρεη νδεγήζεη ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα θαη ηα εζληθά/δηεζλή θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ζε αλαδίπισζε 

εληνπίδνληαο λέα λνκνζεηηθά κέζα θαη πνιηηηθέο εκπέδσζεο ηεο πξαγκαηηθήο 

ηζφηεηαο. 

 

1.1.1.2. Η πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζε ζύγθξνπζε κε ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο: 

πνιηηζκηθή απαιιαγή 

 

Ζ ηζφηεηα απνηειεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, κία αξρή κε επξχ πεξηερφκελν ην 

νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο «έλαληη ηνπ λφκνπ» πνπ 

εμαζθαιίδεηαη θπξίσο κε ηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ. Ζ  αξρή ηεο 

ηζφηεηαο «έλαληη ηνπ λφκνπ» θαη «δηα ηνπ λφκνπ», απνηειεί έλαλ θαλφλα δηθαίνπ ν 

νπνίνο δεζκεχεη ηνλ λνκνζέηε, πνπ ππνρξεψλεηαη λα ζεζπίδεη θαλφλεο απξφζσπνπο 

θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πνπ δελ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ή λα βιάπηνπλ θάπνηνπο 

πνιίηεο πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνπο άιινπο θαη λα εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν 

ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. Απνθιείεηαη δειαδή, φρη κφλν ε άληζε εθαξκνγή ησλ λφκσλ 

αιιά θαη ε άληζε ξχζκηζε ηνπ δηθαίνπ απφ ηνλ λνκνζέηε
134

. 

Δληάζζνληαο ινηπφλ ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο εληφο ηνπ 

επξχηεξνπ πιέγκαηνο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ 

πεξηνξηζηηθέο ζπληζηψζεο ηεο ηζφηεηαο «έλαληη ηνπ λφκνπ» ή ζπγθξνπζηαθέο ηάζεηο 

«εληφο» ηεο ίδηαο αξρήο. Απηφ δηφηη ε κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ σο ίζσλ δελ 

ζπλεπάγεηαη ηε κεηαρείξηζή ηνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν: νη λφκνη κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ 

λφκηκεο απαιιαγέο ή εμαηξέζεηο ζε νξηζκέλεο νκάδεο θαη νη δεκφζηεο πνιηηηθέο 

κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζε απηέο ηηο νκάδεο ησλ νπνίσλ νη πνιηηηζκηθέο 

ηαπηφηεηεο βξίζθνληαη ππφ απεηιή. 

 

1.1.1.2.1. Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

 

Ζ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, 

θπξίσο ε Οδεγία 2000/78/ΔΚ, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ θξαηψλ κειψλ, 

                                                 
134

 Αλησλίνπ Θ., Η ηζφηεηα εληφο θαη δηα ηνπ λφκνπ, Μηα ζπκβνιή ζηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 

ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή 1998. 
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επηηξέπεη παξεθθιίζεηο απφ ηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά 

ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο «ησλ εθθιεζηψλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ 

ελψζεσλ ε δενληνινγία ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ζηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο». Έηζη, 

«ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ εδξάδεηαη ζην ζξήζθεπκα ή ηηο πεπνηζήζεηο ελφο 

πξνζψπνπ δελ ζπληζηά δηάθξηζε φηαλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ ή 

ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ αζθνχληαη, ε ζξεζθεία ή νη πεπνηζήζεηο απνηεινχλ 

επαγγεικαηηθή απαίηεζε νπζηψδε, ζεκηηή θαη δηθαηνινγεκέλε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

δενληνινγία ηεο νξγάλσζεο»
135

. ην άξζξν 4 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ 

εληνπίδεηαη κία πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λα ιχζεη εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλέο 

κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο δηθαησκάησλ κεηαμχ ειεπζεξίαο ηνπ ζξεζθεχκαηνο θαη 

ίζεο κεηαρείξηζεο
136

. Γειαδή, έλαο δηπιφο ξφινο απνδίδεηαη ζε ζξεζθεπηηθνχο 

θνξείο απφ ηε λνκνζεζία πεξί ηζφηεηαο: αθελψο πξνζηαηεχνληαη απφ πηζαλή 

δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπο αθεηέξνπ απαιιάζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηεο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο, φηαλ ε εθδήισζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ ηνπο 

αλαγθάδεη λα θάλνπλ δηαθξίζεηο ελαληίνλ ησλ άιισλ
137

.  

Οη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αμηψζεσλ ησλ πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ 

θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ απνηεινχλ έλα νμχ πεδίν αθαδεκατθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δηαθσληψλ. Σα Γηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ, θπξίσο ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά, έρνπλ 

θιεζεί λα αληηκεησπίζνπλ ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε θπιέο απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ 

πνπ αξλήζεθαλ βαζηθά δηθαηψκαηα ζε γπλαίθεο παληξεκέλεο κε άληξεο εθηφο θπιήο, 

ελψ δηαηεξνχζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα γηα ηνπο άληξεο λπκθεπκέλνπο εθηφο 

θπιήο. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ αξλήζεθε λα αλακηρζεί θαη λα αθπξψζεη 

ηηο απνθάζεηο ηνπ θπιεηηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ αθαηξνχζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

ηεο θπιήο ζηηο γπλαίθεο πνπ παληξεχηεθαλ εθηφο θπιήο θαζψο θαη γηα ηα παηδηά ησλ 

αληξψλ πνπ λπκθεχζεθαλ εθηφο θπιήο. Σν Γηθαζηήξην ηφληζε φηη ην Κνγθξέζν ήηαλ 

δεζκεπκέλν ζηνλ ζηφρν ηνπ θπιεηηθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

κφλν ηα δηθαζηήξηα ηεο θπιήο είραλ αξκνδηφηεηα ζην λα ιχζνπλ ηελ δηαθνξά
138

. 

Παξφκνηα ζηάζε θξάηεζε θαη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά ζηελ ππφζεζε 

Attorney General of Canada v. Lavell; Isaac v. Bédard
139

 φηαλ έθξηλε φηη ε δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ γηα ηνπο Ηλδηάλνπο πνπ απαγφξεπε ηελ εγγξαθή γπλαηθψλ ηεο θπιήο πνπ 
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 Οδεγία 2000/78/ΔΚ, άξζξν 4 παξ. 2. 
136

 Allen QC A., φ.π., ζει. 69-70.  
137

 Rivers J., The Law of Organized Religions: Between Establishment and Secularism, Oxford 

University Press, Oxford 2010. Βι. ελφηεηα 4.1.2.1. 
138

 Santa Clara Pueblo v Matinez, 436 US 49. 
139

 Attorney General of Canada v. Lavell; Isaac v. Bédard, [1974] S.C.R. 1349. 
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παληξεχηεθαλ κε-Ηλδηάλνπο, απαγφξεπζε πνπ δελ ίζρπε γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

αληξψλ, δελ κπνξνχζε λα παξαθακθηεί απφ ηνλ Καλαδηθφ Υάξηε Γηθαησκάησλ
140

.   

 

1.1.1.2.2. Απαιιαγή από ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ «θαλφλα θαη ηεο απαιιαγήο» (rule and exemption) 

πξνθξίλεη έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ απαηηήζεσλ δηαθνξεηηθήο 

κεηαρείξηζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ. Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, ηα θξάηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαηεξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ αιιά λα 

επηηξέπνπλ ζηα κέιε ησλ πνιηηηζκηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ λα εμαηξεζνχλ 

απφ ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ππαθνχζνπλ
141

. 

Αξθεηά θξάηε έρνπλ απνδερηεί παξεθθιίζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ γεληθνχ 

θαλφλα ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ θαη έρνπλ απαιιάμεη νξηζκέλεο νκάδεο απφ 

λφκνπο γεληθήο εθαξκνγήο. Οη «πνιηηηζκηθέο απαιιαγέο» απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο μερσξηζηήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη 

ηξφπνπ δσήο ησλ πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνιπκνξθίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αξκνλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Χο θπξηφηεξν παξάδεηγκα 

εκθαλίδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε απαιιαγή ησλ ηρ απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

βξεηαληθνχ δηθαίνπ λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαηά ηελ νδήγεζε 

κνηνζηθιεηψλ ή θαηά ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηηο 

απαγνξεχζεηο ησλ λφκσλ πεξί νπινθνξίαο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ηεο έλδπζεο ησλ 

                                                 
140
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καραηξηψλ (kirpans) ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ
142

. Δπίζεο, αξθεηέο 

νκάδεο απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ έρνπλ απαιιαγεί απφ απαγνξεχζεηο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηνπ θπλεγηνχ ή ηνπ ςαξέκαηνο αθφκα θαη απφ απαγφξεπζε ζθαγήο 

δψσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο
143

.  

ην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πξνζέγγηζε ηεο «πνιηηηζκηθήο 

απαιιαγήο» εληνπίδεηαη αξθεηά λσξίο, σζηφζν θπξίσο ζην πιαίζην ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ (ε πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεηαη σο intra-state 

diversity)
144

. Γηα παξάδεηγκα ζηε νπεδία ρνξεγήζεθε κία παξέθθιηζε ζηε ζπλζήθε 

πξνζρψξεζήο ηεο απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζε ηνπ θαπλνχ πνπ ιακβάλεηαη απφ 

ην ζηφκα ζηελ αγνξά πνπ επεβιήζε απφ ηελ Οδεγία γηα ηα πξντφληα θαπλνχ
145

. Με 

ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πξντφλησλ «καζεηνχ θαπλνχ», γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο
146

, ε θπθινθνξία ηνπ νπεδηθνχ πξντφληνο snus 

απαγνξεχζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 1992, εθηφο ηεο νπεδίαο ε νπνία 

δηαπξαγκαηεχηεθε ηελ εμαίξεζή ηεο βαζηδφκελε ζε πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο 

θαηαλάισζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο
147

. Έηζη, «Η απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 8α 

ηεο Οδεγίαο 89/622/ΔΟΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 92/41/ΔΟΚ, γηα ηελ 

εκπνξία ηνπ πξντφληνο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 (4) ηεο Οδεγίαο 89/622/ΔΟΚ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 92/41/ΔΟΚ, δελ ηζρχεη ζηα Βαζίιεηα ηεο νπεδίαο θαη 

ηεο Ννξβεγίαο, πιελ ηεο απαγφξεπζεο εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο απηνχ ππφ κνξθήλ 

παξφκνηα κε ηξφθηκα»
148
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 Barry B., φ.π., ζει. 44-51. 
143

 Βι. ελφηεηα 3.2.2.2.6. 
144

 Βι. Toggenburg G.N., φ.π., ζει. 15. 
145

 Οδεγία 89/622/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε ησλ 

πξντφλησλ θαπλνχ, ΔΔ L 359 ηεο 8.12.1989, ζει. 1-4 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 92/41/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαΐνπ 1992 πνπ ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 89/622/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηε 

ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, ΔΔ L 158 ηεο 11.6.1992, ζει. 30-33. 
146

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απαγφξεπζε ην 1992 ηελ θπθινθνξία ηνπ snus, κεηά ηελ έθζεζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΔ) ηνπ 1985 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζηνκαηηθή ρξήζε ησλ 

πξντφλησλ καζεηνχ θαπλνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηε Γπηηθή Δπξψπε, είλαη 

θαξθηλνγελήο γηα ηνλ άλζξσπν. WHO- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to 

Humans, Volume 37 Tobacco Habits other than Smoking; Betel-Quid and Areca-Nut Chewing; and 

some Related Nitrosamines, Summary of Data Reported and Evaluation, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol37/volume37.pdf. 
147

 Joosens L. EC oral snuff ban and Sweden. Lancet. 1992 ζζ. 340-357. 
148

 Πξάμε πεξί ησλ φξσλ πξνζρσξήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ννξβεγίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Απζηξίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο νπεδίαο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ 

ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε Έλσζε, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XV - Καηάινγνο ηνπ άξζξνπ 151 

ηεο Πξάμεο Πξνζρψξεζεο - Υ. ΓΗΑΦΟΡΑ, ζηνηρείν α). 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol37/volume37.pdf
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Αξθεηέο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ εθαξκφδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηη εηδηθέο αλάγθεο 

ιεηηνπξγίαο θπξίσο ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα εηδηθνχο 

ηξφπνπο ζθαγήο ζξεζθεπηηθψλ ηχπσλ
149

, αθφκα θαη παξέθθιηζε απφ ηελ απαγφξεπζε 

επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
150

. Αλάινγεο παξεθθιίζεηο απφ ηελ ίζε 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο δελ θαίλνληαη λα επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηηο πνιηηηζκηθέο ή 

ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απαγφξεπζε παξεκβνιήο 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ή κελπκάησλ ηειεαγνξάο θαηά ηηο ηειενπηηθέο 

κεηαδψζεηο ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ
151

. 

Σν δηθαίσκα ηεο opt-out απαιιαγήο απφ ηελ εθαξκνγή ελφο γεληθνχ θαλφλα ή 

λφκνπ, κνηάδεη κε ην δηθαίσκα ηεο αληίξξεζεο ζπλείδεζεο. Γηα απηφλ ην ιφγν ζηελ 

Δπξψπε, παξαδνζηαθά, αηηήκαηα γηα εμαηξέζεηο αληηκεησπίδνληαη σο ζέκα ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο ζπλείδεζεο. Πεξηπηψζεηο ησλ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο πξνθχπηνπλ 

φηαλ ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα εζηθφ θαζήθνλ έξρεηαη ζε 
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 Καλνληζκφο (ΔΚ) 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο 

Απξηιίνπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο,  ΔΔ 

L 139 ηεο 30.4.2004, ζει. 55-205,Παξάξηεκα 3, θεθάιαην 4. Οδεγία 93/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

22αο Γεθεκβξίνπ 1993 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε ζθαγή ή/θαη ηε ζαλάησζή ηνπο, ΔΔ L 

340 ηεο 31.12.1993, ζει. 21-34, άξζξν 5 παξ. 2. Ζ παξέθθιηζε απφ ηελ ππνρξέσζε αλαηζζεηνπνίεζεο 

ζε πεξηπηψζεηο ζθαγήο ζε ζθαγεία ζην πιαίζην ιαηξεπηηθψλ ηχπσλ έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ Οδεγία 

93/119/ΔΚ. Δπεηδή νη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ζθαγή ζην πιαίζην ιαηξεπηηθψλ ηχπσλ 

έρνπλ κεηαθεξζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο, αλάινγα κε ην εζληθφ πιαίζην, θαη 

δεδνκέλνπ φηη νη εζληθνί θαλφλεο ιακβάλνπλ ππφςε πηπρέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζεί κελ ε παξέθθιηζε απφ ηελ ππνρξέσζε αλαηζζεηνπνίεζεο 

πξηλ απφ ηε ζθαγή, αιιά λα παξαζρεζεί θάπνην πεξηζψξην επηθνπξηθφηεηαο ζε θάζε θξάηνο κέινο. Βι. 

θαη Καλνληζκφ (ΔΚ) 1099/2009, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο επηεκβξίνπ 2009, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δψσλ θαηά ηε ζαλάησζή ηνπο, ΔΔ L 303 ηεο 18.11.2009, ζει. 1-30, πξννίκην παξ. 15 θαη 18 θαη άξζξα 

4 θαη 27. 
150

 Eθφζνλ ε επεμεξγαζία εθηειείηαη ζην πιαίζην λφκηκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθνξά κφλνλ ηα κέιε 

ηνπ ή ηα πξφζσπα κε ηα νπνία ν θνξέαο δηαηεξεί, σο εθ ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ηαθηηθέο επαθέο, θαη ηα 

δεδνκέλα θνηλνινγνχληαη ζε ηξίηνπο κφλνλ κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 45/2001, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 

2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ΔΔ L 8 ηεο 12.1.2001, ζει. 1- 22, άξζξν 10 παξ. 2 θαη 

Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1995 γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ΔΔ L 281 ηεο 23.11.1995, ζει. 31 -50, άξζξν 

8 παξ. 2. 
151

 Οδεγία 97/36/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Ηνπλίνπ 1997 γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ΔΔ L 202 ηεο 30.7.1997, ζει. 60-70, άξζξν 11 παξ. 5. Βι. θαη Heinig 

H.M., Law on Churches and Religion in the European Legal Area – Through German Glasses, German 

Law Journal, Vol. 08 No. 06 2007, ζζ. 563-576, ζει.565. δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=829 
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ζχγθξνπζε κε επξέσο απνδεθηνχο λφκνπο. Ζ άξλεζε γηα παξάδεηγκα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, δειαδή ελφο γεληθνχ θαλφλα δηθαίνπ, απνηειεί κία λνκηθά 

αλαγλσξηζκέλε επηινγή (έλζηαζε legem secundum) ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο 

ρψξεο
152

. ηελ ππφζεζε Thlimmenos θαηά Διιάδαο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  έθξηλε φηη ε Διιεληθή θπβέξλεζε παξαβίαζε ην άξζξν 9 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

εθφζνλ δελ θαηάθεξε λα εηζάγεη θάπνηαο κνξθήο απαιιαγή ή εμαίξεζε ζηηο 

θπξψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε άξλεζε ηεο ππνρξεσηηθήο ζηξάηεπζεο γηα ηνπο 

Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά
153

.  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

απαιιαγέο απφ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ρνξεγνχληαη θπξίσο ζε θαλφλεο πνπ δελ 

ζθνπεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηξίησλ πξνζψπσλ (γηα παξάδεηγκα ε απαιιαγή απφ ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ θξάλνπο αζθαιείαο δελ επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα άιισλ πξνζψπσλ 

παξά κφλν ηνπ αηφκνπ πνπ επηιέγεη λα κελ θνξέζεη θξάλνο) ή πνπ δελ δεκηνπξγνχλ 

ζνβαξέο βιάβεο φηαλ εθαξκφδνληαη ζπνξαδηθά (γηα παξάδεηγκα ε ζξεζθεπηηθή 

ζθαγή ησλ δψσλ). Χζηφζν, αξθεηέο αμηψζεηο γηα πνιηηηζκηθή εμαίξεζε έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε επηηαθηηθέο αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ θαη ησλ θνηλσληψλ. Ζ 

ρξήζε ςπρνηξνπηθψλ νπζηψλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο γηα παξάδεηγκα αληίθεηηαη 

ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ. Παξά ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηαθηηθήο αλάγθεο ζηελ ππφζεζε Employment 

Division, Department of Human Resources of Oregon v. Smith
154

 ηνπ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ ΖΠΑ, ν νκνζπνλδηαθφο λφκνο ησλ ΖΠΑ απαιιάζζεη ηνπο 

απηφρζνλεο ιανχο ηεο Ακεξηθήο απφ πνηληθέο δηψμεηο γηα ιφγνπο ρξήζεο, θαηνρήο ή 

κεηαθνξάο ηνπ πεγηφη φηαλ πξννξίδεηαη γηα «θαιή ηε πίζηεη» (bona fide) 

παξαδνζηαθνχο ηειεηνπξγηθνχο ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη ηε ζξεζθεία ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά παξφκνηεο αμηψζεηο γηα απαιιαγή απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο 

θάλλαβεο απφ ππνζηεξηθηέο ηνπ Ραζηαθαξηαληζκνχ θαη απφ ηελ Δζηνπηθή Εησληζηηθή 
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 Ζ αληίξξεζε ζπλείδεζεο ελάληηα ζην λφκν (contra legem) αληηπξνζσπεχεη κία δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, ηεο πνιηηηθήο αλππαθνήο θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο δέρεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξάμε 

παξαβαίλεη ην λφκν, θαη αληηκεησπίδεη πνηλή γηα ηε κε ζπκκφξθσζε. Γειαδή, ε πνιηηηθή αλππαθνή 

είλαη κηα κνξθή ακθηζβήηεζεο ελφο θαζνιηθνχ λφκνπ απφ νξηζκέλα άηνκα θαη φρη λφκηκε επηινγή πνπ 

πξνβιέπεηαη σο εμαίξεζε ζην γεληθφ θαλφλα. Βι. θαη Ferretti M.P., Strnadova L., Rules and 

Exemptions: The Politics of Difference Within Liberalism, Res Publica 2009, 15, ζζ. 213–217.  
153

 Thlimmenos v. Greece, Application No. 34369/97, 6 April 2000. 
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 Employment Division, Department of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 U.S. 872 (1990). 
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Δθθιεζία ησλ Κνπηψλ απνξξηθζήθαλ ζηηο ΖΠΑ
155

. Σν 1998, ε Γεληθή Δηζαγγειέαο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Janet Reno κε κία λνκηθή γλσκνδφηεζε έθξηλε φηη νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπ Ραζηαθαξηαληζκνχ
156

 δελ έρνπλ ην ζξεζθεπηηθφ δηθαίσκα λα 

θαπλίδνπλ καξηρνπάλα θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα λαξθσηηθά ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ
157

. Ζ ζέζε είλαη ε ίδηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ, ζηελ 

ππφζεζε ηνπ R. v. Taylor, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη ε απαγφξεπζε ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θάλλαβεο δελ παξαβηάδεη ην δηθαίσκα ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο φπσο πξνζηαηεχεηαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ
158

. 

Δξσηήκαηα επηπιένλ πξνθχπηνπλ σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ λνκηκνπνηνχλ ηηο 

πνιηηηζκηθέο απαιιαγέο απφ ηελ ίζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ζεκειησδψλ αμηψλ θαη δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο απνθάζηζε ζηελ 

ππφζεζε Wisconsin v. Yoder
159

 φηη ηα παηδηά ηεο θνηλφηεηαο ησλ Άκηο (Αmish) 

κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε κεηά ην 8
ε 

ηάμε, 

θξίλνληαο φηη ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ Άκηο «απεηινχληαλ» απφ ηηο θνζκηθέο αμίεο πνπ 

δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
160

. Οπζηαζηηθά, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ην 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ γνλέσλ ζηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία αληηζηάζκηδε ην 
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δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ. 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δηθαζηεξίσλ αιιά θαη ησλ λνκνζεηψλ ζε ζρεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο αμηψζεηο, θαίλεηαη λα είλαη πην απζηεξή φηαλ δηαθπβεχνληαη βιάβεο ζε 

δηθαηψκαηα ηξίησλ (κε κειψλ κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο) ή φηαλ κία πηζαλή βιάβε, 

σο απνηέιεζκα ηεο πνιηηηζκηθήο απαιιαγήο, δελ ζηξέθεηαη κφλν πξνο ηα κέιε ηεο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο αιιά θαη ζε ηξίηνπο. Έηζη, ηα Βξεηαληθά δηθαζηήξηα ζεψξεζαλ 

λφκηκε ηελ άξλεζε ελφο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζνθνιάηαο λα πξνζιάβεη ηρ 

εμαηηίαο ηνπ θαλφλα πνπ απαγνξεχεη ηα γέληα γηα ιφγνπο πγείαο
161

. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ην Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε Wisconsin v. Yoder 

έθξηλε φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη απφδεημε πξαγκαηηθήο θαη αληηθεηκεληθήο 

ζξεζθεπηηθήο πξαθηηθήο θαη φρη απιά πξφηππα ελφο αηφκνπ, θξίλνληαο δειαδή φηη 

δελ είλαη δπλαηφλ φιεο νη πεπνηζήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

πξνζηαζίαο ηεο ξήηξαο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ηεο Πξψηεο Σξνπνινγίαο
162

. 

Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε αμίσζε γηα πνιηηηζκηθή απαιιαγή ζα πξέπεη λα ειεγρζεί σο 

πξνο ηνλ νπζηαζηηθφ/θεληξηθφ ραξαθηήξα πνπ ιακβάλεη ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

κίαο νκάδαο ψζηε λα λνκηκνπνηεί ηελ απαιιαγή απφ έλα λφκν γεληθήο εθαξκνγήο, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί επηπιένλ ζπγρχζεηο
163

. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ απαιιαγψλ ή ηνπ «θαλφλα θαη ηεο 

απαιιαγήο» έρεη πξνθαιέζεη αξθεηέο αληηδξάζεηο σο πξνο ηελ ινγηθή ηεο εθαξκνγήο 

ηεο αιιά θαη σο πξνο ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Δηδηθφηεξα, ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία 

ε ζπλερήο ξνή πνιηηηζκηθψλ απαιιαγψλ απφ θαζνιηθά εθαξκφζηκνπο θαλφλεο 

δηθαίνπ ζα πξνθαινχζε ηξηγκνχο ζε νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ
164

. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε πξνζέγγηζε απηή 

πξνζσπνιεπηεί δπζαλάινγα ππέξ ησλ πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ ηνπνζεηψληαο ηνπο 

πνιίηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα πνιηηηζκηθή κεηνλφηεηα ζε δπζκελέζηεξε ζέζε. 
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Ζ ππφζεζε Ahmad v. Inner London Education Authority
165

, απνηειεί παξάδεηγκα πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηo βάξνο θάπνησλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηάξζξσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ κε βάζε ηηο Υξηζηηαληθέο αμίεο. Ζ ππφζεζε 

αθνξνχζε ηελ αλαγθαζηηθή παξαίηεζε ελφο κνπζνπικάλνπ δαζθάινπ απφ ηε 

δνπιεηά ηνπ, φηαλ δελ έγηλε δεθηφ ην αίηεκά ηεο αδείαο ηνπ ηηο Παξαζθεπέο ψζηε λα 

κπνξεί λα πξνζεχρεηαη ζην κνπζνπικαληθφ ηέκελνο, ζχκθσλα κε ηηο «απζηεξέο» 

ζξεζθεπηηθέο ηνπ παξαδφζεηο. Σν Βξεηαληθφ δηθαζηήξην έθξηλε φηη ην δηθαίσκα ηνπ 

πξνζθεχγνληα λα εθδειψλεη ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ πίζηε έπξεπε λα πεξηνξηζηεί ππέξ 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηξίησλ, δειαδή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ ζην πιαίζην ηεο 

ζχκβαζεο πνπ είρε ππνγξάςεη θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηψλ πνπ 

ππνρξενχηαλ λα δηδάμεη. Ζ ππφζεζε έθηαζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ πνπ απέξξηςε ηε πξνζθπγή ζηε βάζε κηαο ζηελήο εξκελείαο ηεο 

ηζφηεηαο, εθφζνλ ζεψξεζε πσο κφλν άιιεο ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ ην ζπγθξηηηθφ θξηηήξην. Γειαδή, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη εθφζνλ φιεο νη 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα πξνζαξκφδνληαη ζηα πξφηππα ηεο 

πιεηνςεθηθήο ζξεζθείαο, ν πξνζθεχγνλ δελ ππφθεηηαη ζε «ιηγφηεξν επλντθή 

κεηαρείξηζε», παξαηεξψληαο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο κφλν νη ζξεζθεπηηθέο 

ενξηέο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ζεσξνχληαη δεκφζηεο αξγίεο
166

.  

ε άιια θξάηε παξφκνηεο αμηψζεηο παξνπζηάδνληαη αξθεηά πην αληηθαηηθέο. 

Αξθεηά λσξίο ην Αλψηεξν Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ απνθάζηζε φηη ε άξλεζε ηνπ 

επηδφκαηνο αλεξγίαο ιφγν ηεο άξλεζεο εξγαζίαο ηα άββαηα γηα ζξεζθεπηηθνχο 

ιφγνπο (Sabbath) απνηεινχζε παξαβίαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο
167

, 

επηδεηθλχνληαο απφ πνιχ λσξίο ηε ζέιεζή ηνπ γηα ην ζεβαζκφ ηεο πνιπκνξθίαο. 
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Ζ αμίσζε πνιηηηζκηθήο απαιιαγήο πξνυπνζέηεη ηελ απζηεξή ηαπηνπνίεζε 

θαη αλαγλψξηζε κίαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο, αιιά θαη ηνπ αηφκνπ σο κέινπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, δηαθνξεηηθά ε εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο θαζίζηαηαη κε 

εθαξκφζηκε. Σν γεγνλφο απηφ ελδερνκέλσο λα επηθέξεη ζπλέπεηεο ζην δηθαίσκα 

εμφδνπ ελφο αηφκνπ απφ ηελ πνιηηηζκηθή νκάδα, εθφζνλ ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο 

απηήο ζα είλαη επίζεκα θπξσκέλε. Δπηπιένλ, κία απζηεξή ηαπηνπνίεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε κηα νκάδα εκθαλίδεη ηάζεηο «απινπνίεζεο» ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. Χζηφζν, νη πνιηηηζκηθέο 

νκάδεο θαη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηέο εκθαλίδνπλ ζπρλά πεξίπινθα θαη 

αληηθξνπφκελα ραξαθηεξηζηηθά. πλεπψο, ε θξαηηθή ηαπηνπνίεζε επλνεί ζπρλά κφλν 

ηηο πην ηζρπξέο «θαηξίεο» εληφο κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο
168

. Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη, ηα αδχλακα/κεηνςεθνχληα κέιε εληφο κίαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα εμφδνπ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Χζηφζν, κία επηινγή 

εμφδνπ δελ ζα πξέπεη λα εληζρχεηαη απφ ην θξάηνο, ην νπνίν κε ην δηθαίσκα ηεο 

πνιηηηζκηθή απαιιαγήο επηβάιεη ζηα κεηνςεθνχληα κέιε είηε λα απνδερζνχλ ην 

θπξίαξρν δφγκα είηε λα απνρσξήζνπλ
169

. Αθφκα, ε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο κίαο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο απφ έμσζελ επηβεβιεκέλεο αιιαγέο κπνξεί λα θαηαπλίμεη 

πξνζπάζεηεο αιιαγήο πνπ πξνσζνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο. 

Σέινο, είλαη ζπρλά εμαηξεηηθά δχζθνιν λα εμαθξηβσζεί εάλ κία αμίσζε γηα 

πνιηηηζκηθή απαιιαγή αθνινπζείηαη απφ γλήζηα θίλεηξα πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ή γηα επθαηξηαθνχο ιφγνπο
170

. Γηα παξάδεηγκα, νη αμηψζεηο 

γηα απαιιαγή απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο θάλλαβεο απφ ππνζηεξηθηέο ηνπ 

Ραζηαθαξηαληζκνχ θαη απφ ηελ Δζηνπηθή Εησληζηηθή Δθθιεζία ησλ Κνπηψλ 

απνξξηθζήθαλ ζηηο ΖΠΑ, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο εμαθξίβσζεο απζεληηθψλ 

ζξεζθεπηηθψλ θηλήηξσλ απφ νπνξηνπληζηηθά θαζψο θαη ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

δηαηήξεζεο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο κφλν εληφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ
171

.  

Λφγσ ησλ πξνβιεκάησλ θαη αληηθάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ «θαλφλα θαη ηεο απαιιαγήο» ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία αιιά 

θαη ζηηο πνιηηηθή αηδέληα έρεη πξνηαζεί έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο απηφ 
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ηεο «θαηάξγεζεο ηνπ θαλφλα». χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, πνπ 

ζεσξεηηθά εληάζζεηαη ζην «ειεπζεξηαθφ» πνιηηηθν-θνηλσληθφ κνληέιν (libertarian), 

εάλ νη ιφγνη γηα ηε ζέζπηζε ελφο λφκνπ πνπ ζα απαγνξεχεη κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή 

δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη αξθεηά επηηαθηηθνί ψζηε λα επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζε φια ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο, ην ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγεηαη είλαη φηη δελ ππάξρεη 

ιφγνο λα επηβάιιεηαη ζε θαλέλαλ
172

.  

πκπεξαζκαηηθά, παξά ηηο ελζηάζεηο θαη ηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ «πνιηηηζκηθψλ απαιιαγψλ», ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε επηρεηξεί λα βειηηψζεη ηηο παξακέηξνπο εθείλεο ηεο ηζφηεηαο πνπ νξίδνπλ 

ηε ζρέζε ηεο κε ην νληνινγηθφ ηεο πεξηβάιινλ δειαδή ηεο επελέξγεηαο ηεο αξρήο ζε 

κία θνηλσλία. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή εδξάδεη ζε εθείλε ηελ έθθαλζε ηεο ηζφηεηαο 

πνπ απαηηεί ηελ «δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ», εθφζνλ ε 

ινγηθή ηεο εδξάδεη ζηε δηαπίζησζε πσο έλαο θαηλνκεληθά νπδέηεξνο θαλφλαο πνπ 

εθαξκφδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φινπο κπνξεί λα επηθέξεη έλα δπζαλάινγν βάξνο 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή κεηνλφηεηα δηφηη απαγνξεχεη ή θαηαδηθάδεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

κεηνλφηεηα. Χζηφζν, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε πξαθηηθή ηνπ «θαλφλα θαη 

ηεο απαιιαγήο» εμειίζζεη ηε πξναλαθεξζείζα έθθαλζε εθφζνλ εηζαγάγεη ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο «αλαγλψξηζεο» θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ 

αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λφκνπ
173

 ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα 

ad hoc ζηαζκίζεσλ ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ «θαλφλα θα ηεο 

απαιιαγήο» δηεηζδχεη ζηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο δνκέο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο «έλαληη 

ηνπ λφκνπ», πεξηνξίδνληάο ηελ θαηλνκεληθά, ρσξίο σζηφζν λα δηαθπβεχεη ηελ 

εδξαησκέλε θχζε ηεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, εληάζζεηαη δνκηθά ζηελ επξχηεξνπ 

πεξηερνκέλνπ αξρή ηεο ηζφηεηαο εηζάγνληαο ηα πξψηα «ίρλε» θαζηέξσζεο κίαο λέαο 

ζεψξεζήο ηεο.  
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1.1.2. Ιζόηεηα επθαηξηώλ θαη ηζόηεηα απνηειεζκάησλ: Η ζύλδεζε ηεο αξρήο ηεο 

ηζόηεηαο κε ηελ «θνηλσληθή δηθαηνζύλε» 

 

Ζ ηζφηεηα, φπσο φιεο νη αμηαθέο έλλνηεο, απνηεινχλ δπλακηθά ζρήκαηα πνπ 

εμειίζζνληαη ζπλερψο, αλάινγά κε ην ρξφλν, ην ρψξν θαη ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο 

ππφ ηηο νπνίεο εθδειψλνληαη. ε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία είλαη ζεκηηή ε 

θαηνρχξσζε επηπιένλ δηθαησκάησλ ζε άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ θπξίσο γηα ηελ 

επίηεπμε πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο κε ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ή γηα ηελ επίηεπμε 

ζπιινγηθψλ ζηφρσλ φπσο ε θνηλσληθή αξκνλία θαη ε ελζάξπλζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εηεξφηεηαο
174

.  

Δθηφο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πεξί δηθαίνπ αηζζήκαηνο, ε 

δηθαηνζχλε
175

 ζε κία θνηλσλία είλαη ε έλλνηα πνπ θαζνξίδεη ην εζηθά νξζφ. Σν 

πεξηερφκελφ ηεο σο θηινζνθηθήο έλλνηαο βαζίδεηαη ζηελ εζηθή, ηε ινγηθή, ην δίθαην, 

ην θπζηθφ δίθαην, ηε ζξεζθεία, ηελ δηθαηφηεηα (equity ή fairness), θαζψο θαη ηελ 

δίθαην θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλαπαιινηξίσηα θαη 

εγγελή δηθαηψκαηα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πνιηηψλ, ην δηθαίσκα φισλ ησλ 

αηφκσλ ζε ίζε πξνζηαζία ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ 

ρσξίο δηαθξίζεηο κε βάζε ηε θπιή, ην θχιν, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ 

ηαπηφηεηα θχινπ, ηελ εζληθή θαηαγσγή, ην ρξψκα, ηελ εζληθφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηελ 

αλαπεξία, ηελ ειηθία, ή άιια ραξαθηεξηζηηθά
176

. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ ε έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο θαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ «θνηλσληθή δηθαηνζχλε», ε νπνία πξνβιήζεθε απφ εγεηηθέο κνξθέο ηεο εζηθήο 

θαη πνιηηηθήο θηινζνθίαο, κε ηελ έλλνηα ηεο «δηθαηνζχλεο σο δηθαηφηεηαο» (Justice 

as fairness) θαη ηελ αξρή ηεο δηαθνξάο ή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαηά ηελ νπνία νη 
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471-528. Δπηπιένλ, ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ νξίδεηαη φηη ε έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο 

πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ηεο πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο θαη ακεξφιεπηνπ δηθαζηεξίνπ, ην ηεθκήξην 

ηεο αζσφηεηαο θαη ην δηθαίσκα ππεξάζπηζεο, ηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ησλ 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ θαη πνηλψλ θαη ην δηθαίσκα ην πξνζψπνπ λα κελ δηθάδεηαη θαη ηηκσξείηαη 
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θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζα πξέπεη λα δηαξξπζκίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα επλννχλ ηνπο ιηγφηεξν επλνεκέλνπο θαη λα ζπλαξηψληαη κε ζέζεηο θαη 

αμηψκαηα ηα νπνία είλαη αλνηθηά ζε φινπο ππφ ζπλζήθεο ίζσλ επθαηξηψλ
177

. Χο 

ιηγφηεξν επλνεκέλνη ζεσξνχληαη απηνί πνπ πζηεξνχλ σο πξνο ηα πξσηαξρηθά αγαζά 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηα ειεχζεξα θαη ηζφηηκα άηνκα, δειαδή ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ειεπζεξίεο, ηε δπλαηφηεηα επηινγήο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην 

εηζφδεκα θαη ηηο θνηλσληθέο βάζεηο ηνπ απηνζεβαζκνχ
178

. πλεπψο, ε ηζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ απνηειεί θιεηδί γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. 

Ζ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ αληηπξνζσπεχεη κία κεηεμέιημε ηεο 

παξαδνζηαθήο έλλνηαο ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο. Ζ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ έρεη ηελ 

έλλνηα φηη θαζέλαο πξέπεη λα ιακβάλεη ίζεο επθαηξίεο κε φινπο ηνπο ππνινίπνπο ζηε 

δηεθδίθεζε νπνηνπδήπνηε δηαλεκεηηθνχ κεξηδίνπ απφ ην θξάηνο. Τπφ ην πξίζκα απηφ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα λα ηεζνχλ ζην ίδην ζεκείν αθεηεξίαο φια ηα 

ππνθείκελα ηνπ δηθαίνπ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ έπεηηα κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη 

ηηο επηινγέο ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηα ίδηα ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία
179

. Ζ 

ηζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεσξεί ηθαλνπνηεηηθή κίαλ αξρή 

ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πξνζψπσλ, φηαλ ηα αγαζά πνπ θαζέλα ηνπο δηαζέηεη 

είλαη ίζεο αμίαο. Γηα ηελ ηζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ δελ έρεη ηφζε ζεκαζία ην πψο 

νη άλζξσπνη θηάλνπλ λα έρνπλ απηφ πνπ έρνπλ. Ζ ηζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

εδξάδεη ζηελ αληίιεςε ηεο ηζφηεηαο, πνπ επηδηψθεη ηελ ζπζρέηηζε ηεο εζηθήο αξρήο 

ηεο θνηλσληθήο αλαδηαλνκήο ζηε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο
180

. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο εθθάλζεηο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο εκθαλίδνληαη θπξίσο κε 

ζεηηθφ πεξηερφκελν θαη φρη κε αξλεηηθφ, εθφζνλ νη αξκφδηεο αξρέο αλαιακβάλνπλ ην 

θαζήθνλ λα πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο γηα θάπνηεο επάισηεο 
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νκάδεο ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα
181

. Δθδειψλνληαη κέζα απφ έλα θάζκα 

ησλ πνιηηηθψλ θαη λνκηθψλ κεραληζκψλ, φπσο ε αληίζηξνθε δηάθξηζε, ε ζεηηθή 

δηάθξηζε θαη ζεηηθή δξάζε θα. Ζ ζεηηθή δξάζε ζεκαίλεη παξνρή ζηνρεπκέλσλ 

κέηξσλ βνήζεηαο ζηνπο αλζξψπνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ πιήξσο θαη 

ηζφηηκα ηηο επθαηξίεο. Ζ ζεηηθή δηάθξηζε ζεκαίλεη μεθάζαξα ηελ επλντθφηεξε 

κεηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ γηα ιφγνπο θπιήο, θχινπ, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

θιπ., αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπ. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ινηπφλ πθίζηαηαη κία 

ζεζκηθή κεηάιιαμε κέζα απφ ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο εθθάλζεηο, εθφζνλ ε  sticto 

sensu εθδνρή ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ επηηάζζεη κφλν ηελ εμάιεηςε 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη φρη ηελ εδξαίσζε ή ηελ εηζαγσγή ηνπο, έζησ θαη ππφ ηε ζεηηθή 

ηνπο κνξθή
182

.  

πλεπψο ην λφεκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηδέα 

κίαο θνηλσλίαο αιιειέγγπαο ζηελ νπνία εμαζθαιίδνληαη φξνη ακνηβαηφηεηαο θαη 

ηζφηεηαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απηήο ηεο θνηλσληθήο αξκνλίαο ππφ φξνπο 

πινπξαιηζκνχ θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο είλαη ε εμαζθάιηζε ελφο βαζκνχ αλνρήο 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηδίσο ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ίζσλ 

επθαηξηψλ γηα φινπο απνηειεί θαίξηαο ζεκαζίαο δήηεκα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα 

άηνκα, δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο απνηεινχλ 

ζπρλά ζχκαηα θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη δηαθξίζεσλ
183

. 

 

1.1.2.1. Θεηηθά κέηξα θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο εύινγεο πξνζαξκνγήο  

 

Σα ζεηηθά κέηξα, δειαδή ε κε ζεζκηθά κέζα ελεξγεηηθή ελίζρπζε θαηεγνξίαο 

αλζξψπσλ αλαθέξνληαη γηα πξψηε θνξά ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ 

Δξγαζίαο κε ηε χκβαζε γηα ηηο Γπζκελείο Γηαθξίζεηο πνπ ςεθίζηεθε ην 1958
184

. 

Οπζηαζηηθή ζπκβνιή ζην επίπεδν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ επέθεξε ε Γηεζλήο χκβαζε 

                                                 
181

 Nikolaidis C., φ.π., ζει. 120-121. 
182

 Γεξαπεηξίηεο Γ., φ.π., ζει. 20- 23. 
183

 Βι. European Union Agency for Fundamental Rights, Migrants, minorities and employment - 

Exclusion and discrimination in the 27 Member States of the European Union, Publications Office of 

the European Union, Luxembourg 2011. 
184
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γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ, ηνπ 1965 ε νπνία 

πξνέβιεπε φηη ηα εηδηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί 

ε πξφνδνο νξηζκέλσλ θπιεηηθψλ ή εζλνινγηθψλ νκάδσλ ή αηφκσλ πνπ έρνπλ αλάγθε 

πξνζηαζίαο γηα λα εμαζθαιηζηεί ίζε απφιαπζε ή άζθεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ή ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ δελ πξέπεη λα εξκελεχνληαη σο θπιεηηθή 

δηάθξηζε, ππφ ηνλ φξν φηη ηα κέηξα απηά δελ ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε δηαηήξεζε 

εηδηθψλ δηθαησκάησλ θαη φηη ζα πάςνπλ λα ηζρχνπλ φηαλ επηηεπρζνχλ νη 

επηδησθφκελνη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. Ζ νξνινγία πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ ιακβάλεη ρψξα εληζρχεη ηα άηνκα κηαο 

πξνζηαηεπφκελεο νκάδαο αλζξψπσλ, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά νη 

φξνη «ζεηηθή δηάθξηζε», «πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε», «πξνζσξηλά εηδηθά κέηξα» ή 

«αληίζηξνθε δηάθξηζε», ππνδεηθλχνληαο έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ. Έηζη, αλ ε πνιηηηθή ζεηηθψλ κέηξσλ δηεηζδχεη ζηελ 

εζσηεξηθή ινγηθή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, πθίζηαηαη κία, ηππηθή ή άηππε αλαιφγσο 

κε ηνλ βαζκφ ζεζκηθήο αλαγλψξηζεο ησλ ζεηηθψλ κέηξσλ, πξνζαξκνγή ηεο
185

. 

Ζ δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ δελ θαίλεηαη λα επηβάιεη ζεηηθή ππνρξέσζε ζηα θξάηε γηα δξάζε. Σν 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ σζηφζν ζηελ ππφζεζε Stec and 

Others v. the United Kingdom
186

 ππνζηήξημε φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ε 

αδπλακία πξνζπάζεηαο λα δηνξζσζνχλ νη αληζφηεηαο κέζσ ηεο δηαθνξεηηθήο 

κεηαρείξηζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ. Δπηπιένλ, ζηελ ππφζεζε 

Chapman v. the United Kingdom ην Γηθαζηήξην δήισζε πσο ε επάισηε ζέζε ησλ 

Σζηγγάλσλ σο κεηνλφηεηα ζεκαίλεη φηη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δσζεί 

ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζην δηαθνξεηηθφ ηνπο ηξφπν δσήο ηνπο. ε απηφλ ηνλ βαζκφ 

ππάξρεη ε ζεηηθή ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 λα 

δηεπθνιχλνπλ ησλ Σζηγγάληθν ηξφπν δσήο
187

. Tν Γηθαζηήξην παξαηήξεζε επίζεο ηελ 

αλαδπφκελε δηεζλή ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο, πνπ αλαγλσξίδεη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηελ 

ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο, ηελ ηαπηφηεηα θαη 

ηνλ ηξφπν δσήο, φρη κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
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κεηνλνηήησλ, αιιά θαη γηα ην ζθνπφ ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

σο αμίαο ζε φιε ηελ θνηλσλία
188

. 

Γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα ζεηηθά κέηξα αλαγλσξίδνληαλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ζηίβν κφλν ζε επίπεδν ζρέζεσλ κεηαμχ θχισλ ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο
189

. ηελ Έλσζε, νη Οδεγίεο γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα θαη ηελ 

ηζφηεηα ζηελ απαζρφιεζε πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα ζεηηθήο δξάζεο. Σν άξζξν 5 

θαη ην άξζξν 7 αληίζηνηρα πξνβιέπνπλ φηη «Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ε πιήξεο 

ηζφηεηα, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ ή 

λα ζεζπίζνπλ εηδηθά κέηξα κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηελ αληηζηάζκηζε 

κεηνλεθηεκάησλ». Οη δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ βαζίδνληαη ινηπφλ ζηε δηαπίζησζε πσο 

ε «ηππηθή ηζφηεηα» κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άληζα απνηειέζκαηα. Χζηφζν, ελψ νη 

Οδεγίεο απαγνξεχνπλ ξεηά ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο δηαθξίζεηο, εληφο ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπο, δελ ππνρξεψλνπλ ξεηά ηα θξάηε κέιε ζε ζεηηθή δξάζε. Δπηπιένλ ε 

Οδεγία 2000/78/ΔΚ πεξηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ζεηηθψλ δξάζεσλ «ζηελ ππφ 

ζηελή έλλνηα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα», 

απνθιείνληαο ξεηψο ηελ εθαξκνγή ηεο ζε κηα ζεηξά απφ θξίζηκα πεδία ζηα νπνία ζα 

κπνξνχζε λα έρεη θαηεμνρήλ εθαξκνγή ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο
190

. 

Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη επίζεο, αλαγλσξίζεη πσο γηα λα 

επηηεπρζεί ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ
191

, ζα πξέπεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα 

πηνζεηνχληαη κέηξα πνπ πξνρσξνχλ παξαπέξα απφ ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη ε ζεηηθή δξάζε κπνξεί λα είλαη θαηάιιειε. Έηζη, ην Γηθαζηήξην απνδέρεηαη ηε 

ζεηηθή δξάζε κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο αλ θαη ην ίδην θξίλεη ηηο 

αθξηβείο παξακέηξνπο ηνπ πφηε απηή είλαη επηηξεπηή
192

, πξνζπαζφληαο λα κελ 

επηηξέςεη ηελ ππέξβαζε ηεο αξρήο ηεο «δηθαηνζχλεο» (fairness)
193

. 
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Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο δηαηάμεσλ ζηα εζληθά δίθαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο «ζεηηθήο δξάζεο», 

κε ηελ πειηνςεθία ηνπο λα βαζίδνληαη ζηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ψζηε 

λα εηζάγνπλ εμαηξέζεηο ζηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο. πρλά, ηα δηθαζηήξηα 

αληηκεησπίδνπλ ηελ «πξνηηκεζηαθή κεηαρείξεζε» φρη σο κία μερσξηζηή κνξθή 

δηάθξηζεο, αιιά σο κία εμαίξεζε απφ ηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, 

δειαδή ελψ γίλεηαη δεθηφ πσο πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκφ ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο 

«ελψπηνλ ηνπ λφκνπ», ν πεξηνξηζκφο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ιφγσ ηεο επηηαθηηθήο 

αλάγθεο εμάιεηςεο ελφο πξνυπάξρνληνο κεηνλεθηήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ππνεθπξνζψπεζε θάπνησλ επάισησλ νκάδσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο
194

. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηε θχζε θαη ηελ νπζία ηεο ζεηηθήο 

δξάζεο πνπ εθαξκφδεηαη ππφ ηηο Οδεγίεο. Απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γίλεηαη μεθάζαξν πσο ε εθαξκνγή κίαο ζεηηθήο δξάζεο ζα πξέπεη λα 

απνηειεί ην ηειεπηαίν «θαηαθχγην» ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ εκπέδσζε ηεο αξρήο 

ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πσο φια ηα άηνκα 

θξίλνληαη αληηθεηκεληθά θαη δίθαηα. πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ηα 

ζεηηθά κέηξα δελ δηακνξθψλνπλ κία λέα εθδνρή πεξί ηζφηεηαο, νχηε ελδπλακψλνπλ 

κία απφ ηηο πθηζηάκελεο εθδνρέο, δεδνκέλνπ φηη ζπληζηνχλ κέζν θαη φρη ζθνπφ ηεο 

ηζφηεηαο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ζεκεηψλεηαη φηη «ηα ζεηηθά κέηξα δελ απνηεινχλ 

ζπληζηακέλε πνπ αλαπξνζδηνξίδεη ηε θπζηνινγία ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο, αιιά πεξηζζφηεξν κία απφθιηζε απφ απηήλ, ηελ νπνία ε ίδηα ε έλλνκε ηάμε 

απνδέρεηαη θαη ελζαξξχλεη. πλεπψο ν λνκνζέηεο δελ έρεη απεξηφξηζηε δηαθξηηηθή 
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επρέξηα γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ αιιά δεζκεχεηαη απφ ηα ίδηα ηα φξηα ηεο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο»
195

.  

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο κίαο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηε ζεηηθή θαη ελεξγφ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο 

έγθεηηαη θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, 

επαηζζεηνπνίεζεο, αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, θαηάξηηζεο θαη πξφζβαζεο ζηε 

δηθαηνζχλε θιπ. πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εγγχεζε ηεο νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο θαη 

ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ
196

. Δθηφο απφ ηελ ιήςε ζεηηθψλ 

κέηξσλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε επλνεί επίζεο ηελ επέθηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

«ελζσκάησζεο» (mainstreaming) απφ ηνλ ηνκέα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ζηνλ 

ηνκέα σλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ζε 

νκάδεο αηφκσλ πνπ ππήξμαλ καθξνρξφληα ζχκαηα θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

δελ είραλ πξφζβαζε ζηηο ίδηεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο
197

. ηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο λενιαίαο ε Δπξσπατθή Έλσζε επηρεηξεί λα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο θαη ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ
198

.  

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε δηεπξπκέλε 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ε αλάγθε λα ζρεδηαζηεί ζπλεθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ησλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ ζηελ θνηλσλία 

θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο ε πεξίπησζε ησλ Ρνκά. Ζ Δπηηξνπή έρεη 

επαλεηιεκκέλσο επηζεκάλεη ηηο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηλφηεηεο ησλ 

Ρνκά ζηα θξάηε κέιε, ηηο ππνςήθηεο ρψξεο θαη ηηο ππφ πξνζρψξεζε ρψξεο. 

Αμηφινγα πνζά ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπξνζζέησο, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα 

αληαπνθξηζεί κε θαηάιιειν ηξφπν ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ, ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ κεηνλνηήησλ πνπ θαηάγνληαη απφ κεηαλάζηεο θαη άιισλ νκάδσλ 

κεηαλαζηψλ κε κία επξεία ζεηξά εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 

                                                 
195

 Γεξαπεηξίηεο Γ., φ.π., ζει. 32 θαη 396-397. Ο ζπγγξαθέαο ηππνινγεί ηα ζεηηθά κέηξα αλάινγα κε 

δηάθνξεο κεηαβιεηέο, φπσο ηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο, ηε δηάξθεηά ηνπο, ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηνπο, 

ηηο σθεινχκελεο νκάδεο, ηελ αληαλαθιαζηηθή επελέξγεηα ζηηο δεκηνχκελεο νκάδεο,θα. Βι. 

Γεξαπεηξίηεο Γ., φ.π., ζει. 10-17. 
196

 Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ην πξφγξακκα PROGRESS γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ηε πξσηνβνπιία EQUAL  
197

 Βι. γηα παξάδεηγκα Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο- ρέδην δξάζεο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, COM (1998) 

183 ηειηθφ. 
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 Βι. πεξηζζφηεξα Rees T., Mainstreaming Equality in the European Union, Education, Training and 

Labour Market Policies, Routledge, London, New York 2006. 
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κέζσλ
199

. Σέινο, ην 2007 αλαθεξχρζεθε «Έηνο ίζσλ επθαηξηψλ» κε ζηφρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηα πιενλεθηήκαηα κίαο δίθαηεο θαη 

αιιειέγγπαο θνηλσλίαο θαη ηελ πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ λννηξνπηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνθαινχλ δηαθξίζεηο, θαζψο 

θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην λφκν. ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζηφρνπο ηνπ Έηνπο ίζσλ επθαηξηψλ 

εληάζζεηαη θαη ε ζεηηθή πξνβνιή ηεο πνιπκνξθίαο θαη ε πξνβνιή ηεο ζεηηθήο 

ζπκβνιήο πνπ θάζε άηνκν, αλεμαξηήησο θχινπ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο θαη γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

κπνξεί λα παξέρεη ζηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο
200

. 

Χο «εχινγε πξνζαξκνγή» ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε 

ελφο ρψξνπ θαη ε πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ ελφο ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεηαη δίθαηε ρξήζε ηνπ απφ έλα άηνκν, κε βάζε κία απνδεδεηγκέλε αλάγθε ηνπ. 

Δχινγεο πξνζαξκνγέο έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ζξεζθεπηηθνχο, πνιηηηζκηθνχο, 

αθαδεκατθνχο ή εξγαζηαθνχο ιφγνπο, ελψ ζπρλά επηβάιινληαη δηα λφκνπ. Κάζε 

θξάηνο εθαξκφδεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα επιφγσλ πξνζαξκνγψλ
201

. 

ηελ Οδεγία γηα ηελ Ηζφηεηα γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

εξγαζία, ην θαζήθνλ παξνρήο «εχινγεο κέξηκλαο» ή «εχινγεο πξνζαξκνγήο» γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απνηειεί κία κνξθή «ζεηηθήο ππνρξέσζεο» γηα ηνπο 

εξγνδφηεο, πνπ απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο έθθαλζεο ηεο ηζφηεηαο πνπ απαηηεί 

ηελ «δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε, νπζησδψο δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ». Τπφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ινγηθή ε άξλεζε παξνρήο «εχινγεο κέξηκλαο» ζηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο πνιχ ζπρλά «κεηαθξάδεηαη» σο έκκεζε δηάθξηζε
202

. 
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«Δχινγε πξνζαξκνγή ζεκαίλεη αλαγθαία θαη θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγέο νη νπνίεο δελ 

επηβάιινπλ δπζαλάινγν ή αδηθαηνιφγεην βάξνο, φπνπ ρξεηάδεηαη ζε κία εηδηθή πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ 
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 Οδεγία 2000/78/ΔΚ άξζξν 5: «Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη 

πξνζψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, πξνβιέπνληαη εχινγεο πξνζαξκνγέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εξγνδφηεο 

ιακβάλεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
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Δπηπιένλ, ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ, νξίδεηαη φηη δελ 

ζπληξέρεη δηάθξηζε φηαλ «γηα ηα πξφζσπα κε θάπνην κεηνλέθηεκα, ν εξγνδφηεο ή θάζε 

πξφζσπν ή νξγαληζκφο ππνρξενχηαη, δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, λα ιάβεη 

θαηάιιεια κέηξα, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελ 

ιφγσ δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή». πλεπψο, ε πξφβιεςε εχινγεο κέξηκλαο ζα 

κπνξνχζε λα ελλνεζεί σο πεξηνξηζκφο ή εμαίξεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηππηθήο 

ηζφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νπζηαζηηθή ηζφηεηα θαη λα αληηκεησπηζζνχλ 

ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο έιιεηςήο ηεο.    

Ζ ινγηθή ηεο εχινγεο κέξηκλαο εληάζζεηαη ζηελ ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή 

πεξί ηζφηεηαο ζπλδεφκελε θπξίσο κε ηελ απαγφξεπζε ησλ έκεζζσλ δηαθξίζεσλ. ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ, ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο Poiares Maduro έθξηλε φηη «Η απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ απηψλ ζπλδέεηαη ζηελψο κε ηελ ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηψλ λα ζπλδξάκνπλ 

ηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο ιακβάλνληαο κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ ηηο επηβαξχλνπλ 

ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε άιια πξφζσπα, ή πξνζαξκφδνληαο ζπλαθψο ηηο πξαθηηθέο 

ηνπο. Δπνκέλσο, ελψ ε απαγφξεπζε άκεζεο δηάθξηζεο θαη παξελφριεζεο ιεηηνπξγεί δηά 

ηνπ απνθιεηζκνχ (απνθιείνληαο ηε δπλαηφηεηα ηνπ εξγνδφηε λα επηθαιεζηεί νξηζκέλνπο 

ιφγνπο), γηα ηελ απαγφξεπζε έκκεζεο δηάθξηζεο, ππφ ην πξίζκα απηφ, ιακβάλνληαη 

ππφςε νξηζκέλα ζηνηρεία (επηβάιινληαο ζηνλ εξγνδφηε λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα 

πξνζαξκφδεη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα»
203

. 

πλεπψο ζην επξσπατθφ δίθαην ε «εχινγε κέξηκλα» εκθαλίδεηαη κε δηηηή 

εξκελεία: αθελφο ε πξφβιεςή ηεο απνηειεί εμαίξεζε ηνπ επξσπατθνχ λφκνπ 

                                                                                                                                            
αληηζηαζκίδεηαη επαξθψο κε κέηξα ιακβαλφκελα ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο κέινπο ππέξ 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο». ηελ Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 2
εο

 Ηνπιίνπ 2008 γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζψπσλ αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, αλαθέξεηαη μεθάζαξα πσο «Η άξλεζε εχινγσλ 

πξνζαξκνγψλ ζεσξείηαη κνξθή δηαθξίζεσλ. Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηε χκβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ζπλάδεη κε ηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ. Οξηζκέλεο δηαθνξέο 

κεηαρείξηζεο ιφγσ ειηθίαο κπνξεί λα είλαη ζχλλνκεο, εάλ δηθαηνινγνχληαη απφ ζεκηηφ ζθνπφ θαη ηα κέζα 

επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζθνπνχ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία (δνθηκή αλαινγηθφηεηαο). ηηο ηζρχνπζεο 

νδεγίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ επηηξέπνληαλ εμαηξέζεηο φζνλ αθνξά ηελ απαγφξεπζε ησλ 

άκεζσλ δηαθξίζεσλ εάλ ππήξραλ «νπζηαζηηθέο θαη θαζνξηζηηθέο επαγγεικαηηθέο πξνυπνζέζεηο», 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο θαη, ζην πιαίζην ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, σο πξνο ηελ 

πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Αλ θαη ε παξνχζα πξφηαζε δελ θαιχπηεη ηελ απαζρφιεζε, ζα 

ππάξμνπλ δηαθνξέο κεηαρείξηζεο ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 νη νπνίεο πξέπεη λα 

επηηξέπνληαη. Ωζηφζν, ελψ νη εμαηξέζεηο πξνο ηε γεληθή αξρή ηεο ηζφηεηαο ζα πξέπεη λα νξίδνληαη 

απζηεξά, απαηηείηαη λα εμεηάδνληαη δηπιά ν δηθαηνινγεκέλνο ζθνπφο θαη ν αλαινγηθφο ηξφπνο επίηεπμήο 

ηνπ (δει. κε έλαλ ηξφπν πνπ ζα δεκηνπξγεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο δηαθξίζεηο)». Πξφηαζε νδεγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 2
εο

 Ηνπιίνπ 2008 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζψπσλ 

αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

COM(2008) 426 ηειηθφ. 
203

 ΓΔΚ, C-303/06, Coleman θαηά Attridge Law θαη Steve Law, Πξνηάζεηο Γεληθνχ Δηζαγγειέα Poiares 

Maduro, πιινγή 2008, ζει. I-5603.  
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απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, αθεηέξνπ ε άξλεζή ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη έκκεζε 

δηάθξηζε. Ο ηξφπνο γξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ εξγαζία 

θαη ηελ απαζρφιεζε δείρλεη φηη ε πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  δίλεη έκθαζε 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εχινγεο πξνζαξκνγήο αιιά θαη ζηνλ αηνκηζηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο πξνζέγγηζεο εθφζνλ αλαθέξεηαη ζε «αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε». 

πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ Οδεγία γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ εξγαζία θαη ηελ 

απαζρφιεζε πξνβιέπεη ξεηά ηε δπλαηφηεηα εχινγεο πξνζαξκνγήο κφλν γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία. Δξσηήκαηα ινηπφλ πξνθχπηνπλ γηα ην εάλ ε λνκνζεζία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ηζφηεηα ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη ηελ ππνρξέσζε εχινγεο πξνζαξκνγήο ζηε βάζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ ή εζλνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ. Μία ηέηνηα πξννπηηθή 

εγείξεη αληηθάζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο, ην εχξνο ηεο αιιά θαη ηα 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ή εληάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πξνζαξκνγή ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

άζθεζε ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζην 

σξάξην άιισλ ππαιιήισλ πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο 

πξνζθέξνληαο εζεινληηθή εξγαζία ζε κηα κε-θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ή ζε έλα 

πνιηηηθφ θφκκα
204

. 

Παξά ηηο ελζηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη, ε πξνζπάζεηα ηεο εχινγεο 

πξνζαξκνγήο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ θπξίσο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζπρλά ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή 

πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο. ηηο ΖΠΑ ν Σίηινο VII ηνπ Νφκνπ Πνιηηηθψλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ l964 (Civil Rights Act) πνπ απαγνξεχεη ζηνπο εξγνδφηεο λα 

πξνβαίλνπλ ζε δηαθξίζεηο θαηά πξνζψπσλ ιφγσ ηεο ζξεζθείαο ηνπο, ηξνπνπνηήζεθε 

ην 1972 ψζηε λα πεξηιακβάλεη αλάινγε ππνρξέσζε γηα ηνλ εξγνδφηε. πγθεθξηκέλα, 

ν Σίηινο VII πξνβιέπεη φηη ν εξγνδφηεο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε εχινγεο 

πξνζαξκνγέο γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

                                                 
204

 Vickers L., Religion and Belief Discrimination in Employment - the EU law, European Commission, 

Directorate-General for Employment, Social Affairs, and Equal Opportunities, Office for Official 

Publications of the European Communities, Luxembourg 2006, ζει. 20, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
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εθηφο αλ θάηη ηέηνην ζα πξνθαινχζε «δπζαλάινγε επηβάξπλζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγνδφηε»
205

. 

Οη αμηψζεηο γηα εχινγε πξνζαξκνγή πνηθίινπλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα ρξεηαζηεί κηα ηδηαίηεξε κέξα θάζε ρξφλν γηα κηα ζξεζθεπηηθή 

γηνξηή
206

 ή λα απφζρεη απφ ηελ εξγαζία ην άββαην ή λα θνξά ζξεζθεπηηθή 

πεξηβνιή
207

, ή λα ηνπ δηαηίζεηαη έλαο ρψξνο γηα λα πξνζεπρεζεί, ή λα ηνπ δηαηίζεηαη 

εηδηθή δηαηξνθή
208

 θα. Ο εξγνδφηεο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα πξνζαξκφζεη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα αληαπνθξηζεί ζε 

απηέο ηηο ζξεζθεπηηθέο ππνρξεψζεηο, γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη ζε 

έλαλ ππάιιειν λα εξγάδεηαη πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε γηα λα 

κπνξέζεη λα απνρσξήζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ λσξίο ηελ Παξαζθεπή θαη λα κελ 

παξεπξεζεί ζηελ εξγαζία ηνπ ην άββαην ή λα κεηψζεη ηηο κέξεο ησλ δηαθνπψλ ηνπ 

ππαιιήινπ
209

. 

Γηα λα απνδείμεη έλαο εξγαδφκελνο φηη έρεη παξαβηαζηεί ην δηθαίσκά ηνπ γηα 

εχινγε πξνζαξκνγή ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη έρεη κηα θαιή ηε πίζηε (bona fide) 

ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε θάπνηεο εξγαζηαθέο 

απαηηήζεηο, φηη ελεκέξσζε ηνλ εξγνδφηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχγθξνπζε θαη φηη ν 

εξγνδφηεο πξνέβε ζε αξλεηηθέο ελέξγεηεο (πρ. απφιπζε) ιφγσ ηεο άξλεζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ν εξγνδφηεο γηα λα απνθχγεη ηελ επζχλε ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη 

πξνζέθεξε κία εχινγε πξνζαξκνγή ή φηη κεηά απφ θαιφπηζηε πξνζπάζεηα δελ 

θαηάθεξε λα πξνζθέξεη κηα εχινγε πξνζαξκνγή πνπ λα κελ επηθέξεη δπζαλάινγε 

επηβάξπλζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ 

ΖΠΑ απνθάλζεθε φηη ε «δπζαλάινγε επηβάξπλζε» έρεη ηελ έλλνηα φηη ν εξγνδφηεο 

δελ ρξεηάδεηαη λα επηβαξχλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην ειάρηζην θφζηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ εξγαδνκέλσλ
210

. Χζηφζν ε 

επηβάξπλζε ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθή θαη φρη ππνζεηηθή
211

. 
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ηνλ Καλαδά, ην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ Καλαδηθνχ Υάξηε Γηθαησκάησλ θαη 

Διεπζεξηψλ έρεη εξκελεπζεί φηη πεξηιακβάλεη θαη ην θαζήθνλ εχινγεο πξνζαξκνγήο 

εθφζνλ «δελ απνθιείεη νπνηνδήπνηε λφκν, πξφγξακκα ή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελφ ηε βειηίσζε ησλ φξσλ ησλ κεηνλεθηνπζψλ αηφκσλ ή ησλ νκάδσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αδηθνχληαη ιφγσ ηεο θπιήο, εζληθή ή εζληθή 

πξνέιεπζε, ρξψκα, ζξεζθεία, θχιν, ειηθία ή δηαλνεηηθή ή θπζηθή αληθαλφηεηα», εθηφο 

αλ ε πξνζαξκνγή επηθέξεη δπζαλάινγν βάξνο ζηνλ εξγνδφηε. Δπηπιένλ, ν Καλαδηθφο 

Νφκνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ 1977 πξνβιέπεη ζην άξζξν 2 φηη «Ο ζθνπφο 

ηεο παξνχζαο πξάμεο ηελ αξρή φηη φια ηα άηνκα επθαηξίεο ίζεο κε ηα άιια άηνκαθαη λα 

είλαη ζε ζέζε θαη επηζπκνχλ λα έρνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ππφ κέξηκλα, ζχκθσλα κε ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο κέιε ηεο θνηλσλίαο». Ο φξνο «εχινγε 

πξνζαξκνγή» εηζήρζε κε ηελ λνκνινγία ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ππφζεζε O'Malley and Ontario Human Rights Commission v. Simpsons-Sears, φπνπ 

ην Γηθαζηήξην έθξηλε πσο ε άξλεζε ηνπ εξγνδφηε λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηηο εξγαζηαθέο βάξδηεο αλάινγα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ εξγαδνκέλνπ απνηέιεζε δηάθξηζε
212

. 

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο  Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ζε θάπνην άξζξν, εηδηθά ζην άξζξν 9 πεξί ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο
213

, 

ε ππνρξέσζε γηα εχινγε πξνζαξκνγή. Δπηπιένλ ε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δελ ππαγνξεχεη θάπνηα αλάινγε 

ππνρξέσζε. Παξά ην γεγνλφο φηη ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο 

πξνζηαηεχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο, ην δήηεκα θαηά πφζνλ ηα 

δηθαηψκαηα ηεο χκβαζεο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα κέζα ν ρψξνο εξγαζίαο επίδηθε 

ζην πιαίζην ηεο λνκνινγίαο, θαη ην Γηθαζηήξην δελ έρεη εθαξκφδεη κία ζπλεπή άπνςε 

γηα ην ζέκα απηφ. Ζ παξαδνζηαθή άπνςε είλαη φηη ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο 

ζξεζθείαο δελ εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε χκβαζε δελ 

θαιχπηεη ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε. Ζ δπλαηφηεηα λα αθήζεη θάπνηνο ηε 

δνπιεηά ηνπ ζεσξείηαη επαξθήο πξνζηαζία. Έηζη, ζηελ ππφζεζε Stedman v. the 
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United Kingdom, πνπ αθνξνχζε ηελ απφιπζε ππαιιήινπ ιφγσ άξλεζεο εξγαζίαο ηηο 

Κπξηαθέο, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη δελ ππήξρε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 9, θαζψο ν 

εξγαδφκελνο ήηαλ ειεχζεξνο λα παξαηηεζεί
214

. Χζηφζν, ζηελ ππφζεζε Thlimmenos v. 

Greece, αληρλεχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ θαζήθνληνο ηεο εχινγεο πξνζαξκνγήο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβηβαζηνχλ νη ζπγθξνχζεηο πνπ γέλληνπληαη απφ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα
215

.   

Κάπνηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ εηζάγεη ζπγθεθξηκέλεο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο εχινγεο πξνζαξκνγήο γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Ηζπαλία έρνπλ ππνγξαθεί πκθσλίεο πλεξγαζίαο κε αξθεηέο 

ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, φπσο ηελ Δπαγγειηθή, ηελ Δβξατθή θαη ηε 

Μνπζνπικαληθή, πνπ εμαζθαιίδνπλ εχινγεο πξνζαξκνγέο γηα δηαθνξεηηθέο κέξεο 

αλάπαπζεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο θαη δηαθνξεηηθέο κέξεο 

αξγίαο γηα ζξεζθεπηηθέο ενξηέο
216

. 

 

1.1.2.2. Πξνο κία πην πεξηεθηηθή έλλνηα ηεο ηζόηεηαο 

 

Λφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ εζσηεξηθή 

δπλακηθή ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, φιεο νη θαλνληζηηθέο ιχζεηο θαη ηα λνκηθά κέζα 

ρξεηάδνληαη ζπλερή αλαπξνζαξκνγή θαη επαλεμέηαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

κνλνδηάζηαηεο θαη ζηαηηθέο ξπζκίζεηο είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα εθαξκνζηνχλ. Μηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αιιά αιιειέλδεησλ ελλνηψλ ηεο ηζφηεηαο ζα 

κπνξνχζε λα πξνθξίλεη κηα λέα γεληά ηζφηεηαο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ πξνζαξκνγή 

θαη ζηελ αιιαγή. 

ηα λνκηθά ζπζηήκαηα αξθεηψλ θξαηψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

αληίιεςε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αξρήο κε δηάθξηζεο έρεη ππνζηεί κία 

ζεκαληηθή εμέιημε απφ ηελ αξρηθή έλλνηα ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο σο δηθαίσκα κε 

αξλεηηθφ πεξηερφκελν, πνπ λνείηαη πξσηίζησο σο ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ. ε 

νξηζκέλα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά λνκηθά ζπζηήκαηα, νη «πνιηηηθέο ηαπηφηεηαο» 
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έρνπλ νδεγήζε ζηε ξαγδαία εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηζφηεηαο θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο κε λνκηθέο έλλνηεο, νξηζκνχο, πξνζεγγίζεηο θαη λνκνινγία, πνπ 

επηρεηξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν
217

. 

Οη επηθξηηέο ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ έρνπλ αληέηεηλεη φηη απηή ε 

πξνζπάζεηα ηεο αλαγλψξηζεο πνπ νδήγεζε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ «θαλφλα θαη ηεο 

απαιιαγήο», φρη κφλν απνζπά ηελ πξνζνρή απφ ηνλ αγψλα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ηζφηεηα, αιιά «ζηαηηθνπνηεί» ηηο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο πνπ αλαπφθεπθηα 

ππφθεηληαη ζε ζπλερείο αιιαγέο θαη σο εθ ηνχηνπ ππνλνκεχεη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ 

νκάδσλ. πσο ζεκεηψλεηαη ε «έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πνιηηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ, θαη νδεγεί ζε 

ππεξπξνζήισζε ζηελ ηαπηφηεηα ησλ νκάδσλ, εληζρχνληαο ηελ ηάζε απηψλ ησλ 

νκάδσλ ζε απνθιεηζκφ ησλ κε κπεκέλσλ
218

.   

Δίλαη δχζθνιν λα παξαγλσξηζηεί ην γεγνλφο πσο θάζε θνηλσλία δηέπεηαη απφ 

κία ηζηνξηθά δηακνξθσκέλε πνιηηηζκηθή δνκή πνπ θαζνξίδεη ηελ αγσγή ηεο δεκφζηαο 

δσήο. Σν πεξηερφκελν ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί, επηηάζζεη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηηζκηθψλ 

κεηνλνηήησλ. Χζηφζν, νη πξνζαξκνγέο απηέο έρνπλ σο φξην ηνλ θίλδπλν ηεο 

απψιεηαο ηεο ζπλνρήο ηεο θνηλσλίαο, ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηεο αθφκα θαη ηελ 

αληίζηαζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ε Κπξηαθή ζεσξείηαη κέξα 

αξγίαο, γεγνλφο πνπ ηνπνζεηεί ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζε δπζκελέζηεξε ζέζε, νη 

νπνίνη δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλνηηθή πξνζεπρή ηεο Παξαζθεπήο. 

Παξά ην γεγνλφο πσο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ, θαη‘ επηηαγή ηεο αξρήο ηε ηζφηεηαο, νη 

αλάινγεο πξνζαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ε αληζφηεηα, είλαη δχζθνιν λα 

αιιάμνπλ νη θπξηαξρνχζεο πνιηηηζκηθέο δνκέο, δειαδή λα θαζνξηζηεί θαη ε 

Παξαζθεπή σο εκέξα αξγίαο, ρσξίο θνηλσληθφ ή νηθνλνκηθφ θφζηνο
219

.   

Αληί ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ «θαλφλα θαη ηεο απαιιαγήο» πξνηείλεηαη σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε λα εληνπηζζεί θάπνηα ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθή ελαιιαθηηθή κνξθή 

ηνπ λφκνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη, 

πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα ζηα κέιε ηεο ζξεζθεπηηθήο ή πνιηηηζηηθήο κεηνλφηεηαο φ, 

ηη είλαη πην ζεκαληηθφ γηα απηνχο.  πλδπάδνληαο ινηπφλ ηηο θπξηψηεξεο ζπληζηψζεο 

ηεο ηζφηεηαο, είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη έλα λέν ζρήκα ην νπνίν πξνθξίλεη ηελ 
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«εχινγε πξνζαξκνγή» λφκσλ, πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ 

ππφςε νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ, φρη ζε αηνκηθή θαη 

ad hoc βάζε αιιά ζε ζεζκηθφ επίπεδν. πλεπψο, ε πξνζέγγηζε ηεο «πξνζαξκνγήο 

ηνπ θαλφλα» εληάζζεη ηηο πνιηηηζκηθέο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθαξκνγήο ησλ λφκσλ επηρεηξψληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ 

απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη κία 

δνκηθή θαη λνκηθή δηαδηθαζία «εζσηεξίθεπζεο» ησλ δηαθνξψλ θαη φρη αλνρήο ησλ σο 

δηαθξηηψλ θαη μερσξηζηψλ εληφο ησλ θνηλσληθψλ/λνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, ζην παξάδεηγκα ηεο Κπξηαθήο σο κέξα αξγίαο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο 

πνιηηηζκηθήο δνκήο κίαο θνηλσλίαο πνπ ηνπνζεηεί ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζε 

δπζκελέζηεξε ζέζε, πξνθξίλεηαη σο ιχζε ε θαζηέξσζε επέιηθησλ σξαξίσλ γηα φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κε πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία ηελ 

εκέξα ηεο Παξαζθεπήο. Έηζη, ην κέηξν δελ εθαξκφδεηαη ζηε βάζε ηεο ηδηφηεηαο 

κέινπο ζε κία ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή νκάδα, αιιά σο έλα γεληθφ δηθαίσκα 

ηήξεζεο ζξεζθεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ, δειαδή, ζηε βάζε ηεο παξαρψξεζεο ησλ 

ίδησλ δηθαησκάησλ ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο
220

. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ηζφηεηαο φπσο 

πεξηγξάθεηαη είλαη πάληα λνκηκνπνηεκέλε κέζσ ησλ θνηλψλ δηθαησκάησλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ ηζαγέλεηα θαη φρη κέζσ ηεο εηδηθήο κεηαρείξηζεο, εθφζνλ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή θνηλψλ θνηλσληθψλ αγαζψλ.   

Ζ λέα ζχιιεςε ηεο ηζφηεηαο, απνηειεί «κεηεμέιημε» ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ελλνηψλ, ηηο νπνίεο σζηφζν δελ θαηαξγεί. Δληάζζεηαη θαη αιιεινζπλδέεηαη κε ηηο 

ήδε πθηζηάκελεο πξνθξίλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ κεηαζηξνθή ηνπ βάξνπο ζηελ 

αλαγθαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ηεο δνκηθήο αληζφηεηαο κε ηα θαηάιιεια κέζα πνπ 

επηηάζζεη ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηζφηεηαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο 

ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζε έλα πιαίζην πνιηηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ 

ζπζρεηηζκψλ ψζηε λα κελ αγλνεί ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Μία ζεψξεζε απηνχ ηνπ 

ηχπνπ είλαη ζπκβαηή θαη κε ηελ πηπρή ηεο ηζφηεηαο πνπ επηηάζζεη ηελ «ηζφηεηα 

έλαληη ηνπ λφκνπ», ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ «θαλφλα θαη ηεο απαιιαγήο» 

πνπ ηελ πεξηνξίδεη, εθφζνλ ε ηειεπηαία εμαηξεί θάπνηεο πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο απφ 

ηελ ίζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Δμάιινπ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ θαη ηεο 

ίζεο πξνζηαζίαο ηνπ λφκνπ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ππφ έλα πνιηηηζκηθά επαίζζεην 
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πξίζκα
221

. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηεο ηζφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ πιεξέζηεξε 

δπλαηή «αλαγλψξηζε» θαη αλαβάζκηζε αμίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ θαη φρη 

απιή αλνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ε απηή ηελ αληίιεςε ηεο ηζφηεηαο, ε απνηπρία 

παξαρψξεζεο ηεο δένπζαο ζεκαζίαο ζηηο δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο απνηειεί 

απηφκαηα κία κνξθή αληζφηεηαο θαη δηάθξηζεο. πλεπψο, ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία 

γίλεηαη ε ιέμε θιεηδί γηα ηε δεκφζηα ηάμε
222

. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνηείλνληαη ηξία βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αμηψζεσλ πνπ εγείξνληαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο ήηνη: 1. 

Ζ χπαξμε απνδείμεσλ φηη δηαθπβεχνληαη νπζηψδεηο πηπρέο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο ρσξίο ηελ απνδνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αμίσζεο 

(πξνυπφζεζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο). Ζ πξνυπφζεζε απηή ζεκαίλεη φηη κία αμίσζε γηα 

ηελ αλαγλψξηζε κηαο πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο εμεηάδεηαη σο πξνο ην πφζν θεληξηθή 

θαη νπζηαζηηθή είλαη γηα ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο θαη 

ζπλεπψο ε κε αλαγλψξηζε ζπλεπάγεηαη ζνβαξή δηαθηλδχλεπζε θαη φρη απιή 

ελφριεζε. Γηα απηφλ ην ιφγν, ηα εζληθά θαη δηεζλή θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ζα 

πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ αξθεηά επέιηθηα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πξνυπφζεζεο ηεο δηαθηλδχλεπζεο θαη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο εμέηαζεο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ αμηψζεσλ. 2. Ζ πξαθηηθή ιακβάλεη ρψξα κέζσ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ, 

πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ θνηλσληψλ (πξνυπφζεζε ηεο εγθπξφηεηαο), πνπ 

εξκελεχεηαη σο ε εμέηαζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ κία πνιηηηζκηθή πξαθηηθή έγηλε κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κίαο 

νκάδαο θαη δηαηεξείηαη απφ απηήλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππ‘ φςηλ νη εληφο ηεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ ηνλ 

νπνίνλ θαζνξίδεηαη ε ζεκαζία κηαο πξαθηηθήο, γηα παξάδεηγκα κέζσ δεκνθξαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ή κέζσ πηεζηηθήο θαηήρεζεο. Σέινο, 3. ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, δελ 

ζα πξέπεη λα εθζέηεη ηνπο αλζξψπνπο ζε θίλδπλν ή επηθίλδπλε βιάβε (πξνυπφζεζε 

ηεο αζθάιεηαο). Αλ θαη είλαη αξθεηά ακθηιεγφκελνο ν θαζνξηζκφο ηεο «βιάβεο» ή ν 

«θίλδπλνο βιάβεο», νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα βιάβεο ζα κπνξνχζε λα κεηξηαζηεί κε 

ηε ζέζπηζε εγγπήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν θίλδπλνο ζξεζθεπηηθψλ απζαηξεζηψλ 

κπνξεί λα κεηξηαζηεί απνθαζηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ 
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παξαθνινχζεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη άλζξσπνη θαηαλννχλ ηελ 

επηινγή ηνπο θαη φηη ζπλαηλνχλ  ζε απηέο
223

. 

Οη πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο έλα ηζρπξφ πξφηππν γηα λα 

εθηηκεζεί ν δίθαηνο ραξαθηήξαο ησλ δεκφζησλ αμηψλ αιιά θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε νκάδεο βιέπνπλ σο ζεκαληηθφ γηα απηνχο. Οη 

πξνυπνζέζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ αμηψζεσλ ζηε βάζε 

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη ν θίλδπλνο 

θαηάρξεζήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο απφ αζέκηηνπο ηζρπξηζκνχο ζρεηηθά κε ην ηη 

απνηειεί επηβιαβή πξάμε. Γηα παξάδεηγκα, ε θνηλφηεηα ησλ Φιακαλδψλ ζην Βέιγην, 

εηζήγαγε έλα δηάηαγκα αιιαγήο ηνπ λφκνπ πνπ επηηξέπεη ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ ζε 

θαιιχκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηα παξαδνζηαθά θέξεηξα, ιφγσ ηεο αλάγθεο ησλ 

Μνπζνπικάλσλ. Γειαδή, αληί ηεο εηζαγσγήο απαιιαγήο απφ ηνλ λφκν, 

απνθαζίζηεθε ε αιιαγή ηνπ λφκνπ. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ζθαγήο ησλ δψσλ, ε θνηλφηεηα ησλ Φιακαλδψλ δελ πξνρψξεζε ζε αιιαγή ηεο 

λνκνζεζίαο ή ζε εθρψξεζε απαιιαγήο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. Αλη‘ απηνχ, νη 

ηνπηθέο αξρέο θξνληίδνπλ γηα ηελ παξνρή πξνζσξηλψλ δαπέδσλ ζθαγήο παξάιιεια 

κε ηα αλαγλσξηζκέλα ζθαγεία, φπνπ ζα είλαη δπλαηή ε ζθαγή ησλ δψσλ κε έλα 

αλζξψπηλν θαη φρη ζθιεξφ ηξφπν ελψ παξάιιεια αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλάγθε 

ζεβαζκνχ ησλ κνπζνπικαληθψλ παξαδφζεσλ
224

 

Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ε ηζφηεηα σο απηφλνκε αξρή επηθέξεη αζήκαληα 

απνηειέζκαηα ζηελ νπζηαζηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ νπζηαζηηθψλ κεηνλεθηεκάησλ
225

. 

Χο εθ ηνχηνπ, έρεη αλαδπζεί κία πξνζέγγηζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο εληαζζφκελεο ζε 

έλα πιαίζην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κέζα απφ ην νπνίν ε αξρή ηεο ηζφηεηαο 

απνηειεί ηε λφξκα γηα ηελ εκπέδσζε πεξηζζνηέξσλ αμηψλ κε πην εκπινπηηζκέλν 

πεξηερφκελν. πσο ζεκεηψλεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία, ην άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ απνηειεί επηηνκή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. 

Δπηπιένλ, ε χκβαζε Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ ηνπ 

1995 πεξηιακβάλεη κία πινχζηα έλλνηα ηεο ηζφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πνιπκνξθία θαζψο θαη ηελ νκαδηθή/αηνκηθή δηάζηαζε 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Αμηνκλεκφλεπηε είλαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 

ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ««Σα Μέξε δεζκεχνληαη λα πηνζεηήζνπλ, εάλ 
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ζπληξέρεη ιφγνο, θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα πξναρζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο, πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή 

ηζφηεηα κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κηα εζληθή κεηνλφηεηα θαη εθείλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ πιεηνλφηεηα. Λακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο ηηο ηδηάδνπζεο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο», ελψ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 «Σα Μέξε δεζκεχνληαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα 

επηηξέςνπλ ζηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, θαζψο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο, φπσο ε ζξεζθεία, ε γιψζζα, νη παξαδφζεηο θαη ε πνιηηηζηηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά» θαη «ηα Μέξε απέρνπλ απφ θάζε πνιηηηθή ή πξαθηηθή πνπ έρεη ζηφρν ηελ 

αθνκνίσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο, ελάληηα ζηε ζέιεζή 

ηνπο θαη πξνζηαηεχνπλ ηα πξφζσπα απηά απφ θάζε πξάμε πνπ απνζθνπεί ζε ηέηνηνπ 

είδνπο αθνκνίσζε»
 226

. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε 

δηάθξηζεο εληφο ελφο πιαηζίνπ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αλάδεημε άιισλ ελλνηψλ θαη λνεκάησλ ηεο ηζφηεηαο πνπ ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ ηδέα ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαίλεηαη λα παξακεινχλ. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αμηνπξέπεηαο πνπ ζε απηφ ην πιαίζην έρεη σο ζηφρν 

λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ νηθνπκεληθφηεηα, ην αδηαίξεην, θαη ηε ζπλάθεηα φισλ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, φπσο λνείηαη ζήκεξα. Δπηθέξεη κία ζεσξεηηθή δηάθξηζε 

ησλ ελλνηψλ «ίζε κεηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ» θαη «κεηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ σο 

ίζνπο», πνπ δίλεη έκθαζε ζην δηθαίσκα ηεο ίζεο κέξηκλαο, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηνλ 

ζεβαζκφ
227

. Ζ «κεηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ σο ίζνπο» κεηαηνπίδεη ην επίθεληξν ηεο 

αλάιπζεο, ζην αλ νη ιφγνη γηα ηελ δηαθνξεηηθή ηνπο κεηαρείξηζε είλαη ζπλεπείο κε 

ηελ αξρή ηεο ίζεο κέξηκλαο θαη ζεβαζκνχ.  

Δπηπιένλ, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο αμίεο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο αληίιεςεο ηεο ηζφηεηαο ήηνη 

δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε, απνθαηαζηαηηθνί ζηφρνη, ζπκκεηνρή θαη αμηνπξέπεηα, ελψ ε 

αλάπηπμή ηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ζε έλα πεξηβάιινλ δηαιφγνπ, 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπκβηβαζκψλ
228

. Μία πξνζέγγηζε ηεο ηζφηεηαο ζηελ βάζε 

άιισλ αμηψλ δελ απνθιείεη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ έκθαζε γηα 
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παξάδεηγκα ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αηνκηθή αμία 

θπξίσο, ελδέρεηαη λα επηθέξεη απνηειέζκαηα κε ζπκβαηά κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε
229

.  

Ζ ζχλδεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κε ηελ αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, 

θαη ζεβαζκνχ σο ζεκέιην γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

φηη ε ηζφηεηα έρεη θαζνιηθή εθαξκνγή. Σέηνηεο αληηιήςεηο ηεο ηζφηεηαο παξέρνπλ 

κηα εζηθή βάζε πνπ δηαπεξλά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο
230

. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

δεκηνπξγεί ηε δπλαηφηεηα γηα κηα πην ζπγθξνηεκέλε θαη ιεηηνπξγηθή εθαξκνγή ηνπ 

δηθαίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ, ηαπηίδνληαο ηηο λνκηθή θαη πνιηηηθή νξνινγία γηα ηελ 

ηζφηεηα θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη εμαιείθνληαο θάζε ηερλεηή 

ελλνηνινγηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο.  

Ζ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο είλαη θνκβηθή γηα ηελ αλάδπζε ηεο 

λέαο γεληάο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Ζ αμηνπξέπεηα απνηειεί κία αμία αδηαθηινλίθεηε 

ηζρχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο επηρείξεκα πέξα απφ θάζε 

ακθηζβήηεζε. Δίλαη επίζεο κία δηθνξνχκελε έλλνηα, πνπ πεξηιακβάλεη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο γηα ην ηη ζπληζηά. Παξά ηελ αζάθεηα ηεο έλλνηαο, αξθεηά 

δηθαζηήξηα έρνπλ θαηαθχγεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επίθιεζή ηεο. Πξφθεηηαη γηα 

ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ζηε Γεξκαλία θαη ζε άιιεο ρψξεο, ελψ ζηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε απαγφξεπζε ηεο απάλζξσπεο θαη 

εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αξλεηηθή δηαηχπσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ αμηνπξέπεηα. Ννκνινγηαθά, ε αμηνπξέπεηα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη 

σο εθαιηήξην γηα κηα ζεηξά απφ δηθαηψκαηα. Δπηπιένλ, ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα 

νξίδεηαη σο θαηεπζπληήξηα αξρή ζε άιια ζπληάγκαηα θαη ζην δηεζλέο δίθαην ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
231

. 

Ζ λνκνινγηαθή δηαδηθαζία αλάδεημεο ηεο αμηνπξέπεηαο σο ππξήλα ηεο 

αλάιπζεο ηεο αξρήο ηζφηεηαο είλαη επίπνλε θπξίσο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαζνξηζκνχ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ηνπ λνήκαηφο ηεο ελψ έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή απφ ηελ 

                                                 
229

 Fredman S., Combating Racism with Human Rights, φ.π., ζει. 22 θαη 42-44. πσο ζεκεηψλεηαη ην 

άξζξν 14 θαζψο θαη ην Πξσηφθνιιν 12 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ ην θαζήθνλ γηα ζεηηθή δξάζε, ζε αληίζεζε γηα παξάδεηγκα κε ην Άξζξν 2 παξ. 2 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ. 
230

 Fredman S., Discrimination Law, φ.π., ζει. 18. 
231

 O' Connell R., The Role of Dignity in Equality Law: Lessons from Canada and South Africa, 

International Journal of Constitutional Law, 2008 ζζ. 267-286, δηαζέζηκν ζηελ ηζηφζειίδα: 

http://icon.oxfordjournals.org/content/vol6/issue2/index.dtl. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε εθηφο απφ αμία, ε 

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα αλαθέξεηαη ζηελ Οδεγία 2002/73/ΔΚ 

http://icon.oxfordjournals.org/content/vol6/issue2/index.dtl
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αθαδεκατθή θνηλφηεηα, σο ππεξβνιηθά αζαθήο
232

. Ζ λνκνινγηαθή πξνζέγγηζε ηεο 

ηζφηεηαο απφ ηα δηθαζηήξηα ηνπ Καλαδά απνηειεί ην θπξηφηεξν παξάδεηγκα ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ δηθαζηψλ λα παξέρνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

εξκελεία ηεο ηζφηεηαο κέζσ ηεο έλλνηαο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ελψ ην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά αλέπηπμε κηα νπζηαζηηθή αληίιεςε ηεο ηζφηεηαο 

κέζσ ηεο επίθιεζεο ηεο αμίαο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Καηά ην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά «Η αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν ή κηα 

νκάδα αηζζάλεηαη  απηνζεβαζκφο θαη ε απηνεθηίκεζε. Αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα. Η αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα πιήηηεηαη 

απφ άδηθε κεηαρείξηζε πνπ βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ή πεξηζηάζεηο πνπ 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ή ηθαλφηεηεο. Δληζρχεηαη απφ λφκνπο πνπ είλαη 

επαίζζεηνη ζηηο αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη δηαθνξέο ηνπο. Η αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα βιάπηεηαη φηαλ άηνκα θαη νκάδεο πεξηζσξηνπνηνχληαη, αγλννχληαη, ή 

ππνηηκνχληαη, θαη εληζρχεηαη φηαλ νη λφκνη αλαγλσξίδνπλ ηελ πιήξε ζέζε φισλ ησλ 

αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ κέζα ζηελ Καλαδηθή θνηλσλία. Η αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο εγγχεζεο ηζφηεηαο δελ αθνξά ην ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία 

απηή per se, αιιά αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν αηζζάλεηαη δηθαηνινγεκέλα 

φηαλ έξρεηαη αληηκέησπν κε έλα ζπγθεθξηκέλν λφκν»
233

. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην 

έθξηλε φηη επηβνιή κέηξσλ πνπ βιάπηνπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ζηε βάζε 

ζηεξενηχπσλ θαη θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί κέηξν πνπ εηζάγεη 

δηαθξίζεηο
234

. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη δηθαζηέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηνλ πεηξαζκφ λα 

ζηεξίδνληαη ζε κε επθξηλείο απφςεηο ή ππνθεηκεληθέο έλλνηεο ηεο αμηνπξέπεηαο. ηαλ 

νη δηθαζηέο θάλνπλ αλαθνξά ζηελ αμηνπξέπεηα, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδνπλ ηηο αμίεο 

ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε αληίιεςή ηνπο γηα απηήλ ηελ έλλνηα
235

. 

Σν λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξέρεη αξθεηά 

«εξγαιεία» γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ απηψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε κηαο λέαο πην εκπινπηηζκέλεο γεληάο ηεο ηζφηεηαο. χκθσλα κε ην άξζξν 2 

ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα απνηειεί ηελ 

πξψηε αμία εληφο ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο, ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ 

                                                 
232

 Nikolaidis C., φ.π., ζει. 34. 
233

 Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1999] 1 S. C. R. 497. 
234

 Corbiere v. Canada (Minister of Indian and Northern Affairs) [1999] 2 S.C.R. 203. 
235

 O'Connell R., φ.π., ζει. 285-286. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation#Canada
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Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη απαξαβίαζηε. 

πλεπψο ε ηνπνζέηεζή ηεο ζην ππξήλα θάζε λνκνπαξαγσγηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Έλσζεο κπνξεί λα παξάγεη απνηειέζκαηα ζπκβαηά κε ηελ πινπζηφηεξε αληίιεςε 

πεξί ηζφηεηαο, ελψ ζα θαηαθέξεη λα απεγθισβηζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή ζχιιεςε ηεο 

ηζφηεηαο. Δπηπιένλ, ε δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πξνζηαζία θαη ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εξκελεία ησλ 

λφκσλ ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ θαη φρη ζχκθσλα κε ην γξάκκα ηνπ, πξνζδίδνληαο 

ζηνηρεία ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ ζηηο Δπξσπατθέο πλζήθεο.  

Αλακθίβνια, ε ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

πνιηηηθή ελνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε έλα πιαίζην πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο. 

Ζ πηνζέηεζε κίαο ζχιιεςεο ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο, σο κεηα-εζληθήο ηζαγέλεηαο, 

κέζα ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πιαίζην, επαλαθέξεη ηελ αλάγθε ππέξβαζεο ηεο 

αηνκηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζφηεηαο θαη αλάδεημεο ηεο νκαδηθήο πηπρήο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο
236

. Θα πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη ε λέα γεληά ηεο 

ηζφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαδπζεί κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ «δηαβνπιεπηηθήο 

δεκνθξαηίαο» (deliberative democracy), δειαδή κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ δηαιφγνπ 

θαη ζπκβηβαζκψλ. Οη Οδεγίεο γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ απαγφξεπζε ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο
237

.  

Οη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

αλαθνξηθά κε ηελ εκπέδσζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο είλαη πνιιαπιέο θαη 

πεξίπινθεο. ε θάζε πεξίπησζε, ην θιεηδί γηα έλα πξαγκαηηθφ ηζνλνκηθφ κέιινλ είλαη 

νη εθ ηνπ βάζνπο θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο, ψζηε ε ηζφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη 

σο θηλεηήξην ηδεψδεο νπζηαζηηθήο αιιαγήο.  

 

1.2. Τπήθννη ηξίησλ ρσξώλ, ηζόηεηα θαη πνιπκνξθία 

 

Ζ αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ ζην έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αλέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο 

                                                 
236

 Kymlicka W., Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford 1990. 
237

 Βι. ζρεηηθά Habermas J., Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law 

and Democracy, MIT Press, Cambridge 1996, ζει. 491–515. Habermas J., Struggles for Recognition in 

the Democratic Constitutional State, εηο Charles T. (ed.), Multiculturalism: Examining the Politics of 

Recognition, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994, ζζ. 107-148. 
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ησλ λέσλ θξακάησλ εηεξφηεηαο θαη ιήςεο κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία θαη 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο εζληθέο θνηλσλίεο κε ηηο επαθφινπζεο λνκηθέο, 

πνιηηηθέο, ζεζκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηέζεθε ε εμέιημε 

ηεο παξνχζαο εζληθήο θνηλσλίαο, κε πνιπεζληθά-πνιππνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Μία ππφ δηακφξθσζε 

θνηλσλία, δειαδή, ζηελ νπνία λέεο εζληθέο, γισζζηθέο, πνιηηηζηηθέο εζληθφηεηεο ζα 

δηεθδηθήζνπλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηάο ηνπο ζε 

κία κεηαβαιιφκελε Δπξψπε φπνπ ζηελ ηζρπξή εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή ηαπηφηεηα 

θαη εηεξφηεηα ζπλππάξρεη ε ακβιπκέλε αληίιεςε πεξί ηζαγέλεηαο θαη εζληθήο 

θαηαγσγήο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη κε ηελ αλάδεημε ηεο 

επξσπατθήο ηζαγέλεηαο
238

. 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηνπ ρψξνπ «Διεπζεξίαο Δζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο» 

ε κεηαλάζηεπζε κε φιεο ηηο λνκηθέο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θνηλσληθέο θαη άιιεο 

παξακέηξνπο, απνηειεί πιένλ κία κείδνλα πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα κε ηδηαίηεξα 

εληζρπκέλν εηδηθφ βάξνο αθνχ ζπληζηά ήδε θαη πηπρή ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο 

Έλσζεο. Απφ ην 1993 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη φηαλ ε κεηαλάζηεπζε 

εληάρζεθε ζηα δεηήκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο αιιά θπξίσο απφ ην 1999 κε ηε 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ φηαλ ηα δεηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ππήρζεζαλ ζηελ 

θνηλνηηθή αξκνδηφηεηα εμειίζζεηαη κία αξγή αιιά ζηαζεξή πνξεία κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο κε βξαρείο θαη κεζνκαθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, πνπ ζπλδένληαη αιπζηδσηά 

κε δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θνηλσληθήο πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνιηηηθήο 

επξσπατθήο θαη εζληθήο αζθάιεηαο, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. χκθσλα κε ηελ ζέζε 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο πεξηθέξνληαη γχξσ απφ 

ηξεηο άμνλεο δειαδή, 1. ε αληίδξαζε ζηε κεηαλαζηεπηηθή πίεζε, 2. ν έιεγρνο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο θαη 3. ε ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ λφκηκσλ 

κεηαλαζηψλ.  Ζ «Γίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ», απνηειεί 

αληηθείκελν πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ άμνλα «ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ 

λφκηκσλ κεηαλαζηψλ» θαη αθνξά ζηα δηθαηψκαηα θαη γεληθφηεξα ηηο κεζφδνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνιπεπίπεδεο έληαμεο ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζην δεκφζην βίν ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ θάζε θξάηνπο
239

. 

                                                 
238

 Gerards J., Discrimination Grounds, εηο Schiek D., Waddington L., Bell M. (eds), Cases, Materials 

and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Hart Publishing, 

2007, ζζ. 33-184, ζει. 66. 
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 Μαλσινπνχινπ-Βαξβηηζηψηε Κ., Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Μεηαλάζηεπζεο. Απφ κηα ad hoc 
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Ζ ππεθνφηεηα σο βάζε δηαθξίζεσλ ελέρεη δηηηή δηάζηαζε. Αθελφο, ηελ 

«εμσηεξηθή δηάζηαζε» πνπ αθνξά ηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε 

ζρέζε κε ην δίθαην θαη ηηο πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο θαη αθεηέξνπ ηελ «εζσηεξηθή 

δηάζηαζε» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηα δηάθνξα επίπεδα 

ηεο θνηλσληθήο δσήο, φπσο ε εξγαζία, ε ζηέγαζε ε θνηλσληθή πξφλνηα θηι
240

. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, ε ελφηεηα ζα δηαηξεζεί ζε δχν βαζηθέο ππνελφηεηεο: ζηελ πξψηε 

ελφηεηα ζα επηρεηξεζεί ε ζθηαγξάθεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε γεληθή αξρή ηεο 

ηζφηεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ δηαδξά κε ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ελψ ε δεχηεξε ελφηεηα εμεηάδεηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία πξνζηαηεχεηαη ζην πιαίζην ηεο 

επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θπξίσο κέζσ ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

 

1.2.1. Η δηάδξαζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ θξαηώλ 

κε ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο  

 

Ζ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηελ εζληθφηεηα εηζήρζε 

αξρηθά ζηελ πλζήθε ηεο Ρψκεο κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ζηελ θνηλή αγνξά. Παξαδνζηαθά, ην πιηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ πεξηνξηδφηαλ ζην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο, ελψ ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο αθνξνχζε κφλν ηνπο ππεθφνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ηελ θαζηέξσζε ηεο Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο ην 1992, ε αξρή 

ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηελ εζληθφηεηα κπνξεί λα επηθιεζεί ρσξίο 

ηελ αλάγθε χπαξμεο θάπνηαο «νηθνλνκηθήο ζπλδεζηκφηεηαο», αιιά ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο
241

.  

Παξά ηηο δηαθσλίεο κεξίδαο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, γίλεηαη δεθηφ, φπσο 

πξαλαθέξζεθε, φηη ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο πλζήθεο γηα 

ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

                                                                                                                                            
ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο ηεο ΔΔ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή 2007, 

ζζ. 281-290, ζει. 281-286. 
240

 Gerards J., The Discrimination Grounds of Article 14 of the European Convention on Human 

Rights, Human Rights Law Review, 2013, ζζ. 99-124. 
241

 Foadi-Morano S., Third Country Nationals Versus EU Citizens: Discrimination Based on 

Nationality and the Equality Directives, December 21, 2010, ζζ. 1-26, ζει. 6-7, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=1729141 
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θξαηψλ. Με ηελ άπνςε απηή ζπληάζζεηαη θαη ην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο ζχκθσλα 

κε ην νπνίν «Σν άξζξν 12, πξψην εδάθην, ΔΚ απαγνξεχεη, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηεο πλζήθεο ΔΚ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεψλ ηεο, θάζε δηάθξηζε 

ιφγσ ηζαγέλεηαο. Η δηάηαμε απηή αθνξά θαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ φπνπ ππήθννο θξάηνπο κέινπο πθίζηαηαη δπζκελή 

δηάθξηζε έλαληη ππεθφσλ άιινπ θξάηνπο κέινπο απιψο θαη κφλν ιφγσ ηεο ηζαγέλεηαο 

ηνπ θαη δελ πξννξίδεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο ελδερφκελεο δηαθνξεηηθήο 

κεηαρεηξίζεσο κεηαμχ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ»
242

.  

Σν άξζξν 19 ηεο πλζήθεο, ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 18 δελ έρεη άκεζν 

απνηέιεζκα. Δμνπζηνδνηεί κφλν ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ αλάιεςε δξάζεο 

γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εμαξηψκελε απφ ηε δεπηεξνγελή 

λνκνζεζία. Αλαθνξηθά κε ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε 

εμαληιεηηθή ιίζηα ησλ βάζεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζηνηρεηνζεηείηαη δηάθξηζε, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε θπιεηηθή ή ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή αιιά φρη ηελ ππεθνφηεηα
243

. 

ε αληίζεζε κε ην άξζξν 18, γίλεηαη δεθηφ πσο ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 

19, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ πηνζεηήζεθαλ νη Οδεγίεο γηα ηελ θπιεηηθή ηζφηεηα θαη γηα 

ηελ ηζφηεηα ζηελ εξγαζία, πεξηιακβάλεη ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ θξαηψλ, αλ θαη δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά. Σν πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ γηα ηελ 

θπιεηηθή ηζφηεηα πεξηιακβάλεη ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ελψ ην πιηθφ πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο επεθηείλεηαη πέξα απφ ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία θαη 

πεξηιακβάλεη ηνκείο φπνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ εκθαλίδνληαη αξθεηά επάισηνη, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε θνηλσληθή πξνζηαζία, ε εθπαίδεπζε, ε πξφζβαζε ζε αγαζά 

θαη ππεξεζίεο θα
244

. Χζηφζν, δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθήο 

κεηαρείξηζεο «ιφγσ ππεθνφηεηαο θαη δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εηζδνρή θαη ηελ παξακνλή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη απαηξίδσλ ζηελ 

επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, νχηε ηε κεηαρείξηζε πνπ απνξξέεη απφ ηε λνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή απαηξίδσλ»
245

, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ απξνζπκία ησλ θξαηψλ κειψλ λα κεηαβηβάζνπλ εμνπζίεο ζρεηηθέο κε 

                                                 
242
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243
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Law. European Law Journal, Vol. 15, Issue 6 2009, ζζ. 738-756, ζει. 740-741, δηαζέζηκν ζηελ 
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244
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245
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ηνπο ειέγρνπο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηελ γεληθφηεξε κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζχινπ
246

. 

Σν πιηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο γηα ηελ θπιεηηθή ηζφηεηα είλαη αξθεηά 

πην δηεπξπκέλν ζε ζχγθξηζε κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο γηα ηελ ηζφηεηα 

ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, πνπ δελ εθαξκφδεηαη ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
247

 θαη «ζηηο πάζεο θχζεσο παξνρέο πνπ 

θαηαβάιινπλ ηα δεκφζηα ζπζηήκαηα ή ηα εμνκνηνχκελα πξνο ηα δεκφζηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή 

πξνζηαζίαο»
248

. πσο θαη ε Οδεγία γηα ηελ θπιεηηθή ηζφηεηα, ε Οδεγία γηα ηελ 

ηζφηεηα ζηελ εξγαζία δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο 

ιφγσ ππεθνφηεηαο
249

, ελψ εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ηίζεληαη «ηα κέηξα πνπ 

πξνβιέπεη ν εζληθφο λφκνο θαη ηα νπνία ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνάζπηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ πξφιεςε πνηληθψλ παξαβάζεσλ, 

ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ»
250

. πσο 

ζεκεηψλεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία, ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε εγείξεη αλεζπρίεο, ηδίσο 

ιακαβαλνκέλεο ππφςε ηεο αλφδνπ ηεο «Ηζιακνθνβίαο» ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο κεηά 

ηα γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ
251

 αιιά θαη ηελ θνηλσληθή «αθξαηνπνίεζε» πνπ 

ιακβάλεη ρψξα θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
252

. 

Θα πξέπεη ηέινο λα αλαθεξζεί φηη ελψ ε Οδεγία γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα 

επηβάιεη ζηα θξάηε κέιε ην θαζήθνλ λα «νξίδνπλ έλα θνξέα ή θνξείο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ πξνζψπσλ ρσξίο δηαθξίζεηο 

ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο»
253

, ηέηνηα ππνρξέσζε δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ Οδεγία γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ απαζρφιεζε. 
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 1.2.1.1. Ιεξαξρώληαο ηελ ηζόηεηα 

 

Σξία βαζηθά επξχκαηα αλαδεηθλχνληαη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηαλαζηψλ ηξίησλ ρσξψλ: 1. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ απνθιείνληαη ελ φισ απφ 

ηελ πξνζηαζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ππεθνφηεηαο, 2. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο κε αξθεηέο σζηφζν απνθιείζεηο, φπσο θαη νη 

επξσπαίνη ππήθννη θαη 3. πσο θαη νη επξσπαίνη ππήθννη, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ 

απνιακβάλνπλ πξνζηαζία απφ θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο δηαθξίζεηο ζε αξθεηνχο ηνκείο 

κε ιίγεο απνθιίζεηο
254

.  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε Δπξσπατθή δηθαητθή ηάμε πηνζεηεί έλα ζαθή 

δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνπ επξσπαίνπο ππεθφνπο θαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηξίηεο ρψξεο πεξηζζφηεξν επάισηνπο
255

. Ζ 

πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ είλαη ρακειφηεξνπ 

επηπέδνπ αλαθνξηθά κε ηηο δηαθξίζεηο ιφγν ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζπγθξηηηθά 

κε ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, ελψ ε πξνζηαζία απφ ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθφηεηαο 

είλαη εμαηξεηηθά ρακειφηεξνπ επηπέδνπ εηδηθά ζε αλαθνξά κε ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

θξαηψλ, φπνπ δελ πθίζηαηαη. Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ν πξφζθαηνο 

λφκνο ηεο Ηηαιίαο, γλσζηφο σο Gelmini Circolare, ν νπνίνο εηζάγεη κία δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε κε βάζε ηελ ππεθνφηεηα ζηα ζρνιεία, εθφζνλ θαζηεξψλεη πνζφζησζε 

εηζαγσγήο 30% κε-ππεθφσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα θάζε ζρνιείν, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο επηρείξεκα ηελ πνιηηηθή έληαμεο κεηαλαζηψλ ηεο ρψξαο. Ο ελ 

ιφγν λφκνο είλαη απφιπηα ζπκβαηφο κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο
256

.  

Ζ δηαθνξά απηή ζην επίπεδν πξνζηαζίαο γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ πεξίπησζε 

ζχγθξηζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ησλ ππεθφσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αλαθνξηθά κε ην γισζζηθφ θξηηήξην πνπ απνηειεί ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή 

έκκεζσλ δηαθξίζεσλ. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα 

ππνβιεζνχλ ζε εμέηαζε γηα λα απνδείμνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηε γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, σο κέξνο ηεο πνιηηηθήο έληαμεο αξθεηψλ θξαηψλ 

                                                 
254

 Benedi Lahuera S., φ.π., ζει. 744. 
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κειψλ ηεο Έλσζεο, πνπ επηηξέπεηαη απφ ην άξζξν 7 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 2003/86/ΔΚ 

γηα ηελ Οηθνγελεηαθή Δπαλέλσζε
257

. Χζηφζν, απηή ε απαίηεζε δελ επηηξέπεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Δπξσπαίσλ ππεθφσλ εθηφο εάλ δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά. πσο 

έθξηλε ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «κία δηάηαμε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ε 

νπνία δελ είλαη αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλε νχηε αλάινγε πξνο ηνλ επηδησθφκελν 

ζθνπφ, έζησ θαη αλ εθαξκφδεηαη αδηαθξίησο, πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη επάγεηαη εκκέζσο 

δπζκελείο δηαθξίζεηο θαη φηη, επνκέλσο, παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο 

[…], έζησ θαη αλ είλαη απιψο ηθαλή, απφ ηε θχζε ηεο, λα ζίμεη πεξηζζφηεξν ηνπο 

δηαθηλνχκελνπο εξγαδνκέλνπο απ' φ,ηη ηνπο εκεδαπνχο εξγαδνκέλνπο, θαη ελέρεη, 

ζπλεπψο, ηνλ θίλδπλν λα ζέζεη ζε δπζκελέζηεξε κνίξα εηδηθά ηνπο δηαθηλνχκελνπο 

εξγαδνκέλνπο»
258

. Έηζη, θαηά ην Γηθαζηήξην «Η κφληκε ζέζε θαζεγεηνχ κε πιήξεο 

σξάξην ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο απνηειεί ζέζε ηεο νπνίαο 

ε θχζε κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ απαίηεζε γισζζηθψλ γλψζεσλ […], εθφζνλ ε ελ 

ιφγσ απαίηεζε γισζζηθψλ γλψζεσλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην πνιηηηθήο πξνσζήζεσο 

ηεο εζληθήο γιψζζαο πνπ είλαη ζπγρξφλσο ε πξψηε επίζεκε γιψζζα θαη εθφζνλ ε 

απαίηεζε απηή εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν αλαινγηθφ θαη κε ζπλεπαγφκελν 

δηαθξίζεηο»
259

. πλεπψο, έλαο νπδέηεξνο θαηλνκεληθά θαλφλαο ν νπνίνο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπνζεηεί ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ζε άηνκα ιφγσ ηεο ππεθνφηεηάο 

ηνπο απαγνξεχεηαη, εθηφο αλ δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά. Χζηφζν ν θαλφλαο δελ 

ηζρχεη γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ
260

. 

πκπεξαίλεηαη φηη, εληνπίδνληαη ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνζηαζίαο γηα 

θάζε βάζε δηαθξίζεσλ, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη πνιινχο ζπγγξαθείο ζηε ρξήζε 

ηνπ φξνπ «ηεξαξρία ηεο ηζφηεηαο» φηαλ πεξηγξάθνπλ ην ζεκεξηλφ λνκνζεηηθφ 

ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ
261

. Ζ 

πξνζηαζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ γηα ιφγνπο ππεθνφηεηαο ηνπνζεηείηαη ζηελ «θνξπθή 

ηεο ιίζηαο» ιφγσ ην άκεζνπ απνηειέζκαηνο ηνπ άξζξνπ 18 πλζήθεο γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί επξσπατθήο ηζαγέλεηαο, 

σζηφζν κφλν γηα ηνπο επξσπαίνπο ππεθφνπο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεθφσλ 

                                                 
257
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258

 ΓΔΚ C-237/94, John O'Flynn θαηά Adjudication Officer, πιινγή 1996, ζει. I-2617. 
259

 ΓΔΚ C-379/87, Groener θαηά Minister for Education θαη Vocational Educational Committee ηνπ 

Γνπβιίλνπ, πιινγή 1989, ζει. 3967. 
260

 Foadi-Morano S., φ.π., ζει. 11. 
261

 Γηα παξάδεηγκα, Howard E., The Case for a Considered Hierarchy of Discrimination Grounds in EU 

Law, Maastricht Journal of European and Comparative Law 13, 4, 2006, ζζ. 445-470. 



 92 

ηξίησλ ρσξψλ ε ππεθνφηεηα σο βάζε πξνζηαζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ηνπνζεηείηαη 

ζην ρακειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο
262

. 

ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

παξαηεξείηαη φηη έρεη εθαξκνζηεί απζηεξφο έιεγρνο γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο 

δηάθξηζεο κε βάζε ηεο θπιή, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηελ ππεθνφηεηα θαη 

ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο αιιά κε δηαθνξεηηθέο «απνρξψζεηο» 

αλάκεζα ζηηο ηξεηο βάζεηο. Δλψ ε πξνζέγγηζή ηνπ είλαη αξθεηά μεθάζαξε σο πξνο ηηο 

δηαθξίζεηο ιφγν θπιεηηθήο θαηαγσγήο
263

, ε πξνζέγγηζή ηνπ ζε πεξηπηψζεηο 

δηαθξίζεσλ ιφγσ ππεθνφηεηαο
264

 ή ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ
265

 είλαη αξθεηά 

πην ακθηιεγφκελε. ε απηφ ην πιαίζην, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ην επηρείξεκα 

κεξίδαο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο πσο ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνζέγγηζε κεηαμχ 

θπιεηηθήο θαηαγσγήο θαη ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ εδξάδεη ζην γεγνλφο ηεο 

ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο.
266

 

Χζηφζν, ε παξνρή επαξθνχο πξνζηαζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ δελ απνηειεί κφλν δήηεκα πξνζηαζίαο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο αιιά θαη 

δήηεκα θαηνρχξσζεο ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ζηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ην 

νπνίν είλαη εγγελέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο
267

. πσο εμάιινπ ζεκεηψλεη ν 

Γεληθφο Δηζαγγειέαο Poiares Maduro «Σν άξζξν 13 ΔΚ θαη ε νδεγία έρνπλ ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο απηνλνκίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

επάισηεο θαηεγνξίεο. Η πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο απηνλνκίαο ελφο ηέηνηνπ 

πξνζψπνπ είλαη εληνλφηεξε φηαλ ην πξφζσπν απηφ ζίγεηαη επεηδή έρεη έλα 

«πξνβιεκαηηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. Η δπζκελέζηεξε αληηκεηψπηζε ελφο 

πξνζψπνπ γηα ιφγνπο φπσο νη ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ε ειηθία ηνπ, νη εηδηθέο 

ηνπ αλάγθεο ή ν γελεηήζηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ππνλνκεχεη ηελ ηδηαίηεξε θαη 

κνλαδηθή αμία πνπ έρεη θάζε αλζξψπηλν νλ. Η αλαγλψξηζε ίζεο αμίαο ζηα αλζξψπηλα 

φληα ζεκαίλεη φηη νη ιφγνη απηνί δελ ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ ηίζεηαη δήηεκα 

επηβαξχλζεσο ελφο πξνζψπνπ ή ζηεξήζεψο ηνπ απφ έλα πιενλέθηεκα. Με άιια ιφγηα, 
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πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πνηέ ππφςε γηα λα 

δηθαηνινγεζεί ε δπζκελέζηεξε κεηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ»
268

. 

Οη αηηίεο ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηεο ππεθνφηεηαο θαη ησλ άιισλ βάζεσλ 

δηάθξηζεο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα αληρλεπζνχλ ζηηο 

ηζηνξηθέο βάζεηο εγθαζίδξπζεο ηεο Έλσζεο. Ζ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ 

ππεθνφηεηαο «εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο» απνηεινχζε έλα απφ ηα 

ζεκέιηα ηεο Κνηλήο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη νηθνλνκηθή rationale. 

Ζ εμέιημε ηεο λνκνινγίαο, ε απμαλφκελε ζεκαζία πνπ απνδφζεθε ζηελ ζεκειηψδε 

αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ε εηζαγσγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο 

νδήγεζαλ ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ εμέιημε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο απαγφξεπζεο 

ησλ δηαθξίζεσλ. Ζ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 13 (πιένλ άξζξν 19) κε ηε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ αληηπξνζσπεχεη ηελ κεηαζηξνθή ζηελ ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο rationale 

πνπ απνδίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ, ηεο ζηαηηθήο εξκελείαο 

ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο ηφηε Κνηλφηεηαο, ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο ε αδπλακία ηεο ζεκεξηλήο δηαηχπσζεο ησλ άξζξσλ ηεο 

πλζήθεο λα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζχγρξνλεο δεζκεχζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηα πεδία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ηζφηεηαο
269

.  

πκπεξαζκαηηθά, ε αλάδεημε ηεο «ηεξαξρίαο ηεο ηζφηεηαο» αλαθνξηθά κε ηελ 

αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, αλαδεηθλχεη πσο ε 

λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνδίδεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ. Ζ 

αλάδεημε ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο σο εμίζνπ 

ζεκειηψδε γηα ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε 

απφ ηελ Έλσζε κίαο πεξηζζφηεξν «πεξηεθηηθήο» αξρήο ηεο ηζφηεηαο ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ.   
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 1.2.1.2. Γηαρσξηζκόο ρσξίο λα ζπλίζηαηαη δηάθξηζε; 

 

Ζ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ ππεθφσλ θαη κε-ππεθφσλ δελ απνηειεί 

«πξσηνηππία» ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ. ην δηεζλέο δίθαην ε «δηαθνξνπνίεζε» δελ 

ζπλεπάγεηαη απηφκαηα δηάθξηζε εθφζνλ επηδηψθεηαη έλαο ζεκηηφο ζηφρνο θαη 

ηεξείηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. πλεπψο, ε κε εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ δελ κεηαθξάδεηαη απηφκαηα 

σο παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο
270

. 

Γηα παξάδεηγκα, ελψ ην άξζξν 1 παξ. 2 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ 

Καηάξγεζε φισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ απαγνξεχεη ηελ κε εθαξκνγή 

ηεο ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξνπνηήζεσλ, απνθιεηζκψλ, πεξηνξηζκψλ ή ηηο πξνηηκήζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θξάηνο κέξνο κεηαμχ ππεθφσλ ή κε ππεθφσλ, ε 

Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Καηάξγεζε φισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ 

Γηαθξίζεσλ δηεπθξίληζε φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ππεθνφηεηα ή ην κεηαλαζηεπηηθφ θαζεζηψο ζα θαζηζηά δηάθξηζε αλ ηα θξηηήξηα γηα 

ηε δηαθνξνπνίεζε δελ εθαξκφδνληαη γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζεκηηνχ ζθνπνχ θαη 

δελ είλαη αλάινγα γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ
271

. πσο ζεκεηψλεηαη σζηφζν, 

απηή ε δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε κπνξεί πάξα πνιχ εχθνια λα κεηαηξαπεί ζε 

«ζπγθεθαιηκέλε» δηάθξηζε, εηδηθά κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ
272

. 

Αλάινγνη δηαρσξηζκνί εληνπίδνληαη θαη ζην εζληθφ δίθαην. Σν χληαγκα ηεο 

Διιάδαο δηαρσξίδεη μεθάζαξα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο απφ ηνπο ππεθφνπο άιισλ 

ρσξψλ ζην άξζξν 4 ζχκθσλα κε ην νπνίν «Οη Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ» 

θαη «Οη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο». Έηζη, ην 

χληαγκα ηεο Διιάδαο «ζπληεξεί ηνλ δηαρσξηζκφ σο πξνο ηνπο θνξείο ησλ 

δηθαησκάησλ εληφο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηνηθεί ζε κηα επηθξάηεηα αλάκεζα ζε απηνχο 

πνπ ζεσξνχληαη πιήξε ππνθείκελα δηθαησκάησλ θαη ζε απηνχο πνπ ζεσξνχληαη ζε 

κηθξφ ή ζε κεγάιν βαζκφ αηειή ππνθείκελα δηθαησκάησλ»
273

. 
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 Ζ κειέηε ηνπ δεηήκαηνο ππφ έλα πξίζκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

απνδεηθλχεη φηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαη νη Δπξσπαίνη ππήθννη δηαζέηνπλ 

εγγελψο ηζφηηκν εζηθφ status, εθφζνλ ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη ζχκθπηε ζε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο
274

. πλεπψο, ε πξνζέγγηζε απηή ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο γεληθήο «ζπλαίλεζεο» πνπ επηθξαηεί ζην δηεζλέο, ελσζηαθφ θαη 

εζληθφ δίθαην. Δμάιινπ, ζηνλ επξσπατθφ ζπληαγκαηηθφ ρψξν ε δηαθνξεηηθή 

ηζαγέλεηα θαηά θαλφλα δελ απνηειεί πιένλ πεγή αληζφηεηαο σο πξνο ηε λνκνινγία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη νη εγγπήζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη γηα ηνπο αιινδαπνχο ζρεηηθνπνηνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ θπξηαξρηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο πνιηηείαο
275

. 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ην άξζξν 18 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφδεηαη κφλν ζηνπο θαηφρνπο Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο, 

σζηφζν νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ Οδεγηψλ γηα ηελ Οηθνγελεηαθή Δπαλέλσζε θαη γηα 

ηνπο επη καθξφλ δηακέλνληεο
276

, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζην Γηθαζηήξην ηε 

Δπξσπατθήο Έλσζεο επαξθή κέζα γηα ηελ επξχηεξε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 18
277

. 

Δπηπιένλ, ζηε βηβιηνγξαθία έρεη πξνηαζεί κία πην επξεία εξκελεία ηνπ φξνπ 

«θπιεηηθή δηάθξηζε» πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηάθξηζε ή νπνία «παξνπζηάδεηαη» σο 

βαζίδνπζα ζε ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ή ππεθνφηεηα λα εληάζζεηαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα. Πξνο απηφ ην ζθνπφ ν φξνο 

«εζλνηηθή θαηαγσγή» κπνξεί λα απνβεί εμαηξεηηθά ρξήζηκνο εθφζνλ ε εζλφηεηα 

ζπλδέεηαη κε ην αλήθεηλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ, ε θνηλή 

ηζαγέλεηα, ε θπιεηηθή ππαγσγή, ε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ε θνηλή γιψζζα ή νη θνηλέο 

πνιηηηζκηθέο θαη παξαδνζηαθέο θαηαβνιέο θαη ππφβαζξν
278

. Δμάιινπ, ε ππφζεζε 

Firma Feryn NV, κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πεξηεθηηθήο εξκελείαο ηνπ φξνπ 

«θπιεηηθή θαη εζλνηηθή θαηαγσγή». Ζ Firma Feryn NV δήισζε φηη δελ ζα 

πξνζειάκβαλε άηνκα καξνθηλήο θαηαγσγήο, γεγνλφο πνπ ζπληζηά άκεζε δηάθξηζε 

                                                 
274

 Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ ΟΖΔ, Πξννίκην.   
275

 Παπαζηειηαλφο Υ., φ.π., ζει. 868. 
276

 Οδεγία 2003/109/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο, ΔΔ L 16 ηεο 23.1.2004, ζει. 44-53. 
277

 Benedi Lahuera S., φ.π., ζει. 751. 
278

 Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δήισζε φηη «Ζ θπιεηηθή θαη εζλνηηθή 

θαηαγσγή είλαη έλλνηεο ζρεηηθέο θαη επηθαιππηφκελεο». Timishev v Russia, Applications nos. 55762/00 

θαη 55974/00, 13 December 2005. Benedi Lahuera S., ζει. 752-753. 



 96 

θαηά ηελ Οδεγία 2000/43/ΔΚ
279

. πσο ζεκεηψλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, νη 

ακθηιεγφκελεο δειψζεηο ηεο εηαηξίαο δελ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θπιεηηθά ή 

εζλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά μεθάζαξα ζηε καξνθηλή ηζαγέλεηα
280

, γεγνλφο πνπ 

επλνεί ηε ζεσξία έληαμεο ηεο ηζαγέλεηαο ζην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ.  

 Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ην άξζξν 1 παξ. 1 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 

γηα ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ κνξθψλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ νξίδεη ηελ θπιεηηθή 

δηάθξηζε σο «θάζε δηάθξηζε, απνθιεηζκφ, πεξηνξηζκφ ή πξνηίκεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε 

θπιή, ην ρξψκα, ηελ θαηαγσγή ή ηελ εζληθή ή εζλνηηθή πξνέιεπζε [national or ethnic 

origin], πνπ έρεη σο ζθνπφ ή απνηέιεζκα λα εμαιείςεη ή λα ζίγεη ηελ αλαγλψξηζε, 

απφιαπζε ή άζθεζε, ζε ηζφηηκε βάζε, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ ή 

νπνηνδήπνηε άιιν ηνκέα ηεο δεκφζηαο δσήο». 

Χο αληίδνην ζηνλ αλειαζηηθφ δηαρσξηζκφ έρεη πξνηαζεί επίζεο ε 

αληηδηαζηνιή ηεο ηζαγέλεηαο κε ηελ «ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε», πνπ επηηξέπεη ζην 

ππνθείκελν λα αλαιακβάλεη ξφινπο αλεμάξηεηα απφ ηνλ λνκηθφ δεζκφ κε ηελ 

πνιηηηθή θνηλφηεηα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δξα. Απνδεζκεχεη ηελ άζθεζε 

δηθαησκάησλ απφ ηελ έληαμε θάπνηνπ ζε κία πνιηηηθή θνηλφηεηα εμαηηίαο ηνπ 

λνκηθνχ δεζκνχ ηεο ηζαγέλεηαο θαη ησλ πξνζδηνξηζκψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ
281

. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ σζηφζν ηα εξκελεπηηθά θαη πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πεξηεθηηθή εξκελεία ηεο έλλνηαο 

«θπιεηηθή θαη εζλνηηθή θαηαγσγή» ή ηελ δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 18 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα κπνξνχζε 

λα πξνηαζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πηνζέηεζε κίαο Οδεγίαο «γηα ηελ ηζφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο». Ζ ελ ιφγσ 

Οδεγία ζα ππεξβαίλεη ηνλ αλειαζηηθφ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνπο ππεθφνπο ηεο 

Έλσζεο θαη ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, αλαβαζκίδνληαο ηελ πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία σο βαζηθή ζπληζηψζα ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. πσο αλαιχζεθε, ε αξρή 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ηνπνζεηείηαη ζηνλ ππξήλα ηεο πξνζέγγηζεο, νξίδνληαο 

ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηα φξηα ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, επηβάιινληαο κε απηφλ ηνλ 

                                                 
279

 ΓΔΚ C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding θαηά Firma Feryn 

NV, πιινγή 2008, ζει. I-5187. 
280

 Benedi Lahuera S., φ.π., ζει. 754. 
281

 Παπαζηειηαλφο Υ., φ.π., ζει. 860. 
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ηξφπν ζην θξάηνο ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ θαη 

ζπκβάιινληαο ζηε δφκεζε κίαο πεξηεθηηθφηεξεο γεληάο ηεο ηζφηεηαο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο
282

. ε απηφ ην πιαίζην, ε πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη έλαλ de minimis θαλφλα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζνχλ νη αξκφδηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο εζληθέο αξρέο θαη 

ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ in concreto εξκελεία βάζεη ησλ 

θαζηεξσκέλσλ κε ηελ Οδεγία θνηλψλ θξηηεξίσλ γηα ην αλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο αλαγλσξίζεσο ή αλ, ελδερνκέλσο, ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ 

πνιηηηζκηθψλ αμηψζεσλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 

 

1.2.2. Η Δπξσπατθή πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο θαη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ησλ 

ππεθόσλ ηξίησλ θξαηώλ 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο, 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ νξηζκέλα θνκβηθά ρξνληθά ζεκεία φπσο ε Δληαία Δπξσπατθή 

Πξάμε, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε, ε ελζσκάησζε ηνπ θεθηεκέλνπ 

έλγθελ θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Υάγεο
283

. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε θνηλήο πνιηηηθήο απφ ην 1999, φηαλ γηα 

πξψηε θνξά ηεο αλαγλσξίζηεθε αξκνδηφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Έρεη ηεζεί ζε 

εθαξκνγή ζεηξά θνηλψλ λνκηθψλ πξάμεσλ θαη πνιηηηθψλ, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηε 

κεηαλάζηεπζε ηφζν ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή ηεο δηάζηαζε
284

. 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην αλαγλψξηζε, θαηά ηελ εηδηθή ζχλνδφ ηνπ ζην 

Σάκπεξε ζηηο 15 θαη 16 Οθησβξίνπ 1999, ηελ αλάγθε ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ 

λνκνζεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο ππνδνρήο θαη δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ. ην πιαίζην απηφ, επηβεβαίσζε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ησλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ 

λφκηκα ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη φηη κία πην ελεξγεηηθή πνιηηηθή 

ελζσκάησζεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζην λα ηνπο πξνζθέξεη δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο ζπγθξίζηκα κε απηά ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο. Ζ αλάγθε γηα ηελ 

                                                 
282

 Βι. ελφηεηα 1.1.2.2. 
283

 Μαλσινπνχινπ-Βαξβηηζηψηε Κ., φ.π., ζει. 283. 
284

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνπιην, ηελ Δπξσπατθε 

Οηθνλνκηθε θαη Κνηλσληθε Δπηηξνπε θαη ηελ Δπηηξνπε ησλ Πεξηθεξεησλ - Μία θνηλή κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε: Αξρέο, ελέξγεηεο θαη κέζα {SEC(2008) 2026} {SEC(2008) 2027}, COM 

(2008) 359 ηειηθφ. 



 98 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίζζεθαλ ζην Σάκπεξε επαλαβεβαηψζεθε απφ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ζην Λάαθελ ζηηο 14 θαη 15 Γεθεκβξίνπ 2001
285

. Με ην λέν 

πξφγξακκα πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 2004, ην δήηεκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο αλαγλσξίζηεθε γηα κία θφκε θνξά σο πξνηεξαηφηεηα ηεο Έλσζεο θαη 

σο βαζηθφ κέιεκα ησλ θξαηψλ θαη ησλ ιαψλ ηεο
286

. 

 

 1.2.2.1. Ιεξαξρώληαο ηνπο αλζξώπνπο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 79 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έγθεηηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηελ πξφιεςε ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο απηνχο ε Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα ζεζπίδεη, κεηαμχ άιισλ, κέηξα 

ελζάξξπλζεο θαη ζηήξημεο ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ ππεθφσλ ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ρσξίο σζηφζν λα 

επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή ελαξκφληζε ζην ηνκέα απηφ. 

Ζ πξψηε εκθαλήο παξαηήξεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο κε εθαξκνγήο ηεο 

Οδεγίαο 2004/38/ΔΚ ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηε 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
287

.  

Σν δηεζλέο δίθαην επηηξέπεη ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε αλάκεζα ζε ππεθφνπο ελφο 

θξάηνπο θαη κε ππεθφνπο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ζηα ζχλνξα. Γειαδή, ζην 

κεηαλαζηεπηηθφ δίθαην δηαθξίλεηαη κία «θαη‘ αξρήλ» αληζφηηκε πξννπηηθή, εθφζνλ νη 

κεηαλάζηεο κεηαρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά κε βάζε ηελ ππεθνφηεηά ηνπο, ε νπνία 

ζεσξείηαη απφιπηα λφκηκε
288

.  
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 Οδεγία 2003/86/ΔΚ, πξννίκην, παξ. 3. 
286

 Μαλσινπνχινπ-Βαξβηηζηψηε Κ., φ.π., ζει. 288. 
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(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ), ΔΔ L 158 ηεο 30.4.2004, ζει. 77-123. 
288

 Benedi Lahuera S., φ.π., ζει. 745. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ε Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη ζεηξά 

λνκνζεηηθψλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ είζνδν θαη ηε δηακνλή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

θαζψο θαη ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε. Δηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο έρνπλ 

ζεζπηζηεί γηα ην θαζεζηψο ησλ επί καθξφο δηακελφλησλ
289

, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
290

, ηελ είζνδν θαη παξακνλή εξεπλεηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο
291

, 

ηελ είζνδν θαη δηακνλή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε εηδηθά επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα
292

, γηα ζπνπδαζηέο, καζεηέο θαη εζεινληέο
293

, ηνπο αηηνχληεο άζπιν ή 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο
294

 θαη γηα ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ
295

. πσο 

γίλεηαη εκθαλέο, παξά ηηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο, ε δηαζηξσκάησζε ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ ζε δηαθνξεηηθά λνκνζεηηθά θαζεζηψηα, απνηειεί θπξίαξρε 

ηάζε ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δηακνξθσκέλε απηή 

ηεξαξρία ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ 

ηφζν κεηαμχ φζν θαη εληφο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ κεηαλαζηψλ, εθφζνλ ν βαζκφο 

πξνζηαζίαο είλαη θαλεξά κηθξφηεξνο  γηα ηνπο κεηαλάζηεο κε ηα πην επηζθαιή 

δηθαηψκαηα δηακνλήο
296

. 

Σα δηθαηψκαηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο, ελψ ε κειέηε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ Οδεγηψλ 

αλαδεηθλχεη ηελ θαζνιηθή απνπζία δηαηάμεσλ κε αλαθνξά ζηηο πνιηηηζκηθέο αλάγθεο 

ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ, παξά κφλν γεληθνχ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ πνπ 
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ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο, ΔΔ L 16 ηεο 23.1.2004, ζει. 44-53. 
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18.6.2009, ζει. 17-29. 
293
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δηαθεξχζζνληαη, απφ ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο
297

. Δπηπιένλ, πεξηέρνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θα., παξά ην 

γεγνλφο φηη θαηά πεξίπησζε παξέρεηαη ζηα θξάηε κέιε ε επρέξεηα λα πεξηνξίδνπλ 

ηελ ίζε κεηαρείξηζε. Χζηφζν, δελ πξνβιέπεηαη ε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ ελψ δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο. 

Τπφ ην πξίζκα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, φια ηα 

άηνκα απφ ηελ γέλλεζή ηνπο είλαη ίζα ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα
298

. 

πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο ε ηζφηεηα, δελ ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη 

απφ ην γεγνλφο ηεο κε-εζεινχζηαο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε κία νκάδα φπσο ην 

έζλνο ή ην θξάηνο
299

. Ζ ζεσξεηηθή ζχλδεζε ινηπφλ, ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κε ηελ 

αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ε πξνζέγγηζή ηεο κέζα απφ ην πξίζκα ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε έλα επξχηεξν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο, κέζα απφ ηελ νπνίν ζα αληηκεησπηζζνχλ 

αξθεηά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζηνλ Δπξσπατθφ 

ρψξν.  

 

1.2.2.2. Έληαμε ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηηο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο θαη 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

 

Σν δήηεκα ηεο «έληαμεο» ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θαη ακθηζβεηνχκελν ζέκα ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή ζθελή. Οη 

κεηαλάζηεο ελζσκαηψλνληαη ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, ζε αλαινγία κε ηηο ηζηνξηθέο, δεκνγξαθηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο ή πεξηνρήο θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν νη έλλνηεο ηεο 

εζληθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ αλήθεηλ έρνπλ ζπιιεθζεί ηζηνξηθά
300

. Χζηφζν, έρνπλ 

δηαθξηζεί ηξία βήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ 
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298
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ελζσκαηψλνπλ νη δηαδηθαζίεο έληαμεο ήηνη, 1. έλα αζθαιέο λνκηθφ θαζεζηψο ζα 

εληζρχζεη ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία, ελψ ε δηακνλή θαη ε ίζε 

κεηαρείξηζεο απνηεινχλ ηα κέζα γηα ηελ έληαμε, 2. ε πνιηηνγξάθεζε (ή έλα 

θαζεζηψο κφληκεο δηακνλήο) ζα πξέπεη λα είλαη ε αληακνηβή γηα κία νινθιεξσκέλε 

δηαδηθαζία έληαμεο, δειαδή ε πνιηηνγξάθεζε απνηειεί ηελ θνξσλίδα κίαο επηηπρνχο 

δηαδηθαζίαο έληαμεο θαη 3. ε αδπλακία έληαμεο απνηειεί ιφγν γηα ηελ άξλεζε ηεο 

εηζφδνπ θαη δηακνλήο ζηε ρψξα
301

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε δηαδηθαζία έληαμεο 

ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ ελέρεη κία λνκηθν-πνιηηηθή δηάζηαζε, πνπ βαζίδεηαη θπξίσο 

ζηηο αξρέο Jus soli θαη Jus sanguinis
302

 θαη ζην θαζεζηψο ηεο ηζαγέλεηαο, θαζψο θαη 

κία πνιηηηζκηθή θαηά ηελ νπνία ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη δηαθξίλεη ηξεηο ―πφινπο‖ 

αλαθνξηθά κε ηα κνληέια πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηηο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, 

ήηνη ην «πνιππνιηηηζκηθφ» κνληέιν, ην «αθνκνηνηθφ» κνληέιν θαη ην κνληέιν ηεο 

«πεξηνζνξνηνπνίεζεο», κε αξθεηέο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ πφισλ
303

.  

 

1.2.2.2.1. Η δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Ζ ηέηαξηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 79 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο εηζάγεη έλαλ επηπιένλ άμνλα πνιηηηθήο πνπ εληάζζεηαη ζηνλ 

ζηφρν ηεο «δίθαηεο κεηαρείξηζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ», δειαδή ηελ ελίζρπζε 

ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε επηηξέπεη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ρσξίο σζηφζν ηε 

δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ
304

. 

Παξά ην γεγνλφο πσο νη πλζήθεο δελ πεξηιάκβαλαλ κέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο εηδηθή δηάηαμε γηα ην ζέκα απηφ, δεηήκαηα έληαμεο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη απφ ην 1974 φηαλ ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ην Πξφγξακκα Γξάζεο ππέξ ησλ δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ 
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θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο
305

. Σν πξφγξακκα δελ επηθεληξψζεθε κφλν ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη ππήθννη ησλ θξαηψλ κειψλ, 

αιιά θαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ θξαηψλ πνπ θαηνηθνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε, ελψ 

ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο 

θαζψο θαη ζηα θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Χζηφζν ην πκβνχιην δελ 

αθνινχζεζε ην πλεχκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε κεηαρείξηζε 

ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ δηαηεξψληαο ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ 

ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ
306

.  

Ζ επφκελε πξνζπάζεηα ηεο Δπηηξνπήο έιαβε ρψξα ην 1985 φηαλ δεκνζίεπζε 

ηηο «Καηεπζχλζεηο γηα κηα θνηλνηηθή πνιηηηθή ησλ κεηαλαζηψλ»
307

. ην έγγξαθν απηφ 

ε Δπηηξνπή αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε κία «θνηλνηηθή πξνζέγγηζε» πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ θξαηψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηελ ίζε κεηαρείξηζε 

σο «ζηαζεξφ ζπληειεζηή» ηεο πξνζέγγηζεο απηήο. Ζ επαξθήο γλψζε ηεο γιψζζαο 

ηεο ρψξαο παξακνλήο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή, ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε γιψζζα θαη 

ν πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. 

Σνλίζηεθε φηη ε επηηπρήο έληαμε εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, πξνβάιινληαο γηα πξψηε θνξά 

θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζην πιαίζην ηεο έληαμεο κεηαλαζηψλ, εθφζνλ ζχκθσλα κε 

ηελ Δπηηξνπή ε δηαηήξεζε θαη ε πξνψζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ πξνζπκία απνδνρήο ηεο εηζαγσγήο 

ζε έλα λέν πεξηβάιινλ
308

.  
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Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 85/381/ΔΟΚ, ηεο 8εο Ηνπιίνπ 1985 γηα ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο 

πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο θαη ζπλελλφεζεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο έλαληη ησλ 

ηξίησλ ρσξψλ, ΔΔ L 217 ηεο 14.8.1985, ζει. 25-26, πξννίκην. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο πηνζέηεζεο 
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Σν 1990 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηελ Αλαθνξά Braun ε νπνία 

πηνζέηεζε κία επξεία εξκελεία ηνπ φξνπ «κεηαλάζηεο» θαη «κεηαλάζηεπζε» ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηα θξάηε 

κέιε θαη ηφληζε φηη ε έληαμε είλαη αλαπφθεπθην κέξνο κίαο πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη εληάζεηο πνπ είλαη έκθπηεο ζηε κεηαλάζηεπζε. 

Ζ αλαθνξά ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ηεο θαηνηθίαο γηα ηελ επηζπκία ηνπ 

ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη ην γεγνλφο φηη ε 

δηαδηθαζία έληαμεο αθνξά θαη ηηο «δχν πιεπξέο», δειαδή ηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη 

ηνπο κεηαλάζηεο. Σέινο, ε αλαθνξά ζπλέζηεηε ηελ εληαηηθή ζπλεξγαζία ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα απηφ
309

.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ κέηξν πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή, ήηαλ ε 

αλαθνίλσζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε
310

. Σν έγγξαθν απηφ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο πνπ 

έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί απφ πξνεγνχκελα επίζεκα έγγξαθα ηεο Δπηηξνπήο φζνλ 

αθνξά ηελ «έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ», ηνλίδνληαο εθ λένπ ηε ζεκαζία ηνπ 

ειέγρνπ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, σο πξνυπφζεζε γηα θάζε αξκνληθή ελζσκάησζε 

ησλ κεηαλαζηψλ. Θεσξήζεθε επίζεο φηη ε αζθάιεηα ηεο δηακνλήο θαη κφληκεο 

θαηνηθίαο απνηεινχλ ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα νπνηαδήπνηε επηηπρή έληαμε
311

. 

Ζ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη ην 1993, ζεκαηνδφηεζε 

κία λέα πεξίνδν αλαθνξηθά κε ηηο ξπζκίζεηο θαη δηαδηθαζίεο ελαξκφληζεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, εθφζνλ ηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ ζεσξήζεθαλ ζέκαηα 

«θνηλνχ ελδηαθέξνληνο» ππφ ηνλ Σίηιν VI ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

γηα ηε πλεξγαζία ζε ζέκαηα Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. Ο Σξίηνο 

                                                                                                                                            
ηεο ζπγθεθξηκέλεο Απφθαζεο ζεσξείηαη ε βνχιεζε ηεο Δπηηξνπήο λα πξνζδηνξίζεη ηα δεηήκαηα 

«θνηλνχ ελδηαθέξνληνο» κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ θαηάιιεισλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ. Ζ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνθάιεζε κεγάιε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηα φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ηειεπηαίαο, πνπ θνξπθψζεθε κε ηελ 

πξνζθπγή αθπξψζεσο ηεο Απφθαζεο απφ έμη θξάηε κέιε, δειαδή Γεξκαλία, Γαιιία, Οιιαλδία, 

Γαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ηξιαλδία, ζηελ ππφζεζε πνπ νλνκάζηεθε «Τπφζεζε ηεο 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο» (Migration Policy case). Σν Γηθαζηήξην αθχξσζε ηελ Απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο θξίλνληαο φηη ε ηειεπηαία δελ είρε αξκνδηφηεηα αθελφο  λα δηεπξχλεη  ην αληηθείκελν ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαθνηλψζεσο θαη ζπλελλνήζεσο ψζηε λα πεξηιάβεη θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνιηηηζηηθή έληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη 

αθεηέξνπ λα νξίζεη, φηη ζηφρνο ησλ ζπλελλνήζεσλ είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ζρέδηα ησλ εζληθψλ 

κέηξσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο θαη ελέξγεηεο. ΓΔΚ, 

πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο 281, 283, 284, 285 θαη 287/85, Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο 

θαη ινηπνί θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πιινγή 1987, ζει. 3203.  
309

 Commission of the European Communities, Policies on Immigration and the Social Integration of 

Migrants in the European Community, Brussels 1990, SEC (90) 1813. 
310

 Commission Communication to the Council and the European Parliament on immigration, SEC 

(1991) 1855 final. 
311

 Carrera S., φ.π., ζει. 34. 
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Ππιψλαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεκειίσζε έλα πιαίζην δηαθπβεξλεηηθήο κεζφδνπ 

ζπλεξγαζίαο γηα δεηήκαηα έληαμεο δηαηεξψληαο σζηφζν ηελ πξνζέγγηζε κέζσ 

«ήπηνπ δηθαίνπ»
312

. Έηζη, ζηελ Αλαθνίλσζή ηεο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ, ε Δπηηξνπή αλέθεξε φηη ε εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ 

θχξσζε ηεο δηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ε νπνία εγθξίζεθε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1990 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ εγγπάηαη φηη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

Κνηλφηεηα αληαπνθξίλνληαη ζηα θαιχηεξα δηεζλή πξφηππα
313

. Ζ ελίζρπζε ησλ 

πνιηηηθψλ έληαμεο γηα ηνπο λφκηκα δηακέλνληεο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζεσξήζεθε 

σο έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα κία νινθιεξσκέλε επξσπατθή 

πξνζέγγηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ Δπηηξνπή δήισζε φηη νη πνιηηηθέο έληαμεο πξέπεη 

λα ζηνρεχνπλ άκεζα ζην λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα, κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμνκνίσζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο κε εθείλα ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. ηελ Αλαθνίλσζε 

ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα θάζε πνιηηηθή έληαμεο λα εμαζθαιίζεη ηελ πξννπηηθή θαη 

ηελ αζθάιεηα ηεο κφληκεο δηακνλήο γηα φινπο ηνπο λφκηκνπο θαηνίθνπο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε νξηζκέλα «θξηηήξηα ζηαζεξφηεηαο» θαη εμαξηάηαη αθφκα θαη απφ 

ηελ πξνζπκία ησλ κεηαλαζηψλ λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. 

Τπνζηεξίρζεθε ε θαζηέξσζε ελφο θνηλά ζπκθσλεκέλνπ κφληκνπ δηθαηψκαηνο 

δηακνλήο, πνπ λα ρνξεγεζεί κεηά απφ κία δνθηκαζηηθή πεξίνδν, ελαξκνλίδνληαο ην 

λνκηθφ θαζεζηψο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Χζηφζν, ην επξσπατθφ δίθαην 

ζηεξνχηαλ λνκηθήο βάζεο ζηηο πλζήθεο γηα ελαξκφληζε αλαθνξηθά κε ηε λνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
314

.  

Ζ θαηάζηαζε απηή άιιαμε κφλν ην 1999, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο 

ηνπ Άκζηεξληακ θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη 

πσο, ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ρσξίο ζχλνξα, ε δξάζε ζε ελσζηαθφ 

επίπεδν ήηαλ απαξαίηεηε
315

. Ο ζηφρνο ηεο πξννδεπηηθήο εγθαζίδξπζεο ελφο ρψξνπ 

ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο έδσζε αξκνδηφηεηα ζην πκβνχιην λα 

                                                 
312

 Brinkmann G., The Immigration and Asylum Agenda, European Law Journal, Vol. 10, No. 2, 

March 2004, ζζ. 182–199, ζει.183.   
313

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα ηελ πνιηηηθή 

κεηαλάζηεπζεο θαη άζπινπ, COM (94) 23 ηειηθφ. 
314

 Carrera S., φ.π., ζει. 40. 
315

 Bell M., Anti-Discrimination Law and the European Union, Oxford University Press, Oxford 2002, 

ζει. 72. 
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απνθαζίδεη κε νκνθσλία ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο, γηα ηε δηαθχιαμε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θα
316

. Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε Αλαθνίλσζή ηεο θαινχζε γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο δψλεο αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηελ 

έλλνηα ηεο «ειεπζεξίαο» ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. πσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Αλαθνίλσζε «Η Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα θαζνξίζεη θνηλή ζέζε 

φπνπ ζα δηεπθξηλίδεηαη κέρξη πνηνχ ζεκείνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ζα ηπγράλνπλ 

ηεο ηδίαο κεηαρείξηζεο κε ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»
317

. 

Εεηήκαηα έληαμεο κεηαλαζηψλ ηξίησλ ρσξψλ άξρηζαλ λα ηίζεληαη πην 

ζπζηεκαηηθά ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Σάκπεξε ην 1999, 

φπνπ ζηα πκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη ε αλάγθε 

κίαο θνηλήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ θαηνηθνχλ 

λφκηκα ζηελ Έλσζε. Μία πην ιεπηνκεξήο εληνιή πεξηιακβάλεηαη ζην θεθάιαην γηα 

ηελ «δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ», φπνπ αλαθέξεηαη φηη κηα πην 

ελεξγεηηθή πνιηηηθή θνηλσληθήο έληαμεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ «παξνρή 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζπγθξίζηκσλ κε εθείλα ησλ πνιηηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη  λα εληζρχζεη ηελ κε-δηάθξηζε ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή 

θαη πνιηηηζηηθή δσή θαη λα αλαπηχμεη κέηξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο 

μελνθνβίαο»
318

. Ζ έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ γίλεηαη αληηιεπηή σο κία 

δηαδηθαζία δηπιήο θαηεχζπλζεο ελψ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο παξνρήο ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηελ δηαδηθαζία απηή θαη ηεο παξνρήο ηεο επθαηξίαο απφθηεζεο ηεο 

ππεθνφηεηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο
319

. Με ην Πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε παγηψλνληαη 

κεξηθέο απφ ηηο παξακέηξνπο ηηο νπνίεο επηρείξεζε λα ηνλίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, δειαδή ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ 

πνπ θαηνηθνχλ λφκηκα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ παξνρή αηνκηθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεψζεσλ ζπγθξίζηκσλ κε εθείλα ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

                                                 
316

 πλζήθε πεξί Ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, έθδνζε 1999, άξζξα 61 θαη 63. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε 

Πξφηαζε πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο απνδνρήο 

ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηα θξάηε κέιε (COM (97) 387 ηειηθφ) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή 

κηαο ζεηξάο δηθαησκάησλ ζην θξάηνο κέινο θαηνηθίαο γηα ηνπο κφληκα εγθαηεζηεκέλνπο ππεθφνπο 

ηξίησλ θξαηψλ, φπσο ε πξφζβαζε ζηελ θαηάξηηζε, ε ίζε κεηαρείξηζε θα. Ζ χκβαζε σζηφζν δελ 

πηνζεηήζεθε. Βι. Carrera S., φ.π., ζει. 45-46. 
317

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο - Πξνο κηα δψλε ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, COM (98) 

459, ηειηθφ. 
318

 πµπεξάζµαηα ηεο Πξνεδξίαο - Σάµπεξε, 15 θαη 16 Οθησβξίνπ 1999. 
319

 Mitsilegas V., Immigration, Diversity and Integration: The Limits of EU Law, εηο Prakash S. (ed.), 

Law and Ethnic Plurality Socio-Legal Perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2007, 

ζζ. 31-45, ζει. 32 
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ηνλ δηηηφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο. Δπηπιένλ, άλνημε ην δξφκν γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ λνκηθψλ απαληήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε θάπνησλ απφ απηέο ηηο 

παξακέηξνπο. Παξείρε έηζη ηελ πνιηηηθή βάζε γηα ηελ έλαξμε κίαο «ελεξγεηηθήο 

πνιηηηθήο θνηλσληθήο έληαμεο»
320

. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήισζε φηη ε πνιηηηθή έληαμεο ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ είλαη εγγελήο ηεο επξχηεξεο πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη επαλέιαβε ηε 

δέζκεπζε ηνπ Σάκπεξε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ κέζσ πνιηηηθήο 

έληαμεο πνπ απνβιέπεη ζηε ρνξήγεζε ζε απηνχο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ζπγθξίζηκσλ κε εθείλα πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σφληζε γηα αθφκα κηα θνξά πσο ε έληαμε απνηειεί ακθίδξνκε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεηαλάζηε φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο
321

. Δπίζεο πξφηεηλε ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο «γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ λα απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ, ζηε δεκηνπξγία ζεκείσλ αλαθνξάο θαη άιισλ δεηθηψλ, 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη ζηε ζηήξημε ησλ 

επξσπατθψλ δηθηχσλ θαη ζηελ πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ελεκέξσζεο». εκαληηθή είλαη θαη ε δήισζε πσο «πξέπεη λα ππάξμεη ζεβαζκφο ησλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθνξψλ αιιά θαη ησλ ζεκειησδψλ θνηλψλ αξρψλ θαη 

αμηψλ καο: ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο, εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε 

ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλσλία βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά δηθαησκάησλ αιιά ζπλεπάγεηαη θαη 

νξηζκέλεο επζχλεο γηα φια ηα κέιε ηεο είηε είλαη ππήθννη είηε κεηαλάζηεο. Η πξφβιεςε 

ηεο ηζφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο θαη πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο, 

καδί κε ηελ απνλνκή αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο κεηαλάζηεο πνπ 

δηακέλνπλ επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλεπάγεηαη αλάινγεο επζχλεο θαη πξνσζεί ηελ 

έληαμε» θαη πσο «Ο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 
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ζεκείν έλαξμεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ησλ κεηαλαζηψλ θαη κπνξεί 

λα απνηειέζεη βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο αζηηθήο ηζαγέλεηαο ζε νξηζκέλν 

θξάηνο κέινο (πνπ ζα πεξηιακβάλεη θνηλή δέζκε βαζηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ) γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. Η παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνπο 

κεηαλάζηεο λα απνθηήζνπλ αλάινγε ηζαγέλεηα κεηά απφ ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν 

κπνξεί λα απνηειέζεη επαξθή εγγχεζε γηα πνιινχο κεηαλάζηεο λα εγθαηαζηαζνχλ 

επηηπρψο ζηελ θνηλσλία ή λα απνηειέζεη πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο 

ηζαγέλεηαο ηνπ ζρεηηθνχ θξάηνπο κέινπο»
322

. Ζ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο εηζάγεη 

λέεο παξακέηξνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο, δηεπξχλνληαο 

αθελφο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, κε ηε ζπκπεξίιεςε ηεο 

αλάγθεο ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο ζεκειηψδεηο αμίεο θαη αξρέο. Δπηπιένλ, πξνθξίλεηαη ε 

έλλνηα ηεο «αζηηθήο ηζαγέλεηαο» (civic citizenship), ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 2 

ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πεξηιακβάλεη 

έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζα απνθηήζνπλ ζηαδηαθά νη ππήθννη 

ηξίησλ θξαηψλ, ρσξίο σζηφζν ηελ αλάγθε πνιηηνγξάθεζεο
323

. 

Ζ δηηηή δηάζηαζε ηεο έληαμεο ηνλίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ εθαξκνγή κίαο «νιηζηηθήο/ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο» θαηά ηελ 

νπνία δελ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο 

έληαμεο αιιά θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηε ζξεζθεπηηθή 

ηαπηφηεηα, ηελ ππεθνφηεηα, ηε ζπκκεηνρή θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Ζ Δπηηξνπή 

νξίδεη ηελ έληαμε σο «κία ακθίδξνκε δηαδηθαζία βαζηδφκελε ζε ακνηβαία δηθαηψκαηα 

θαη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ησλ λνκίκσλ θαηνίθσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ηεο 
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θνηλσλίαο ππνδνρήο, δηαδηθαζία ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ 

κεηαλάζηε. Απηφ ζεκαίλεη, αθελφο, φηη απνηειεί επζχλε ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο λα 

εμαζθαιίζεη φηη ηα ηππηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ πξνβιέπνληαη θαηά ηξφπν πνπ 

λα επηηξέπεη ζην άηνκν λα ζπκκεηάζρεη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή δσή 

θαη ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη, αθεηέξνπ, φηη νη κεηαλάζηεο ζέβνληαη ηνπο 

ζεκειηψδεηο θαλφλεο θαη αμίεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε 

δηαδηθαζία έληαμεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο». Χο 

βαζηθά ζηνηρεία κίαο ζθαηξηθήο πνιηηηθήο έληαμεο θαζνξίδνληαη ε έληαμε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη νη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, ε πξφζβαζε ζηε 

ζηέγε θαη ζηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε ελεξγφο αλάκεημε 

θαη ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πνιηηηθή δσή γεληθφηεξα. Ζ 

Δπηηξνπή αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηελ έληαμε κεηαλαζηψλ δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο 

νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη ήδε πνιίηεο ηεο Έλσζεο, ελψ ζεσξεί πσο ν ηειηθφο ζθνπφο 

ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ζα πξέπεη λα είλαη ε ρνξήγεζε ηεο ππεθνφηεηαο. Δπηπιένλ 

ε Δπηηξνπή αλαθαίξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο «αζηηθήο ηζαγέλεηαο» σο πξψην βήκα γηα 

ηελ πιήξε πνιηηνγξάθεζε. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηα δεηήκαηα ζεβαζκνχ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο «δηαρείξηζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο» ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
324

.  

Ζ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο νδήγεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 ζην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο Θεζζαινλίθεο  πνπ θάιεζε γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζην επίπεδν 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

δηακέλνπλ λνκίκσο ζην έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη επηβεβαίσζε ηνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή πνιηηηθή έληαμεο, ήηνη ε απαζρφιεζε, ε νηθνλνκηθή 

ζπκκεηνρή, ε παηδεία θαη ε εθκάζεζε γισζζψλ, ε πγεία θαη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, 

ηα δεηήκαηα ζηέγαζεο θαη νηθηζκνχ, θαζψο θαη ν πνιηηηζκφο θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσληθή δσή. Καηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην «Οη πνιηηηθέο έληαμεο ζα πξέπεη λα 

λννχληαη σο ζπλερήο θαη ακθνηεξνβαξήο δηαδηθαζία, βαζηδφκελε ζε ακνηβαία 

δηθαηψκαηα θαη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ θαη ησλ θνηλσληψλ ππνδνρήο» ελψ είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε θνηλψλ 

βαζηθψλ αξρψλ γηα ηελ έληαμε ζε ελσζηαθφ επίπεδν
325

.  
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ηα παξαπάλσ πιαίζηα εληάζζνληαη νη δχν Οδεγίεο ηνπ 2000, πνπ ξπζκίδνπλ 

κε-δηάθξηζε θαη απνηέιεζαλ νξφζεκν ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο 

θαηά ησλ δηαθξίζεσλ
326

, παξά ηηο ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο, θαζψο θαη ε Οδεγία 2003/109/ΔΚ ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο θαη ε Οδεγία 2003/86/ΔΚ ζρεηηθά κε 

ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο
327

.  

Ζ ζεκαζία ηεο έληαμεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ αλαγλσξίδεηαη ζην 

πξννίκην ηεο Οδεγίαο 2003/109/ΔΚ, πνπ αλαθέξεη φηη ε έληαμε είλαη έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν «γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζεκειηψδνπο 

ζηφρνπ ηεο Κνηλφηεηαο, ν νπνίνο νξίδεηαη ζηε πλζήθε»
328

, ελψ ζην πξννίκην ηεο 

Οδεγίαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο γηα ηελ έληαμε θαζψο βνεζάεη ζηελ θαζηέξσζε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ζηαζεξφηεηαο
329

. Χζηφζν, ηα θξάηε κέιε πίεζαλ γηα ηελ 

εηζαγσγή πεξηνξηζκψλ
330

. Ζ Οιιαλδία καδί κε ηελ Απζηξία θαη ηε Γεξκαλία, άζθεζε 

πηέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή κίαο ξήηξαο ζηελ Οδεγία γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, 

αλνίγνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα ηα θξάηε κέιε λα «απαηηνχλ απφ ηνπο ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε κέηξα έληαμεο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ 

δίθαην»
331

, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ή ε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληα
332

, 

ηελ ζπλερή παξακνλή λφκηκε θαηνηθία ζην θξάηνο ππνδνρήο
333

, ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

«κέινπο νηθνγέλεηαο»
334

 θαζψο θαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο
335

. 

                                                 
326

 Carrera S., Parkin J., Towards a Common Policy on Integration in the EU?, εηο Emerson M. (ed.), 

Interculturalism: Europe and its Muslims in Search of Sound Societal Models, Centre for European 

Policy Studies (CEPS), Brussels 2011, ζζ. 156-182, ζει. 160. 
327

 Οδεγία 2003/109/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο, ΔΔ L 16 ηεο 23.1.2004, ζει. 44- 53. 

Οδεγία 2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ΔΔ L 251 ηεο 3.1.2003, ζει. 12 –18. Morano-Foadi S., Malena M., 

Integration Policy at European Union level, εηο Morano-Foadi S., Malena M. (eds.), Integration for 

Third Country Nationals in the European Union: The Equality Challenge, Edward Elgar Publishing, 

USA 2012, ζζ. 45-79, ζει. 46. Βι. αλαιπηηθφηεξα Uçarer E. M., φ.π., ζει. 66-72. 
328

 Οδεγία 2003/109/ΔΚ, πξννίκην, παξ. 4. 
329

 Οδεγία 2003/86/ΔΚ, πξννίκην, παξ. 4. 
330

 Kostakopoulou D., Introduction, φ.π., ζει. 12. 
331

 van Oers R., Ersbøll E., Kostakopoulou D., Mapping the redefinition of belonging in Europe, εηο 

van Oers R., Ersbøll E., Kostakopoulou D. (eds.), A Re-definition of Belonging?, Language and 

Integration Tests in Europe, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2010, ζζ. 307-331, ζει. 310. 
332

 Οδεγία 2003/109/ΔΚ, άξζξν 5 θαη Οδεγία 2003/86/ΔΚ, άξζξν 6. 
333

 Οδεγία 2003/109/ΔΚ, άξζξν 4 θαη Οδεγία 2003/86/ΔΚ, άξζξν 3. 
334

 Οδεγία 2003/86/ΔΚ, άξζξν 4. 
335

 Οδεγία 2003/109/ΔΚ, άξζξν 6 θαη Οδεγία 2003/86/ΔΚ, άξζξν 6. 



 110 

Οη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο έρνπλ επηθξηζεί γηα 

ηνλ ιφγν φηη παξαβηάδνπλ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Ζ 

απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηελ ππφζεζε, Κνηλνβνχιην 

θαηά πκβνπιίνπ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη νη δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο δελ είλαη per se αληίζεηεο κε ην δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Σν 

άξζξν 4 παξ. 1 απνδίδεη ελ κέξεη δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα θξάηε κέιε, ε νπνία δελ 

δηαθέξεη απφ ην πεξηζψξην πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε πξνυπφζεζε ηεο 

έληαμεο δελ είλαη θαζαπηή αληίζεηε πξνο ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο 

δσήο. Σν Γηθαζηήξην αλαθέξζεθε ζην γεγνλφο φηη ε έληαμε απνηειεί γεληθφ ζηφρν 

ηεο Οδεγίαο θαη έθξηλε φηη «ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηεο έληαμεο δελ νξίδεηαη δελ 

κπνξεί λα εξκελεπζεί φηη επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα 

απηή θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ηδίσο ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα». Σα θξάηε κέιε, ζπλεπψο, δεζκεχνληαη απφ ηηο αξρέο απηέο 

θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί φηη επηηξέπεη ζηα θξάηε 

κέιε, ξεηψο ή ζησπεξψο, λα ζεζπίδνπλ δηαηάμεηο πνπ ζα ήηαλ αληίζεηεο πξνο ην 

δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Σν Γηθαζηήξην απνδέρζεθε ηελ 

επρέξεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζεζπίδνπλ ηνπο φξνπο έληαμεο, αιιά εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
336

. 

ηε ζπλέρεηα ζην πξφγξακκα ηεο Υάγεο, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο 4εο θαη 5εο Noεκβξίνπ 2004, ππνγξάκκηδε ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο 

κεγαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ έληαμεο θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Αλαθέξεη επίζεο φηη νπνηαδήπνηε 

κειινληηθή πξσηνβνπιία ζα εληαρζεί ζε έλα πιαίζην πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε θνηλέο 

βαζηθέο αξρέο, θαζψο θαη ζε ζαθείο ζηφρνπο θαη κέζα αμηνιφγεζεο
337

. 

Σν πκβνχιην Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 

2004 ελέθξηλε ηηο θνηλέο βαζηθέο αξρέο γηα ηε ζηήξημε ελφο ζπλεθηηθνχ επξσπατθνχ 

πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο έληαμεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Σν πκβνχιην 

Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ πηνζέηεζε ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο φηη ε 

πνιηηηθή έληαμεο πξέπεη λα εκπιέθεη ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη εζληθνχο ζεζκνχο, 
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αιιά, ζε αληίζεζε κε ηελ Δπηηξνπή, δελ αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ππνδειψλνληαο φηη ε πνιηηηθή έληαμεο είλαη ε πξσηαξρηθή επζχλε ησλ 

κεκνλσκέλσλ θξαηψλ κειψλ θαη φρη ηεο Έλσζεο 
338

. Χζηφζν, θαηά ην πκβνχιην, ε 

αλάπηπμε θνηλψλ βαζηθψλ αξρψλ είλαη νπζηψδεο ππφ ην θσο ησλ θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη αξρέο απηέο απνηεινχλ έλαλ «απιφ, κε-

δεζκεπηηθφ ζπλεθηηθφ νδεγφ» πνπ ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ηνλ δηάινγν κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Σν πκβνχιην κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζφξηζε κε ζαθήλεηα ηα φξηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηφ
339

. Καηά ην πκβνχιην, νη 

θνηλέο βαζηθέο αξρέο ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ηα θξάηε κέιε ζηε δηακφξθσζε 

ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο γηα λα ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο θαη λα αλαπηχζζνπλ δηθνχο 

ηνπο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, λα ρξεζηκεχζνπλ σο βάζε γηα ηα θξάηε κέιε ψζηε λα 

δηεξεπλήζνπλ πψο νη ελσζηαθέο, εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ 

λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο. 

Δπηπιένλ, νη θνηλέο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε ζπλέξγεηα κε ηα ππάξρνληα 

λνκνζεηηθά πιαίζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεζλψλ πξάμεσλ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ησλ θνηλνηηθψλ πξάμεηο πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο γηα ηελ έληαμε, ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο 

θαη άιισλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο
340

. 

Οη αξρέο ελζσκαηψλνπλ ζε έλα ελαξκνληζκέλν θαηάινγν νξηζκέλεο απφ ηηο 

θνηλέο αληηιεςεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ ήδε δηακνξθσζεί ζε πξνεγνχκελεο 

επξσπατθέο λνκηθέο απαληήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην ζέκα, ηδίσο απφ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ελψ εληνπίδνληαη αξρέο πνπ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηε 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο εδξαηφλσληαο ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ 

θαηλνηφκσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο έληαμεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
341

. Ζ ακθίδξνκε 

δηαδηθαζία ηεο έληαμεο επαλαιακβάλεηαη «αμησκαηηθά», απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, απνηειψληαο ηελ πξψηε θνηλή βαζηθή αξρή θαη θαιχπηεη φιεο ηηο 

ππφινηπεο. Ζ ακθίδξνκε δηαδηθαζία εθιακβάλεηαη θαη σο κία δηαδηθαζία «ακνηβαίαο 

πξνζαξκνγήο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη επζχλεο θαη νη πξνζπάζεηεο έληαμεο δελ 

αθνξνχλ κφλν ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, αιιά θαη κε «ηελ θνηλσλία ππνδνρήο». 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, αξθεηέο απφ ηηο αξρέο εληάζνληαη ζην πιαίζην ησλ 
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ππνρξεψζεσλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ, ελψ άιιεο ζπληζηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο 

πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ θξηψλ. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε 

ελζσκάησζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο (mainstreaming) θαη ε αλάπηπμε δεηθηψλ θαη 

κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο.  

Ζ δεχηεξε αξρή γηα ηελ επηηπρή έληαμε αθνξά ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο 

ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή ηεο αξρήο ηεο ειεπζεξίαο, 

ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 

θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ Υάξηε Θκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αξρέο πνπ απνηεινχλ ηνλ «πεξχλα» ησλ θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηψλ
342

. πσο 

εμεγείηαη, απφςεηο θαη γλψκεο νη νπνίεο δελ είλαη ζπκβαηέο κε απηέο ηηο βαζηθέο 

αξρέο ελδέρεηαη λα ππνλνκεχζνπλ ηελ επηηπρή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θηινμελνχζα θνηλσλία θαη λα επεξεάζνπλ αληίζηξνθα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ 

ηεο
343

. πσο ζεκεηψλεηαη απφ ην πκβνχιην ζηηο αμίεο ηεο Έλσζεο πεξηιακβάλεηαη ν 

ζεβαζκφο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ  θαη ησλ απνγφλσλ ηνπο. 

Δξψηεκα ινηπφλ γελλάηαη εάλ ε ζπγθεθξηκέλε αξρή θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

αλαιάβνπλ ζεηηθή ππνρξέσζε ζηε δηαηήξεζε θαη ην ζεβαζκφ ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηαλαζηψλ
344

. πσο εμάιινπ δηαθεξχζζεηαη ζηελ φγδνε θνηλή 

βαζηθή αξρή «Η πξαθηηθή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ζξεζθεηψλ είλαη 

εγγπεκέλε ππφ ην Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη, 

εθηφο νη πξαθηηθέο απηέο δελ ζπγθξνχνληαη κε άιια απαξαβίαζηα Δπξσπατθά 

δηθαηψκαηα ή κε ην εζληθφ δίθαην», θπξίσο αλαθνξηθά κε ην ζεβαζκφ ηεο «ηζφηεηαο 

ησλ γπλαηθψλ», «ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ» θαη «ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία». Γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή κέηξσλ κε-

θαηαλαγθαζηηθνχ ραξαθηήξα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη αλαγθαία, φπσο ν 

δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο.  
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Ζ κεησκέλε έκθαζε ζηα δεηήκαηα πνιηηηζκηθήο αλαγλψξηζεο θαη ε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο ηεο πξνζαξκνγήο πξνο 

ηελ αηνκηθή επζχλε ηνπ κεηαλάζηε θπξίσο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εηζφδνπ ηνπ 

ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο σο «θιεηδί» ηεο δηαδηθαζίαο 

έληαμεο ζηελ ηξίηε θνηλή αξρή, αληαλαθιά ηελ έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

απηνλνκία θαη ζηελ απηάξθεηα ησλ κεηαλαζηψλ, κηαο θαη ε «ζηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο» έδσζε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

κεηαηνπίδνληαο ην ελδηαθέξνλ απφ ηα δεηήκαηα πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, φπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε
345

, ελψ 

ε «βαζηθή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο», ηέηαξηε βαζηθή αξρή, ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο έληαμεο. Ζ 

αξρή απηή αλαθέξεηαη ζην λέν κνληέιν «πνιηηηθήο έληαμεο» (civic integration), πνπ 

μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 90 απφ ηελ Οιιαλδία θαη πηνζεηήζεθε 

απφ αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, ππνρξεψλεη ηνπο 

λενεηζαρζέληεο ζηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ γιψζζαο θαη ε κε εθπιήξσζε ηεο 

ππνρξέσζεο απηήο κπνξεί λα επηθέξεη ρξεκαηηθέο πνηλέο ή κε αλαλέσζε ηεο άδεηαο 

παξακνλήο. Ο ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο κπνξεί λα εξκελεπζεί επίζεο σο έλα 

εξγαιείν ειέγρνπ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θπξίσο  ηεο εηζφδνπ αληδείθεπηνπ ή κε-

πξνζαξκφζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
346

.  

 ζνλ αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ έληαμεο, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο, φξνη πνπ κπνξεί λα είλαη επξχηεξνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζε 

«ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Έλσζε»
347

. Χζηφζν, απφ ην 

πεξηερφκελν ησλ αξρψλ, ζα κπνξνχζε λα ζπλαρζεί φηη αθνξνχλ θπξίσο 

«λενεηζεξρφκελνπο» θαη ππεθφνπο ηξίησλ θξαηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ 

Έλσζε ρσξίο λα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επη καθξφλ δηακέλνληεο
348

. 

Σν 2005 νη θνηλέο αξρέο απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο 

Κνηλνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Έληαμε, κε βαζηθά εξγαιεία, ηα εζληθά ζεκέηα επαθήο, ηνλ 

Ηζηφηνπν ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε, ηα εγρεηξίδηα γηα ηελ έληαμε θαη ην 

                                                 
345

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο - ρέδην πνιηηηθήο γηα ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε COM (2005) 669 

ηειηθφ. 
346

 Joppke C, Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants in Western Europe, 

φ.π., ζει. 4-5. 
347

 Bell M., Racism and Equality in the European Union, φ.π., ζει. 149-155. 
348

 Carrera S., φ.π., ζει. 79. 
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Δπξσπατθφ Φφξνπκ γηα ηελ έληαμε γηα ηελ ζπκκεηρνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ
349

. Ζ θχζε ηνπ πιαηζίνπ σο κέξνπο ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ, 

επλφεζε ηελ επηθξάηεηεζε νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη θηινζνθηψλ 

έληαμεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε
350

. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο 

ζην Λνλδίλν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005 ζεκαηνδφηεζαλ κία ζηξνθή ζηελ πξνζέγγηζε 

ηεο Έλσζεο γηα ηελ έληαμε, δίλνληαο έκθαζε ζηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο. Έηζη, ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάινπλ 

ζηε βίαηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, ν δηαπνιηηηζκηθφο 

δηάινγνο θαη ν δηάινγνο κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο αληηκεησπίδνληαη σο 

εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε ηεο βίαηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο
351

.  

 Ζ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, νδήγεζε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην ζρεδηαζκφ αξρψλ, ελεξγεηψλ θαη κέζσλ ζε εζληθφ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζε ελσζηαθφ επίπεδν, πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ βάζε ηξηψλ 

αμφλσλ, δειαδή ηελ επεκεξία, ηελ αζθάιεηα, θαη ηελ αιιειεγγχε. ηελ Αλαθνίλσζή 

ηεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επαλαιακβάλεη ηηο θνηλέο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ έληαμε 

θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ακθίδξνκεο πξνζαξκνγήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, σζηφζν έκθαζε δίλεηαη ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ζηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηελ αζθάιεηα θπξίσο κέζσ ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο
352

. ην Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο 

ηνλίδεηαη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ κεηαλαζηψλ, ελψ ε αλάγθε ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ππεθφσλ ηεο Έλσζεο
353

. Ζ απνκάθξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απφ ηελ ινγηθή ηεο πνιπκνξθίαο είλαη εκθαλήο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

                                                 
349

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή επηηξνπή θαη ηελ επηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ - Κνηλφ Πξφγξακκα γηα ηελ 

Έληαμε - Πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, COM 

(2005) 389 ηειηθφ. 
350

 Carrera S., φ.π., ζει. 141. 
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ηξνκνθξαηψλ - Καηαπνιέκεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βίαηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, 

COM (2005) 313 ηειηθφ. Mitsilegas V., φ.π., ζει. 36. 
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 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ - Μία θνηλή κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε: Αξρέο, ελέξγεηεο θαη κέζα, COM (2008) 359 ηειηθφ. 
353

 Σν Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο — Μηα αλνηθηή θαη αζθαιήο Δπξψπε πνπ εμππεξεηεί θαη 

πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο, ΔΔ C 115 ηεο 4.5.2010, ζει.1 -38. 
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πκθψλνπ γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν, φπνπ δεηήκαηα έληαμεο θαη 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο απνπζηάδνπλ
354

. 

Οη εμειίμεηο ζηε γεηηνληά ηεο Έλσζεο, επηζθίαζαλ ηα δεηήκαηα ζεβαζκνχ ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, κεηαηνπίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηελ θηλεηηθφηεηα γηα 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη ηελ νξζά δηαρεηξηδφκελε λφκηκε κεηαλάζηεπζε. Καηά 

ηελ Δπηηξνπή «Οη κεηαλάζηεο ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ψζηε λα θαηαλννχλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ηηο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δνπλ. Η έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζπλεπάγεηαη 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνιαχνπλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ λφκσλ θαη 

ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο», ελψ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ απνπζηάδεη
355

. Σέινο, ζηελ αλαλεσκέλε 

αηδέληα γηα Eπξσπατθή Αηδέληα γηα ηελ Έληαμε ησλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ, 

ηνλίεηαη θπξίσο ε ζεκαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα ηελ αληαγσληζηηθή νηθνλνκία. 

Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο νξίδεηαη πιένλ σο ηξηκεξήο δηαδηθαζία, πνπ 

πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηα θξάηε ππνδνρήο, θαη ηα θξάηε 

θαηαγσγήο ησλ κεηαλαζηψλ
356

. 

 

1.2.2.2.2. Από ην πνιππνιηηηζκηθό πξόηππν ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο πνιηηηθήο 

έληαμεο  

 

Ζ αλσηέξσ αλάιπζε επηηξέπεη ηελ ζθηαγξάθεζε ηεο «ηδενινγηθήο 

πξνζέγγηζεο» πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 
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 Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν, ηεο 24εο επηεκβξίνπ 2008. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη θαηά ην πκβνχιην νη πνιηηηθέο έληαμεο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα απαηηεζεί 
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ελζσκάησζεο. Θα δίλνπλ έκθαζε ζην ζεβαζκφ ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Bell M., Racism and Equality in the European Union, 

φ.π., ζει. 168. 
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Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ε 

αζθάιεηα ηεο θαηνηθίαο ζηελ ρψξα παξακνλήο αληηκεησπίδνηαλ σο ζεκειηψδεο 

παξάγνληαο ηεο επηηπρνχο έληαμεο λνκίκσλ κεηαλαζηψλ ηξίησλ ρσξψλ, ελψ γίλνληαη 

αλαθνξέο ζηνλ «ακθίδξνκν ραξαθηήξα» ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο. Γηαθαίλεηαη 

επίζεο ε ζεσξεηηθή ζχλδεζε ηεο επηηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο κε ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, εθφζνλ ηνλίδεηαη ζπρλά φηη νη 

δηαδηθαζίεο έληαμεο αθνξνχλ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ λφκηκα δηακέλνληεο ζηα θξάηε 

κέιε. Δπηπιένλ, ε νκαιφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ ηξίησλ ρσξψλ 

θαη ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηέζεθαλ ζην πιαίζην θαηαλφεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ έληαμεο, ελψ ε ίζε κεηαρείξηζε ζεσξήζεθε εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζέγγηζεο ηεο Κνηλφηεηαο, φρη κφλν σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ αζθάιεηα 

δηθαίνπ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ αιιά θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ ηξφπν δσήο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή γίλεηαη αληηιεπηή σο ππνρξέσζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ
357

, ρσξίο σζηφζν λα πξνβάιιεηαη ε αλάγθε απεκπφιεζεο ηεο γιψζζαο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ.   

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 90 ζπλερίζηεθε ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

έληαμεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κέζσ ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

ρξήζεο ηνπ ελδνηηθνχ/ήπηνπ δηθαίνπ. Ζ ελζσκάησζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ δηακέλνπλ λφκηκα εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεσξήζεθε ζεκαληηθή πηπρή 

ηεο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε. Σα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ ζπλνςίδνληαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ θαζεζηψηνο κφληκεο δηακνλήο, ζηελ έκθαζε ζηελ ίζε 

κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ κε ηνπ πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη ζηε 

ρνξήγεζε δηθαησκάησλ γηα ηνπο επη καθξφλ δηακέλνληεο. Δπηπιένλ, ε έληαμε 

ελζπιαθψζεθε ζε κία επξχηεξε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο εληφο ηνπ Υψξνπ Διεπζεξίαο 

Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο. Φαίλεηαη λα ππάξρεη κία θνηλή αληίιεςε ηεο έληαμεο σο 

δηαδηθαζίαο πνπ δηεπθνιχλεη έλα αζθαιέο λνκηθφ θαζεζηψο θαηνηθίαο, θαη 

θαζνδεγείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, κε-δηάθξηζεο, ηεο ηζνηηκίαο ηεο νκαιφηεηαο 

θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Σα δηθαηψκαηα ζεσξνχληαη πεγή ζηαζεξφηεηαο 
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 Carrera S., φ.π., ζει. 36. 
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θαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία έληαμεο
358

. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη ζπρλά ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ επη καθξφλ δηακέλνλησλ θαη ππεθφσλ ηεο Έλσζεο σο ζηαζεξφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «επξσπατθήο πξνζέγγηζεο». Θεσξεί, επίζεο, ηηο αξρέο ηεο 

κφληκεο θαηνηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ σο δχν 

πξνπχξγηα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ηζφηεηα αθνξά φρη κφλν δηθαηψκαηα, αιιά θαη ππνρξεψζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ κε «ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο». Ο ξφινο 

ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο δηαδξακαηίδεη δηαθεθξηκέλν ξφιν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έληαμεο ηνπο. Μεηά ηε κεηαθνξά ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνλ Μάην ηνπ 1999, ην πξφγξακκα ηνπ 

Σάκπεξε πξνζπάζεζε λα βάιεη ηάμε ζηηο απνζπαζκαηηθέο θαη θαηαθεξκαηηζκέλεο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έληαμε 

ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
359

.  

Απφ ην 2003 έιαβαλ ρψξα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο επξσπατθέο 

θαλνληζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ έληαμε κεηαλαζηψλ. Σν πκβνχιην ζπγθέληξσζε 

ηηο βαζηθέο ηδέεο πνπ ζεσξνχζε φηη ραξαθηεξίδνπλ ηηο Δπξσπατθέο πξνζεγγίζεηο γηα 

ηελ έληαμε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο, 

θαη ππνζηεξίδεη ηε ρνξήγεζε «δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ» γηα ηνπο ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ ζπγθξίζηκσλ «φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα» κε ην θαζεζηψο πνπ 

απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
360

. Ζ αλάπηπμε ηνπ Πιαηζίνπ γηα 

ηελ Έληαμε είρε σο ζπλέπεηα έλα ηδηφκνξθν είδνο ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ 

ζπληνληζκνχ, φπνπ ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη «βέιηηζησλ πξαθηηθψλ» κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ απνθηά θεληξηθή ζεκαζία, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη 

αλαθνξέο ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη θηινζνθίεο ηεο έληαμεο ζε έγγξαθα πνιηηηθήο 

ηεο
361

. Ζ αλάπηπμε θαη ε πξννδεπηηθή εδξαίσζε ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ 

γηα ηελ έληαμε επέθεξε ηελ εηζαγσγή πνιπάξηζκσλ αλαθνξψλ ζε ζηνηρεία ηα νπνία 

πξνεγνπκέλσο δελ εληνπίδνληαλ ζηηο επξσπατθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο ηα καζήκαηα 

έληαμεο, έληαμε ζην εμσηεξηθφ, πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε, ππνρξεσηηθά πξνγξάκκαηα 

έληαμεο, απηνεπάξθεηα θαη αλεμαξηεζία ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, καζήκαηα 

                                                 
358

 Uçarer E. M., φ.π., ζει. 62-63. 
359

 Morano-Foadi S., Malena M., φ.π., ζει. 46. 
360

 Carrera S., φ.π., ζει. 427. 
361

 Morano-Foadi S., Malena M., φ.π., ζει. 47. 
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αγσγήο ηνπ πνιίηε θα, ελψ νη αξρέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ ππνβαζκίζηεθαλ
362

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πνιηηηθή ηεο έληαμεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε δηακνξθψλεηαη κέζα απφ δχν αληίξξνπεο ηάζεηο: απφ ηελ κία 

πιεπξά αθνινπζείηαη ε ινγηθή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πξνζέγγηζε ηεο «πνιηηηθήο έληαμεο» θαη ηεο 

«απηάξθεηαο» ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, κε έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ζέιεζε 

λα εληαρζνχλ ζηνλ «ηξφπν δσήο» ηεο θηινμελνχζαο θνηλσλίαο. Σν θέληξν βάξνπο ηεο 

πνιηηηθήο έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ πξψηε ηάζε ζηε 

δεχηεξε κεηά ην 2003. Ζ κεηαζηξνθή απηή νθείιεηαη θαη ζηελ «αιιαγή πιεχζεο» 

πνπ επήιζε ζηηο πνιηηηθέο έληαμεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ, παξά ηηο φπνηεο 

δηαθπκάλζεηο, επηθεληξψλνληαη ζηνλ «ππνρξεσηηθφ» ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ 

«πνιηηηθήο έληαμεο» (civic integration) θαη ζηελ αληίζηξνθε απνκάθξπλζε απφ ηε 

ινγηθή ησλ δηθαησκάησλ
363

.  

Ζ ζηξνθή πξνο ηελ «πνιηηηθή έληαμε» είλαη αξθεηά εκθαλήο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο Οιιαλδίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ρψξεο πνπ ήηαλ πνιχ πην 

πξνζεισκέλεο ζηηο αξρέο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, σζηφζν ζήκεξα απνηεινχλ 

ζήκεξα ηελ «θπξίαξρε ηάζε» ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο
364

. ηελ 

Οιιαλδία ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, πνπ θπξηαξρνχζε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 

1990
365

, άξρηζε λα κεηαηνπίδεηαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κε ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ Έληαμε ησλ Νενεηζεξρνκέλσλ ηνπ 1998 (Newcomers 

Integration Act-Wet inburgering nieuwkomers, WIN) πνπ απαηηνχζε ηελ 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ «θνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ» θαη γιψζζαο γηα ηνπο 

λενεηζεξρνκέλνπο κεηαλάζηεο, πνπ ηνλ αθνινχζεζε ν λφκνο γηα ηελ Έληαμε ην 2007 

(Integration Act- Wet inburgering). Αθνινπζψληαο ην Οιιαλδηθφ παξάδεηγκα, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην εηζήγαγε ηνλ λφκν γηα ηελ Δζληθφηεηα, ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ην 

Άζπιν ηνπ 2002 (The 2002 Nationality, Immigration and Asylum Act), ν νπνίνο 

απζηεξνπνίεζε ηηο απαηηήζεηο γηα πνιηηνγξάθεζε εηζάγνληαο κηα δνθηκαζία γηα ηελ 
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365
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εμαθξίβσζε ηεο επαξθνχο γλψζεο γηα ηε δσή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην εθηφο ηεο 

επάξθεηαο ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο
366

. 

Ζ έλλνηα ηεο «πνιηηηθήο έληαμεο» είλαη λέα, θαη αλαιακβάλεη έλα ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη πξψελ λνκνζεζίεο πεξί ηζαγέλεηαο, θπξίσο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πνιηηνγξάθεζε
367

. Οη δνθηκαζηηθνί έιεγρνη ζηε γιψζζα θαη ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε 

απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ πνιιψλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ δνθηκαζηψλ απηψλ θαη ησλ 

καζεκάησλ νινθιήξσζεο πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ε εηζαγσγή ηνπο 

επηβεβαηψλεη ηε κεηαβαιιφκελε ζρέζε κεηαμχ ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο, ηεο έληαμεο 

θαη ηνπ πνιηηηθνχ «αλήθεηλ». Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή έρεη επαλαπξνζδηνξηζηεί θαη 

εμαξηάηαη απφ ηε δέζκεπζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ηελ 

απνδνρή ησλ αμηψλ ηεο. Μεηαμχ ηνπ 2002 θαη ηνπ 2008, ε Απζηξία
368

, ε Γαλία
369

, ε 

Γαιιία
370

, ε Γεξκαλία
371

, εηζήγαγαλ έλα δνθηκαζηηθφ έιεγρν πνπ αθνξά ηε «γλψζε 
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 Σν 1999, ε Γαλία ζέζπηζε έλα λφκν κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη κφληκε 

άδεηα παξακνλήο, έλαο λενεηζεξρφκελν, εθηφο εάλ πξνέξρεηαη απφ έλα θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή κία 
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λενεηζεξρφκελνη ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε κηα εμέηαζε. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

απνηειεί ππνρξέσζε γηα φιεο ηηο νκάδεο ζηφρνπο ηνπ λφκνπ. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003, έλα 
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απνηειεί κέξνο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε δαληθήο ππεθνφηεηα απφ ην ηέινο ηνπ 2005. Βι. . 
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 Σν «παξαδνζηαθά» αθνκνηνηηθφ κνληέιν πνπ εθάξκνδε ηε Γαιιία ηέζεθε ππφ έιεγρν κεηά ην 

δηραζηηθφ δηάινγν γηα ην hijab, πνπ απνηέιεζε ζέκα δεκνζίνπ δηαιφγνπ απφ ην 1989, θαη ηηο βίαηεο 
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ηεο θνηλσλίαο» σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε, νη άηππνη έιεγρνη γλψζεο ηεο γιψζζαο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο πνιηηνγξάθεζεο έρεη πξφζθαηα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα ηππνπνηεκέλε 

δνθηκαζία, ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε απφ γισζζηθά ηδξχκαηα. Οη δνθηκαζίεο 

έληαμεο δελ είλαη απιά ηεζη ππεθνφηεηαο, δειαδή, απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

απφθηεζε επίζεκεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο, αιιά είλαη επίζεο δνθηκαζίεο 

κεηαλάζηεπζεο πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν εληφο ηεο ρψξαο θηινμελίαο, φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο
372

.  

Πην ακθηιεγφκελα, ε Οιιαλδία ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ εηζήγαγε κηα πξν-

εηζαγσγηθή απαίηεζε έληαμεο ην 2006 κε ηνλ λφκν γηα ηελ Έληαμε απφ ην Δμσηεξηθφ 

(Integration from Abroad Act- Wet inburgering in het buitenland), εμαξηψληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

δνθηκαζηψλ έληαμεο πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηελ ρψξα. Ζ πνιηηηθή ηεο Οιιαλδίαο γηα ηελ 

έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, θπξίσο ε δηάζηαζε ηεο δνθηκαζίαο έληαμεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, έρεη ππεξεηήζεηο σο κνληέιν 

γηα πνιιά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
373

. ηε Γαλία θαη ηε Γεξκαλία, νη 

κεηαλάζηεο πξέπεη λα πεξάζνπλ κηα δνθηκή, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ν βαζκφο 

έληαμήο ηνπο θαη λα ρνξεγεζεί ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Ζ θαηάζηαζε 

δηαθέξεη ζηε Γαιιία, φπνπ νη ππνςήθηνη γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

ππνβάιινληαη κφλν ζε γισζζηθή αμηνιφγεζε. Δάλ ε αμηνιφγεζε δείρλεη φηη ε γλψζε 

ηεο γαιιηθήο γιψζζαο είλαη αλεπαξθήο, νη κεηαλάζηεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

επηπιένλ καζήκαηα γιψζζαο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 

δχν κήλεο
374

. Αληίζεηα, ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Οιιαλδία ζεψξεζε ρνξεγείηαη κφλν 
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ηνπο. Βι. Howard M.M., The Causes and Consequences of Germany's New Citizenship Law, German 

Politics, 2008, Vol.17, No.1, ζζ. 41-62, ζει. 51-52. Απφ ην 1990 ε Γεξκαλία παξείρε καζήκαηα 

γιψζζαο ζε κεηαλάζηεο ελψ απφ ην 2006 κεηά απφ έληνλεο δηακάρεο ζρεηηθά κε «εγθιήκαηα ηηκήο» 
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δνθηκαζία σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε. Βι. Joppke C., Beyond National Models: Civic 

Integration Policies for Immigrants in Western Europe, φ.π., ζει. 12-14. 
372

 van Oers R., Ersbøll E., Kostakopoulou D.,.ν.π., ζει. 307 
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 Joppke C., Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants in Western Europe, 

φ.π., ζει. 9. 
374

 Γχν ζεκαληηθέο εμεγήζεηο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ γηα ηε ζρεηηθά θηιειεχζεξε πνιηηηθή έληαμεο 

πνπ εθαξκφδεηαη ζηε Γαιιία. Πξψηνλ, ην δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ζηε Γαιιία έρεη 

θσδηθνπνηεζεί ζην γαιιηθφ χληαγκα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρία κηαο 

δνθηκαζίαο ή ηελ θαηαβνιή ηειψλ. Γεχηεξνλ, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε γαιιηθή θπβέξλεζε, επέιεμε λα 



 121 

εάλ νη ππνςήθηνη έρνπλ πεξάζεη ηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο. ηε Γαλία ζα ρνξεγεζεί 

βίδα ζε ππνςεθίνπο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε γηα λα δνθηκαζηνχλ εληφο ηεο 

επηθξάηεηάο ηεο. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δνθηκαζίαο ρνξεγείηαη άδεηα 

δηακνλήο. Ζ εηζαγσγή ηεο γισζζηθήο δνθηκαζίαο θαη δνθηκαζηψλ έληαμεο, σο 

πξνυπφζεζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε, κεηά ηελ άθημε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηε 

ρψξα ππνδνρήο, ή γηα ηελ ρνξήγεζε ππεθνφηεηαο, δηθαηνινγείηαη ζπρλά ζηε βάζε 

ηελ αλαγθαηφηεηα πξνψζεζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε. ε νξηζκέλεο 

ρψξεο, σζηφζν, ν έιεγρνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ αλαθέξεηαη ξεηά σο ιφγνο γηα 

ηε ζέζπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην άξζξν 8 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζπρλά εκπφδηδε ηελ κε 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ιφγσ ηεο απνηπρίαο παξαθνινχζεζεο ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ γισζζηθήο θαηάξηηζεο, ε θαζηέξσζε ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ γιψζζαο 

σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ζεψξεζεο ζεσξήζεθε πην απνηειεζκαηηθφο 

κεραληζκφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηαλάζηεπζεο
375

. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζην 

δίθαην θαη πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δείρλεη λα κεηαζηξέθεηαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο «δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο» θαη ηνπ επηπνιηηηζκνχ. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, ε ακθίδξνκε δηαδηθαζία νξίδεηαη σο κηα «ζπκβαηηθή» ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπ κεηαλάζηε θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, απφ ηελ νπνία απνξξένπλ κηα 

ζεηξά απφ ππνρξεψζεηο. Ο κεηαλάζηεο ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηηο αμίεο, ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. Με ηε ζεηξά ηεο, ε θνηλσλία ππνδνρήο 

ζα επηηξέςεη ηε δηακνλή ηνπ, ηελ πξνζηαζία ελάληηα ζηελ απζαίξεηε απέιαζε θαη ζα 

δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ βίν. Ζ 

έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ βαζηθψλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί 

σο εθαξκνγή αθνκνησηηθψλ κνληέισλ έληαμεο θαζψο θαη ε έιιεηςε λνκηκφηεηαο 

νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ νκάδσλ κεηαλαζηψλ
376

. Ζ δηαδηθαζία ηεο «πνιηηηθήο 

έληαμεο» ελδχεηαη σο εθ ηνχηνπ ηζρπξέο πνιηηηζηηθέο πξνεθηάζεηο γηα ηελ λνκηθή 

πιαηζίσζε ησλ θαηλφκελσλ ηεο αλζξψπηλεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία λέα γξακκή ιφγνπ πνπ πξνηίζεληαη λα θξχςεη ηα πνιχ-

                                                                                                                                            
εηζαγάγεη κφλν ηε γισζζηθή αμηνιφγεζε έγθεηηαη ζηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο γηα 

ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ε νπνία παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηε δπλαηφηεηα λα απαηηνχλ απφ ηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα «κέηξα ελζσκάησζεο». van Oers R., Ersbøll E., 

Kostakopoulou D., Mapping the redefinition of belonging in Europe, φ.π., ζει. 311-312. 
375

 van Oers R., Ersbøll E., Kostakopoulou D., φ.π., ζει. 311-312. 
376

 Mitsilegas V., φ.π., ζει. 35. 
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πξνζβαιιφκελε θιαζηθή ινγηθή ηεο αθνκνίσζεο ή ηνπ επηπνιηηηζκνχ 

(acculturation)
377

. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη, ελψ ζην παξειζφλ ε θνηλσλία ππνδνρήο έπξεπε λα 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηνηθία ησλ κεηαλαζηψλ θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ παξνπζία ησλ 

λενθεξκέλσλ, ε έκθαζε έρεη κεηαηνπηζηεί ηψξα ζηελ επζχλε ηνπ κεηαλάζηε γηα ηελ 

ελζσκάησζε, ή αθφκα θαη αθνκνίσζε, ζηελ ηνπηθή θνπιηνχξα, ε ζπρλά γίλεηαη 

αληηιεπηή σο έλα εληαίν ζχλνιν, θαη γηα ηελ απφδεημε ηεο δέζκεπζήο ηνπ ζηελ 

θνηλσλία ππνδνρήο
378

. Γειαδή ε έληαμε, απφ πνιηηηθή παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ 

κεηαηξάπεθε ζε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ. 

Οη ιφγνη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηελ πινπξαιηζηηθή ινγηθή ηεο έληαμεο κέζσ 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πηνζέηεζεο κνληέισλ «πνιηηηθήο έληαμεο» ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο, θπξίσο ηεο Οιιαλδίαο
379

, θαη ηεο ζηξνθήο ζηε ινγηθή ηεο «πνιηηηθήο 

έληαμεο» θαη ζηνλ επηπνιηηηζκφ, εθθηλνχλ απφ βαζηθά πεξηζηαηηθά θαη δηαπηζηψζεηο 

ηεο πνιηηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο
380

. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαθεξζνχλ, ε δηαπίζησζε ησλ απμεκέλσλ πνζνζηψλ αλεξγίαο, ζρνιηθήο απνηπρίαο, 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη θαθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, νη 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001, ε δνινθνλία ηνπ Οιιαλδνχ 

«ηζιακνθνβηθνχ» πνιηηηθνχ Pim Fortyn, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηε Μαδξίηε 

θαη ην Λνλδίλν, ε δνινθνλία ηνπ ζθελνζέηε Theo van Gogh θαη νη δηαδειψζεηο θαη ε 

δηακάρεο ζηε Γαλία θαη ζε άιιεο ρψξεο κε αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ζθίηζσλ ηνπ 

Μσάκεζ θα., νδήγεζαλ ζηελ θξηηηθή θαη ζηελ απφξξηςε ησλ κνληέισλ ηεο 

πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο, ζεσξψληαο πσο νη πνιηηηθέο ηνπ πνιππνιηηηζκνχ κεηαμχ 

άιισλ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία παξάιιεισλ θφζκσλ, ζε δηαρσξηζκφ θαη 

απνξξίπηνπλ ηηο βαζηθέο αμίεο κηαο θνηλσλίαο
381

.  

Ζ λέα αληίιεςε πεξί έληαμεο, ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ήηαλ αλακελφκελν λα 

εληαρζεί θαη ζην Δπξσπατθφ πιαίζην, εθφζνλ νη θπξηαξρνχζεο εζληθέο πξνζεγγίζεηο 
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αιινίσζαλ ην «παξαδνζηαθφ» κνληέιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΔ 

ην νπνίνη επζπγξακκίζηεθε κε ην δήηεκα ηνπ ειέγρνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ππνηηζέκελεο νκνηνγέλεηαο ησλ εζληθψλ θνηλσληψλ.  Ζ αχμεζε ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ε δηάδνζε ησλ «βέιηηζησλ πξαθηηθψλ» κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ζην Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Έληαμε ελίζρπζε ηελ 

εζληθή δηθαηνδνζία ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη έρεη 

επηθπξψζεη ηηο εζληθέο αληηιήςεηο γηα ηελ έληαμε. Ο ελαγθαιηζκφο ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ θαη λνκνζεζηψλ απφ ηελ Έλσζε, άιιαμε ζεκαληηθά ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ επηδηψθνληαη κε ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ
382

.  

Ζ αληαλάθιαζε ησλ εζληθψλ αληηιήςεσλ πεξί έληαμεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

θξαηψλ ζηελ πνιηηηθή θαη ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη εκθαλήο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Οδεγίαο 2003/109/ΔΚ γηα ηνπο επί καθξφλ δηακέλνληεο θαη ηεο 

Οδεγίαο 2003/86/ΔΚ γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, φηαλ θαηά ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ην 2001 θαη 2002 θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έληαμεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κεηαηνπίζηεθαλ ζεκαληηθά απφ 

ηνπο ζθνπνχο πνπ ηέζεθαλ ζην Πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε πξνο κία πην πεξηνξηζηηθή 

ηάζε. Μηα νκάδα θξαηψλ κειψλ, ε Οιιαλδία, ε Απζηξία θαη ε Γεξκαλία, πίεζε γηα 

ηε κεηαθνξά ηεο λέαο αληίιεςεο ηεο έληαμεο ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ή ζρεδηαδφκελεο εζληθέο ηνπο λνκνζεζίεο γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε
383

. Οη αξρηθέο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε θαη ην θαζεζηψο ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ εκβάζπλαλ ην δίθαην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ ίζε κεηαρείξηζε. Χζηφζν, ην δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ πκβνπιίνπ είρε σο 

ζπλέπεηα λα κελ αληηθαηνπηξίδεηαη ην φξακα ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζηελ ηειηθή κνξθή ησλ Οδεγηψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ην πκβνχιην
384

. 

πσο πξναλαθέξζεθε ε Οδεγία γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε πεξηιακβάλεη κία 

ξήηξα πνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζηα θξάηε κέιε λα «απαηηνχλ απφ ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε κέηξα έληαμεο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην»
385

. 

Δπηπιένλ, ε Οδεγία 2003/86/ΔΚ πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα επαλέλσζεο γηα παηδηά άλσ 

ησλ 12 εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ πιήξε ηθαλφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ 
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383
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384
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385

 Οδεγία 2003/86/ΔΚ, άξζξν 7 παξ. 2. 
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θξάηνπο κέινπο
386

, ελψ γηα ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε θαη γηα ηελ απνθπγή ηέιεζεο 

εμαλαγθαζηηθψλ γάκσλ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ απφ ηνλ 

ζπληεξνχληα θαη ηνλ/ηε ζχδπγφ ηνπ λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ειάρηζηε ειηθία, θαη θαηά 

αλψηαην φξην ηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ
387

. Παξφκνηεο πξνυπνζέζεηο έρνπλ πξνζηεζεί 

γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Έηζη, ηα θξάηε κέιε 

κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ζηαζεξνχο θαη ηαθηηθνχο πφξνπο, 

επαξθείο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηδίνπ/ηεο ηδίαο θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, 

αζθάιηζε αζζέλεηαο
 
θαη ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο έληαμεο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ 

δίθαην
388

. 

Δπηπιένλ, ε πην εκθαλήο εθδήισζε ηεο ζρεδφλ εγεκνληθήο παξείζθξεζεο 

απνηειεί ε πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Δπξσπατθψλ Δλνηήησλ γηα Έληαμε 

(European Modules for Migrant Integration- EMMI). Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

θπβεξλεηηθά ζπκθέξνληα θαη αμηνπνηψληαο ηελ πείξα πνπ απνθηήζεθε απφ ηε 

ζχληαμε ησλ εγρεηξηδίσλ γηα ηελ έληαμε, νη ελφηεηεο απηέο πξνβιέπεηαη λα παξέρνπλ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηα θνηλά πξφηππα, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ κία δηάζηαζε 

γηα ηηο «επξσπατθέο αμίεο». Ζ πξφηαζε απηή έρεη επηβεβαησζεί απφ ην έγγξαθν 

εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ κέζσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο έληαμεο
389

. Ζ Δπηηξνπή δήισζε φηη νη θνηλέο 

Δπξσπατθέο Δλφηεηεο ζα είλαη ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία γηα νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθέο έληαμεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο 

θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ γιψζζαο γηα ηνπο 

λεναθηρζέληεο κεηαλάζηεο, ηελ νξγάλσζε καζεκάησλ πνιηηηθήο αγσγήο θαη 

καζεκάησλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο θνηλέο αμίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
 390

. Χο ζπλέπεηα ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ιεηηνπξγεί σο 

εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε κίαο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε κε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ λνκηθψλ δηαχισλ δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο 

θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
391

. 
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390

 Kostakopoulou D., Carrera S., Jesse M., φ.π., ζει. 184. 
391

 Guild E., Groenendijk K., Carrera S., φ.π., ζει. 4. 
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1.2.2.2.2.1. Η αλαγθαηόηεηα ηεο πνιηηηθήο έληαμεο: ηα παξαδείγκαηα ηεο 

πνιπγακίαο θαη ησλ εμαλαγθαζκέλσλ γάκσλ 

 

Ζ έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ βαζηθψλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο
 
θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί ζηελ εθαξκνγή αθνκνησηηθψλ κνληέισλ έληαμεο θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε 

λνκηκφηεηαο νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ νκάδσλ κεηαλαζηψλ
392

. Άμηα αλαθνξάο είλαη 

ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2003/86/ΔΚ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε πεξίπησζε πνιπγακηθνχ γάκνπ, 

αλ ν ζπληεξψλ έρεη ήδε ζχδπγν πνπ ζπδεί καδί ηνπ ζηελ επηθξάηεηα θξάηνπο κέινπο, ην 

ελ ιφγσ θξάηνο κέινο δελ επηηξέπεη ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε άιινπ/άιιεο ζπδχγνπ. 

Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν γ), ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζέηνπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αλήιηθσλ ηέθλσλ άιινπ/άιιεο ζπδχγνπ 

θαη ηνπ ζπληεξνχληνο»
393

, θαη «Γηα ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε θαη γηα ηελ απνθπγή 

ηέιεζεο εμαλαγθαζηηθψλ γάκσλ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ απφ ηνλ 

ζπληεξνχληα θαη ηνλ/ηε ζχδπγφ ηνπ λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ειάρηζηε ειηθία, θαη θαηά 

αλψηαην φξην ηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ, πξηλ ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα επαλελσζνχλ 

καδί ηνπ/ηεο»
394

, δηαηάμεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα επίκαρα θαη ακθηιεγφκελα δεηήκαηα 

ηεο πνιπγακίαο
395

 θαη ησλ εμαλαγθαζκέλσλ γάκσλ.  

Ζ δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην δηεζλέο δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ζηελ πξναγσγή ησλ αμηψλ ηεο, επηηάζζεη αθελφο ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη αθεηέξνπ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ εξκελεία ππνζηεξηθηψλ ηεο ζεζκηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο πνιπγακίαο, ε ζεζκηθή αλαγλψξηζε ησλ πνιπγακηθψλ ζρέζεσλ 

                                                 
392

 Mitsilegas V., φ.π., ζει. 35. 
393

 Οδεγία 2003/86/ΔΚ, άξζξν 4 παξ. 4. 
394

 Οδεγία 2003/86/ΔΚ, άξζξν 4 παξ. 5. 
395

 Χο πνιπγακία ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί ν γάκνο κε πνιιαπινχο ζπδπγνχο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν. 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή πνιπγακίαο αλαθέξεηαη ζηελ πνιπγπλία ελψ ε πνιπαλδξία απνηειεί πην 

ζπάληα πνιηηηζκηθή πξαθηηθή. Σέινο ε θπιεηηθά νπδέηεξε κνξθή πνιπγακίαο (πνιινί άλδξεο θαη 

πνιιέο γπλαίθεο) ζπλαληάηε ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πνιηηηζκψλ. Ζ πνιπγακία, σο πνιηηηζκηθή 

πξαθηηθή ζπλαληάηαη ζε αξθεηέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο φπσο ησλ Μνξκφλσλ, ησλ επαγγειηθψλ 

Υξηζηηαλψλ, Αθξηθαλψλ Δβξαίσλ, Μνπζνπικάλσλ, δνγκάησλ ζνπληηψλ θα. Davis A.D., Regulating 

Polygamy: Intimacy, Default Rules, and Bargaining for Equality, Columbia Law Review, Vol. 110 

No.8, ζζ. 1955-2046, ζει. 1966-1970. ηηο ΖΠΑ, δελ απνηέιεζε πνηέ αλαγλσξηζκέλν πνιηηηθφ, 

λνκηθφ ή πνιηηηζκηθφ ζεζκφ, παξά ηηο έληνλεο λνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηακάρεο ηνπ παξειζφληνο κε ηελ 

Δθθιεζία ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ ησλ Αγίσλ ησλ Σειεπηαίσλ Ζκεξψλ (LDS Church). Χζηφζν, παξά ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πνιπγακίαο σο πνηληθφ αδίθεκα ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά, απνζρηζείζεο 

θνληακεληαιηζηηθέο νκάδεο Μνξκφλσλ πνπ δνπλ θπξίσο ζηηο δπηηθέο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ 

Καλαδά, ην Μεμηθφ αζθνχλ αθφκα ηελ πξαθηηθή απηή. Song S., Justice, Gender, and the Politics of 

Multiculturalism, Cambridge University Press, New York 2007, ζει. 142-168. 
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εληάζζεηαη ζην πιαίζην δηεθδηθήζεσλ ηεο «ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ ζχλαςε γάκνπ» 

θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ πινπξαιηζκνχ κίαο θνηλσλίαο
396

. Έηζη, ελψ ε πνιπγακία 

αθνξά ηελ ππνρξέσζε ηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, ζα πξέπεη αθελφο λα επηζεκαλζεί ε 

δηάθξηζε κεηαμχ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ε 

δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα πεξηνξίδνπλ θάπνηεο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ππνλνκεχνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο άιισλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ πξνψζεζε ηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ
397

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε ινγηθή ηεο απαγφξεπζεο ησλ ελ ιφγσ 

πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηελ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλάγεηαη ζηηο 

«αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα θξάηε κέιε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ· ε ζπκκφξθσζε απηή δηθαηνινγεί ηελ 

ελδερφκελε ιήςε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ φζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο πνιπγακηθψλ νηθνγελεηψλ»
398

. χκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
399

, ππάξρεη κηα απμαλφκελε ζπλαίλεζε πσο ε πνιπγακία 

παξαβηάδεη ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε κνξθήο 

δηάθξηζεο. ηαλ ε πνιπγακία επηηξέπεηαη απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο ή εζηκηθέο λνκηθέο 

λφξκεο, ζπρλά βαζίδεηαη ζηελ ππαθνή, ζεκλφηεηα, ηελ αγλφηεηα θαη θψδηθεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηηο γπλαίθεο λα απνιακβάλνπλ ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

ηνπο
400

. χκθσλα κε ην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ππφ ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, «ε ίζε 

κεηαρείξηζε φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ζην γάκν ζεκαίλεη φηη ε πνιπγακία είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ηελ αξρή απηή. Η πνιπγακία παξαβηάδεη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ 

γπλαηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα απαξάδεθηε δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Καηά 

                                                 
396

 Σν επηρείξεκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ γάκν, ζπρλά πξνβάιιεηαη ζε αλαινγία κε ην αίηεκα 

αλαγλψξηζεο γάκνπ νκφθπισλ δεπγαξηψλ, αληηζηνηρία πνπ ακθηζβεηείηαη απφ κεξίδα ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Βι. Davis A.D., φ.π., ζει. 1979-2020, ε νπνία σζηφζν απνξξίπηεη απηήλ 

ηελ αλαινγία θαη πηνζεηεί κία πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ξχζκηζε ησλ πνιπγακηθψλ ζρέζεσλ.  
397

 Leyla Şahin v. Turkey, Application no. 44774/98, 10 November 2005. 
398

 Οδεγία 2003/86/ΔΚ, πξννίκην, παξ. 11. 
399

 Ζ Παγθφζκηα Γηαθχξεμε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα γηα ηα Αηνκηθά 

θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, Σν Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά 

Γηθαηψκαηα, Ζ χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ Γηαθξίζεσλ θαηά Γπλαηθψλ θαη ε 

Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πεξηέρνπλ άξζξα γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ. Δπηπιένλ ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ζην 

άξζξν 23 παξ. 4, θαιεί ηα θξάηε λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπδπγψλ, θαηά ηε ζχλαςε, δηάξθεηα θαη ιχζε ηνπ γάκνπ.  
400

 Βι. Howland C.W., The Challenge of Religious Fundamentalism to the Liberty and Equality Rights 

of Women: An Analysis Under the United Nations Charter,35 Colum. J. Transnat'l L.,1997, ζζ. 274-

378. 
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ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ζίγνπξα νπνπδήπνηε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη»
401

. 

ηελ ίδηα ινγηθή, θαηά ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ 

Γηαθξίζεσλ θαηά Γπλαηθψλ «Η πνιπγακία παξαβηάδεη ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

ηζφηεηα κε ηνπο άληξεο, θαη κπνξεί λα έρεη ηφζν ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ γπλαίθα θαη ηα εμαξηψκελα άηνκα απφ απηήλ ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ νη γάκνη ζα έπξεπε λα απνζαξξχλνληαη θαη λα απαγνξεχεηαη. Η Δπηηξνπή 

ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη νξηζκέλα ζπκβαιιφκελα θξάηε, ησλ νπνίσλ ηα ζπληάγκαηα 

εγγπψληαη ίζα δηθαηψκαηα, επηηξέπνπλ ηελ πνιπγακία ζχκθσλα κε ην εζηκηθφ δίθαην. 

Απηφ παξαβηάδεη ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη  ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 (α) ηεο χκβαζεο»
402

. 

Παξφιν πνπ ε πνιπγακία
403

 απαγνξεχεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη 

πνιπγακηθνί γάκνη είλαη αλεθηνί ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε. Σν Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ζε ςήθηζκά ηνπ «ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη νη πνιπγακηθνί γάκνη έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί σο λφκηκνη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, παξφιν πνπ απαγνξεχεηαη ε 

πνιπγακία· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη δηαηεξείηαη ν παξάλνκνο 

ραξαθηήξαο ηεο πνιπγακίαο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα 

ζπκπεξηιάβεη ηελ απαγφξεπζε ησλ πνιπγακηθψλ γάκσλ ζηελ ππφ θαηάξηηζε πξφηαζή 

ηεο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ ζα αθνξνχλ ην εθαξκνζηέν δίθαην ζε δεηήκαηα 

γάκνπ»
404

. 

Οη εμαλαγθαζκέλνη γάκνη είλαη αξθεηά πην δχζθνιν λα νξηζζνχλ δηφηη ν φξνο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιέο κνξθέο. πλήζσο νξίδεηαη σο ν γάκνο φπνπ ν έλαο ή 

θαη νη δχν ζχδπγνη δελ ζπκθσλνχλ ζηε ζχλαςή ηνπ θαη ιακβάλεη ρψξα ρσξίο ηε 

ζπλαίλεζή ηνπο. Τπφ ην πξίζκα απηφ κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή δνπιείαο, 

                                                 
401

 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 28: Article 3 (The Equality of 

Rights Between Men and Women), 29 March 2000, CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, παξ. 24. 
402

 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General 

Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations, 1994, παξ. 14. 
403

 Τπφ κία απζηεξά λνκηθή ζεψξεζε ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο 

ησλ λφκσλ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ επξσπατθφ λνκηθφ πνιηηηζκφ. Δπηπιένλ, ζην 

πιαίζην ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ν ζεβαζκφο ηεο δεκφζηαο ηάμεο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο (forum) ζπληζηά 

πεξηνξηζκφ φηαλ εθαξκφδεη αιινδαπφ δίθαην πνπ δηέπεη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο ζρέζεηο ηεο θαηά ηξφπν 

αληίζεην κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο (forum). Καηά ζπλέπεηα, δελ 

αλαγλσξίδνληαη ξπζκίζεηο πνπ ζέηνπλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηε γπλαίθα, σο ζχδπγν, ηέθλν ή 

θιεξνλφκν. Παπαζηψπε-Παζηά Ε., Γίθαην Καηαζηάζεσο Αιινδαπψλ, Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, 

Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2007, ζει. 150-151. 
404

 ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ε ζχλαςε πνιπγακηθνχ γάκνπ απαγνξεχεηαη, σζηφζν ρνξεγνχληαη θάπνηεο 

θνηλσληθέο παξνρέο κφλν ζε πεξίπησζε πνιπγακηθψλ γάκσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην εμσηεξηθφ. ηελ 

Οιιαλδία ην «ζχκθσλν ζπκβίσζεο» (samenlevingscontract) κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο 

απφ δχν εηαίξνπο/ζπληξφθνπο. Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία 

κεηαλάζηεπζε: ν ξφινο θαη ε ζέζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2006/2010 (INI)), ΔΔ 

313 E ηεο 20.12.2006 ζει. 118 – 125,  παξ. 36. 
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θαλνληζκέλνπ γάκνπ γηα εζηκηθνχο ιφγνπο, γάκνο αλειίθσλ, ςεπδήο γάκνο (πρ. γηα ηε 

ρνξήγεζε ππεθνφηεηαο) θα. Οη αηηίεο ηεο ζχλαςεο εμαλαγθαζκέλσλ γάκσλ είλαη 

πνηθίιεο αιιά βαζίδνληαη ζε κία παγησκέλε θαη θπξίαξρε πνιηηηζκηθή αληίιεςε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θνηλσληθψλ πνπ αθνξά ηελ θπιεηηθή αληζφηεηα
405

. 

πλεπψο, ε ζχγρξνλε αληίιεςε πεξί ηζφηεηαο δελ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ 

αλνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ε 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ζεσξείηαη εθηφο λφκνπ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ε ζχλαςή ηνπο ζεσξείηαη πνηληθφ αδίθεκα ζε αξθεηά απφ 

απηά φπσο ζηε Γεξκαλία, ηε Κχπξν θαη ηελ Απζηξία. Χζηφζν, κέξνο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ππνζηεξίδεη πσο ε απζηεξή πνηληθνπνίεζε ησλ 

εμαλαγθαζκέλσλ γάκσλ ελδέρεηαη λα απνθέξεη αληίζηξνθα απνηειέζκαηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα κεγαιχηεξε κπζηηθφηεηα θαη εζσζηξέθεηα ησλ ζπκάησλ
406

. Γηα απηφλ ην 

ιφγν έρνπλ αληηπξνηαζεί πξσηνβνπιίεο θαη κέηξα κε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο
407

. 

 

1.2.2.2.2.2. Η έλλνηα ηεο «ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο» σο ιεηηνπξγηθή αμία ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

 

Ζ δέζκεπζε ηνπ Σάκπεξε γηα «δηθαηφηεξε κεηαρείξηζε» θαη «δηθαηψκαηα 

αλάινγα κε εθείλα πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», θαίλεηαη 

λα είλαη έλα ιεζκνλεκέλν φξακα. Ζ ηζνξξνπία θιίλεη ππέξ κίαο πεξηνξηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο έληαμεο σο κέζν θηιηξαξίζκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ επηδηψθνπλ ηελ είζνδν, ηελ δηαηήξεζε ησλ αλεπηζχκεησλ εθηφο ηεο 

επηθξάηεηαο, ηνλ έιεγρν ηεο δέζκεπζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ θνηλσλία 

ππνδνρήο, θαη ηελ ηαχηηζε ησλ κεηαλαζηψλ κε ην θνηλσληθφ ζχζηεκα. Τπφ ηελ 

                                                 
405

 Βι. Edwige R.A., Forced marriages in Council of Europe member states, A comparative study of 

legislation and political initiatives, Council of Europe, Directorate General of Human Rights, 

Strasbourg 2005, π. 16-21. Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ αλαθέξεη φηη 

νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζε θαηάιιειε ειηθία έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα σο πξνο ηε ζχλαςε, ηε δηάξθεηα 

θαη ηε ιχζε ηνπ γάκνπ θαη φηη γάκνο δελ κπνξεί λα ζπλαθζεί παξά κφλν κε ειεχζεξε θαη πιήξε 

ζπλαίλεζε ησλ κειινλχκθσλ. Δπηπιένλ, ε χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ Μνξθψλ Γηαθξίζεσλ 

θαηά ησλ Γπλαηθψλ, ηνπ 1979, αλαθέξεη φηη ν αξξαβψλαο θαη ν γάκνο ελφο παηδηνχ δελ έρεη θακία 

λνκηθή ηζρχ, θαζψο θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο λνκνζεζίαο, γηα λα θαζνξηζηεί κία ειάρηζηε ειηθία γηα γάκν θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ησλ γάκσλ ζε επίζεκν κεηξψν. Βι. θαη ελφηεηα 3.2.2.2.1. 
406

 Robbers G., Forced Marriages and Honor Killing, Directorate General for Internal Policies, 

European Parliament, Brussels 2008, ζει. 12-23. 
407

 Edwige R.A., φ.π., ζει. 47-58 θαη Robbers G., φ.π., ζει. 34. 
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ινγηθή απηή, νη κεηαλάζηεο, δελ πξέπεη κφλν λα κάζνπλ ηε γιψζζα ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο θαη ηελ ηζηνξία ηεο, αιιά πξέπεη επίζεο λα εζσηεξηθεχζνπλ ηηο αμίεο θαη 

ηνπο ηξφπνπο δσήο ηεο θαη λα αλαπηχμνπλ κηα πξνδηάζεζε, πνπ πεξηέρεη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία ηνπο θαζηζηνχλ 

ηθαλνχο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ ζπιινγηθφηεηα ησλ εκεδαπψλ πνιηηψλ
408

. 

πσο ζα ήηαλ αλακελφκελν ε ππνζθέιηζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο 

ππνβαζκίδεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Παξάιιεια, ε επηθξάηεζε ηεο ινγηθήο ηεο 

έληαμεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ σο «ππνρξέσζε» θαη φρη σο «δηθαίσκα», ηείλεη 

λα παξαγθσλίδεη ηνλ ακθίδξνκν ραξαθηήξα ηεο «ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο» πνπ 

απνδίδεηαη δηαρξνληθά απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ δηαδηθαζία έληαμεο, εθφζνλ 

ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο ακθίδξνκεο δηαδηθαζίαο, νη 

κεηαλάζηεο πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, ζηηο αμίεο, ζηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο ελψ ε πνιηηεία 

ζα ζηεξίμεη ηελ έληαμε ηνπο. 

Ζ έλλνηα ηεο «ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο» πεξηιακβάλεη ηελ πξνζαξκνγή 

εηζεγκέλεο νκάδαο ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ηελ αιιαγή ζηε δνκή ηεο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ηεο ζπλνρήο, κέζσ 

ηεο «εζσηεξίθεπζεο» ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο
409

. ε απηή ηε ινγηθή, ε «πνιηηηζκηθή 

αλαγλψξηζε» θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ είλαη 

εκθαηηθήο ζεκαζίαο
410

, σζηφζν ε «ακνηβαία πξνζαξκνγή» δελ αθνξά κφλν ηελ 

πνιηηηζκηθή αλαγλψξηζε αιιά θαη αιιαγέο ζηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο 

θνηλσλίαο ππνδνρήο
411

. Γειαδή, ε ακνηβαία πξνζαξκνγή πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή 

ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ησλ νκάδσλ λα δνπλ σο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνί. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή απαηηεί απφ ηηο κε θπξίαξρεο νκάδεο λα πηνζεηήζνπλ ηηο βαζηθέο 

αμίεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε θνηλσλία ππνδνρή πξέπεη λα 

είλαη έηνηκε λα πξνζαξκφζεη ηνπο εζληθνχο ζεζκνχο (πγεία, παηδεία, δηθαηνζχλε, 

εξγαζία θα.) γηα λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ νκάδσλ πνπ δνπλ 

                                                 
408

 Kostakopoulou D., Carrera S., Jesse M., φ.π., ζει. 184. Βι. Carrera S., In Search of the Perfect 

Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU, Martinus 

Nijhoff Publishers, Boston-Leiden 2009. 
409

 Bauböck R., Social and cultural integration in a civil society, εηο Bauböck R., Heller A. Zolberg A. 

R. (eds), The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration, Aldershot,  

Avebury 1996, ζζ. 67-132, ζει. 114. 
410

 Βι. Kymlicka W., Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Clarendon, 

Oxford 1995. 
411

 Bauböck R., φ.π., ζει. 119. 
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ηψξα ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία
412

. Παξάιιεια πξνηάζζεηαη έλα πιαίζην 

«θξηηηθνχ πνιππνιηηηζκνχ» κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελφο «θνηλνχ αηζζήκαηνο ηνπ 

αλήθεηλ», ην νπνίν ζα επηηεπρζεί κε ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ αμηψλ πνπ αμίδνπλ 

ηνλ ζεβαζκφ φισλ ησλ αλζξψπσλ. ην πιαίζην απηφ, ηα δηαθνξεηηθά αμηαθά 

ζπζηήκαηα ηίζεληαη ζε έιεγρν απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα, κε απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε 

κηαο ζπιινγηθήο επηθνηλσληαθήο γιψζζαο
413

.  

Ζ «ακνηβαία πξνζαξκνγή» απνηειεί ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, εθφζνλ δελ ζπληζηνχλ ππεξβνιηθφ βάξνο 

γηα ηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αληηθεηκεληθφο λνκηθφο θαλφλαο αιιά θαη σο εξκελεπηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζηε ζηάζκηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

εθαηέξσζελ ζπκθεξφλησλ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ράξαμε δίθαηεο πνιηηηθήο γηα 

ηελ έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ αιιά θαη γηα ηελ γεληθφηεξε εμαζθάιηζε ηεο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Σν παξάδεηγκα ηεο πνιπγακίαο, φπσο πεξηγξάθεθε αλσηέξσ, 

αλαδεηθλχεη ηα ιεηηνπξγηθά φξηα ηεο αλνρήο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηνλ ρψξν 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηζεκαίλνληαο ηελ αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο σο 

ππξήλα ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςεο ηεο ηζφηεηαο πνπ, σο έλλνηα κε θαλνληζηηθφ 

πεξηερφκελν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο δίθαηνο ξπζκηζηήο ζηάζκηζεο ησλ νξίσλ ησλ 

πξνζηαηεπκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ εθαηέξσζελ ζπκθεξφλησλ
414

.   

χκθσλα κε ην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα θξάηε είλαη 

ππνρξεσκέλα λα εμεχξνπλ κία δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Παξά ην γεγνλφο φηη, σο 

αξρή ηνπ δηεζλνχο εζηκηθνχ δηθαίνπ, ηα θξάηε κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ειεχζεξα ηελ 

είζνδν θαη παξακνλή ησλ αιινδαπψλ ζην έδαθφο ηνπο, ε εμνπζία ηνπο πξέπεη λα 

αζθείηαη ζχκθσλα κε ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηά. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δνθηκαζηψλ έληαμεο θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ έληαμεο, ηα θξάηε κέιε δελ θαίλνληαη λα δίλνπλ πξνζνρή ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
415

. Γηα παξάδεηκγα, είλαη ακθίβνιν αλ ππάξρεη «ζρέζε 

αλαινγηθφηεηαο» κεηαμχ ησλ δνθηκαζηψλ έληαμεο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Αλ θαη δελ ππάξρεη «αλζξψπηλν δηθαίσκα» γηα ηελ 

                                                 
412

 Piché V., Immigration, Globalization and Cultural Diversity: New Challenges for the 21st Century, 

LABOUR, Capital and Society 37, 2004, ζζ. 210-233, ζει. 225. 
413

 Parekh B., φ.π., ζει. 221-238. 
414

 Βι. Σζεβξέλεο Β. Κ., Αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2012. 
415

 van Oers R., Ersbøll E., Kostakopoulou D., φ.π., ζει. 326. 
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νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ε απζαίξεηε άξλεζε απηήο κπνξεί, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, λα 

εγείξεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην άξζξν 8 θαη ην άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Σα θξάηε πνπ εμαξηνχλ ηε ρνξήγεζε ηζαγέλεηαο απφ 

ηελ επηηπρία δνθηκαζηψλ γισζζηθψλ θαη θνηλσληθψλ γλψζεσλ. Δμάιινπ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε ε αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ επηηξέπεη ηελ δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ θπξίσο γηα ηελ ζεξαπεία «πξαγκαηηθψλ 

αληζνηήησλ» κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Ζ απνηπρία ελφο θξάηνπο λα 

δηνξζψζεη «πξαγκαηηθέο αληζφηεηεο», ρσξίο εχινγε αηηηνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο
 416

.  

Δπεηδή ε «ακνηβαία πξνζαξκνγή» σο έλλνηα κε θαλνληζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

πεξηερφκελν δελ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί απηφκαηα θαη κεραληθά, εθφζνλ ε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο κίαο ηζηνξηθά δνκεκέλεο θνηλσλίαο είλαη εμαηξεηηθά αξγή 

θαη πεξηιακβάλεη αληηζηαηηθέο πηέζεηο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε αλάιεςε 

δξάζεο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξνο 

βαζκφο ελαξκφληζεο ζε απηφ ην δήηεκα ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά αξρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ελψ ην δίθαην ηεο Έλσζεο κπνξεί λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ νινθιήξσζεο θαη λα 

επηβάιεη επίζεο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ζηα θξάηε κέιε κε βάζε ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα
417

. Ο ξφινο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο ξπζκηζηηθήο εκβέιεηαο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ησλ νξίσλ ηνπο ε 

ζθηαγξάθεζε ησλ νπνίσλ ζα επηρεηξεζεί ζην δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο κειέηεο. 

                                                 
416

 Andrejeva v. Latvia, Application no. 55707/00, 18 February 2009. 
417

 Mitsilegas V., φ.π., ζει. 45. 
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Κεθάιαην 2: Η πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία από εζηθή επηηαγή ζε αμηαθό θαλόλα  

 

Ζ εηεξφηεηα έρεη απνηειέζεη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο δηαθεξπθηηθήο ηεο αληίιεςεο. Δμάιινπ, ε Δπξσπατθή Έλσζε κε 29 θξάηε 

κέιε απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο πεξηνρήο κε πνιηηηζκηθά 

πνηθηιφκνξθνπο πιεζπζκνχο.  

 Ζ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο «πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο» απφ ηελ 

θαηεγνξία ηνπ δηαθεξπθηηθνχ ιφγνπ ζε λνκηθφ αμηαθφ θαλφλα δεκηνπξγεί 

ελδηαθέξνληα δεηήκαηα εξκελείαο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηδίσο 

κίαο κεηα-εζληθήο λνκηθήο ηάμεο φπσο απηήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, φζν 

ην Δπξσπατθφ εγρείξεκα εμειίζζεηαη ηφζν επηηαθηηθφηεξν θαζίζηαηαη ην εξψηεκα 

γηα ηε λνκηθή θχζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο σο έλλνηαο εληφο ηεο Δλσζηαθήο 

έλλνκεο ηάμεο θαη ηνλ βαζκφ λνκηκφηεηαο πνπ ιακβάλεη πξνθεηκέλνπ απφ 

«δηαθεξπθηηθή αξρή» λα κεηαθξαζηεί ζε πνιηηηθή.  

 Δπεηδή ην αμηαθφ πεξηερφκελν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ακθηιεγφκελν, 

ππάξρεη δειαδή δηάρπην ην εξψηεκα, αλ ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ηάμε αμηψλ ή 

ηάμε αγνξάο
418

, ε πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο δχν απηέο θαηεπζχλζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη κε 

θαζαξφηεηα ην λφεκα πνπ απηή ιακβάλεη.  

 

2.1. Η Δπξσπατθή Έλσζε σο ηάμε αγνξάο 

 

Ζ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βαζίδεηαη ζηελ 

«ηεξφηεηα» ησλ ηεζζάξσλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ, φπσο πξσηνεγθαζηδξχζεθαλ ζηε 

πλζήθε ηεο Ρψκεο θαη επαλέιαβε επαλεηιεκκέλα κε απνθάζεηο ηνπ ην Γηθαζηήξην. 

Απηφ θαζηζηά  δχζθνιν λα ζπκθηιησζεί ε ηδέα ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ε δηαηήξεζε  

ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο
419

. πλεπψο, νπνηαδήπνηε αλάιπζε ηνπ επξσπατθνχ 

εγρεηξήκαηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα αγλνήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο 

νινθιήξσζεο, δειαδή ηελ εγθαζίδξπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο Έλσζεο. Οη 

                                                 
418

 Σζάηζνο Γ., Σν αμηαθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δηζαγσγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε, Αζήλα 2005. 
419

 Biscoe A., European Integration and the Maintenance of Regional Cultural Diversity: Symbiosis or 

Symbolism?, Regional Studies, 35:1, 2012, ζζ. 57-64, ζει. 59. 



 133 

αλαθνξά κίαο πιεηάδαο θνηλσληθψλ παξακέηξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή,  ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ ζπκβνιίδεη ηελ «θνηλσληθνπνίεζε» 

ηνπ ηειεπηαίνπ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ έγηλε μεθάζαξν πσο ε 

εζσηεξηθή αγνξά δελ ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα κε κνλαδηθφ άμνλα ηελ ελνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. ην θάζκα ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο πλζήθεο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ ζπληζηά ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε θαη πξνγξακκαηηθφ 

ππξήλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
420

, εληάζζεηαη θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πινχηνπ ηεο 

πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνιπκνξθίαο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ δέζκεπζε ηεο Έλσζεο ζηελ 

πνιπκνξθία αληηθαηνπηξίδεηαη κεηαμχ άιισλ ζην άξζξν 22 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Ζ Έλσζε ζέβεηαη ηελ 

πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία». Ζ εξκελεία ησλ αλσηέξσ 

δηαηάμεσλ, ζα εμέηαδε ηελ εηεξφηεηα σο ηελ πνηθηινκνξθία ηφζν κεηαμχ φζν θαη 

εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ, σζηφζν παξακέλεη ακθίβνιν εάλ ε πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί εχθνια ζε «ζεκειηψδε θαλφλα» εθαξκνζηέν 

ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο
 421

.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζα εμεηαζηεί σο λνκηθή 

έλλνηα ππφ δχν πξννπηηθέο, αθελφο σο έλλνηα «ακπληηθνχ» πεξηερνκέλνπ πνπ 

απνηξέπεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ηελ επηβνιή πνιηηηζκηθήο νκνηνκνξθίαο, 

αθεηέξνπ σο έλλνηα «επηζεηηθνχ» πεξηερνκέλνπ πνπ επηηξέπεη ζηελ Έλσζε ηελ ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο
422

. 

 

2.1.1. Η πνιπκνξθία σο «ακπληηθή» έλλνηα: πνιπκνξθία μεταξύ ησλ 

επξσπατθώλ θνηλσληώλ 

 

Ζ έλλνηα ηεο επξσπατθήο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηαπηφηεηαο είλαη 

ρηηζκέλε ζε δχν δηαθξηηέο θαη ζρεδφλ αληηθαηηθέο ηδέεο: απφ ηε κία πιεπξά ε 

πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηζκψλ, θαη απφ ηελ άιιε ε παξαδνρή ηεο θνηλήο ηζηνξίαο 

                                                 
420

 Κξεηηθφο Μ., Άξζξν 3 ΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., πλζήθε ΔΔ & ΛΔΔ, Καη‘ άξζξν εξκελεία, 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 11-20, ζει.15. 
421

 Toggenburg G.N., The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, φ.π., ζει. 16.  
422

 Οη φξνη «ακπληηθή» θαη «επηζεηηθή» έλλνηα, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Toggenburg γηα λα 

αλαδείμεη ηελ δηηηή ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 
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θαη ηεο θνηλήο «ξίδαο». Ο ζηφρνο σζηφζν, ηεο αλάδεημεο ηεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο δελ ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο απνβιέπσλ ζηελ ελαξκφληζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ αιιά αληηζέησο ζηε δηαηήξεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπο
423

. Σν άξζξν 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ινηπφλ επηβάιιεη ζηελ Έλσζε απηνζπγθξάηεζε ζε ζέκαηα 

πνιηηηζκνχ θαη έλαλ ξφιν ππνζηεξηθηηθφ ηεο επξχηεξεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο
424

.  

 

2.1.1.1. Απηνζπγθξάηεζε από ηνλ λνκνζέηε θαη ε αξρή ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο 

 

Ζ «πεξηνξηζηηθή» ή ακπληηθή εξκελεία εμηζψλεη ηελ «πνηθηινκνξθία» κε ηε 

δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα αληηζηαζνχλ ζε νπνηαδήπνηε ηάζε ηεο επξσπατθήο 

ελαξκφληζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηελ απηνλνκία 

ηνπο ζην λα θαζνξίζνπλ εάλ, πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζέινπλ λα είλαη εζσηεξηθά 

«δηαθνξεηηθέο»
425

, δειαδή ε εξκελεία πνπ πηνζεηήζεθε πνιηηηθά θαη αθαδεκατθά 

απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο
426

 πξηλ ηελ αλάθπςε 

κεηνλνηηθψλ δεηεκάησλ ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη, ε αξρηθή 

δέζκεπζε ηεο Έλσζεο, λα ζέβεηαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ επηδίσθε 

λα θαηεπλάζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο ηεο εζληθήο ηνπο 

ηδηαηηεξφηεηαο θαη έθπησζεο ησλ εζληθψλ ηνπο αμηψλ, εμαηηίαο ηνπ απμαλφκελνπ 

εμεπξσπατζκνχ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο
427

.  

Με ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ε εκβέιεηα ηνπ φξνπ θαίλεηαη λα κεηψλεηαη, 

εθφζνλ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε εζληθή ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ «είλαη ζπκθπήο κε 

ηε ζεκειηψδε πνιηηηθή θαη ζπληαγκαηηθή ηνπο δνκή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε»
428

. Γειαδή, ε εζληθή ηαπηφηεηα γίλεηαη 

αληηιεπηή θπξίσο σο ε ζπληαγκαηηθή θαη πνιηηηθή ηαπηφηεηα ελφο θξάηνπο κέινπο, 

ελψ ε ηζηνξηθή, πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ θαίλεηαη λα 

ππνβαζκίδεηαη ρσξίο σζηφζν λα κπνξεί λα απνθιεηζζεί απφ ηελ έλλνηα ηεο εζληθήο 

                                                 
423

 Κξεηηθφο Μ., φ.π., ζει. 16. 
424

 αρπεθίδνπ Δ., Δπξσπατθφ Γίθαην, Δθδ. άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2001, ζει. 211. 
425

 Toggenburg G.N., φ.π., ζει. 16. 
426

 Βι. Ήθαηζηνο Π., Θεσξία Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο, 5
ε
 έθδνζε, Πνηφηεηα, Αζήλα 

1999. 
427

 αρπεθίδνπ Δ., Δπξσπατθφ Γίθαην, φ.π., ζει. 212. 
428

 Άξζξν 4 παξ. 2 πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ηαπηφηεηαο. Γελ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί βέβαηα, φηη νη πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε εθφζνλ ην άξζξν 3 ηεο 

πλζήθεο θαιχπηεη απηή ηε δηάζηαζε
429

.  

Ζ θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο εληζρχεη ηελ 

επίθιεζε ηεο αξρήο ηεο ζεζκηθήο απηνλνκίαο, πνπ νδεγεί ζηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο 

ζεκειηψδνπο πνιηηηθήο ηάμεο ησλ θξαηψλ κειψλ φζν θαη ηεο ζεκειηψδνπο 

ζπληαγκαηηθήο ηάμεο
430

. Χζηφζν, ππνζηεξίδεηαη φηη νη αλαθνξέο ηεο πλζήθεο ζηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα, αθφκε θαη ππφ ηε λέα δηαηχπσζε, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

γηα ηα θξάηε κέιε δηθαηνινγία γηα άξλεζε ζπκκφξθσζεο κε ην δίθαην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Κπξίσο δελ ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε επίθιεζε θαλφλσλ ηνπ 

εζληθνχ ζπληάγκαηνο ή ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη θαηαλνκήο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ θξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδηζζεί ε εληαία θαη νκνηφκνξθή εθαξκνγή ηνπ 

δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δμάιινπ, αληηξξήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εζληθέο ηνπο ηδηνκνξθίεο ζπληαγκαηηθνχ, πνιηηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ 

ραξαθηήξα, δελ έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα δεθηέο απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δθφζνλ ην άξζξν 4 δελ εμαηξείηαη απφ ηηο δηθαηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα παξάπνλα ησλ θξαηψλ κειψλ θαηά 

ππεξβνιηθά επεθηαηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξνχλ λα 

εμεηάδνληαη πιένλ απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε αληίζεζε κε φηη 

ίζρπε πξηλ ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο
431

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Γεξκαληθφ 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην δηαθξίλεη κεηαμχ ηεο ππεξνρήο εθαξκνγήο θαη ηεο 

ππεξνρήο εγθπξφηεηαο. χκθσλα κε ηε δηάθξηζε απηή, ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο έρεη κφλν ηελ πξψηε ηδηφηεηα, ελψ ε δεχηεξε αθνξά ηα νκνζπνλδηαθά 

ζπληάγκαηα. Έηζη ε ελ ιφγσ ππεξνρή δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή εθφζνλ 

πξνζβάιιεη νπζηαζηηθά ην ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη ην γεξκαληθφ 

ζχληαγκα θαη ηε ζπληαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηεο Γεξκαλίαο
432

.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζην επξσπατθφ δίθαην κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ 

αξθεηνί κεραληζκνί άκπλαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο ηάζεηο νκνηνκνξθίαο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αξρή 

                                                 
429

 αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 212-216. 
430

 Πιηάθνο Α., Σν δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Θεζκηθφ θαη νπζηαζηηθφ δίθαην, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 322. 
431

 Βι. αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 212-216. Βι. Πιηάθνο Α., φ.π, ζει. 118-119. 
432

 Πιηάθνο Α., φ.π., ζει. 323. 
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ηεο δνηήο ή πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηαο
433

, ηνπ άξζξνπ 5 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε πνπ απνηππψλεη ηε ζεκειηψδε αξρή φηη ε Έλσζε δελ έρεη γεληθφ 

ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο, αιιά δηαζέηεη κφλν ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο έρνπλ απνλείκεη ηα θξάηε ζε ζπλάξηεζε πξνο ηνπο ζηφρνπο 

πνπ νξίδνπλ νη πλζήθεο
434

. Ζ αξρή ηεο δνηήο αξκνδηφηεηαο, ππνζηεξίδεηαη φηη, 

κεηαμχ άιισλ ζπλεπάγεηαη ηελ πεξηνξηζηηθή εξκελεία ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

Έλσζεο. Καηά ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηελ 

πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ πλζεθψλ, απνηειεί ππέξβαζε εμνπζίαο 

θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζην αλεθάξκνζην ησλ πξάμεσλ ηεο Έλσζεο ζην εζσηεξηθψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ. Απηή ε ζέζε ππνζηεξίρζεθε θπξίσο απφ ην Γεξκαληθφ 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ήδε απφ ην 1993, θαη επηβεβαηψζεθε κε απφθαζή ηνπ ην 

2009 γηα ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο πξναλαγγέιινληαο 

ηαπηφρξνλα θαη έλαλ έιεγρν γηα ην ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη 

ηνλ έιεγρν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Καηά ην Γεξκαληθφ 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, κε ηελ αλαγλψξηζε ζηελ Έλσζε αξκνδηνηήησλ, ηα θξάηε 

κέιε δελ ζηεξήζεθαλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ εάλ ε πνξεία ηεο Έλσζεο ζέβεηαη 

ηελ αξρή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ηελ δεχηεξε παξάγξαθν 

ηνπ άξζξνπ 4 ηεο πλζήθεο γηα ηελ  Δπξσπατθή Έλσζεο. Σε λνκηθή έλλνηα ηελ 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, ην Γεξκαληθφ Γηθαζηήξην ηελ ηαπηίδεη κε ηηο αξρέο ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο, ηεο νκνζπνλδίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
435

. 

Δπηπιένλ ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηέπεηαη απφ 

ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηνπο ηνκείο ζπληξέρνπζαο 

αξκνδηφηεηαο ηα θξάηε έρνπλ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

κπνξεί λα δξάζεη κφλνλ εθφζνλ ε δξάζε ησλ θξαηψλ κειψλ δελ κπνξεί λα επηηχρεη 

επαξθψο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη ε δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί 

λα ηνπο πινπνηήζεη θαιχηεξα, θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, πνπ επηηάζζεη ηελ αλαδήηεζε 

αλαινγίαο αλάκεζα ζην ζθνπφ πνπ επηδηψθεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηα κέζα 

                                                 
433

 Swiebel J., φ.π., ζει. 22. Βι. Πιηάθνο Α., φ.π., ζει. 111-118. 
434

 Παπαδνπνχινπ Ρ.Δ., Άξζξν 5 ΔΔ, εηο Υξηζηηαλφο Β., πλζήθε ΔΔ & ΛΔΔ, Καη‘ άξζξν εξκελεία, 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 25-31, ζει. 27. Χζηφζν, φπσο ζεκεηψλεηαη ε δηαηχπσζε ηνπ 

άξζξνπ γηα αξκνδηφηεηεο πνπ απνλέκνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε «γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

νη πλζήθεο νξίδνπλ», επλνεί ηελ παξάπνκπή ζηε ζεσξία πεξί ζησπεξήο ή εμππαθνπφκελεο 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καλειιφπνπινο Π., Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο, 5
ε
 Έθδνζε, Δθδ. άθθνπια, Αζήλα Θεζζαινλίθε 2010, ζει. 271. 

435
 Βι. Πιηάθνο Α., φ.π., ζει. 118-119. 
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δξάζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη αλάγεηαη ζηελ ππνρξέσζε 

επηινγήο ησλ ιηγφηεξν επαρζψλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
436

. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, νη αξρέο απηέο απνηεινχλ έλαλ παξάγνληα «αληίζηαζεο» ζηελ 

επέθηαζε ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ηνκείο πνπ ε δξάζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ κπνξεί λα επηθέξεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα, θαζνξίδνληαο δειαδή ηε 

δπλαηφηεηα αιιά θαη ηνλ ηξφπν πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο κέηξσλ ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ
437

. Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ, θαη ν 

ηξφπνο αλαζεψξεζεο ησλ πλζεθψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κεραληζκνί «άκπλαο» 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο πηέζεηο ελαξκφληζεο θαη ζηελ θπξηαξρία κίαο ζπγθεληξσηηθήο 

αξρήο
438

. Ζ ππνζηεξηθηηθή, ζπληνληζηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφδεηαη ζηνπο ηνκείο, ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, ηεο 

βηνκεραλίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο παηδείαο
439

, επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, λενιαίαο θαη αζιεηηζκνχ, ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηε δηνηθεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο
440

. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνβιέπεηαη φηη ην πκβνχιην απνθαζίδεη νκφθσλα γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε 

θαη ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ ζην ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη 

νπηηθνανπζηηθψλ ππεξεζηψλ, φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο νη ζπκθσλίεο απηέο λα ζίμνπλ 

ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
441

.  

Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαγλψξηζε φηη ζηελ 

έλλνκε ηάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαληά ε αξρή φηη ην δίθαην ηεο Έλσζεο δελ 

έρεη θακία εθαξκνγή ζηηο θαζαξά εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο
442

 επηηξέπνληαο ζηα 

θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ, λα θαηαξγήζνπλ ή λα ζεζπίζνπλ θαλφλεο ζε αλαινγία 

                                                 
436

 Παπαδνπνχινπ Ρ.Δ., φ.π., ζει. 29-31. Βι. Πιηάθνο Α., φ.π., ζει. 134-139. 
437

 Karistea I., Cultural Diversity and European Integration in Conflict and in Harmony, Ant. N. 

Sakkoulas, Athens-Komotini 2001, ζει. 72-73. 
438

 Swiebel J., φ.π., ζει. 22. 
439

 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξαηεξνχληαη θάπνηεο αθνκνησηηθέο ηάζεηο κέζσ εο πνιηηηθήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε: Ζ ελαξκφληζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θπξίσο κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS, ε εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο εχθνια αλαγλψζηκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

αθαδεκατθψλ βαζκψλ αιιά θαη αξρηθή ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ εληάηα αγνξά, έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Δμάιινπ νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο είλαη δηαρξνληθά ε αλάδεημε ηεο Δπξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. Βι. 

Karistea I., φ.π., ζει. 45-49. 
440

 Καλειιφπνπινο Π., φ.π., ζει. 281. 
441

 Άξζξν 207, παξ. 4 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
442

 Απφθαζε ηεο 28εο Μαξηίνπ 1979, 175/78, Saunders, πιινγή 1979, ζει. 1129, θαη Απφθαζε ηεο 

28εο Ηνπλίνπ 1984, 180/83, Moser θαηά Land Baden-Wuerttemberg, πιινγή 1984, ζει. 2539, θαη 

Απφθαζε ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 1986, 298/84, Iorio θαηά Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, 

πιινγή 1986, ζει. 251 θαη Απφθαζε ηεο 27εο Οθησβξίνπ 1982, 35/82 θαη 36/82, Morson θαη 

Jhanjan θαηά Κάησ Υσξψλ, πιινγή 1982, ζει. 3723. 
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κε ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηά ηνπο, εθφζνλ νη θαλφλεο απηνί δελ παξνπζηάδνπλ 

δηαζπλνξηαθφ ραξαθηήξα
443

. 

 

2.1.1.2. Σνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απνπζία αλαθνξάο ζηνλ ζεβαζκφ ησλ ηνπηθψλ 

ηαπηνηήησλ πνπ απαληψληαη ζηα θξάηε κέιε. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13  ηεο 

πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Καηά ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο αιηείαο, ησλ 

κεηαθνξψλ, ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηνπ δηαζηήκαηνο, ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηηο απαηηήζεηο 

θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ σο επαίζζεησλ φλησλ ηεξψληαο ηαπηνρξφλσο ηηο 

λνκνζεηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα έζηκα ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ 

ηδίσο ηα ζξεζθεπηηθά ηππηθά, ηηο πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο θαη ηελ θαηά ηφπνπο 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». Σν ελ ιφγσ άξζξν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, επηθαιέζηεθε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε εξψηεζε επξσβνπιεπηή 

ζρεηηθά κε ηηο επηδνηήζεηο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο γηα δψα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ζεάκαηα κε ηαχξνπο
444

. Ζ Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη δελ κπνξεί λα 

αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ ηαπξνκαρηψλ
445

 εθφζνλ νη 

ηειεπηαίεο απνηεινχλ πνιηηηζκηθή παξάδνζε θαη κέξνο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 

πεξηθεξεηψλ θάπνησλ θξαηψλ κειψλ. Δμάιινπ, ε Οδεγία 93/119/ΔΚ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε ζθαγή ή/θαη ηε ζαλάησζή ηνπο δελ εθαξκφδεηαη ζηα 

δψα πνπ ζαλαηψλνληαη ζηα πιαίζηα πνιηηηζηηθψλ ή αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ
446

. Ζ 

                                                 
443

 Bι. Papadopoulou R.E., Situations purement internes et droit communautaire: un instrument 

jurisprudentiel à double fonction ou une arme à double tranchant?, Cahiers de Droit Européen 2002, 

ζζ. 95-129. 
444

 Δξψηεζε κε αίηεκα γξαπηήο απάληεζεο E-7379/2010. 
445

 Οη ηαπξνκαρίεο είλαη αξθεηά δεκνθηιείο ζηηο πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Νφηηαο Γαιιίαο πνπ 

θαηνηθνχληαη θπξίσο απφ Βάζθνπο. Πξφζθαηα, ην Γαιιηθφ πληαγκαηηθφ πκβνχιην απέξξηςε 

πξνζθπγή γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ ηαπξνκαρηψλ εθφζνλ ν Γαιιηθφο Πνηληθφο Κψδηθαο, εμαηξνχζε ηηο 

ηαπξνκαρίεο θαη ηηο θνθνξνκαρίεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ γηα ηελ θαθνκεηαρείξηζε δψσλ, 

φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ππήξρε ηνπηθή παξάδνζε ηέηνησλ αγψλσλ. Conseil Constitutionnel Décision n° 

2012-271 QPC du 21 septembre 2012. 
446

 Οδεγία 93/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1993 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά 

ηε ζθαγή ή/θαη ηε ζαλάησζή ηνπο, ΔΔ L 340 ηεο 31.12.1993, ζει. 21- 34, άξζξν 1 παξ. 2. Βι. θαη 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 1099/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο επηεκβξίνπ 2009, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δψσλ θαηά ηε ζαλάησζή ηνπο (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ), ΔΔ L 303, 

18.11.2009, ζει. 1–30. 
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πνιηηηζκηθή πξνζηαζία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ιακβάλεη ρψξα ratione 

materiae
447

. 

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί, πσο ζην πιαίζην ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηεο εληαίαο αγνξάο, νη πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη νη 

γεσγξαθηθέο ελδείμεηο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα 

εθιεθζνχλ σο κεραληζκνί πξνζηαζίαο ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξαγσγή, ηελ θαηαλάισζε αιιά θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξντφλησλ, πξνζηαηεχνληαο 

ηελ «παξαδνζηαθή» γλψζε
448

. Σν θαζεζηψο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ 

ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζεζπίζηεθε απφ 

ηελ Έλσζε ην 1992 κε ηνλ Καλνληζκφ (EOK) 2081/92
449

 θαη απφ ηφηε εθθίλεζε έλα 

sui generis ζχζηεκα πξνζηαζίαο, πνπ ζηνρεχεη θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ, ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, ζηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ
450

. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ελ κέξεη εμαίξεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Νήζνπ ηνπ Μαλ, ησλ λεζηψλ ηεο Μάγρεο θαη ησλ Νήζσλ Φεξφε θα. απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πλζεθψλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ησλ ηνπηθψλ 

ηαπηνηήησλ
451

. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηνπ Αγίνπ ξνπο σο 

θνηλφηεηαο ζξεζθεπηηθνχ θαη θηινζνθηθνχ ραξαθηήξα. Ζ πνιηηηζκηθή πξνζηαζία ηνπ 

Αγίνπ ξνπο ιακβάλεη ρψξα ratione loci
452

. ηελ Σειηθή Πξάμε ηεο πλζήθεο 

Πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδαο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο έρεη πξνζαξηεζεί Κνηλή 

Γήισζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «αλαγλσξίδνληαο φηη ην εηδηθφ θαζεζηψο ην νπνίν 

έρεη παξαρσξεζεί ζην Άγην Όξνο φπσο ηνχην είλαη εγγπεκέλν απφ ην άξζξν 105 ηνπ 

Διιεληθνχ πληάγκαηνο δηθαηνινγείηαη απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο πλεπκαηηθνχο θαη 

                                                 
447

 Christianos V., The effective judicial protection of culture in EC law, εηο Scandamis N. et al., (eds.), 

Facteurs culturels dans l'action normative de l'Union européenne, Sakkoulas/Bruylant, Athens 2002, 

ζζ. 283-307, ζει. 289. 
448

 Broude T., Culture, Trade and Additional Protection for Geographical Indication, Bridges, No 9, 

2005, ζζ. 20-22, ζει. 20. 
449

 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 2081/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηνπιίνπ 1992 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ, 

 ΔΔ L 208 ηεο 24.7.1992, ζει. 1-8, θαη Καλνληζκφο (ΔΚ) 3/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2007 , ζρεηηθά κε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ππέξ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζηηο ηξίηεο ρψξεο, ΔΔ L 3 ηεο 5.1.2008, ζει. 1 - 9. Καλνληζκφο (EE) 

1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2012 , γηα ηα 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ΔΔ L 343 ηεο 14.12.2012, ζει. 1-29. 
450

 Gragnani M., The Law of Geographical Indication in the  EU, Journal of Intellectual Property Law 

& Practice, Vol. 7, No. 4, 2012, ζζ. 271-282, ζει. 272-273. 
451

 Kochenov D., Kochenov D., EU Minority Protection: A Modest Case for a Synergetic Approach, 

Amsterdam Law Forum 2011, ζζ. 34-53, ζει. 44. Βι. θαη ελφηεηα 4.2.2.3.3. 
452

 Christianos V., φ.π., ζει. 289. 
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ζξεζθεπηηθνχο ε Κνηλφηεο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη ιφγνη απηνί θαηά 

ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δίθαηνπ 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ηεισλεηαθέο θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαζψο θαη ην δηθαίσκα 

εγθαηαζηάζεσο». Ζ Κνηλή Γήισζε επηβεβαηψζεθε θαη  κε ηελ Σειηθή Πξάμε γηα ηε 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ θαηά ηελ νπνία πηνζεηείηαη θαη πξνζαξηάηαη ζε απηή ε 

δήισζε φηη «ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέβεηαη θαη δελ πξνδηθάδεη ην ζχκθσλα κε ην 

εζληθφ δίθαην θαζεζηψο ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ελψζεσλ ή θνηλνηήησλ 

ζηα θξάηε κέιε». ρεηηθά ηελ Σειηθή Πξάμε, ε Διιάδα πξνέβε ζε δήισζε, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία «ε Διιάδα ππελζπκίδεη ηελ θνηλή δήισζε γηα ην Άγην Όξνο πνπ έρεη 

πξνζαξηεζεί ζηελ Σειηθή Πξάμε ηεο πλζήθεο Πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδαο ζηηο 

Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο». Ζ ηειεπηαία απηή δήισζε ηεο Διιάδαο ειήθζε ππφ 

ζεκείσζε θαη πξνζαξηήζεθε ζηελ Σειηθή Πξάμε γηα ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ
453

. 

Χο απνηέιεζκα, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο πξνζρψξεζεο ηεο 

Διιάδαο ζηε δψλε ηεο πκθσλίαο ηνπ έλγθελ
454

 πηνζεηήζεθε θνηλή δήισζε ζρεηηθή 

κε ην Άγηνλ ξνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Αλαγλσξίδνληαο φηη ην εηδηθφ θαζεζηψο 

ηνπ Αγίνπ Όξνπο, φπσο ην εγγπάηαη ην άξζξν 105 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο θαη ν 

Υάξηεο ηνπ Αγίνπ Όξνπο δηθαηνινγείηαη απνθιεηζηηθά γηα πλεπκαηηθνχο θαη 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θξνληίζνπλ λα ιάβνπλ ηνχην ππφςε 

ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπκθσλίαο 

ηνπ 1985 θαη ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1990». Δπηπιένλ, ε Οδεγία 2006/112/ΔΚ ζρεηηθά κε 

ην θνηλφ ζχζηεκα θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, δελ εθαξκφδεηαη ζην έδαθνο ηνπ 

Αγίνπ ξνπο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ηζρχεη γηα απηφ, ην 

νπνίν σζηφζν απνηειεί ηκήκα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
 455

. 

Ζ κε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθά ηεο γεληθήο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αιιά θαη ηεο ζεκειηψδνπο 

νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ηεο θπθινθνξίαο πξνζψπσλ, γηα ιφγνπο ζεβαζκνχ ηεο 

                                                 
453

 Βι. Kakouris K.N., Le regime juridique du Mont Athos dans le cadre du droit communautaire εηο 

Kakouris K.N. (ed.), Perspectives: droit communautaire européen, Ant.N. Sakkoulas, Athens-

Komotini 1998, ζζ. 389-411. 
454

 Κεθηεκέλν ηνπ έλγθελ - πκθσλία πξνζρψξεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηε ζχκβαζε 

εθαξκνγήο ηεο απφ 14 Ηνπλίνπ 1985 ζπκθσλίαο ηνπ έλγθελ κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ 

ηεο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο Μπελεινχμ, ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ ζηα θνηλά ζχλνξα, ε νπνία 

ππεγξάθε ζην έλγθελ ζηηο 19 Ηνπλίνπ 1990, ζηελ νπνία πξνζερψξεζαλ ε Ηηαιηθή Γεκνθξαηία κε 

ζπκθσλία, ε νπνία ππεγξάθε ζην Παξίζη ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 1990, θαη ην Βαζίιεην ηεο Ηζπαλίαο θαη ε 

Γεκνθξαηία ηεο Πνξηνγαιίαο κε ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ππεγξάθεζαλ ζηε Βφλλε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1991, 

ΔΔ L 239 ηεο 22.9.2000, ζει. 83-89. 
455

 Οδεγία 2006/112/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζχζηεκα 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ΔΔ L 347 ηεο 11.12.2006, ζει. 1 –118, άξζξν 5. 
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ζξεζθεπηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Άζσ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φηαλ ζε εξψηεζε επξσβνπιεπηή γηα ηε ζπκβαηφηεηα ηεο 

απαγφξεπζεο εηζφδνπ γπλαηθψλ κε ηηο πλζήθεο, απάληεζε φηη «ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε απφιπηε απαγφξεπζε πξφζβαζεο 

ησλ γπλαηθψλ ζην Άγην Όξνο είλαη κία ππεξρηιηεηήο παξάδνζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ιφγνπο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε Δπηηξνπή δελ ζθνπεχεη λα ιάβεη θαλέλα κέηξν γηα 

ηελ άξζε ηεο ελ ιφγσ απαγφξεπζεο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη άλδξεο, αθφκε 

θαη νη Έιιελεο ππήθννη, γηα λα εηζέιζνπλ ζην Άγην Όξνο, πνπ είλαη απηφλνκε 

Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθή δηνηθεηηθή άδεηα»
456

 απάληεζε 

πνπ επαλέιαβε ζε κεηαγελέζηεξεο εξσηήζεηο
457

. Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη 

ζηελ Έθζεζε ηνπ 2001 ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γλσζηή θαη σο αλαθνξά Swiebel, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην δήηεζε «λα αξζεί ε απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζην Όξνο 

Άζσο (Διιάδα), κηα πεξηνρή 400 ηεηξ. ρηιηνκέηξσλ, ζηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε 

είζνδνο ζηηο γπλαίθεο, ζχκθσλα κε απφθαζε πνπ ειήθζε ην 1045 απφ κνλαρνχο ησλ 

είθνζη κνλαζηεξίσλ ηεο πεξηνρήο, απφθαζε πνπ ζήκεξα παξαβηάδεη ηελ παγθνζκίσο 

αλαγλσξηδφκελε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ 

απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη γηα ηελ ηζφηεηα θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πνιηηψλ εληφο ηεο Έλσζεο»
458

. 

Δπηπιένλ, κε έλα πξσηφθνιιν ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ε Ηξιαλδία, έλα 

θξάηνο κέινο κε απζηεξή λνκνζεζία θαηά ησλ ακβιψζεσλ, δελ είλαη ππνρξεσκέλε 

λα λνκηκνπνηήζεη ηηο ακβιψζεηο ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ
459

. 

Σν πξσηφθνιιν απηφ επαλαιακβάλεηαη ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 40.3.3 ηνπ Ηξιαλδηθνχ πληάγκαηνο
460

. 

 

2.1.1.3. Γισζζηθό θαζεζηώο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

                                                 
456

 Γξαπηή εξψηεζε E-1055/01. 
457

 P-0556/03, P-0556/2003, P-1954/01. 
458

 Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2001)  

(2001/2014(INI)). 
459

 Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European 

Communities (Protocol 17). Βι. Lawson R., The Irish Abortion Cases: European Limits to Natonal 

Sovereignty?, European Journal of Health Law, 1, 1994, ζζ. 167-186.  
460

 Protocol No 35 on Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2003-0556&language=EL
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Σν γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ξπζκίδεηαη απφ ην 

πκβνχιην
461

. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 1/58
462

, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε 

ην 2007
463

 θαη ην 2013
464

, νη επίζεκεο γιψζζεο θαη νη γιψζζεο εξγαζίαο ησλ 

νξγάλσλ ηεο Έλσζεο είλαη 24, δειαδή φιεο νη επίζεκεο γιψζζεο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο αγλνεί ηηο πεξηθεξεηαθέο, 

ηνπηθέο θαη κεηνλνηηθέο γιψζζεο θαη δηαιέθηνπο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο, ε 

ηζπαληθή θαη ε ηξιαλδηθή θπβέξλεζε επεδίσμαλ ε θαηαιαληθή, ε βαζθηθή, ε 

γαιηθηαλή θαη ε ηξιαλδηθή λα απνθηήζνπλ ην θαζεζηψο ηεο επίζεκεο γιψζζαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ 2667ε ζχλνδφ ηνπ ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζην Λνπμεκβνχξγν ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2005 απνθάζηζε λα εγθξίλεη 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ γισζζψλ πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε πέξα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο εξγαζίαο, 

αλαγλσξίδνληαο πσο ν πινχηνο ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ζνβαξά ππφςε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα πιεζηάζεη ηνπο πνιίηεο 

ηεο θαη ζηελ ηαχηηζε ησλ πνιηηψλ κε ην φξακα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 

πκβνχιην απνθάζηζε ε ηξιαλδηθή λα γίλεη ε 21ε επίζεκε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2007. Δπίζεο ην πκβνχιην αλαγλψξηζε ηε 

δπλαηφηεηα επίζεκεο ρξήζεο ησλ γισζζψλ πέξαλ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 1/58 ην θαζεζηψο ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζχληαγκα 

ελφο θξάηνπο κέινπο ζε νιφθιεξε ή κέξνο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ ή ε ρξήζε ησλ 

νπνίσλ σο εζληθψλ γισζζψλ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. Ζ επίζεκε ρξήζε 

                                                 
461

 Άξζξν 343 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
462

 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 1/58 πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, ΔΔ 17 ηεο 6.10.1958, ζει. 385-386. 
463

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1791/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2006 , γηα ηελ 

πξνζαξκνγή νξηζκέλσλ θαλνληζκψλ θαη απνθάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ, ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ, ηεο πνιηηηθήο 

αληαγσληζκνχ, ηεο γεσξγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηεληαηξηθήο θαη θπηνυγεηνλνκηθήο 

λνκνζεζίαο), ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, ηεο θνξνινγίαο, ησλ ζηαηηζηηθψλ, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, ηεο 

ηεισλεηαθήο έλσζεο, ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο 

αζθαιείαο θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ιφγσ ηεο πξνζρψξεζεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο, ΔΔ 

L 363 ηεο 20.12.2006, ζει. 1- 80. 
464

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 517/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Μαΐνπ 2013 , γηα ηελ πξνζαξκνγή 

νξηζκέλσλ θαλνληζκψλ θαη απνθάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ, ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ, ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ, ηεο 

γεσξγίαο, ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηεο θηεληαηξηθήο θαη θπηνυγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηεο 

πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο, ηεο θνξνινγίαο, ησλ ζηαηηζηηθψλ, ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ, 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο, ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, θαη ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο θαη άκπλαο θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ιφγσ ηεο 

πξνζρψξεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κξναηίαο, ΔΔ L 158 ηεο 10.6.2013, ζει. 1-71. 
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ηέηνησλ γισζζψλ ζα εγθξίλεηαη ζηε βάζε δηνηθεηηθνχ δηαθαλνληζκνχ πνπ ζα 

ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο, 

ελδερνκέλσο δε θαη απφ έλα άιιν ζεζκηθφ ή άιιν φξγαλν ηεο Έλσζεο βάζεη 

παξφκνηνπ δηνηθεηηθνχ δηαθαλνληζκνχ
465

. 

 

2.1.1.4. Γηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο 

 

Ζ λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ειεπζεξίεο. Πνιιέο απνθάζεηο δείρλνπλ φηη νχηε ην Γηθαζηήξην κέλεη απαζέο 

απέλαληη ζηελ πνιπκνξθία απηή θαη ζηηο εηδηθέο πνιηηηθέο αλάγθεο πνπ ζπλεπάγεηαη 

ε πξνζπάζεηα δηαηεξήζεσο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο. Καη‘ αξράο ηδηαίηεξε κλεία 

ζα πξέπεη λα  γίλεη ζηελ ππφζεζε-νξφζεκν Cassis de Dijon κε ηελ νπνία 

θαζηεξψζεθε ε «αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο»
466

. Με ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη λφκηκα θαη δηαθηλνχληαη ειεχζεξα ζε έλα 

θξάηνο κέινο, πξέπεη λα θπθινθνξνχλ εμίζνπ ειεχζεξα ζε φιε ηελ Έλσζε. Ζ 

ζεκειηψδεο απηή αξρή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. πλεπψο, κε ηελ αξρή ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία πξντφλησλ αιιά θαη 

πξνζψπσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ, πνιιά απφ ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηεο εζληθήο παξάδνζεο 

ησλ θξαηψλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζε αλαθνξά κε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ
467

. 

Αξθεηά λσξίο ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη «Η κφληκε ζέζε θαζεγεηνχ κε πιήξεο 

σξάξην ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο απνηειεί ζέζε ηεο νπνίαο 

ε θχζε κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ απαίηεζε γισζζηθψλ γλψζεσλ, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 3, παξάγξαθνο 1, ηειεπηαία πεξίπησζε, ηνπ Καλνληζκνχ 1612/68 ηνπ 

                                                 
465

 πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2667ε ζχλνδνο ηνπ πκβνπιίνπ, Γεληθέο Τπνζέζεηο θαη 

Δμσηεξηθέο ρέζεηο, Λνπμεκβνχξγν, 13 Ηνπλίνπ 2005, 9499/05. 
466

 Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 120/78, Rewe-Zentral AG θαηά Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein, πιινγή 1979, ζει. 649. Ζ ζρεηηθή πξνζθπγή έγηλε κεηά ηελ άξλεζε ηεο Γεξκαλίαο λα 

επηηξέςεη ηελ εηζαγσγή ηνπ γαιιηθνχ ιηθέξ Cassis de Dijon πνπ πεξηέρεη 15-20 % νηλφπλεπκα, θαζψο 
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 Psychogiopoulou E., The Integration of Cultural Considerations in EU Law and Policies, Martinus 

Nijhoff Publishers, Leiden Boston 2008, ζει. 140. 
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πκβνπιίνπ, εθφζνλ ε ελ ιφγσ απαίηεζε γισζζηθψλ γλψζεσλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

πνιηηηθήο πξνσζήζεσο ηεο εζληθήο γιψζζαο πνπ είλαη ζπγρξφλσο ε πξψηε επίζεκε 

γιψζζα θαη εθφζνλ ε απαίηεζε απηή εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν αλαινγηθφ θαη κε 

ζπλεπαγφκελν δηαθξίζεηο», ζεβφκελν ηελ πνιηηηθή ηεο Ηξιαλδίαο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο εζληθήο γιψζζαο σο κέζν πξνψζεζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εζληθνχ 

πνιηηηζκνχ
468

. Έηζη ην Γηθαζηήξην έθαλε δεθηή ηελ Ηξιαλδηθή άπνςε πεξηνξίδνληαο 

ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηεο πξνζηαζίαο ηεο γισζζηθήο 

πνιπκνξθίαο
469

.  

ηελ ππφζεζε Grogan
470

, νη Ηξιαλδηθέο αξρέο απαγφξεπζαλ ζε εγρψξηεο 

θνηηεηηθέο ελψζεηο ηε δηαλνκή θπιιαδίσλ κε πιεξνθνξίεο γηα θιηληθέο πνπ 

αλαιάκβαλαλ ζε άιια θξάηε κέιε ηελ λφκηκε εθνχζηα δηαθνπή θχεζεο, πξάμε 

παξάλνκε θαηά ηα εζληθά δηθαζηήξηα ηεο Ηξιαλδίαο. Σν Γηθαζηήξην απφθπγε λα 

ιάβεη ζέζε επί ηεο δηαθελφκελεο ζχγθξνπζεο, ε νπνία αθνξνχζε ηελ αληίζεζε 

κεηαμχ ηνπ εζληθνχ πληάγκαηνο πνπ απαγνξεχεη ηελ άκβισζε θαη ηεο ειεχζεξεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο πλζήθεο. Θεψξεζε φηη ε 

απαγφξεπζε δηαδφζεσο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθνχζηα δηαθνπή θχεζεο δελ απνηειεί 

πεξηνξηζκφ πνπ εκπίπηεη ζην άξζξν πεξί ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην θνηλνηηθφ δίθαην δελ εκπνδίδεη θξάηνο κέινο 

λα απαγνξεχζεη ή λα επηηξέςεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, επεηδή πεγή ηεο 

πιεξνθφξεζεο δελ ήηαλ απηνί πνπ παξείραλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, δειαδή νη 

θιηληθέο, αιιά νη αδηάθνξεο απφ πιεπξάο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θνηηεηηθέο ελψζεηο
471

. 

Παξά ην γεγνλφο φηη δελ δηεπθξηλίδεηαη ξεηά, ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα ππνζηεξηρζεί 

φηη ην Γηθαζηήξην ζεβάζηεθε κηα ηδηαηηεξφηεηα ηεο πληαγκαηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο Έλσζεο.  

Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε δηαηήξεζε ηεο πνιπθσλίαο ηνπ ηχπνπ 

απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ηθαλή λα ζηεξίμεη εμαίξεζεο ζηνλ θαλφλα ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο εκπνξεπκάησλ
472

. Χζηφζν θαηά ην Γηθαζηήξην «Η πξνζηαζία, γεληθψο, 

ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπίπηεη ζηελ «πξνζηαζία 
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πιινγή 1997, ζει. I-3689. 
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ησλ εζληθψλ ζεζαπξψλ πνπ έρνπλ θαιιηηερληθή, ηζηνξηθή ή αξραηνινγηθή αμία» θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 30 ΔΚ. Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα γίλεηαη επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 

151 ΔΚ, ην νπνίν πξνβιέπεη ξεηψο φηη ε Κνηλφηεηα αλαπηχζζεη δξάζε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πνιηηηζκνχ, σο δηαηάμεσο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ παξέρνπζαο δηθαηνινγεηηθφ ιφγν γηα 

θάζε ζρεηηθφ κε ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα κέηξν πνπ δχλαηαη λα παξαθσιχζεη ην 

ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην. Αληηζέησο, ε πξνζηαζία ηνπ βηβιίνπ σο πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηαθηηθφο ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δπλάκελνο λα 

δηθαηνινγήζεη κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέηξα απηά είλαη θαηάιιεια πξνο επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζθνπνχ θαη δελ βαίλνπλ πέξαλ απηνχ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ»
473

. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ απφθαζε Cinéthèque, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη έλα 

εζληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν, «πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία 

θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ αδηαθξίησο θαηαγσγήο, επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη φηη ε 

θπθινθνξία ησλ έξγσλ απηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά θαη επί πεξηνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά πξνηεξαηφηεηα, κε πξνβνιή ζηηο αίζνπζεο θηλεκαηνγξάθνπ» 

επηδηψθεη ζθνπφ πνπ δηθαηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ην θνηλνηηθφ δηθαίν. Δθφζνλ ηα 

εκπφδηα ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο απαγνξεχζεσο δελ ππεξβαίλνπλ ην αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ, ην άξζξν 30 δελ έρεη εθαξκνγή ζε έλα ηέηνην θαζεζηψο
474

. Δπηπιένλ, ζηηο 

ππνζέζεηο πεξί ηεο θπξηαθάηηθεο αξγίαο, ην Γηθαζηήξην επηβεβαίσζε επίζεο φηη 

ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε λα «πξαγκαηνπνηήζνπλ» […] επηινγέο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηηο εζληθέο ή ηνπηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηνκνξθίεο» […] ζεβφκελα ηηο 

απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ηδίσο ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο»
475

.  

Θα πξέπεη αθφκα λα ζεκεησζεί φηη ην Γηθαζηήξην έθαλε δεθηφ φηη κία 

πνιηηηθή πνιηηηζηηθήο θχζεσο κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο 

ησλ δηαθφξσλ ηάζεσλ, ηδίσο θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή 

θηινζνθηθψλ ελφο θξάηνπο κέινπο κπνξεί αζθαιψο λα απνηειεί επηηαθηηθφ ιφγν 
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1989, ζει. 3851 θαη ΓΔΚ, C-312/89, Conforama and Others, πιινγή 1991, ζει. I-997, θαη ΓΔΚ, C-
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γεληθνχ ζπκθέξνληνο δηθαηνινγνχληα πεξηνξηζκφ ηεο ειεχζεξεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ
476

, αλαγλσξίδνληαο δειαδή κία έθθαλζε ηεο «πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο» 

σο επηηαθηηθφ ιφγν γεληθνχ ζπκθέξνληνο. ηνλ ηνκέα ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

ππεξεζηψλ, ζηηο απνθαινχκελεο ππνζέζεηο ησλ «μελαγψλ», ην Γηθαζηήξην 

αλαγλψξηζε επίζεκα «ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηζηνξηθήο θαη θαιιηηερληθήο 

θιεξνλνκηάο» φπσο θαη «ηελ αμηνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ ζεζαπξψλ θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηάδνζε ησλ γλψζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κηαο ρψξαο» σο 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ππεξεζηψλ
477

.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απνθάζεηο «Mediawet», φηαλ ην ην 

Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε φηη κηα εζληθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή απνζθνπνχζα ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο εθθξάζεσο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ θαη θηινζνθηθψλ ηάζεσλ ζ' έλα θξάηνο κέινο, ελ πξνθεηκέλσ ζηελ 

Οιιαλδία, επηδηψθεη ζθνπφ δηθαηνινγεκέλν ζε ζρέζε κε ην ελσζηαθφ δίθαην: «Με 

ηελ έλλνηα απηή, κία πνιηηηθή πνιηηηζηηθήο θχζεσο κπνξεί αζθαιψο λα απνηειεί 

επηηαθηηθφ ιφγν γεληθνχ ζπκθέξνληνο δηθαηνινγνχληα πεξηνξηζκφ ηεο ειεχζεξεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Πξάγκαηη, ε δηαηήξεζε ηεο πνιπθσλίαο ηελ νπνία επηδεηεί λα 

εμαζθαιίζεη ε πνιηηηθή απηή ηεο Οιιαλδηθήο Κπβεξλήζεσο ζπλδέεηαη πξνο ηελ 

ειεπζεξία εθθξάζεσο, φπσο απηή πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 10 ηεο πκβάζεσο πεξί 

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, πνπ 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ εμαζθαιίδνληαη ζην πιαίζην 

ηεο θνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεσο»
478

. πσο ζεκεηψλεηαη σζηφζν απφ ηε βηβιηνγξαθία 

νη ππνζέζεηο «Mediawet», αλ θαη πξνβάιινληαη ζπρλά σο ελδεηθηηθέο ηεο 

επαηζζεζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ πνιπκνξθία ησλ πνιηηηζκψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπ Οιιαλδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα 

ΜΜΔ, ελψ ε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ππνζέζεσλ αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε 
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θαηαλφεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο δηαηήξεζεο ηνπ Οιιαλδηθνχ κνληέινπ γηα ηα 

ΜΜΔ
479

. 

Ζ άπνςε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελζσκαηψζεθε θαη ζην παξάγσγν δίθαην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ Οδεγία 2006/123/ΔΚ ζην πξννίκην ηεο 

νπνίαο αλαθέξεηαη φηη «Η έλλνηα ησλ "επηηαθηηθψλ ιφγσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο" 

ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο αλαπηχρζεθε 

απφ ην Γηθαζηήξην ζην πιαίζην ηεο λνκνινγίαο ηνπ γηα ηα άξζξα 43 θαη 49 ηεο 

πλζήθεο θαη ελδέρεηαη λα εμαθνινπζήζεη λα εμειίζζεηαη. Η ελ ιφγσ έλλνηα, φπσο 

αλαγλσξίδεηαη ζηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο εμήο 

ιφγνπο: δεκφζηα ηάμε, δεκφζηα αζθάιεηα θαη δεκφζηα πγεία, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ 46 θαη 55 ηεο πλζήθεο […] ζηφρνη πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ θαη ηδίσο ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη θηινζνθηθψλ 

αμηψλ ηεο θνηλσλίαο […]»
480

.   

Απφ ηε λνκνινγία απηή πξνθχπηεη φηη κία ξχζκηζε, ε νπνία εληάζζεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο εζληθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα επηηξέπεηαη γηα επηηαθηηθφ ιφγν γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη δηθαηνινγεί νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ ελδνθνηλνηηθή θπθινθνξία πξνζψπσλ, εκπνξεπκάησλ ή ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη 

γηα κέηξα πνπ έρνπλ ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηαθχιαμε ή ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ζεζαπξψλ ή ηε δηάδνζε ησλ θαιιηηερληθψλ ή 

πνιηηηζκηθψλ γλψζεσλ, ηε δηαηήξεζε ηεο πνιπθσληθήο εθθξάζεσο ησλ δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη θηινζνθηθψλ ηάζεσλ ζε κηα ρψξα ή 

ηελ πξνζηαζία κηαο εζληθήο γιψζζαο. Ο επηηαθηηθφο απηφο ιφγνο κπνξεί, λα νξηζηεί 

γεληθά σο ε πξνζηαζία, ε αλάπηπμε θαη ε δηάδνζε ηεο ίδηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ελφο θξάηνπο κέινπο ή κίαο πεξηθέξεηαο ελφο θξάηνπο κέινπο, ζε 

πνιπθσληθφ πιαίζην θαη σο ζπληζηψζα ηεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Δληνχηνηο, γίλεηαη παγίσο δεθηφ φηη έλαο ηέηνηνο επηηαθηηθφο ιφγνο 

δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη εκπφδηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην αληηθεηκεληθά αλαγθαίν 

κέηξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. Δπηπιένλ, κε ηέηνηεο ξπζκίζεηο 

δελ κπνξνχλ λα επηδηψθνληαη νηθνλνκηθήο θχζεσο ζηφρνη, κνινλφηη ε επέιεπζε 

                                                 
479

 Karistea I., φ.π., ζει. 36-42. 
480

 Οδεγία 2006/123/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 

2006, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ΔΔ L 376 ηεο 27.12.2006, ζει. 36- 68. 
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παξεπνκέλσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ δελ κπνξεί λα απνθιείεηαη παληειψο. Σν 

Γηθαζηήξην επηρεηξεί λα δηαζθαιίζεη φηη πεξηνξηζηηθέο θαη πξνζηαηεπηηθέο πξαθηηθέο, 

ππφ ηνλ ηερληθφ καλδχα ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο, δελ δεκηνπξγνχλ 

«ζπγθεθαιπκκέλα» εκπφδηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελψ απνθεχγεη μεθάζαξεο 

αλαθνξέο ζε πνιηηηζκηθά ζέκαηα αλαπηχζζνληαο ην ζθεπηηθφ ηνπ κε βάζε ηε ζηέξεα 

δνκεκέλε λνκνινγία ηνπ, φπσο ε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ε ίζε κεηαρείξηζε
481

. 

Σέινο, φπσο δηαθήξπμε ην Γηθαζηήξην, νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηέηνηαο 

πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο δελ κπνξνχλ λα εηζάγνπλ δπζκελείο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ 

ππεθφσλ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ
482

. 

Ζ αλσηέξσ αλάιπζε απνδεηθλχεη πσο ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδεη ηελ 

πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία σο λνκηθφ «ηφπν» ηθαλφ λα εκπνδίζεη ηελ ηάζε 

νκνηνκνξθίαο ησλ δηαδηθαζηψλ Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο, ελψ αλήγαγε, ελ κέξεη, 

ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζε «επηηαθηηθφ ιφγν γεληθνχ ζπκθέξνληνο» ηθαλφ λα 

πεξηνξίζεη ππφ εηδηθφηεξεο εθθάλζεηο ηηο ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο. Αλ θαη 

ε πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δείρλεη λα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην 

ζεβαζκφ ηεο πνιπκνξθίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, δειαδή ηελ inter-state 

diversity, αλάγνληάο ηελ θπξίσο ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο «πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο» θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο, εληνχηνηο ε αληηκεηψπηζε ελφο θξάηνπο 

κέινπο σο θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γηθαζηήξην, 

κπνξεί λα επεθηείλεη ην πεδίν ζεβαζκνχ ζηνπο πνιίηεο σο κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηνπ Αγίνπ ξνπο πνπ απνηειεί κία 

μερσξηζηή ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα, εληφο ησλ εδαθηθψλ νξίσλ ελφο θξάηνπο κέινπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηείλεη λα αληηκεησπίδεη ηα θξάηε 

κέιε θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο βάζε σο πνιηηηζκηθά νκνηνγελή, αγλνψληαο δειαδή ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή πνιπκνξθία πνπ παξαηεξείηαη εληφο ελφο θξάηνπο 

κέινπο. 

 

                                                 
481

 Psychogiopoulou E., The Integration of Cultural Considerations in EU Law and Policies, φ.π., ζει. 

146-150. 
482

 ΓΔΚ, C-17/92, Πξνηάζεηο Γεληθνχ Δηζαγγειέα Van Gerven,  Federación de Distribuidores 

Cinematográficos v Estado Español et Unión de Productores de Cine y Televisión, πιινγή 1993, ζει. 
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2.1.2. Η πνιπκνξθία σο «επηζεηηθή» έλλνηα: πνιπκνξθία εντός ησλ επξσπατθώλ 

θνηλσληώλ 

 

Ζ «κεγάιε» δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2004 έθεξε ζην 

πξνζθήλην ην δήηεκα ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ πνπ απαληψληαη εληφο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά, γισζζηθά θαη 

ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ζπλέπεηα ηε δηαπίζησζε φηη ε θνηλσλία ελφο 

θξάηνπο κέινπο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πνιηηηζκηθά νκνηνγελήο αιιά 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηζκηθφ, 

εζληθφ ή γισζζηθφ ππφβαζξν. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε πξνζνρή άξρηζε λα 

κεηαηνπίδεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο εληφο ησλ θξαηψλ
483

.
 
 

Δλ πξψηνηο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ νη αδπλακίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο σο πξνο ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ. Ζ αξρή ηεο δνηήο αξκνδηφηεηαο θαη ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, εκπνδίδνπλ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηε ιήςε κέηξσλ ζε αξθεηνχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, ελψ ε 

κε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε «θαζαξά εζσηεξηθέο 

θαηαζηάζεηο» δελ επηηξέπεη ηελ αμίσζε ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη ζηνηρείν αιινδαπφηεηαο. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε 

λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαίλεηαη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ζηελ εληαία αγνξά.  

 

2.1.2.1. Θξεζθεπηηθέο θαη άιιεο κε νκνινγηαθέο ελώζεηο 

 

Με ηε Γήισζε 11 ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ δηαθεξχρζεθε γηα πξψηε 

θνξά ν ζεβαζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη άιιεο κε 

νκνινγηαθέο ελψζεηο. Μεγάιε ζπδήηεζε αθνινχζεζε ζηε ζπλέρεηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζζήθε ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξψλ ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

θεηκέλσλ ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο, νη νπνίεο απαιείθζεθαλ κε ηε 

Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε, ελψ κε ην άξζξν 17 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

                                                 
483

 Toggenburg G. N., Who is Managing Ethnic and Cultural Diversity in the European Condominium? 

The Moments of Entry, Integration and Preservation, Journal of Common Market Studies, 2005 

Volume 43. Number 4, ζζ. 717–738. 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξέρεηαη πξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπο ε δηαβεβαίσζε φηη ε 

Έλσζε ζα ζέβεηαη θαη δελ ζα ζίγεη ην θαζεζηψο  πνπ έρνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην νη 

εθθιεζίεο, νη ζξεζθεπηηθέο ελψζεηο θαη θνηλφηεηεο θαζψο θαη ην θαζεζηψο ησλ 

θηινζνθηθψλ θαη κε νκνινγηαθψλ ελψζεσλ θαηά ην εζληθφ ηνπο δίθαην. Ο ζεβαζκφο 

ηνλ νπνίν απνδίδεη ε Έλσζε ζηηο ζξεζθεπηηθέο ελψζεηο θαη ζην έξγν ηνπο 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δέζκεπζή ηεο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξεί έλαλ 

«αλνηθηφ, δηαθαλή θαη ηαθηηθφ δηάινγν» κε ηηο εθθιεζίεο θαη ηηο θάζε είδνπο 

πλεπκαηηθνχ ραξαθηήξα νξγαλψζεηο. Ο δηάινγνο απηφο έρεη αθφκε αζαθή 

ραξαθηεξηζηηθά, πηζαλφηαηα δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε δηθαζηηθά κέζα αιιά ε 

άξλεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ζέζεη ζε θίλεζε ηνλ κεραληζκφ δηαιφγνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη παξάβαζε εθ κέξνπο ηεο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ
484

. 

 

2.1.2.2. Αληίξξεζε ζπλείδεζεο από ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ 

 

Ζ ρξήζε ηεο αληίξξεζεο ζπλείδεζεο απφ ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζε ππεξεζίεο αλαπαξαγσγηθήο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ακβιψζεσλ, αληηζπιιεπηηθψλ ζπληαγψλ, θαη πξνγελλεηηθψλ εμεηάζεσλ, απνηειεί 

έλα απμαλφκελν θαηλφκελν ζε φιε ηελ Δπξψπε. Αθνξά θπξίσο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

πάξνρνο ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο αξλείηαη ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή γηα παξάδεηγκα, ιφγσ ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ή θχινπ ηνπ αζζελνχο, ή ζηε βάζε ησλ δηθψλ ηνπ ζξεζθεπηηθψλ 

θηινζνθηθψλ πεπνηζήζεσλ, γηα κία ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ζεξαπεία ε νπνία είλαη 

λφκηκε, φπσο ε ηερληθή δηαθνπή θχεζεο ή
485

. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ην δήηεκα ζην δεπηεξνγελέο 

δίθαην, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ
486

 ή Οδεγία 2011/24/ΔΔ
487

, 

ζεσξψληαο πσο ζηεξείηαη αξκνδηφηεηαο εθφζνλ νη πλζήθεο δελ ηεο παξέρνπλ ηελ 

                                                 
484

 αρπεθίδνπ Δ., Δπξσπατθφ Γίθαην, φ.π., ζει. 219-220. 
485

 Petrova D., Clifford J., Religion and Healthcare in the European Union: Policy Issues and Trends, 

Network of European Foundations‘ Initiative on Religion and Democracy in Europe and Alliance 

Publishing Trust, London 2009, ζει. 22, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_9832_997843631.pdf 
486

 Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο επηεκβξίνπ 

2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ), ΔΔ L 255 ηεο 30.9.2005, ζει. 22-142. 
487

 Οδεγία 2011/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο Μαξηίνπ 2011, 

πεξί εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ΔΔ L 88 ηεο 4.4.2011, ζει. 45-65. 
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αληίζηνηρε λνκηθή βάζε. Θέκαηα ακβιψζεσλ
488

 ή παξνρήο αληηζπιιεπηηθψλ 

θαξκάθσλ
489

 απνηεινχλ ζέκαηα πξσηαξρηθήο επζχλεο ησλ θξαηψλ κειψλ. πλεπψο, 

ην δηθαίσκα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο άξλεζεο ζπλείδεζεο ηνπ γηαηξνχ θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ εζληθή λνκνζεζία
490

. ε πνιιά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

λνκνζεζία θαη ε πνιηηηθή γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απαιιάζζεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο απφ ηελ αλάιεςε κίαο ζεηξάο απφ δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο, γηα ιφγνπο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, κπνξεί λα αξλεζνχλ λα εθηειέζνπλ, κε έλα νινθιεξσκέλν 

θαη ζαθέο λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξαθηηθή ηεο αληίξξεζεο 

ζπλείδεζεο απφ ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια 

φηη πιεξνχληαη ηα ζπκθέξνληα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ δεηνχλ λφκηκεο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνηείλεηαη φηη, ζην πιαίζην ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 9 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηα θξάηε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νξηζκέλεο εχινγεο 

πξνζαξκνγέο σο «ζπλαθφινπζε ππνρξέσζε», σζηφζν, κε αλάινγνπο πεξηνξηζκνχο 

εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
491

. Σν 2010 ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 

αλαγλψξηζε ην δηθαίσκα ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο θαηά ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε
492

. 

Ζ αλαθνξά ζην άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ πνπ εληάζζεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηελ «πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ, θαη 

ζηελ παξνρή απηψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζηέγαζεο», πξνθαιεί εξσηήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ιφγνπο ζξεζθεπηηθνχο 

                                                 
488

 Βι. Κνηλνβνπιεπηηθέο Δξσηήζεηο, P-6267/09 θαη E-1605/10 
489

 Γηα παξάδεηγκα, ε Οδεγία 2001/83/ΔΚ, δελ ζίγεη ηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ πνπ 

απαγνξεχνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ πψιεζε, πξνκήζεηα ή ρξήζε θαξκάθσλ πνπ πξφθεηηαη λα 
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γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε, ΔΔ L 311 ηεο 28.11.2001, ζει. 67-128. 
490

 Γηα παξάδεηγκα, ν Ηαηξηθφο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηεο Διιάδαο πξνβιέπεη φηη «Ο ηαηξφο κπνξεί λα 

επηθαιεζζεί ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο εζηθήο ζπλείδεζήο ηνπ θαη λα αξλεζεί λα εθαξκφζεη ή λα 

ζπκπξάμεη ζηε δηαδηθαζία ηεο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο» σζηφζν ζηνλ ίδην λφκν 

πξνβιέπεηαη φηη «Ο ηαηξφο, θαηά ηελ παξνρή ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ζέβεηαη ηηο ζξεζθεπηηθέο, 

θηινζνθηθέο, εζηθέο ή πνιηηηθέο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ηνπ αζζελή», Nφκνο ππ‘ αξηζ. 3418/2005, 

«Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο», ΦEK A‘/287, άξζξν 30. Βι. ζρεηηθά Κνηδακπάζε Α., Ζ άξλεζε 

ηνπ γηαηξνχ λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ γηα ιφγνπο ζπλείδεζεο κε βάζε ην άξζξν 2 § 5 θαη 31 ηνπ Ν. 

3418/2005 γηα ηνλ θψδηθα ηαηξηθήο δενληνινγίαο, Αξκελφπνπινο 2008, ζει. 379-381. 
491

 Βι. EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Opinion No. 4-2005, The Right to 

Conscientious Objection and the Conclusion by EU Member States of Concordats with the Holy See, 

ζει. 8-17, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/files/cfr_cdfopinion4_2005_en.pdf 
492

 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1763 (2010): The right to conscientious 

objection in lawful medical care. 
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ή πνιηηηζκηθνχο
493

. Μέρξη ζηηγκήο, ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ έρεη 

παξνπζηαζηεί αλάινγε ππφζεζε, σζηφζν ηα παξαδείγκαηα απφ ηελ λνκνινγία ησλ 

Γηθαζηεξίσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθά. πγθεθξηκέλα, 

ζε πςειήο πξνβνιήο ππφζεζε ην Γηθαζηήξην θιίζεθε λα απνθαζίζεη εάλ ε άξλεζε 

παξνρήο ππεξεζίαο, ελ πξνθεηκέλσ ε άξλεζε παξνρήο κνλφθιηλνπ δσκαηίνπ κε 

δηπιφ θξεβάηη, ζε νκφθπιν δεπγάξη, κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί γηα ιφγνπο 

έθθξαζεο ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ησλ ηδηνθηεηψλ ή ζπληζηνχζε παξάλνκε 

δηάθξηζε. χκθσλα κε ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο πηζηεχσ, νη θαηεγνξνχκελνη επέηξεπαλ 

κφλν εηεξφθπια παληξεκέλα δεπγάξηα λα θαηαιάβνπλ δίθιηλα δσκάηηα, αιιά 

επέηξεπαλ ζε άιινπο λα κείλνπλ ζε κνλφθιηλα ε δίθιηλα κε κνλά θξεβάηηα
494

. Ο 

Γηθαζηήο, αθνχ εμέηαζε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

αθελφο πθίζηαηαη άκεζε δηάθξηζε κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αθεηέξνπ 

φηη πθίζηαηαη έκκεζε δηάθξηζε κε βάζε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, εθφζνλ ηα 

νκφθπια δεπγάξηα βξίζθνληαη ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

δπλαηφηεηαο ζχλαςεο γάκνπ. Σν Δθεηείν ζηε ζπλέρεηα επηβεβαίσζε ηελ απφθαζε, 

εμεηάδνληαο δηεμνδηθά ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ, θαη ηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πξνζέζεζε φηη ζε κία πινπξαιηζηηθή θνηλσλία είλαη αλαπφθεπθην φηη θαηά θαηξνχο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο, πεπνηζήζεηο θαη δηθαηψκαηα νξηζκέλσλ δελ ζα είλαη ζπκβαηά 

κε εθείλα ησλ άιισλ. Έθξηλε φηη δελ παξαβηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο έθθξαζεο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ μελνδφρσλ απιψο δελ είλαη δπλαηφλ λα εθθξαζηνχλ 

ζην εκπνξηθφ πιαίζην πνπ έρνπλ επηιέμεη. Αλ θαη ζεσξείηαη ηδησηηθή επηρείξεζε, έλα 

μελνδνρείν πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο. Δπηπιένλ, ηα δσκάηηα πνπ δηαηίζεληαη 

ζηνπο επηζθέπηεο δελ βξίζθνληαη ζηελ ηνπνζεζία πνπ θαηαιακβάλνπλ νη μελνδφρνη 

                                                 
493

 ηελ Διιάδα, ν Νφκνο 3304/2005 πνπ ελζσκαηψλεη ηηο Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ 

νξίδεη φηη ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ζηε δηάζεζε θαη ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζην θνηλφ απαγνξεχεηαη θάζε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε γηα ιφγνπο θπιήο, εζλφηεηαο, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 23238/2006 ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ε ηδηνθηήηξηα 

ελφο κπαξ ζηελ Θεζζαινλίθε θαηαδηθάζηεθε λα πιεξψζεη 1.000 επξψ απνδεκίσζε θαη κέξνο ησλ 

δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηνπ, ζε θάπνηνλ πνπ ήζειε λα κπεη ζην κπαξ, καδί κε έλαλ θίιν ηνπ, αιιά δελ ηνπ 

ην επέηξεςε ν πνξηηέξεο. Σν γεγνλφο φηη απηφ έγηλε ρσξίο εχινγε αηηία (δελ γηλφηαλ θάπνηα ηδησηηθή 

εθδήισζε ζην κπαξ) θαη ελψ ζε άιινπο επηηξάπεθε λα εηζέιζνπλ ζεσξήζεθε απφ ην Γηθαζηήξην 

παξάλνκε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θξίλνληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ πνξηηέξε σο 

«κεησηηθή». Απφθαζε ππ‘ αξηζκφλ 23238/2006 ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 
494

 Κεληξηθφο ηζρπξηζκφο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ήηαλ φηη ε άξλεζε λα επηηξέςνπλ ζηνπο ελάγνληεο λα 

δηαλπθεηξεχζνπλ ζε έλα ππλνδσκάηην κε δηπιφ θξεβάηη δελ βαζηδφηαλ ζην «ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ», αιιά νπζηαζηηθά ε πεπνίζεζε φηη ην ζεμ εθηφο γάκνπ είλαη ακαξηία θαη φηη 

εηεξφθπια αλχπαληξα δεπγάξηα αληηκεησπίδνληαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. 
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σο ζπίηη ηνπο θαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο δελ ηνπο εμαηξνχλ ή 

απαιιάζζνπλ απφ ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηνθηεζία θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ. πλεπψο, νη μελνδφρνη δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

παξέρνπλ δίθιηλα δσκάηηα γεληθά, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνπλ, ηφηε ζα 

πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα ηα πξνζθέξνπλ ζε νκφθπια δεπγάξηα, ηνπιάρηζηνλ αλ 

έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, φπσο θαη ζε εηεξνθπιφθηια παληξεκέλα 

δεπγάξηα
495

. 

 

2.1.2.3. Δθπαίδεπζε 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αζρνιείηαη ήδε κε ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ απφ ην 1968. χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Καλνληζκνχ 

1612/68
496

, ηα παηδηά ελφο πνιίηε πνπ αλήθεη ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο θαη εξγάδεηαη ζε άιιε ρψξα απηήο εηζάγνληαη ζηα ίδηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο απηνχ
497

. 

Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, ε 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ησλ λέσλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επαλέληαμε ζε πεξίπησζε 

παιηλφζηεζεο
498

.  

                                                 
495

 Hall & Preddy v Bull [2011] EW Misc 2, County Court judgment, Case No 9BS02095 θαη Bull v 

Hall & Preddy [2012] EWCA Civ 83. Case No: B2/2011/0313 and B2/2011/0314, Court of Appeal 

(Civil Division). Αλάινγε ήηαλ θαη κεηαγελέζηεξε απφθαζε, κε παξφκνηα πεξηζηαηηθά. Ζ βαζηθή 

δηαθνξά ήηαλ φηη ζηελ δεχηεξε ππφζεζε νη ελάγνληεο δελ είραλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, σζηφζν 

ν δηθαζηήο έθξηλε φηη ε απνπζία ή παξνπζία ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο δελ απνηεινχζε θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηελ αηηηνινγία ηνπ δηθαζηή ηεο πξψηεο ππφζεζεο. Black & Morgan v Wilkinson [2012] 

EW (Misc) CC, Claim No 0UD02282. 
496

 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 1612/68 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Οθησβξίνπ 1968 πεξί ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ΔΔ L 257 ηεο 19.10.1968, ζει. 2-12, 

Διιεληθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 5 ηφκνο 1 ζει. 33 – 42. 
497

 Σν Γηθαζηήξην εξκήλεπζε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε εγγπψληαο θαη ίζε πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθέο 

ππνηξνθίεο . Βι. ΓΔΚ C-39/86, Sylvie Lair θαηά Universität Hannover, πιινγή 1988 ζει. 3161. 

Δπηπιένλ θαηά ην Γηθαζηήξην φιεο νη κνξθέο εθπαίδεπζεο θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 1612/68 

θαη αλαθέξεηαη φρη κφλν ζηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εγγξαθή αιιά θαη ζηα γεληθά κέηξα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηηήζεσο ρσξίο δηαθξίζεηο. Βι. Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 3εο 

Ηνπιίνπ 1974, Donato Casagrande θαηά Landeshauptstadt München, Τπφζεζε 9/74, πιινγή 1974, 

ζει. 773. Beerkens E., The Emergence and Institutionalisation of the European Higher Education and 

Research Area, European Journal of Education, Volume 43, Issue 4, 2008, ζζ. 407–425, ζει. 413. 
498

 Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο δεκηνπξγεί κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνπο ππεθφνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ θξαηψλ. ε απηφ ην ζηάδην ν ζηφρνο πνπ δηαθαίλεηαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

αθνινπζείηαη κηα «αθνκνησηηθή» ινγηθή ρσξίο αλαθνξέο ζην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξφ ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ. Θα κπνξνχζε επίζεο λα ππνζηεξηρζεί πσο ε κεηαλάζηεπζε ελ γέλεη γίλεηαη αληηιεπηή σο 
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Ζ Οδεγία 77/486/ΔΟΚ
499

, ε νπνία απνηέιεζε πξντφλ αξθεηψλ δηεξγαζηψλ ζην 

επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  αλαγλψξηζε φηη ε έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο, απαηηεί λα ιακβάλνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ηνπ θξάηνο ππνδνρήο θαη φηη απαηηείηαη επίζεο λα 

ιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε ππνδνρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαηαγσγήο, ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, ηδίσο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ελδερφκελε 

επαλέληαμή ηνπο ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο
500

. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα 

ππνζηεξηρζεί φηη θπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο εθείλε 

ηελ πεξίνδν δελ ήηαλ ε δηαζθάιηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ αιιά ε επαλέληαμή ηνπο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο
501

. Ζ Οδεγία 

εθαξκφδεηαη «ζηα ηέθλα πνπ ππφθεηληαη ζηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θνίηεζε, φπσο 

θαζνξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, ηα ζπληεξνχκελα απφ 

νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν ππήθνν άιινπ θξάηνπο κέινπο, ηα νπνία θαηνηθνχλ ζηελ 

επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο, φπνπ ν ελ ιφγσ ππήθννο αζθεί ή έρεη αζθήζεη κηζζσηή 

δξαζηεξηφηεηα»
502

, δειαδή αθνξά κφλν ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη απνθιείεη 

ηα παηδηά ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ αλ θαη κηα δήισζε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ Οδεγία θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ ηηο ίδηεο αξρέο θαη 

ζε κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο
503

. Καηά ην γξάκκα ηεο Οδεγίαο ηα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα παξέρεηαη ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο δσξεάλ εθπαίδεπζε ππνδνρήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηδίσο ηε 

δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο γιψζζαο ή κηαο απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο πξνζαξκνζκέλε ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη γηα ηελ 

αξρηθή θαη ζπλερή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρνπλ ηελ εθπαίδεπζε απηή. 

Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη φηη πξέπεη λα ιάβνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε πξνέιεπζεο 

                                                                                                                                            
παξνδηθφ θαηλφκελν θαη ε εζεινχζηα επηζηξνθή ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δεδνκέλε. Cullen H., From 

Migrants to Citizens? European Community Policy on Intercultural Education, International and 

Comparative Law Quarterly, Volume 45, Issue 01, January 1996, ζζ. 109-129, ζει. 109-10. 
499

 Οδεγία 77/486/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ηνπιίνπ 1977 πεξί ηεο ζρνιηθήο θνηηήζεσο ησλ 

ηέθλσλ δηαθηλνπκέλσλ εξγαδνκέλσλ, ΔΔ L 199 ηεο 6.8.1977, ζει. 32 –33, Διιεληθή εηδηθή έθδνζε: 

Κεθάιαην 5 ηφκνο, 2 ζει. 189. 
500

 Οδεγία 77/486/ΔΟΚ, πξννίκην. 
501

 Cullen H., From Migrants to Citizens? European Community Policy on Intercultural Education , 

φ.π., ζει. 120. 
502

 Οδεγία 77/486/ΔΟΚ, άξζξν 1. 
503

 Cullen H., From Migrants to Citizens? European Community Policy on Intercultural Education, 

φ.π., ζει. 120. 
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ηα θαηάιιεια κέηξα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαλνληθή 

εθπαίδεπζε, ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο
504

. 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε πεξίνδνο 

απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 κέρξη ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ εμάπισζε ησλ πξσηνβνπιηψλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ
505

. Με 

ηελ ψζεζε ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο, πηνζεηήζεθε ην 1988 ην Φήθηζκα ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε, 

ππνγξακκίζηεθε ε αλάγθε γηα κία επξσπατθή θνηλσλία νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, 

πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά νινθιεξσκέλε θαη ηνλίζηεθε ε απαίηεζε γηα ηελ ελίζρπζε 

ζηνπο λένπο ηεο αίζζεζεο ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αμίαο ηνπ επξσπατθνχ 

πνιηηηζκνχ
506

. Δπηπιένλ, πινπνηήζεθαλ αξθεηέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγψλ γηα θνηηεηέο, δαζθάινπο, καζεηέο θαη επαγγεικαηίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην πξφγξακκα Erasmus
507

 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο 

θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην πξφγξακκα Commet γηα ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη βηνκεραλίαο, ην πξφγξακκα Petra γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ην πξφγξακκα Lingua γηα ηε γισζζνκάζεηα θαη ηε 

βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ζηηο γιψζζεο θα
508

. Σν 1991 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

εηζήγαγε εηδηθφ θνλδχιην πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

                                                 
504

 Οδεγία 77/486/ΔΟΚ,  άξζξν 3. 
505

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε Gravier, πνπ κε κία επξεία 

εξκελεία ηνπ φξνπ «επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε» ζπκπεξηέιαβε αξθεηέο κνξθέο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 1985, Françoise Gravier θαηά Ville de Liège, 

Τπφζεζε 293/83, πιινγή 1985, ζει. 283. ε κεηαγελέζηεξε λνκνινγία ηνπ ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη 

ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζπρλά αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ ππφζεζε Gravier  

εθηφο απφ πεξηπηψζεηο καζεκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε γεληθψλ γλψζεσλ. Απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο 2αο Φεβξνπαξίνπ 1988, Bruno Barra θαηά Βειγηθνχ δεκνζίνπ θαη Γήκνπ Ληέγεο, 

Τπφζεζε 309/85, πιινγή 1988, ζει. 355.  Beerkens E., The Emergence and Institutionalisation of the 

European Higher Education and Research Area, φ.π., ζει. 413-414. 
506

 Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο πνπ ζπλήιζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 24εο Μαΐνπ 1988, ΔΔ C 177 ηεο 6.7.1988 

ζει. 5 – 7. 
507

 Σν πξφγξακκα Erasmus απνηέιεζε εθαιηήξην γηα ηε ζέζπηζε ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Αθαδεκατθψλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS), πνπ ζεσξείηαη ην πην 

πεηπρεκέλν κέηξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Starkie E.G., Core Elements 

of the European (Higher) Education Policy: Market-Driven Restructuring or Impetus for Intercultural 

Rapprochement?, International Review of Education, 2008, ζζ. 409- 425, ζει. 417. 
508

 Γθφβαξεο Υ., Ρνπζζάθεο Η., Δπξσπατθή Έλσζε, Πνιηηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε, ΤΠΔΠΘ, 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Αζήλα 2008, ζει. 15. Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

γηα ηε λνκηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ Απφθαζε 87/327/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ. Βι. Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 1989, Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαηά πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Τπφζεζε 242/87, πιινγή 1989, ζει. 

1425. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ην πξφγξακκα δελ ππεξβαίλεη ηηο εμνπζίεο ηνπ πκβνπιίνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 
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θπξίσο παηδηψλ κεηαλαζηψλ, Ρνκά, θαζψο θαη παηδηψλ αηφκσλ κε πιαλφδηα 

επαγγέικαηα. Με ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο «Dührkop-Dührkop» ην 1992
509

, ην 

Κνηλνβνχιην εμέθξαζε ηε ζέζε ηνπ γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη γηα ηα 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν 1994 ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηελ έθζεζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαθηλνχκελσλ 

πιεζπζκψλ
510

. Ζ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδπφκελε 

πξνβιεκαηηθή ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο 

θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο αληηκεηψπηζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ νδήγεζε ζηελ έληαμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ζηελ 

θχξηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
511

, πνπ ζεκειηψζεθε ζην 

άξζξν 149 ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρ. Έηζη, ζεζπίζηεθε ην πξφγξακκα Socrates ην 

1995
512

, θαη άξρηζε λα εθαξκφδεηαη κία εηδηθή δξάζε, Comenius- Γξάζε 2 γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ, ησλ Ρνκά θαη ησλ ηαμηδησηψλ γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ζε ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ, ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα φινπο. Παξάιιεια ην πξφγξακκα Comenius 

ζηφρεπε ζηελ πξνψζεζε ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθφ εζληθφ ή ζξεζθεπηηθφ 

ππφβαζξν, ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο
513

. 

Αλάινγεο δξάζεηο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πξνσζήζεθαλ θαη απφ ην 

πξφγξακκα Grundtvig, πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη απφ ην πξφγξακκα 

                                                 
509

 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία θαη ηα ζρνιηθά πξνβιήκαηα 

ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, Α3-0399/92, 21.1.1993. 
510

 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ 

δηαθηλνχκελσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, COM (94) 80 ηειηθφ. 
511

 Cullen H., From Migrants to Citizens? European Community Policy on Intercultural Education, 

φ.π., ζει. 126 επ.  
512

 Απφθαζε 819/95/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 1995 

γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλνηηθήο δξάζεο «σθξάηεο», ΔΔ L 87 ηεο 20.4.1995, ζει. 10- 

24.  
513

 Onestini C., Intercultural Education within European Education Programmes, European Journal for 

Intercultural Education, 6(3), 1996, ζζ. 49-53, ζει. 51-52. Σν αξρηθφ πξφγξακκα Socrates δηήξθεζε 

κέρξη ην 1999, φηαλ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην πξφγξακκα Socrates ΗΗ ην 2000 κέρξη ην 2006. Απφθαζε 

253/2000/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Ηαλνπαξίνπ 2000, γηα ηε 

ζέζπηζε ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

«σθξάηεο», ΔΔ L 28 ηεο 3.2.2000, ζει. 1- 15. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 2007-2013. Απφθαζε 1720/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2006, γηα ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηά βίνπ κάζεζεο,  ΔΔ L 327 ηεο 24.11.2006, ζει. 45-68. 
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Leonardo Da Vinci ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαζψο θαη κέζσ ηνπ 

εγθάξζηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιπγισζζίαο. Σέινο ην πξφγξακκα 

«Νενιαία» ππνζηεξίδεη ζρέδηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, έληαμεο κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ ζηα ζρνιεία θαη θνηλσληθήο έληαμεο κεηνλεθηνχλησλ λέσλ
514

. 

Σέινο, ε πνιηηηθή γηα ηε ζπλνρή, κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηδίσο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη ζρέδηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη κέηξα 

ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη «πεξηθέξεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αιιαγή» 

κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Urbact επηρεηξνχλ ηε δηακφξθσζε 

δηεζληθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη αληαιιαγψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ελψ ην πξφγξακκα  

Progress πξνζθέξεη, επίζεο, επξχ πεδίν γηα δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ λέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ. Ήδε 

απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ, ηε δεθαεηία ηνπ '60, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

ππνζηήξημε ηελ νξγάλσζε γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ καζεκάησλ γηα ηνπο 

δηαθηλνχκελνπο εξγαδφκελνπο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ηνπο ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο. Αξγφηεξα, ηα καζήκαηα απηά απεπζχλνληαλ θαη φια κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη ηα πξνβιήκαηα 

έληαμεο ζην πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο ελδέρεηαη φρη κφλν λα εμαθνινπζνχλ 

αιιά αθφκα θαη λα επηδεηλψλνληαη ιφγσ ηεο ιήζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο εμαζζέληζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν πξνρψξεζε θαηφπηλ ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε καζεκάησλ κεηξηθήο γιψζζαο 

γηα ηα παηδηά ησλ δηαθηλνχκελσλ εξρνκέλσλ. Σα καζήκαηα απηά νξγαλψλνληαη απφ 

ηηο πξνμεληθέο ππεξεζίεο ή απφ παξαθξαηηθνχο νξγαληζκνχο ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο 

ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη, έηζη, ε δηδαζθαιία γίλεηαη ζρεδφλ πάληνηε απφ δηδάζθνληεο 

πνπ έρνπλ εθπαηδεπζεί ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο. Δπηπιένλ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ καθξνρξφληα 

αλέξγσλ θαη ησλ λέσλ, θαζψο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο έληαμεο ησλ αηφκσλ πνπ 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο
515

.  

Αμίδεη ηέινο λα αλαθεξζεί φηη ζηηο πξνηάζεηο ηεο, ε γεληθή εηζαγγειέαο 

Eleanor Sharpston ζεψξεζε πσο «…ε ελζάξξπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Πξνσζεί ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία 
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 Πξαζηλε Βηβινο - Mεηαλάζηεπζε θαη θηλεηηθφηεηα: πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ηεο ΔΔ, COM(2008) 423 ηειηθφ. 
515

 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ 

δηαθηλνχκελσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, COM (94) 80 ηειηθφ. 
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θαη εληζρχεη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο ζηα θξάηε κέιε θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ 

ηεο»
516

. 

 

2.1.2.4. Πνιπγισζζία 

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρνπλ πάλσ απφ 60 απηφρζνλεο, πεξηθεξεηαθέο ή 

κεηνλνηηθέο γιψζζεο πνπ νκηινχληαη απφ 40 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα άηνκα. ηηο 

γιψζζεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ηα θαηαιαληθά, ηα βαζθηθά, ηα θξηδηθά, ηα 

ιαπσληθά, ηα νπαιιηθά θαη ηα γίληηο (γεξκαλνεβξατθά). Ζ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο.  

ηηο δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ησλ 

κεηνλνηηθψλ γισζζψλ εληάζζεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γξαθείνπ γηα 

ηηο Ληγφηεξν Υξεζηκνπνηνχκελεο Γιψζζεο (European Bureau for Lesser Used 

Languages) θαη ηνπ Γηθηχνπ γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Γισζζηθήο Πνιπκνξθίαο 

(Network to Promote Linguistic Diversity), θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ Ariane (1997-1998) θαη Lingua. Σν πξφγξακκα Ariane πεξηιάκβαλε 

ηηο κεηαθξάζεηο βηβιίσλ θαη αλαγλσζκάησλ γξακκέλσλ ζε ιηγφηεξν νκηινχκελεο 

γιψζζεο, σζηφζν δελ πεξηιάκβαλε ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή ηε 

κεηάθξαζε απφ ηηο δηαδεδνκέλεο γιψζζεο ζηηο κεηνλνηηθέο, πεξηνξίδνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ ηειεπηαίσλ
517

. ην πιαίζην ηνπ Lingua εληζρχζεθαλ 

πξνγξάκκαηα πνπ επαηζζεηνπνηνχλ γηα ηε γισζζηθή πνιπκνξθία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πξνβάιινπλ ηε δηά βίνπ κάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ζηελ Δπξψπε. Δπηπξνζζέησο, εληζρχζεθε 

ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ θαη δνθηκαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ. Πέξα απφ απηφ, ην Lingua απνζθνπνχζε ζηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ κε ηε δηάζεζε επαξθψλ θαη πςειήο 

πνηφηεηαο βνεζεηηθψλ κέζσλ γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη γηα ηελ 

                                                 
516

 ΓΔΚ, C-542/09 Πξνηάζεηο ηεο Γεληθήο Δηζαγγειέα Eleanor Sharpston, Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά 

Βαζηιείνπ ησλ Κάησ Υσξψλ, πιινγή 2012, αηαμηλφκεηε.  
517

 Karistea I., φ.π., ζει. 43-44. 
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αμηνιφγεζε ησλ θεθηεκέλσλ γισζζηθψλ γλψζεσλ
518

. Ζ γισζζηθή πνιπκνξθία πνπ 

πξνσζνχζε σζηφζν αθνξνχζε θπξίσο ηεο εζληθέο γιψζζεο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο 

«επίζεκεο» φπσο ε Ηξιαλδηθή θαη ε Λνπμεκβνπξγηαλή, δειαδή γιψζζεο πνπ σο 

αλαγλσξηζκέλεο δελ απαηηνχλ ηνλ ίδην βαζκφ πξνζηαζίαο
519

.  

Σν 1992 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθίλεζε δηεμνδηθή κειέηε γηα ηηο 

πεξηθεξεηαθέο θαη κεηνλνηηθέο γισζζηθέο θνηλφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ηίηιν «EUROMOSAIC» εμεηάδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο ρξήζεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη κεηνλνηηθψλ γισζζψλ θαη ηα ζρεηηθά εκπφδηα. Ζ κειέηε 

πξνζδηφξηζε ηηο θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλέρηζε 

ηεο ρξήζεο κηαο γιψζζαο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ επέθηαζή 

ηεο. Οη θπξηφηεξεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ απηή ηε δηαδηθαζία δηαπηζηψζεθε φηη 

είλαη ε νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε θαη ε θνηλφηεηα, θαζψο θαη ην ζεζκηθφ θαη ην 

λνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε ρξήζε ησλ γισζζψλ. ζνλ αθνξά ηα θίλεηξα 

γηα ηε ρξήζε κίαο γιψζζαο, δηαπηζηψζεθε φηη ην «θχξνο» ηεο γιψζζαο θαη ε αμία ηεο 

σο κέζν θνηλσληθήο εμέιημεο θαη πνιηηηζηηθήο αλαπαξαγσγήο έρνπλ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία. Με ηελ πξνζρψξεζε ζηελ Έλσζε λέσλ ρσξψλ, ην πεδίν έξεπλαο ηεο 

κειέηεο δηεπξχλζεθε. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ε Δπηηξνπή 

δεκνζίεπζε ην 2006 κηα γεληθή έθζεζε κε ηίηιν «Δπξσκσζατθφ»: Ζ παξαγσγή θαη 

αλαπαξαγσγή ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζηθψλ νκάδσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»
520

. ηα 

πην πξφζθαηα ζρέδηα πεξηιακβάλεηαη ην CRAMLAP (ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

θειηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη κεηνλνηηθψλ γισζζψλ ζην εμσηεξηθφ), ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζεο ησλ 

θειηηθψλ θαη άιισλ πεξηθεξεηαθψλ θαη κεηνλνηηθψλ γισζζψλ ηεο Δπξψπεο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη ην Γίθηπν Δπξσπατθψλ Οξγαληζκψλ Γισζζηθνχ 

ρεδηαζκνχ, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ζρεδηαζκνχ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ
521

. 

                                                 
518

 Σν πξφγξακκα εγθαζηδξχζεθε ην 1989 θαη αξγφηεξα εληάρζεθε ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο Socrates. 
519

 Karistea I., φ.π., ζει. 43. 
520

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσκσζατθφ, Ζ παξαγσγή θαη ε αλαπαξαγσή ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζηθψλ 

νκάδσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

Λνπμεκβνχξγν 1996.  
521

 Castiñeira M.L.S., Freire A..G.P., The integration of regional or minority languages in the European 

Higher Education Area: Galician as a Case Study, Universidad de Deusto 2011, ζει. 40. 
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 Με ηηο πξνηάζεηο ηνπ ν γεληθφο εηζαγγειέαο Niilo Jääskinen ραξαθηήξηζε ηελ 

γισζζηθή πνιπκνξθία σο αξρή «ε νπνία δεζκεχεη κφλν ηα ζεζκηθά θαη ηα ινηπά 

φξγαλα ηεο Έλσζεο, δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ θξάηνο κέινο έλαληη πνιηηψλ ηεο 

Έλσζεο γηα λα δηθαηνινγήζεη πεξηνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζηηο νπνίεο 

απηνί έρνπλ δηθαίσκα». Δπηπιένλ, επηζεκαίλεη φηη «ε έλλνηα ηεο γισζζηθήο 

πνιπκνξθίαο αθνξά ηελ χπαξμε θαη ρξήζε πνιιψλ γισζζψλ ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηειεπηαία απηή έλλνηα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη, ζηηο ζεσξήζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα αληηηαρζνχλ ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη πνιίηεο ηεο Έλσζεο ή ζηα 

λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε απηήλ. Θα ήηαλ νμχκσξν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν ιφγνο απηφο γηα λα επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε λα ππνρξεψζνπλ ηνπο 

ηδηψηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ επηθνηλσλία ηνπο γιψζζα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο 

ειεχζεξεο επηινγήο ηνπο»
 522

. Δλ ηέιεη, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε επηβνιή ζε θάζε 

εξγνδφηε πνπ λα ζπληάζζεη ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο δηαζπλνξηαθνχ ραξαθηήξα 

απνθιεηζηηθά ζηελ επίζεκε γιψζζα αληίθεηηαη ζην άξζξν 45 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο δπζαλάινγε ηνπ επηηαθηηθνχ ιφγνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο ηεο πξνσζήζεσο θαη ηεο ηνλψζεσο ηεο ρξήζεσο κίαο απφ ηηο επίζεκεο 

γιψζζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο
523

. 

ε άιιε πεξίπησζε, ε γεληθή εηζαγγειέαο Juliane Kokott, ηφληζε φηη «Η αξρή 

ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο απνηειεί ηκήκα ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ. ηεξίδεηαη δειαδή ζε βαζηθέο αμίεο ηεο 

Έλσζεο…» θαη «…ε αξρή ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα 

κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ηε γεληθή αξρή ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο»
524

. 

ην επξχηεξν επίπεδν ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε γιψζζα δελ 

ζεσξείηαη πνιηηηζκηθφ αγαζφ αιιά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
525

. ηαλ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζεψξεζε πσο ε ιήςε ηεο Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

ηελ «Πνιπγισζζηθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» δελ ζα έπξεπε λα έρεη σο λνκηθή 

βάζε κφλν ην άξζξν 157 (πιένλ 173 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο) αιιά θαη ην άξζξν 151 (πιένλ 167 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

                                                 
522

 ΓΔΚ, C-202/11, Πξνηάζεηο Γεληθνχ Δηζαγγειέα, Niilo Jääskinen, Anton Las v PSA Antwerp NV, 

αδεκνζίεπηε.  
523

 ΓΔΚ, C-202/11, Anton Las v PSA Antwerp NV, αδεκνζίεπηε.  
524

ΓΔΚ C-566/10 P, Πξνηάζεηο ηεο Γεληθήο Δηζαγγειέα Juliane Kokott, Ιηαιηθή Γεκνθξαηία θαηά 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο παξηζηάκελεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, αδεκνζίεπηε. Βι. θαη ΓΔΚ 

C-222/07, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) v Administración General del 

Estado, πιινγή 2009, ζει. I-1407. 
525

 Karistea I., φ.π., ζει. 43. 
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Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), εθφζνλ, θαηά ην Κνηλνβνχιην, δελ 

επηδηψθνληαλ κφλν ζηφρνη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο αιιά θαη ηε 

γισζζηθή εηεξφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη «Σν 

πκβνχιην εμέδσζε λνκίκσο ηελ Απφθαζε 96/664, πεξί πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο 

πξνσζήζεσο ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ηεο Κνηλφηεηνο ζηελ θνηλσλία ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζηεξηδφκελν κφλν ζην άξζξν 130 ηεο πλζήθεο, δηάηαμε ε νπνία 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Κνηλφηεηα λα ιακβάλεη εηδηθά κέηξα πξνο ζηήξημε ησλ 

δξάζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο βηνκεραλίαο», ζεσξψληαο πσο απφ ηελ εμέηαζε 

ηεο απνθάζεσο ε αθνξψζα ηε βηνκεραλία ζπληζηψζα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο 

θχξηα ή δεζπφδνπζα, ελψ ε αθνξψζα ηνλ πνιηηηζκφ σο παξαθνινπζεκαηηθή
526

.  

 

2.1.2.5. Πνιηηηζκηθόο ηνκέαο 

 

Ο ζεβαζκφο ηνπ πινχηνπ ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαηαηάζζεηαη ζηνπο «ζηφρνπο» ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δηαηχπσζε σζηφζν 

παξακέλεη αξθεηά αζαθήο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζηφρνπο πνπ 

εληάζζνληαη ζην άξζξν
527

. Ο ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 167 ηεο πλζήθεο γηα 

ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ δειψλεηαη φηη ε Έλσζε ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζέβεηαη ηελ εζληθή θαη 

πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβάιιεη ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά. Πξφθεηηαη γηα ππνζηεξηθηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ είηε δξάζεηο ελζάξξπλζεο, είηε δηαηχπσζε απιψλ ζπζηάζεσλ, ελψ 

απνθιείεηαη ε ελαξκφληζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ
528

. Παξάιιεια ζεζπίδεηαη νξηδφληηα ξήηξα ζπλππνινγηζκνχ ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πηπρψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
529

. Σν ελ ιφγσ 

άξζξν αληηθαηνπηξίδεη ηελ Δλσζηαθή ζηνρνζεζία ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, πνπ 
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 ΓΔΚ, C-42/97, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαηά πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο, πιινγή 

1999, ζει. Η-869. 
527

 Toggenburg G., φ.π., ζει. 17, αλαθεξφκελνο ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο κε 

παλνκνηφηππε δηαηχπσζε. 
528

 αρπεθίδνπ Δ., Δπξσπατθφ Γίθαην, φ.π., ζει. 217. 
529

 Άξζξν 167, παξ. 4 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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εηζήρζε ζηελ ζθαίξα ηνπ ελσζηαθνχ θεθηεκέλνπ κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ θαη 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ άξζξνπ 128. Χζηφζν νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ είραλ εθθηλήζεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 70 ζην 

πιαίζην ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη κε δξάζεηο κε λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα
530

.  

Με ην άξζξν 167 παξ. 4 ηεο πλζήθεο δειψλεηαη φηη «Η Έλσζε φηαλ 

αλαιακβάλεη δξάζεηο δπλάκεη άιισλ δηαηάμεσλ ησλ πλζεθψλ, ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ηηο πνιηηηζηηθέο πηπρέο, απνβιέπνληαο εηδηθφηεξα ζην ζεβαζκφ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιπκνξθίαο ησλ πνιηηηζκψλ ηεο». Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία σο πνιηηηζκηθφ mainstreaming, πνπ παξέρεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

έλα επξχηεξν θάζκα «ζησπεξψλ» ή «εμππαθνπνκέλσλ» εμνπζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πνιηηηζκνχ. χκθσλα κε ην άξζξν, ζηφρνη πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα 

επηηεπρζνχλ κέζα απφ άιιεο ξπζκίζεηο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζην πιαίζην 

ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ απνδίδνληαη ζε απηφ
531

. 

Δπηπιένλ, κε βάζε ην ελ ιφγσ άξζξν, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα 

ιακβάλεη πξνζεθηηθά ππφςε ηηο επηπηψζεηο ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ζην ρψξν ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη λα αμηνινγεί ηαθηηθά ηε δξάζε ζε ηνκείο φπσο ε εληαία αγνξά, ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

πξνζψπσλ, ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, νη εζσηεξηθέο 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν νπηηθναθνπζηηθφο θαη ηειεπηθνηλσληαθφο 

ηνκέαο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη κε ηηο βηνκεραλίεο πνπ παξέρνπλ ην πεξηερφκελν, θαη νη εμσηεξηθέο 

ζρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
 532

. 
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άθθνπια, Αζήλα Κνκνηελή 1995, ζει. 32-103. 
531

 Psychogiopoulou E., The Cultural Mainstreaming Clause of Article 151(4) EC: Protection and 

Promotion of Cultural Diversity or Hidden Cultural Agenda?, European Law Journal, Vol. 12, No. 5, 

2006, ζζ. 575-592, ζει. 592. 
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 Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ηαλνπαξίνπ 1997 ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε πνιηηηζηηθψλ 
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Francioni F., Scheinin M., (eds.), Cultural Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 

2008, ζζ. 223- 246. 
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Σν πξφγξακκα Kaleidoscope (1996-1999) ήηαλ ην πξψην πνιηηηζηηθφ 

πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 128 ζηε 

πλζήθε
533

. Σν πξφγξακκα είρε ζηφρν λα «ελζαξξχλεη ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 

θαζψο θαη λα πξνσζήζεη ηε γλσξηκία θαη ηε δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο δσήο ησλ ιαψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. πσο παξαηεξήζεθε σζηφζν απφ ηε βηβιηνγξαθία, ην πξφγξακκα δελ 

έιαβε επαξθψο ππφςε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο θνπιηνχξεο, ελψ ην 2000, 

πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο απνθιείζηεθαλ expressis 

verbis
534

.  

Σν πξφγξακκα Raphael (1997-2000) είρε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία 

γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

Δπξψπεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζήο 

ηνπο. Οη θχξηνη ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα ήηαλ αθίλεηε θαη θηλεηή 

θιεξνλνκηά (κνπζεία, ζπιινγέο, βηβιηνζήθεο θαη αξρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θσηνγξαθηθψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη αξρεία ήρνπ), ππνζαιάζζηα αξραηνινγηθή θαη 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά θαη πνιηηηζηηθά ηνπία 

(θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ)
535

. 

Σν πξφγξακκα «Πνιηηηζκφο 2000»
536

, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηα παιαηά 

πξνγξάκκαηα «Ραθαήι», «Αξηάδλε» θαη «Καιεηδνζθφπην», απνζθνπψληαο ζηε 

δεκηνπξγία θνηλνχ πνιηηηζηηθνχ ρψξνπ κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

δηαιφγνπ θαη ηεο γλψζεο ηεο ηζηνξίαο, ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο δηάδνζεο ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θαιιηηερλψλ θαη ησλ έξγσλ ηνπο, ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ησλ λέσλ κνξθψλ πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο θαζψο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ν πνιηηηζκφο. Σν πξφγξακκα 

«Πνιηηηζκφο 2000» ππνζηήξηδε ζρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηα νπνία 

ζπλεπάγνληαη ηε ζπλεξγαζία δεκηνπξγψλ, πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ θαη 
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 Τηνζεηήζεθε ζηηο 15 Μαξηίνπ 1995 γηα κία πεξίνδν ηξηψλ εηψλ θαη αξγφηεξα παξαηάζεθε γηα έλαλ 
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ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηε ζηήξημε ζε έξγα επξσπατθήο δηάζηαζεο 

κεγάιεο εκβέιεηαο ζε ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνχο απφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα θξάηε κέιε. Σέινο ην 

πξφγξακκα ζηήξηδε ηελ Δπξσπατθή πνιηηηζηηθή πφιε, ηνλ Δπξσπατθφ πνιηηηζηηθφ κήλα, ηελ νξρήζηξα 

λέσλ θαη ηελ νξρήζηξα κπαξφθ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
534

 Karistea I., φ.π., ζει. 51. 
535

 Psychogiopoulou E., The Integration of Cultural Considerations in EU Law and Policies, φ.π., ζει. 

40. 
536

Απφθαζε 508/2000/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ 

2000, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πνιηηηζκφο 2000», ΔΔ L 63 ηεο 10.3.2000, ζει. 1-9. 
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πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Σν ελ ιφγσ 

πξφγξακκα αληηθαηαζηάζεθε απφ ην πξφγξακκα «Πνιηηηζκφο (2007-13)»
537

. 

Δπηπιένλ ην 2008 νξίζηεθε «έηνο δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ν νπνίνο είλαη 

ζεκειηψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο ζεβαζκνχ ππέξ ηεο πνιηηηζηηθήο 

πνιπκνξθίαο, ηε βειηίσζε ηεο ζπλχπαξμεο ζηηο ζεκεξηλέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

θνηλσλίεο, θαη ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο επξσπατθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε
538

.  Σν 

πξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Δπξψπε» (2014 έσο 2020) ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ ηνκέα. Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη: α) λα δηαζθαιηζηεί, λα αλαπηπρζεί θαη λα πξνσζεζεί ε 

επξσπατθή πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία θαη λα αλαδεηρζεί ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο, θαη β) λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

πνιηηηζηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ ηνκέα, ηδίσο εθείλε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα, κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε έμππλεο, βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο. Οη 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο Πνιηηηζκφο είλαη: α) νη ππνζηεξηθηηθέο 

δξάζεηο πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη δεκηνπξγηθνχο θνξείο δεμηφηεηεο, 

ηθαλφηεηεο θαη ηερλνγλσζία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη 

ηνπ δεκηνπξγηθνχ ηνκέα, κεηαμχ άιισλ κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ηε δνθηκή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

αθξναηεξίνπ θαη ηε δνθηκή λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ κνληέισλ, β) νη 

ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη δεκηνπξγηθνχο 

θνξείο ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαζψο θαη ηε δηεζλνπνίεζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εληφο θαη εθηφο ηεο Έλσζεο, θαη, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφλ, κε 

βάζε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο, θαη γ) ε ππνζηήξημε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 

επξσπατθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο δηεζλνχο 

δηθηχσζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζε επθαηξίεο επαγγεικαηηθνχ 

ραξαθηήξα
539
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2006 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνιηηηζκφο (2007-2013), ΔΔ L 372 ηεο 27.12.2006, 
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538
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2006, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Έηνο Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ (2008), ΔΔ L 412 ηεο 30.12.2006, 

ζει. 44-50. 
539

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1295/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνχιηνπ, ηεο 11εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηελ ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή Δπξψπε» (2014 έσο 2020) θαη 

ηελ θαηάξγεζε ησλ απνθάζεσλ αξηζ. 1718/2006/ΔΚ, 1855/2006/ΔΚ θαη 1041/2009/ΔΚ Κείκελν πνπ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ, ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζει. 221-237. 
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πκπεξαζκαηηθά, ε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηφζν 

ζησπεξά φζν θαη ξεηά θαίλεηαη λα ζεκαηνδνηνχλ κηα θξίζηκε θακπή ζηελ αληίιεςε 

ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο ζηελ Δπξψπε. Ο ζεβαζκφο θαη πξνψζεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ απνβιέπεη κφλν ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηαπηνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ, αιιά 

θαη ηε ζέζπηζε ελφο θνηλνχ, αλνηρηνχ πνιηηηζηηθνχ ρψξνπ φπνπ νη πνιηηηζκνί 

κπνξνχλ ειεχζεξα λα θαηαζηνχλ πξνζβάζηκνη θαη ζα λα εθηηκεζνχλ απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο πνιίηεο
540

. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε δπζθνιία ηνπ νπζηαζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

έλλνηαο ηεο «πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο» έγθεηηαη ζηε δπζθνιία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ φξνπ «πνιηηηζκφο» ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
 541

. Ζ Έλσζε θαίλεηαη 

λα αληηκεησπίδεη ηελ πνιπκνξθία ηεο πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο κε έκθαζε ζηελ έλλνηα 

ηνπ πνιηηηζκνχ, σο «θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο». Ζ πξνβνιή σζηφζν ηεο θνηλήο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ησλ πνιηηψλ φηη 

αλήθνπλ ζηελ Έλσζε θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ
542

, ε 

αλάδεημε δειαδή ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ, φπσο 

ζεκεηψλεηαη ζηεξίδεηαη ζε θνηλέο αξρέο, ζε κηα θνηλή εζηθή ζηάζε
543

. 

ην πεδίν ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα, σο εηδηθφηεξν κέξνο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ηα ΜΜΔ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ παξνρέα πιεξνθνξηψλ θαη κεηάδνζεο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αμηψλ 

νπζηαζηηθψλ γηα ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ελφο θξάηνπο, ε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ λα δηαηεξήζνπλ ησλ μερσξηζηφ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο κεηψζεθε 

ζεκαληηθά ιφγσ ηεο αξρήο ηεο κε-δηάθξηζεο ζηελ άζθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ειεπζεξηψλ, θπξίσο ηεο ειεπζεξίαο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ θαζηεξψλνληαη απφ ηηο 

πλζήθεο
544

. Ζ Οδεγία 89/552/ΔΟΚ «Σειεφξαζε ρσξίο ζχλνξα» απνηειεί ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

βαζίδεηαη ζε δχν βαζηθέο αξρέο: ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ επξσπατθψλ 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ εληφο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ ππνρξέσζε γηα 
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 Psychogiopoulou E., The Cultural Mainstreaming Clause of Article 151(4) EC: Protection and 

Promotion of Cultural Diversity or Hidden Cultural Agenda?,  φ.π., ζει. 592. 
541

 Παπαγηάλλεο Γ., φ.π., ζει. 109-111. 
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 Απφθαζε 1194/2011/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 

2011, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην ήκα Δπξσπατθήο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο, ΔΔ L 303 ηεο 22.11.2011, ζει. 1-9. 
543

 Παπαγηάλλεο Γ., φ.π., ζει. 155. 
544

 Karistea I., φ.π., ζει. 36. 
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ηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο λα αθηεξψλνπλ, φπνηε είλαη δπλαηφλ, άλσ ηνπ ήκηζπ ηνπ 

ρξφλνπ εθπνκπήο ηνπο ζε επξσπατθά έξγα
545

, δηάηαμε πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο, ε νπνία κε ηε ξαγδαία πξνέιαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε ινγηθή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ηνπνζεηεί ηελ Δπξσπατθή ήπεηξν ζε κηα κφληκε αληηπαξάζεζε κε 

ηηο ΖΠΑ
546

. Ζ Οδεγία 2010/13/EE γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε κέιε δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηε κεηάδνζε ππεξεζηψλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε, παξά κφλν 

αλ νη κεηαδηδφκελεο εθπνκπέο πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα βίαηνπ ή πνξλνγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ ηελ επαηζζεζία ησλ αλειίθσλ
547

. χκθσλα 

κε ηελ Οδεγία νη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ 

νπνηαδήπνηε πξφθιεζε κίζνπο ιφγσ θπιήο, θχινπ, ζξεζθείαο ή εζληθφηεηαο, θαζψο 

θαη παξαβηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο πνπ αθνξνχλ κεκνλσκέλα 

πξφζσπα
548

. 

Σα πξνγξάκκαηα MEDIA
549

 απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε έθθξαζε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ νπηηθνανπζηηθφ ηνκέα, κε ζηφρν ηελ 

                                                 
545

 Οδεγία 89/552/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Οθησβξίνπ 1989 γηα ην ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ΔΔ L 298 ηεο 17.10.1989, ζει. 23- 30, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

Οδεγία 2007/65/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 , 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ γηα ην ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ΔΔ L 332 ηεο 18.12.2007, ζει. 27 -45. 
546

 αρπεθίδνπ Δ., Ζ Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα ΜΜΔ, εηο ηεθάλνπ (επηκ.), Δηζαγσγή 

ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Σφκνο Γ, Οηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη πνιηηηθέο, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, 

ηδέξεο, Αζήλα 2006, ζει. 678. 
547

 Σα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ επρέξεηα, φζνλ αθνξά παξφρνπο ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, λα πξνβιέπνπλ ιεπηνκεξέζηεξνπο ή απζηεξφηεξνπο θαλφλεο ζηα 

πεδία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θαλφλεο απηνί ζπλάδνπλ κε ην ελσζηαθφ δίθαην. Μπνξνχλ επίζεο λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ αλακεηάδνζε, αλ εθηηκνχλ φηη δηαθπβεχεηαη ε δεκφζηα ηάμε, πγεία θαζψο θαη 

αζθάιεηα, ή ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 
548

 Οδεγία 2010/13/EE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Μαξηίνπ 2010 , 

γηα ηνλ ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ) (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ), ΔΔ L 95 ηεο 

15.4.2010, ζει. 1-24. 
549

 Απφθαζε 90/685/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1990 γηα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο επξσπατθήο νπηηθναθνπζηηθήο 

βηνκεραλίαο (MEDIA) (1991-1995), ΔΔ L 380 ηεο 31.12.1990, ζει. 37-44, Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 10εο Ηνπιίνπ 1995 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ελζάξξπλζεο ηεο αλάπηπμεο θαη 

δηαλνκήο ησλ επξσπατθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ (Media II - Αλάπηπμε θαη δηαλνκή) (1996-2000), 

ΔΔ L 321 ηεο 30.12.1995, ζει. 25- 32, Απφθαζε 2000/821/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 

2000, γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο 

πξνψζεζεο ησλ επξσπατθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ (MEDIA Plus - Αλάπηπμε, δηαλνκή θαη 

πξνψζεζε) (2001-2005), ΔΔ L 336 ηεο 30.12.2000, ζει. 82- 91, Απφθαζε 1718/2006/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2006 , πεξί εθαξκνγήο 
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αλάπηπμε ηζρπξήο θαη αληαγσληζηηθήο επξσπατθήο βηνκεραλίαο νπηηθνανπζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε παξάιιειε ιήςε ππφςηλ ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο 

πνιπκνξθίαο φζν θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο 

γισζζηθέο δψλεο
550

. 

Οη πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, 

απερνχλ ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαδείμεη ή λα δεκηνπξγήζεη ηελ Δπξσπατθή 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ρσξίο σζηφζν λα πεξηζσξηνπνηεί πιήξσο ηηο κεηνλνηηθέο 

θνπιηνχξεο θαη ηαπηφηεηεο. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη λνκηθέο δηθιίδεο αζθαιείαο 

ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο inter-state 

πνιπκνξθίαο, απνηεινχλ εκπφδην γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο intra-state 

πνιπκνξθίαο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηέο νη δχν φςεηο ηεο έλλνηαο 

ηεο πνιπκνξθίαο έρεη νδεγήζεη πνιινχο ζπγγξαθείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ζην επίπεδν 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί σο 

έλλνηα κε απηνπεξηνξηζηηθφ πεξηερφκελν. Ζ έληνλε έκθαζε ζηελ επηζεηηθή εξκελεία 

ηεο πνιπκνξθίαο πξνθαιεί έληαζε αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίλνπζεο εζληθέο 

ηαπηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη σο εθ ηνχηνπ κε ηελ ακπληηθή εξκελεία ηεο 

πνιπκνξθίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε εκπινθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ παξέρνληαο «νκνηφκνξθεο» 

ιχζεηο, δηαθηλδπλεχεη ηελ πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ 

μερσξηζηή πξνζέγγηζή ηνπο ζε απηφ ην δήηεκα. Αληίζεηα, ε έκθαζε ζηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηείλεη λα αγλνεί ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο εζληθήο, γισζζηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο εληφο ελφο 

θξάηνπο κέινπο
551

. 

 

                                                                                                                                            
πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο ηνπ επξσπατθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα (MEDIA 2007), ΔΔ L 327 ηεο 

24.11.2006, ζει. 12- 29, Απφθαζε 1041/2009/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 , ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νπηηθναθνπζηηθή 

ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο απφ ηξίηεο ρψξεο (MEDIA Mundus), ΔΔ L 288 ηεο 4.11.2009, ζει. 10- 

17. 
550

 αρπεθίδνπ Δ., Ζ Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα ΜΜΔ, φ.π., ζει. 696. 
551

 Toggenburg G.N., Cultural Diversity at the Background of the European Debate on Values, An 

Introduction, εηο Palermo F., Toggenburg G.N. (eds.), European Constitutional Values and Cultural 

Diversity, EURAC, Accademia Europea, Bozen-Bolzano 2003, ζζ. 9- 24. 
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2.2. Η Δπξσπατθή Έλσζε σο ηάμε αμηώλ: Η πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία σο κέξνο 

ηνπ Δλσζηαθνύ Θεκειηώδνπο Νόκνπ (Grundnorm); 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνηθηιία ζηηο νκηινχκελεο 

γιψζζεο, θνπιηνχξεο, εζληθέο θαη θξαηηθέο παξαδφζεηο. Ζ εξψηεζε πνπ πξνθχπηεη 

έγθεηηαη ζην εάλ ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ζε ζέζε λα ζεβαζηεί ηελ πνιπκνξθία θαη 

ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγήζεη κηα αίζζεζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη ηαπηφηεηαο πνπ ζα 

ελψζεη ηνπο επξσπατθνχο ιανχο
552

.  

Ζ πξψηε αλαθνξά ζε θνηλέο αμίεο θαη ζηελ Δπξσπατθή ηαπηφηεηα ηεο 

Δπξψπεο έγηλε ζηε χλνδν ηεο Κνπεγράγεο ηνπ 1973
553

. πγθεθξηκέλα ζηε 

«Γηαθήξπμε γηα ηελ Δπξσπατθή Σαπηφηεηα» ηα ελλέα θξάηε εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία 

ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηεξνχληαη νη θνξπθαίεο αμίεο ηεο λνκηθήο, πνιηηηθήο θαη 

εζηθήο ηάμεο ηνπο, θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πινχζηα πνηθηιία ησλ εζληθψλ 

πνιηηηζκψλ ηνπο. Χο ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο ηαπηφηεηαο πξνζδηφξηζαλ 

ηηο αξρέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ πνιπκνξθία ησλ 

πνιηηηζκψλ, ζην πιαίζην ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, ε πξνζθφιιεζε ζε 

θνηλέο αμίεο θαη αξρέο, ε απμαλφκελε ζχγθιηζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηε δσή, ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλά ζπκθέξνληα θαη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ θαηαζθεπή ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, 

πξνζδίλνπλ ζηελ επξσπατθή ηαπηφηεηα ηελ πξσηνηππία ηεο θαη δπλακηθή ηεο
554

. 

Χζηφζν, ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζεκαηνδφηεζε ηελ πξφνδν ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνιηηηθήο νινθιήξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε κία πνιηηηθή θνηλφηεηα 

βαζηζκέλε ζε θνηλέο αμίεο θαη αξρέο
555

. πλεπψο, ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζα 

πξέπεη λα εληαρζεί ζε έλα επξχηεξν πιαίζην δηεθδίθεζεο ηεο αμηαθήο ηαπηφηεηαο ηεο 

Έλσζεο. 

 

                                                 
552

 Loughlin J., Σν Κξάηνο θαη ε Γισζζηθή θαη Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία ζηελ Δπξψπε, εηο 

Αζαλαζνπνχινπ Δ. (επηκ.), Δλσκέλε ζηελ Πνιπκνξθία, Δπξσπατθή Οινθιήξσζε αη Πνιηηηθέο 

Κνπιηνχξεο, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2009, ζζ. 319-377, ζει. 319-320. 
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 Καηξνχγθαινο Γ..Π., Δηζαγσγή, εηο Σζάηζνο Γ., Σν αμηαθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
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554
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555
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2.2.1. Η Δπξσπατθή «ζπληαγκαηηθή ηαπηόηεηα» θαη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία  

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν ζεβαζκφο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο φπσο 

θαηνρπξψλεηαη απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, απνηειεί κία κνξθή αληίζηαζεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ησλ εζληθψλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζηηο πηζαλέο απεηιέο 

θαηά ηεο ζπληαγκαηηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο, φπσο επηζεκάλζεθε απφ ην πληαγκαηηθφ 

Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη απφ ην Γαιιηθφ πληαγκαηηθφ πκβνχιην
556

.  

Χζηφζν, «κε γλψκνλα ηελ αξρή ηεο νκνηφκνξθεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην Γηθαζηήξην αλακέλεηαη λα ζέζεη 

ηηο βάζεηο αλάπηπμεο κίαο θνηλήο αληίιεςεο εζληθήο ζπληαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο 

παξάιιειεο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο επξσπατθήο ζπληαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο. Η 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ δείρλεη 

ηελ αθφινπζε νδφ.  

ην πιαίζην απηφ, ην Γηθαζηήξην νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ 

εζληθψλ ζπληαγκαηηθψλ ηάμεσλ πξνθεηκέλνπ ε έλλνκε ηάμε ηεο Έλσζεο λα γίλεη 

απνδεθηή απφ ηα θξάηε κέιε. […]. Η λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαίλεηαη λα θηλείηαη 

πξνο κία ηέηνηα θαηεχζπλζε, ζέηνληαο ηηο βάζεηο αλάπηπμεο ελφο θνηλνχ ζπληαγκαηηθνχ 

ρψξνπ, φπνπ νη ζεκειηψδεηο αμίεο ησλ θξαηψλ αξγά αιιά ζηαδηαθά πξνζηαηεχνληαη ζην 

επίπεδν ηεο Έλσζεο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλαο θνηλφο ζπληαγκαηηθφο 

ρψξνο, νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα»
557

. 

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ πξφζδνζε ζπληαγκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην δίθαην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εληνπίδεηαη ζηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, φηαλ ε αξρή ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ εκπινχηηζε ηε πλζήθε ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο «ζπληαγκαηηθέο» αξρέο φπσο, ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο
558

. 

Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ εηζήγαγε έλα ζχζηεκα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ. Ζ πηνζέηεζε ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπγθέληξσζε ζε έλα εληαίν θείκελν ην θεθηεκέλν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα
559

, ελψ ε απφξξηςε ηεο 
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Δπξσπατθήο πληαγκαηηθήο πλζήθεο δηέθνςε ηελ πνξεία ζπληαγκαηηθήο 

νινθιήξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ζηελ 

ππφζεζε Kadi ην Γηθαζηήξην αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ζε «ζπληαγκαηηθέο αξρέο 

ηεο πλζήθεο». πγθεθξηκέλα θαηά ην Γηθαζηήξην «νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη κηα 

δηεζλήο ζπκθσλία δελ κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηεο πλζήθεο ΔΚ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αξρή φηη φιεο νη 

θνηλνηηθέο πξάμεηο πξέπεη λα ζέβνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, δεδνκέλνπ φηη ν 

ζεβαζκφο απηφο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο λνκηκφηεηάο ηνπο ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην 

ειέγρεη ζην πιαίζην ηνπ πιήξνπο ζπζηήκαηνο κέζσλ παξνρήο ελδίθνπ πξνζηαζίαο πνπ 

θαζηεξψλεη ε πλζήθε απηή» θαη «ν εθ κέξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ έιεγρνο ηνπ θχξνπο 

φισλ ησλ θνηλνηηθψλ πξάμεσλ κε θξηηήξην ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο έθθξαζε, εληφο κηαο θνηλφηεηαο δηθαίνπ, ζπληαγκαηηθήο εγγπήζεσο 

απνξξένπζαο απφ ηε πλζήθε ΔΚ σο απηνηεινχο λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κε 

δπλάκελεο λα ηεζεί ελ ακθηβφισ απφ δηεζλή ζπκθσλία»
560

. 

Με ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε δηαθνξεηηθή νξνινγία θαη 

νη «αξρέο» ησλ πξνεγνχκελσλ πλζεθψλ (άξζξν 6 παξ. 1) κεηνλνκάζηεθαλ ζε 

«αμίεο» ηεο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε «Η Έλσζε βαζίδεηαη ζηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 

θαζψο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. Οη αμίεο απηέο είλαη θνηλέο ζηα θξάηε 

κέιε εληφο θνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πινπξαιηζκφ, ηελ απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ηελ αλνρή, ηε δηθαηνζχλε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ». Ζ ζέζπηζε αμηψλ κε ηε κνξθή θαλφλσλ δηθαίνπ, δεζκεπηηθψλ ηφζν γηα 

φινπο ηνπο θνξείο ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ηάμεο απνηειεί ζαθέο δείγκα φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε απνθηά ζηνηρεία ζπληαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο
561

.  

Ζ δηαηχπσζε ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ είλαη αξθεηά ακθίζεκε. Καηά ηελ 

θξαηνχζα άπνςε, ε πξψηε πξφηαζε ηνπ άξζξνπ απαξηζκεί εμαληιεηηθά, ηηο έμη 

ζεκειηψδεηο αμίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, έλλνηεο σζηφζν κε 

αξθεηά επξχ πεξηερφκελν, έλα ραξαθηεξηζηηθφ θνηλφ ζε φια ηα πληάγκαηα ησλ 

θξαηψλ. Οη αμίεο απηέο έρνπλ δηαθεξπθηηθφ ραξαθηήξα θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 
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 ΓΔΚ, ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-402/05 P θαη C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi θαη Al 

Barakaat International Foundation θαηά πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο θαη Δπηηξνπή ησλ 
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έλλνκε ηάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο είλαη ζήκεξα. Τπφ ην πξίζκα απηφ 

ιεηηνπξγνχλ ζε ηξία επίπεδα, δειαδή ην εζηθφ, ην πνιηηηθφ θαη ην λνκηθφ. Σν άξζξν 

επηρεηξεί λα ζπκππθλψζεη ην πλεχκα ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο θαη πην γεληθά 

«ηελ πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη ηελ αλζξσπηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο», 

φπσο δειψλεηαη ζην πξννίκην ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πλεπψο, 

απνηειεί ηελ ηδενινγηθή ζπλέρεηα ησλ ζπληαγκαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ «ραξαθηήξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»
562

. Δμάιινπ φπσο 

δειψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, «Η Δπξσπατθή Έλσζε είλαη πξψηα απ' φια 

κία Έλσζε αμηψλ. Η θαηάθηεζε ησλ αμηψλ απηψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ηζηνξίαο καο. 

Οη αμίεο απηέο απνηεινχλ ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο ηαπηφηεηάο ηεο Έλσζεο θαη 

επηηξέπνπλ ζε θάζε πνιίηε λα απηνπξνζδηνξηζηεί»
563

. 

Ζ δεχηεξε πξφηαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο πλζήθεο είλαη αξθεηά πην ακθίζεκε. 

Σν άξζξν θαζνξίδεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο κία θνηλσλία πινπξαιηζκνχ, αλνρήο, 

δηθαηνζχλεο, ηζφηεηαο θαη απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ. Ζ πξφηαζε ζπκίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, θαηά ην νπνίν ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνθξαηίαο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ πινπξαιηζκφ ηελ αλνρή θαη ηελ επξχηεηα ηνπ πλεχκαηνο
564

, 

θαη απηνπξνζδηνξίδεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία πνπ δελ 

βαζίδεηαη κφλν ζηελ θπξηαξρία ηεο πιεηνςεθίαο αιιά ζε κία επξεία αληίιεςε ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
565

. ην ζεκείν απηφ εκθαλίδεηαη κία δεχηεξε νκάδα αμηψλ 

εγγελψλ ζηελ «θνηλσλία», νη νπνίεο δελ θαίλεηαη λα ηαπηίδνληαη πνηνηηθά κε ηηο αμίεο 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο αμίεο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ θαη εθείλεο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ αλαθηλεί νξηζκέλα εξκελεπηηθά δεηήκαηα. 

Ζ αλαθνξά ηεο θνηλσλίαο, πνπ θαηά ηξφπν δηαπηζησηηθφ δηέπεηαη απφ ηηο ελ ιφγσ 

αξρέο ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ θξάηνπο 

θαη ηεο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, δελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ νη αμίεο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο θνηλσλίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ή κεηαθπηεχνληαη ζε κία επξσπατθή 

θνηλσλία
566

. 
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Σαπηφρξνλα, νη αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχλ κία πνιηηηθή θαη 

λνκηθή επηηαθηηθφηεηα γηα ηελ ηεο Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε. Ο 

ζεβαζκφο ησλ αμηψλ απηψλ, αιιά επίζεο ε βνχιεζε γηα κία θνηλή πξνψζεζή ηνπο, 

απνηειεί θαηά ζπλέπεηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή θάζε θξάηνπο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν άξζξν 49 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθήο Έλσζε ν 

ππνγξακκίδεη ζαθψο έλαληη ησλ θξαηψλ πνπ επηζπκνχλ λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ 

Έλσζε. Παξάιιεια, ν ζεβαζκφο ησλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηα θξάηε 

κέιε εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ κεραληζκφ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθήο Έλσζε πνπ εηζάρζεθε κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο. Σν άξζξν, έδσζε ζηα ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηα κέζα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα εγγπψληαη φηη φια ηα 

θξάηε κέιε ζέβνληαη ηηο θνηλέο αμίεο. Σν άξζξν 7 παξέρεη ζηελ Έλσζε ηελ 

ηθαλφηεηα λα παξέκβεη πξνιεπηηθά ζε πεξίπησζε ζαθνχο θηλδχλνπ ζνβαξήο 

παξαβίαζεο ησλ θνηλψλ αμηψλ, ή εθ ησλ πζηέξσλ φηαλ ε ζνβαξή παξαβίαζε έρεη ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί
567

.  

Ζ ζεκαζία πνπ ιακβάλνπλ νη ζεκειηψδεηο αμίεο σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθή 

ηαπηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη αλαθνξηθά κε ην ππφ εμέηαζε δήηεκα 

ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο αλαδεηθλχεηαη απφ «δήηεκα Haider». ηελ Απζηξία 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999, δεχηεξν θφκκα ζηηο εζληθέο εθινγέο αλαδείρζεθε ην Κφκκα 

ηεο Διεπζεξίαο (FPÖ), γλσζηφ γηα ηα «αληηδεκνθξαηηθά» θαη «μελνθνβηθά» 

θεξχγκαηα ηνπ αξρεγνχ ηνπ Jörg Haider. ηαλ ζην θφκκα απηφ δφζεθε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2000 ε δπλαηφηεηα λα ζπγθπβεξλήζεη ζηε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ 

καδί κε ην θεληξνδεμηφ Λατθφ Κφκκα (ÖVP), ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηδίσο ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην μεθίλεζε ακέζσο ε ζπδήηεζε γηα ην ελδερφκελν επίθιεζεο 

ηνπ άξζξνπ 7, παξά ην γεγνλφο φηη εθείλε ηελ πεξίνδν, πξηλ ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο, 

δελ πξνβιεπφηαλ ε δπλαηφηεηα πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ αληίδξαζε ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ κειψλ απνηέιεζε έλα πξσηφγλσξν γηα ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα ηφηε 14 θξάηε κέιε επέβαιαλ κία 

ζεηξά θπξψζεσλ, νη νπνίεο είραλ ήδε αλαθνηλσζεί ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ζε πεξίπησζε 

πνπ ην θφκκα απηφ ζπκκεηείρε ζηε λέα θπβέξλεζε. Γηαθφπεθαλ νη δηκεξείο επίζεκεο 

επαθέο ζε πνιηηηθφ επίπεδν κε ηε λέα θπβέξλεζε, νη πξεζβεπηέο ηεο Απζηξίαο ζηηο 

πξσηεχνπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηλφληνπζαλ δεθηνί κφλν ζε ηερληθφ επίπεδν 
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θαη δελ ππήξρε ππνζηήξημε γηα ηνπο Απζηξηαθνχο ππνςεθίνπο ζε ζέζεηο δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ.  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νη θπξψζεηο απηέο δελ απνηεινχζαλ 

ηππηθά δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ δελ πξνβιεπφηαλ ε δπλαηφηεηα 

πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά κάιινλ 14 δηκεξείο, 

ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο. Σν επηέκβξην ηνπ 2000, νη θπξψζεηο άξζεθαλ κεηά απφ ηελ 

αλαθνξά κηαο «επηηξνπήο ζνθψλ», ησλ Martti Athisaari, πξψελ Πξφεδξν ηεο 

Φηιαλδίαο, Jachen Frowein, Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Max-Planck θαη Marcelino 

Oreja, πξψελ κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ αμηνιφγεζαλ ηελ δέζκεπζε ηεο 

Απζηξίαο ζηηο θνηλέο αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξά ηηο αληηδξάζεηο θαη ηνλ 

δηάινγν πνπ ππξνδφηεζε ζε πνιηηηθφ θαη αθαδεκατθφ επίπεδν ε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη ζέηεη έλα ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν 

ππεξάζπηζεο ηνπ ππξήλα ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ζηέιλεη έλα ζαθέο κήλπκα γηα ηελ επξεία απήρεζε πνπ ιακβάλνπλ νη ζεκειηψδεηο 

αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πιένλ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε ξεηνξηθή ηνπο 

αμία
568

. 

Ο λνεκαηηθφο θαζνξηζκφο ησλ αμηψλ απηψλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζα πξέπεη λα αλαρζεί ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ εζληθψλ πληαγκάησλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνίεο είλαη θνηλέο ζηα θξάηε κέιε ζε αλαινγία κε ηηο γεληθέο 

αξρέο πνπ ξεηά αλαγλσξίδνληαη ζηηο «θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ».  Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο σζηφζν δελ αλαθέξεηαη σο αμία ή 

αξρή ζηα ζπληάγκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ, κε εμάηξεζε ην χληαγκα ηεο Απζηξίαο 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη «Η Γεκνθξαηία, έρεη δεζκεπηεί ζηελ γισζζηθή θαη 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ηεο, ε νπνία έρεη εμειηρζεί ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη βξίζθεη 

ηελ έθθξαζή ηεο ζηηο απηφρζνλεο εζληθέο νκάδεο. Η γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο, ε 

επηβίσζε θαη ε πξνζηαζία απηψλ ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά, 

πξνζηαηεχνληαη θαη λα πξνσζνχληαη»
569

. Εεηήκαηα πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

ζεξαπεχνληαη ζηα πληάγκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ θπξίσο κέζσ ησλ δηαηάμεσλ γηα 

ηελ ηζφηεηα θαη ηε κε δηάθξηζε, ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηε πξνζηαζία 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
570

. Ζ έλλνηα ηεο «πνιπκνξθίαο» εληνπίδεηαη ζε 
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ζπληάγκαηα άιισλ θξαηψλ φπσο ηεο Διβεηίαο
571

, ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο
572

 θαη ζηνπ 

Καλαδά φπνπ ε «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» απνηειεί επίζεκε πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο
573

. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ ελφηεηα 27 ηνπ Καλαδηθνχ Υάξηε Γηθαησκάησλ δηαθεξχζζεηαη 

φηη «Ο Υάξηεο ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηε δηαηήξεζε 

θαη ελίζρπζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ησλ Καλαδψλ»
574

. Με βάζε ηελ ελ 

ιφγσ ελφηεηα ηνπ Υάξηε, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Καλαδηθνχ πληάγκαηνο 

πηνζεηήζεθε ην 1988 ν λφκνο γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηνλ Καλαδά. Ο λφκνο επηβεβαηψλεη ηελ 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε θαλαδηθή ιακβάλεη ίζε 

κεηαρείξηζε απφ ηελ θπβέξλεζε πνπ ζα ζέβεηαη θαη ηηκά ηελ πνιπκνξθία. Ο λφκνο 

κεηαμχ άιισλ, αλαγλσξίδεη ηελ πνιππνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ Καλαδά θαη φηη 

απηή ε θιεξνλνκηά πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη, αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα ηζαγελψλ, 

αλαγλσξίδεη ηα αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά σο ηηο κφλεο επίζεκεο γιψζζεο, αιιά φηη νη 

άιιεο γιψζζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αλαγλσξίδεη ηα ίζα δηθαηψκαηα, θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ λα απνιακβάλνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο
575

. 

 

2.2.1.1. Η ύκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνώζεζε ηεο 

πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο 

 

Πεγή ηνπ γξαπηνχ ελσζηαθνχ δηθαίνπ απνηεινχλ θαη νη δηεζλείο ζπκθσλίεο 

πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε ζπλάπηεη κε ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο. χκθσλα 

κε ηα άξζξα 216-219, 220 θαη 221 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Οη δηαηάμεηο ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ ηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απνηεινχλ πεγή ηνπ δηθαίνπ ηεο θαη νη ζρεηηθέο δηαθνξέο ππφθεηληαη ζηελ 

                                                                                                                                            
http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/infobaseShowContent.do;jsessionid=0yB8RYnNQXnT2hgGn

CZLnLMgcjWGQlhXTWBZWJYv4ZzksPfp10Vp!44707815 
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 Οκνζπνλδηαθφ χληαγκα ηεο Διβεηηθήο πλνκνζπνλδίαο, πξννίκην: «…απνθαζηζκέλνη λα δήζνπλ 

καδί κε ακνηβαία εθηίκεζε θαη ζεβαζκφ γηα ηελ πνηθηινκνξθία ηνπο».  
572

 χληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, πξννίκην: «…πηζηεχνληαο φηη ε Νφηηα Αθξηθή 

αλήθεη ζε φινπο εθείλνπο πνπ δνπλ ζε απηή, ελσκέλνη ζηελ πνιπκνξθία καο». 
573

 Βι. Kymlicka W., Multiculturalism: Success, Failure, and the Future, εηο Migration Policy Institute 

(ed.) Rethinking National Identity in the Age of Migration, Verlag Bertelsmann Stiftung, Berlin 2012, 

ζζ. 33-78, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/multiculturalism.pdf 
574

 Βι. Canadian Charter of Rights and Freedoms, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-

15.html#h-39 
575

 Βι. Canadian Multiculturalism Act, R.S.C., 1985, c. 24 (4th Supp.), 1988, c. 31, assented to 21st 

July, 1988, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-18.7/page-1.html 
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αξκνδηφηεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ εζληθψλ 

δηθαζηεξίσλ. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε ζπγθξνχζεσο ηνπ πξσηνγελνχο ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ κε θαλφλεο δηεζλνχο δηθαίνπ ην Γηθαζηήξην απεθάλζε επί ηεο ππεξνρήο ηνπ 

πξσηνγελνχο ελσζηαθνχ δηθαίνπ ηδίσο δε ησλ γεληθψλ αξρψλ απηνχ, ελψ ην δηεζλέο 

δίθαην ππεξηεξεί έλαληη ηνπ δεπηεξνγελνχο ελσζηαθνχ δηθαίνπ
576

. Αλαθνξηθά κε ην 

ππφ εμέηεζε δήηεκα, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, πνπ 

πηνζεηήζεθε ζην Παξίζη ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2005, απνβιέπεη λα θαιχςεη έλα λνκηθφ 

θελφ ζεζπίδνληαο κία ζεηξά απφ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ηφζν ζε δηεζλέο φζν 

θαη ζε εζληθφ επίπεδν, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο
577

. Ζ χκβαζε απηή είλαη ην πξψην λνκηθφ θείκελν πνπ 

ζηνρεχεη ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ αξρψλ θαη ελλνηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη αξρέο απηέο εμαζθαιίδνπλ φηη νη θαιιηηέρλεο θαη 

επαγγεικαηίεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνκέα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ, παξάγνπλ, θαη λα 

δηαδψζνπλ ην έξγν ηνπο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ 

αλαγλσξίδεη ηε δηπιή θχζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ σο νρήκαηα ηεο 

ηαπηφηεηαο, ησλ αμηψλ, λνεκάησλ θαη νηθνλνκηθήο αμίαο. Ζ χκβαζε είλαη κία 

λνκηθά δεζκεπηηθή δηεζλήο ζπκθσλία πνπ εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ησλ θαιιηηερλψλ, 

επαγγεικαηηψλ ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνκέα, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο πνιίηεο ζε φιν 

ηνλ θφζκν κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ, λα παξάγνπλ, λα δηαδίδνπλ θαη λα 

απνιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο ηνπο. Τηνζεηήζεθε, δηφηη ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα ζεκαηνδφηεζε ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή  δηεζλνχο 

δηθαίνπ πνπ ζα αλαγλσξίζεη, ηνλ μερσξηζηφ ραξαθηήξα ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, σο θνξέσλ ηαπηφηεηαο, αμηψλ θαη λνεκάησλ θαη φηη, 

ελψ ηα πνιηηηζηηθά αγαζά, νη ππεξεζίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή αμία, δελ είλαη απιά πξντφληα ή θαηαλαισηηθά αγαζά ηα νπνία κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ σο αληηθείκελα ηνπ εκπνξίνπ. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε 

δηαδηθαζία πηνζέηεζεο θαη επηθχξσζεο ηεο χκβαζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 
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 Βι. αλαιπηηθφηεξα Καλειιφπνπινο Π., φ.π., ζει. 317-321 θαη 339-340. 
577

 Βι. Νάζθνπ-Πεξξάθε Π., Μπαρηζεβαλίδνπ Γ., (επηκ.), UNESCO πκβάζεηο / Conventions, 

Γεκνζηεχκαηα Έδξαο UNESCO Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 

2008. 
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επηθχξσζε ηε χκβαζε ηεο UNESCO, ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2006
578

. Ζ χκβαζε ηεο 

UNESCO παξέρεη ζηελ Έλσζε έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζηηο εμσηεξηθέο ηεο ζρέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε
579

. Οη ζηφρνη ηεο χκβαζεο είλαη, α) λα πξνζηαηεχζεη 

θαη λα πξναγάγεη ηελ πνιπκνξθία ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, β) λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο πνιηηηζκνχο λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 

επηδξάζεη ν έλαο ζηνλ άιιν ειεχζεξα ψζηε λα εκπινπηίδνληαη ακνηβαία, γ) λα 

ελζαξξχλεη ην δηάινγν αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη 

εληαηηθφηεξεο θαη ηζνξξνπεκέλεο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο ζηνλ θφζκν ππέξ ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ ζεβαζκνχ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο εηξήλεο, δ) λα παξνηξχλεη ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα ψζηε λα αλαπηπρζεί ε πνιηηηζηηθή αιιειεπίδξαζε κε ζηφρν λα 

δεκηνπξγεζνχλ γέθπξεο αλάκεζα ζηνπο ιανχο, ε) λα πξναγάγεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο θαη λα αλαδείμεη ηελ αμία ηεο ζε ηνπηθφ, 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζη) λα επηβεβαηψζεη ηε ζεκαζία ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο γηα φιεο ηηο ρψξεο, ηδηαίηεξα ηηο αλαπηπζζφκελεο, θαη 

λα ελζαξξχλεη ηηο ελέξγεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε ζθνπφ 

λα αλαγλσξηζηεί ε πξαγκαηηθή αμία απηήο ηεο ζρέζεο, δ) λα αλαγλσξίζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε θχζε ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ σο 

θνξέσλ ηεο ηαπηφηεηαο, ησλ αμηψλ θαη ηνπ λνήκαηνο, ε) λα επηβεβαηψζεη ην 

θπξίαξρν δηθαίσκα ησλ θξαηψλ λα ζπληεξήζνπλ, λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ θξίλνπλ θαηάιιεια γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο ζην έδαθφο ηνπο, ζ) λα 

εληζρχζεη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε ζε έλα πλεχκα ζχκπξαμεο ψζηε, 

θπξίσο, λα απμεζνχλ νη ηθαλφηεηεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα πξνζηαηεχνπλ 

θαη λα πξναγάγνπλ ηελ πνιπκνξθία ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο
580

. Μεηαμχ ησλ 

θαηεπζπληήξησλ αξρψλ πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 2 ηεο χκβαζεο πεξηιακβάλνληαη ε 

αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ 

θαη ε αξρή ηεο ίζεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ φισλ ησλ πνιηηηζκψλ. Ζ πξψηε 

αξρή ππνδειψλεη φηη «ε πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία δελ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί θαη λα 
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Απφθαζε 2006/515/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Μαΐνπ 2006 , ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

έθθξαζεο, ΔΔ L 201 ηεο 25.7.2006, ζει. 15. 
579

 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/culture-and-external-relations/the-2005-unesco-

convention_en.htm 
580

 χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

έθθξαζεο, άξζξν 1. 



 177 

πξναρζεί παξά κφλνλ εάλ ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο 

ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο φπσο ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα γηα ηα άηνκα λα επηιέμνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή έθθξαζε . Καλείο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παγθφζκηα δήισζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ ή ηα νπνία εγγπάηαη ην δηεζλέο δίθαην, ή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

εκβέιεηάο ηνπο», ελψ ε δεχηεξε εξκελεχεηαη σο «ε πξνζηαζία θαη ε πξνψζεζε ηεο 

πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ίζεο 

αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ φισλ ησλ πνιηηηζκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πνιηηηζκψλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο κεηνλφηεηεο θαη ησλ απηφρζνλσλ 

ιαψλ»
581

. 

Ζ χκβαζε δηαπλέεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, εθφζνλ γίλεηαη δεθηφ φηη ε πνιηηηζηηθή 

πνιπκνξθία δελ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί θαη λα πξναρζεί παξά κφλν αλ 

δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη νη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, φπσο ε 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα επηιέγνπλ πνιηηηζηηθέο εθθξάζεηο
582

. Δπηπιένλ 

αλαγλσξίδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ φισλ ησλ 

πνιηηηζκψλ: Ζ πξνζηαζία θαη ε πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ 

εθθξάζεσλ εκπεξηέρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ίζεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

φισλ ησλ πνιηηηζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηζκψλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ απνηειεί απιά κία 

ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά ε αθνξά ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ 

ηφζν αλαθνξηθά κε ηηο εζσηεξηθέο φζν θαη κε ηηο εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. H Δπξσπατθή Έλσζε ελέθξηλε ηελ πξψηε ηεηξαεηή έθζεζή ηεο 
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 Πξφηαζε απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηεο UNESCO γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο COM (2005) 678 ηειηθφ. 

Βι. εθηελέζηεξα γηα ηελ αλάιπζε ηεο χκβαζεο, Kono T., Van Uytsel S., (eds.), The UNESCO 

Convention on the Diversity of Cultural Expressions, A Tale of Fragmentation in International Law, 

Intersentia, Cambridge 2012. 
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 χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

έθθξαζεο, άξζξν 2. Καηά ην ίδην άξζξν «Καλείο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο 

χκβαζεο, γηα λα ζίμεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, φπσο απηά 

θαηνρπξψλνληαη ζηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ην Αλζξψπνπ ή δηαζθαιίδνληαη απφ ην 

δηεζλέο δίθαην, ή γηα λα πεξηνξηζζεί ε εκβέιεηά ηνπο». 
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ηνλ Μάην ηνπ 2012, αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο θαη ην πξνβιεπφκελν άλνηγκα πξνο ηε δίθαηε 

αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα αλάδπζεο 

θνηλψλ πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ
583

. 

 

2.2.1.2. Η Δπξσπατθή πληαγκαηηθή πλζήθε θαη ε αλαθνξά ζηε Υξηζηηαληθή 

παξάδνζε 

 

Ζ απνηπρία ηεο επηθχξσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο, πνπ ππεγξάθε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2004 απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 25 ηφηε θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη απνξξίθζεθε απφ ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο Οιιαλδνχο 

ςεθνθφξνπο ην Μάην θαη ηνλ Ηνχλην 2005, άθεζε αλνηρηφ ην ζέκα ηεο αλαθνξάο ζε 

πνιηηηζηηθέο αμίεο ζηε βαζηθή λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πληαγκαηηθή 

πλζήθε, δεκηνχξγεζε απνθιίλνπζεο εξκελείεο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ησλ 

επξσπατθψλ αμηψλ. ηαδηαθά, νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα έγηλαλ πην 

ξηδνζπαζηηθέο. Τπήξμε επίζεο επαξθήο ρξφλνο γηα λα ζπκκεηέρνπλ παξάγνληεο εθηφο 

ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ: ε εθπφλεζε ηνπ πληάγκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο μεθίλεζε σο κία λέα ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο, κέζσ ηεο 

απφθαζεο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Λάαθελ ην Γεθέκβξην ηνπ 2001
584

, ελψ ην 

ηειηθφ ζρέδην ηνπ πληάγκαηνο παξνπζηάζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004. Ζ εμσηεξηθή 

πίεζε, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, νδήγεζε ζε κία πξαγκαηηθή πνιηηηθή κάρε εληφο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ζην πξννίκην ηνπ πληάγκαηνο 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. Σν ζχλζεκα «ελσκέλνη ζηελ πνιπκνξθία», πνπ 

αλαγλσξίδεηαη επξέσο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδέαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηζκψλ ηεο φζν θαη ζηελ θνηλή 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο
585

. 

Σν αξρηθφ ζρέδην ηνπ Δπξσ-πληάγκαηνο, παξνπζηάζηεθε ζηηο 18 Ηνπιίνπ 

2003 θαη κέζα ζε δέθα κέξεο ε Γξακκαηεία δέρηεθε 1040 πξνηάζεηο ηξνπνινγίαο, 

                                                 
583

 European Commission, First quadrennial periodic report of the European Union on the 

implementation of the 2005 UNESCO Convention on the protection and promotion of the diversity of 

cultural expressions, SWD(2012) 129 final. 
584

 Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Λάαθελ, 14-15 Γεθεκβξίνπ 2001, πκπεξάζκαηα Πξνεδξίαο, SN 

300/1/01 REV 1. 
585

 Bărbulescu I.G., Andreescu G., References to God and the Christian Tradition, Journal for the Study 

of Religions and Ideologies, 8, 2009, ζζ. 207-230, ζει. 208. 

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/ec-staff-working-doc_en.pdf
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πεξηείρε ζην πξννίκην ηελ αλαθνξά ηεο άληιεζεο έκπλεπζεο απφ ηελ πνιηηηζηηθή, ηε 

ζξεζθεπηηθή θαη ηελ αλζξσπηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο, απφ ηελ νπνία 

αληιήζεθαλ νη παλαλζξψπηλεο αμίεο ησλ απαξάβαησλ θαη αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ. εκαληηθνί παξάγνληεο ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο επηζπκνχζαλ, φκσο 

ξεηή αλαθνξά ζην Θεφ, ψζηε λα πξνζηεζεί κία επηπιένλ νκνινγηαθή δηάζηαζε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ εηζαγσγή αλαθνξψλ ζην Θεφ θαη ζηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε 

ζην πξννίκην ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο ππνζηεξίρζεθε ηφζν κε ηζηνξηθά 

επηρεηξήκαηα θαη ππεξβαηηθά ηδεψδε
586

.  

Πνιιά εζληθά ζπληάγκαηα εκπεξηέρνπλ αλαθνξέο ζην Θεφ, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζην πξννίκην, γηα παξάδεηγκα ε Διβεηία, ε Ηξιαλδία, ε Διιάδα, ε Πνισλία, ε 

Ρνπκαλία, ε Σζερία θα.. Σέηνηεο invocationes ή nominationes dei πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε πνιιέο επξσπατθέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο, αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηζρπξή ζέζε 

ησλ θαζηεξσκέλσλ εθθιεζηψλ ζηηο ρψξεο απηέο θαη απνδίδνληαη ζε κία ζεηξά απφ 

ιφγνπο, φπσο ε λνκηκνπνίεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο, 

δειψλνληαο φηη αζθείηαη ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ηελ θπβεξλεηηθή 

ππνζηήξημε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία, ηελ ππεξνρή ηνπ ζετθνχ λφκνπ ή ηνπ 

θπζηθνχ λφκνπ απφ ην ζεηηθφ δίθαην θαη ηελ πξνζθφιιεζε ελφο θξάηνπο ζηελ 

ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε
587

. 

Ζ Πξφεδξνο ηεο Ηξιαλδίαο Mary McAleese, απεπζπλφκελε ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην εμέθξαζε ηελ ππνζηήξημή ηεο Ηξιαλδίαο γηα ηελ ηδέα απηή. Σν Βαηηθαλφ 

ήηαλ ηδηαίηεξα ελεξγφ. Ο Πάπαο Ησάλλεο Παχινο Β΄ παξαθάιεζε πνιιέο θνξέο γηα 

ηελ αλαθνξά ζην Θεφ ζην Δπξσπατθφ χληαγκα. Καηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο 

δηεπξπκέλεο Έλσζεο ζηηο αξρέο ηνπ Μαΐνπ ζην ηξαζβνχξγν, ε Ηηαιία, ε Πνισλία, ε 

Ληζνπαλία, ε ινβαθία, ε Πνξηνγαιία, ε Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ε Μάιηα δήισζαλ 

φηη  ζεσξνχλ πξνηεξαηφηεηα ηελ πεξηβνιή ηεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο ζην πξννίκην. 

ην πιαίζην ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Γηάζθεςεο ζηηο 24 Μαΐνπ, ε Γαιιία, νη 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ην Βέιγην εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζε απηήλ ηελ ηδέα. 

Κχξηνο εθπξφζσπνο ηεο απφξξηςεο ηεο αλαθνξάο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζην χληαγκα 

                                                 
586

 Kiljunen K., The European Constitution in the Making, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Brussels 2004, ζει. 50-52, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://aei.pitt.edu/32581/1/20._EU_Constitution.pdf, θαη  Bărbulescu I.G., Andreescu G., φ.π., ζει. 

215. 
587

 Schmid K., In The Name of God? The Problem of Religious or Non-religious Preambles to State 

Constitutions in Post-atheistic Contexts, Religion in Eastern Europe, Vol. 24 Issue 1, 2004, ζζ. 19-32, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  http://www.zora.uzh.ch/68146/1/In_the_Name_of_God.pdf 

http://aei.pitt.edu/32581/1/20._EU_Constitution.pdf
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ήηαλ ε Γαιιία. ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2002 πξνηάζεθε κία ηξνπνινγία ζηε 

πληαγκαηηθή πλζήθε, απφ ηνλ Δπξσβνπιεπηή Elmar Brok θαη άιια κέιε ηεο 

νκάδαο πνπ εθπξνζσπεί, ηελ Οκάδα ηνπ Δπξσπατθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο, πνπ ζα 

αληαλαθινχζε ηηο ρξηζηηαληθέο θαηαβνιέο ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ ζην άξζξν 2 

ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο
588

. Ζ Διιάδα πήξε κέξνο ζηε ζπδήηεζε θαη ε ζηάζε 

ηεο επεξεάζηεθε απφ ηελ ζέζε ηεο Διιεληθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ελψ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2003, ε Ρνπκαληθή Οξζφδνμε Δθθιεζία αλαθνίλσζε ηελ ππνζηήξημή 

ηεο ζηελ ηξνπνινγία πνπ εηζήγαγε ε νκάδα πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ 

επξσβνπιεπηή Brok ελψ αξγφηεξα πξφηεηλε κία ζπκβηβαζηηθή ιχζε αλαθεξφκελε 

ζηελ «θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξηζηηαληθή θιεξνλνκηά»
589

. Έλα μερσξηζηφ 

άξζξν ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ κε νκνινγηαθψλ νξγαλψζεσλ 

κε ηηο νπνίεο ε Έλσζε ζπκκεηέρεη ζε αλνηθηφ θαη ηαθηηθφ δηάινγν πξνζηέζεθε ζην 

χληαγκα. Απηφ έδσζε ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη εθθιεζίεο εηδηθφ θαζεζηψο
590

. 

Ζ ηξνπνινγία πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ επξσβνπιεπηή Brok ήηαλ ηειηθά 

αλεπηηπρήο. Σν πξννίκην
591

 αλέθεξε «Δκπλεφκελνη απφ ηελ πνιηηηζηηθή, ηε 

ζξεζθεπηηθή θαη ηελ αλζξσπηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο, απφ ηελ νπνία 

αλαπηχρζεθαλ νη παγθφζκηεο αμίεο ησλ απαξάβαησλ θαη αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ». Χζηφζν, ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ παξαπνκπή ζηνλ Δπξσπατθφ 

Υξηζηηαληζκφ ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ απνηπρία ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο
592

. 

Σν απνηέιεζκα απνηέιεζε κία «ζπκβηβαζηηθή» ιχζε κε ζηφρν λα ηθαλνπνηήζεη ηφζν 

                                                 
588

 Kiljunen K., φ.π., ζει. 51. 
589

 Bărbulescu I.G., Andreescu G., φ.π., ζει. 208-210. 
590

 Kiljunen K., φ.π., ζει. 51-52. 
591

 Σν πξννίκην είλαη έλα «αξρείν θαηαγξαθήο» αμηψλ θαη επηθέξεη κία απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζηε 

ζπληαθηηθή αλάιπζε ησλ άξζξσλ κίαο πλζήθεο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

δηεζλψλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ εκπινπηίδεηαη ζεκαληηθά κέζσ ηεο 

λνκνινγίαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ αμηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

επηκέξνπο θαλφλσλ είλαη εκθαλήο ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, εθφζνλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαηψκαησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ φπνπ ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ έπξεπε λα εξκελεπζεί ζε ζρέζε κε ην Πξννίκην ηεο 

χκβαζεο. Kastanas E., Unité et diversité: notions autonomes et marge d`appréciation des Etats dans 

la jurisprudence de la Cour européene des droits de l`home, Bruylant, Bruxelles 1996, φπσο 

αλαθέξεηαη εηο Bărbulescu I.G., Andreescu G., φ.π., ζει. 214. πλεπψο, ε ζπκπεξίιεςε ηεο αλαθνξάο 

ζηνλ Θεφ θαη ηηο Υξηζηηαληθέο αμίεο δελ ζα απνηεινχζε κφλν κία απιή δηαθήξπμε αιιά ζα ηφληδε ην 

γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή ρξηζηηαληθή ζετζηηθή θιεξνλνκηά ζα πξέπεη λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζε 

ζρέζε κε ην κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Kuna M., God, Christian Values and the European 

Constitution: Should the Latter Refer to the Former and Why?, εηο Blocksome R., Szabolcs N., Šajda P. 

(eds.), Conflict Resolution and European Integration, Ecumenical Anthology III, WSCF Central 

European Subregion, BGÖI & WSCF-CESR, Bratislava 2004, ζζ. 103-110, ζει. 105-106. 
592

 Bărbulescu I.G., Andreescu G., φ.π., ζει. 209. 
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εθείλνπο πνπ ππνζηήξημαλ ηελ ηδέα ελφο θνζκηθνχ θξάηνπο θαη εθείλνπο πνπ 

επλφεζαλ ηελ επίθιεζε ησλ ρξηζηηαληθψλ αμηψλ
593

. 

 

2.2.1.3. Η  αλαγσγή ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο ζηελ αμία ηεο 

αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο απνηειεί κία απφ 

ηηο πην δχζβαηεο πξνζπάζεηεο ηεο λνκηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαζψο θαη ηεο 

θηινζνθίαο, ζενινγίαο θα. φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη φηη θάζε άλζξσπνο 

έρεη αμία θαη ην εγγελέο δηθαίσκα ζην λα ιακβάλεη «εζηθή» κεηαρείξηζε. ην δηεζλέο 

θαη ζπγθξηηηθφ δίθαην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ε ρξήζε ηεο ξήηξαο ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο ζπλδέζεθε θπξίσο σο απάληεζε ζηηο καδηθέο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ
594

. Έηζη, ζπκπεξηιήθζεθε 

ζηνλ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, ζην πξννίκην ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη φηη «Δπεηδή ε αλαγλψξηζε ηεο 

αμηνπξέπεηαο, πνπ είλαη ζχκθπηε ζε φια ηα κέιε ηεο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, θαζψο 

θαη ησλ ίζσλ θαη αλαπαιινηξίσησλ δηθαησκάησλ ηνπο απνηειεί ην ζεκέιην ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν». Καηά ηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε «Όινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα. Δίλαη πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή θαη ζπλείδεζε, θαη νθείινπλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε πλεχκα αδειθνζχλεο»
595

. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο σο αθξνγσληαίνπ ιίζνπ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ επηβεβαηψλεζαη θαη απφ ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη 

Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα θαη ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη 

                                                 
593

 Χζηφζν, εμέρνληα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο έρνπλ επηθξίλεη ηε ιχζε απηή ππνζηεξίδνληαο 
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Values?, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 24, No. 4 (2004), ζζ. 739–748. 
594

 Σζεξβαλήο Β., Αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, Η ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο ξπζκηζηηθήο ηεο εκβέιεηαο ζην 

λνκηθφ ζπιινγηζκφ, Δθδ. άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2012, ζει. 23. 
595
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Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα πνπ δηαθεξχζζνπλ φηη ηα δηθαηψκαηα, πεγάδνπλ απφ ηελ 

εγγελή αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ
596

. 

ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δελ εληνπίδεηαη ξεηή 

αλαθνξά ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, σζηφζν θαηά ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο, πεξί 

απαγνξεχζεσο βαζαληζηξηψλ θαη απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

βαζίδεηαη ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Έηζη γηα παξάδεηγκα θαηά ην Γηθαζηήξην, ε 

έλλνηα ηεο «εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο» γίλεηαη αληηιεπηή σο «ε κεηαρείξηζε πνπ 

εμεπηειίδεη ή ππνβηβάδεη έλα άηνκν πνπ δείρλεη έιιεηςε ζεβαζκνχ, ή κεηψλεη, ηελ 

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ή πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, αγσλίαο θαη θαησηεξφηεηαο 

ηθαλά λα κεηψζνπλ ηελ εζηθή θαη θπζηθή αληνρή ελφο αηφκνπ» πνπ δχλαηαη λα εκπίπηεη 

ζην άξζξν 3
597

. πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία ην Γηθαζηήξην 

αληηκεησπίδεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα σο ηε βάζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζε, φπσο ην δηθαίσκα ζηε δίθαηε δίθε θαη ην δηθαίσκα 

ζηελ ηδησηηθή δσή
598

. 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαηνρπξψλεηαη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, σο απαξαβίαζηε, 

πεξηιακβάλνπζα ην «δηθαίσκα ζηε δσή», ην «δηθαίσκα ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ», ηελ «απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ησλ απάλζξσπσλ θαη 

εμεπηειηζηηθψλ πνηλψλ κεηαρείξηζεο» θαη ηελ «απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ηεο 

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο»
599

. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε έλλνηα ηεο «πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο» δελ πεξηιακβάλεηαη ξεηά ζην θεθάιαην απηφ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην 

ππφζεζε πσο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο γίλεηαη αληηιεπηφο σο εγγελήο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο 

                                                 
596
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ζπλδπαζκφ κε άιιεο αμίεο, φπσο ε ηζφηεηα θαη ε ειεπζεξία. Βι. αλαιπηηθφηεξα Σζεξβαλήο Β., φ.π, 

ζει. 21-26. 
597

 Pretty v. United Kingdom, Application no. 2346/02, 29 April 2002. 
598

 Σζεξβαλήο Β., φ.π, ζει. 27. 
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 Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, άξζξα 1-5. 
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αμηνπξέπεηαο κφλν ζε αλαθνξά κε ηελ έλλνηα ηεο «εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο» θαη 

ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο
600

.  

ηελ ππφζεζε Omega ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επεζήκαλε φηη 

«ε θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο σο γεληθήο αξρήο ηνπ δηθαίνπ» θαη «Γελ απαηηείηαη, ζρεηηθψο, ην 

πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επέβαιαλ νη αξρέο θξάηνπο κέινπο λα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα 

αληίιεςε ηελ νπνία λα ζπκκεξίδνληαη φια ηα θξάηε κέιε, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

πξνζηαζίαο ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηηνχ 

ζπκθέξνληνο»
601

. Αλαθνξηθά κε ην ππφ εμέηαζε δήηεκα, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά 

ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα F.C. Jacobs θαηά ηνλ νπνίν, «νη 

ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ελ γέλεη, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρεη κία αξρή, βάζεη ηεο νπνίαο ην θξάηνο νθείιεη λα ζέβεηαη φρη κφλν ηελ 

ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ εζηθή ηνπ αθεξαηηφηεηα θαη 

ην αίζζεκα ηελ πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο»
602

. Γειαδή, θαηά ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα, 

ε πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ελ πξνθεηκέλσ ε νξζή γξαθή 

θαη ε πξνθνξά ηνπ επσλχκνπ ηνπ πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εζληθήο 

ηνπ ηαπηφηεηαο, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ αξρή πνπ ππνρξεψλεη ηα θξάηε κέιε λα 

ζέβνληαη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ εζηθή αθεξαηηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ, ζηελ 

Οδεγία 2000/43/ΔΚ θαη ζηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ ε παξελφριεζε λνείηαη σο 

δηάθξηζε εθφζνλ ζεκεηψλεηαη αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ζπλδεφκελε κε θπιεηηθή, 

εζλνηηθή θαηαγσγή θηι. κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο 

ελφο πξνζψπνπ θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, 

ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο
603

. πλεπψο, ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνζβάιεη ν εθδεινχκελνο ξαηζηζκφο.  

Σν 2008 ην πκβνχιην πηνζέηεζε κία Απφθαζε-Πιαίζην γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ 

ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. Ζ Απφθαζε-Πιαίζην πξνβιέπεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, πνπ αθνξνχλ ηα 

αδηθήκαηα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. Ννκηθή βάζε γηα ηελ Απφθαζε-Πιαίζην 

απνηέιεζε ην ηφηε άξζξν 29 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ πξνέβιεπε 
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φηη «ζηφρνο ηεο Έλσζεο είλαη λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο 

εληφο ελφο ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, κε ηελ αλάπηπμε απφ θνηλνχ 

δξάζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, θαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο»
604

. χκθσλα κε ηελ Απφθαζε-Πιαίζην, νη 

ξαηζηζηηθέο θαη μελφθνβεο ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα απνηεινχλ αδίθεκα ζε φια ηα 

θξάηε κέιε θαη λα ηηκσξνχληαη κε απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο 

πνηληθέο θπξψζεηο ην αλψηαην φξην ησλ νπνίσλ είλαη έλα έσο ηξία έηε ηνπιάρηζηνλ 

ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο
605

. 

ηφρνο ηεο Απφθαζεο-Πιαίζην είλαη θάζε θξάηνο κέινο λα ιακβάλεη ηα 

αλαγθαία κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίζεη φηη ηηκσξνχληαη νη εθ πξνζέζεσο ηεινχκελεο 

πξάμεηο (ή ε εζηθή απηνπξγία) πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δεκφζηα ππνθίλεζε βίαο ή 

κίζνπο
606

. Πξνθεηκέλνπ λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ νξηζκνχ ησλ 

εγθιεκάησλ απηψλ ζα πξέπεη ε δεκφζηα ππνθίλεζε βίαο ή κίζνπο λα ζηξέθεηαη θαηά 

νκάδαο πξνζψπσλ ή κέινπο νκάδαο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο θπιήο, ηνπ 

ρξψκαηνο, ηεο ζξεζθείαο, ησλ γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ ή ηεο εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηιέγνπλ λα ηηκσξνχλ κφλνλ ζπκπεξηθνξά ε 

νπνία είηε εθδειψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ δηαηαξάζζεη ηε δεκφζηα ηάμε είηε έρεη 

απεηιεηηθφ, πβξηζηηθφ ή πξνζβιεηηθφ ραξαθηήξα
607

. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηα Οπηηθνπαθνπζηηθά κέζα ηα θξάηε 

κέιε κεξηκλνχλ κε ηα ελδεδεηγκέλα κέζα ψζηε νη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ πνπ παξέρνληαη απφ παξφρνπο ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπο λα κελ πεξηέρνπλ 

νπνηαδήπνηε πξφθιεζε κίζνπο βάζεη θπιήο, θχινπ, ζξεζθείαο ή εζληθφηεηαο
608

. 

πκπιεξσκαηηθά, θαηά ηελ Οδεγία 2012/29/ΔΔ, γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ 

εγθιεκαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο δεπηεξνγελνχο 

ζπκαηνπνίεζεο, ηα ζχκαηα ζα πξέπεη λα ππάγνληαη ζε αηνκηθή αμηνιφγεζε, θαηά ηελ 

νπνία ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο  φπσο 
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605
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606
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607

 Απφθαζε-Πιαίζην 2008/913/ΓΔ, άξζξα 1 θαη 2. Καηά ην άξζξν 5 αλάινγεο επζχλεο γηα ηηο πξάμεηο 

απηέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαη ζε λνκηθά πξφζσπα. 
608

 Οδεγία 2003/10/ΔΚ, άξζξν 6. 
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θπιεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ε θχζε ηνπ εγθιήκαηνο, εάλ πξφθεηηαη δειαδή γηα 

έγθιεκα κίζνπο
609

.  

Οξηζκέλα δηεζλή θείκελα θαινχλ ηα θξάηε λα πνηληθνπνηήζνπλ νξηζκέλεο 

πξάμεηο. Γηα παξάδεηγκα ην άξζξν 4
610

 ηεο χκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ 

κνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηα θξάηε λα ιάβνπλ 

άκεζα θαη ζεηηθά κέηξα θαη απαηηεί  απφ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε λα ηηκσξνχλ 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο: 1. δηάδνζε ηδεψλ κε βάζε ηε 

θπιεηηθή αλσηεξφηεηα ή κίζνο, 2. ππνθίλεζε θπιεηηθνχ κίζνπο 3. πξάμεηο βίαο πνπ 

ζηξέθνληαη θαηά νπνηαζδήπνηε θπιήο ή νκάδαο πξνζψπσλ άιινπ ρξψκαηνο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο θαη 4. πξνηξνπή ζε ηέηνηεο πξάμεηο
611

. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο (ECRI), δήηεζε επίζεο ηελ 

πνηληθνπνίεζε απηψλ ησλ πξάμεσλ ζηηο πζηάζεηο Γεληθήο Πνιηηηθήο ηεο
612

. 

Σν «Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε γηα ην Έγθιεκα ζηνλ 

Κπβεξλνρψξν, ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη μελνθνβηθήο 

θχζεο πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ» εγθξίζεθε 

ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2002 κε ζηφρν ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη 

μελνθνβηθήο θχζεο πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ 

                                                 
609
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πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 

2001/220/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 315 ηεο 14.11.2012, ζει. 57-73, πξννίκην παξ. 55 θαη 56, θαη 

άξζξν 22. 
610

 χκθσλα κε ην άξζξν 4, ηα πκβαιιφκελα θξάηε θαηαδηθάδνπλ θάζε είδνπο πξνπαγάλδα θαη φιεο 

ηηο νξγαλψζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ηδέεο ή ζεσξίεο αλσηεξφηεηαο κηαο θπιήο ή νκάδαο πξνζψπσλ 

ελφο ρξψκαηνο ή εζληθήο θαηαγσγήο, ή πνπ πξνζπαζνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ή λα πξνσζήζνπλ 

θπιεηηθφ κίζνο θαη δηαθξίζεηο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

πηνζεηήζνπλ άκεζα θαη ζεηηθά κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε θάζε ππνθίλεζεο, ή πξάμεηο δηαθξίζεσλ θαη, 

γηα ην ζθνπφ απηφ, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηηο αξρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην άξζξν 5 

ηεο παξνχζαο χκβαζεο, κεηαμχ άιισλ:  

α) Να ζεσξήζνπλ σο αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη απφ ην λφκν θάζε δηάδνζε ηδεψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε 

θπιεηηθή αλσηεξφηεηα ή ζην κίζνο, πνπ παξνηξχλνπλ ζε θπιεηηθή δηάθξηζε, θαζψο θαη φιεο ηηο 

πξάμεηο βίαο ή ηελ πξφθιεζε ηέηνησλ πξάμεσλ ελαληίνλ νπνηαζδήπνηε θπιήο ή νκάδαο πξνζψπσλ 

άιινπ ρξψκαηνο ή εζληθήο πξνέιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή θάζε βνήζεηαο ζε ξαηζηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, β) Να ζεσξήζνπλ παξάλνκεο θαη 

λα απαγνξεχζνπλ ηηο νξγαλψζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηηο νξγαλσκέλεο θαη φιεο ηηο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνπαγάλδαο, πνπ πξνσζνχλ θαη ππνδαπιίδνπλ ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο νξγαλψζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο σο αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη απφ 

ην λφκν, θαη γ) δελ επηηξέπνπλ ζηηο δεκφζηεο αξρέο ή δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ζε εζληθφ ή ηνπηθφ 

επίπεδν, λα πξνσζήζνπλ ή λα ππνθηλνχλ θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. 
611

 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation 15, Measures to 

eradicate incitement to or acts of discrimination (Forty-second session, 1993), U.N. Doc. A/48/18 at 

114 (1994), reprinted in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted 

by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.6 at 204 (2003). 
612

 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Hate Crime Laws, a 

Practical Guide, OSCE/ODIHR, Warsaw 2009, ζει. 26. 
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ππνινγηζηψλ. 21 θξάηε κέιε έρνπλ επηθπξψζεη ην πξσηφθνιιν θαη επηπιένλ 14 

έρνπλ ππνγξάςεη ην πξσηφθνιιν ρσξίο λα ην έρνπλ επηθπξψζεη. Σν Πξσηφθνιιν 

απαηηεί απφ ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε λα πνηληθνπνηήζνπλ ηε δηάδνζε 

ξαηζηζηηθνχ θαη μελνθνβηθνχ πιηθνχ κέζσ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

θαζψο θαη ησλ ξαηζηζηηθψλ θαη μελνθνβηθψλ απεηιψλ θαη χβξεσλ
613

.  

Παξάιιεια ζηελ Απφθαζε- Πιαίζην δειψλεηαη φηη δελ ρξεηάδεηαη «κεηαβνιή 

ηεο ππνρξέσζεο ζεβαζκνχ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ λνκηθψλ αξρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη» θαη «δελ ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα ιακβάλνπλ 

κέηξα πνπ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηδίσο ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζε άιια κέζα ελεκέξσζεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ή ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα δηθαηψκαηα, ηηο επζχλεο θαη 

ηηο δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο γηα ηνλ ηχπν ή άιια κέζα ελεκέξσζεο, φηαλ νη θαλφλεο 

απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο»
614

. Αλ θαη εθ 

πξψηεο φςεσο νη δηαηάμεηο θαίλνληαη αζπκβίβαζηεο κεηαμχ ηνπο, ε λνκνινγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθή.  

πγθεθξηκέλα, ην Γηθαζηήξην απνθιείεη ηε ξεηνξηθή κίζνπο απφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ κέζσ ησλ δχν 

πξνζεγγίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε χκβαζε: κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17 

ηεο χκβαζεο γηα ηελ «απαγφξεπζε θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο», φηαλ νη επίκαρεο 

δειψζεηο ραξαθηεξίδνληαη «ξεηνξηθή κίζνπο» (hate speech) θαη αλαηξνχλ ηεο 

ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο χκβαζεο, ή κε ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 10 ηεο χκβαζεο, ζε «επηφηεξεο» 

κνξθέο κηζαιιφδνμνπ ιφγνπ. χκθσλα κε ην ελ ιφγσ άξζξν ε άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο έθθξαζεο, ζπλεπάγεηαη θαζήθνληα θαη επζχλεο θαη δχλαηαη λα 

ππαρζεί ζε νξηζκέλεο δηαηππψζεηο, φξνπο, πεξηνξηζκνχο ή θπξψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη κε λφκν θαη λα είλαη αλαγθαία κέηξα ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, γηα 

                                                 
613

 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a 

racist and xenophobic nature committed through computer systems, Strasbourg, 28.I.2003, άξζξα 3, 4 

θαη 5. Σν άξζξν 6, ηνπ Πξσηνθφιινπ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηελ άξλεζε, ειαρηζηνπνίεζεο ή 

δηθαηνιφγεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο θαη άιισλ γελνθηνληψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηα απφ ηελ 

ηειηθή θαη δεζκεπηηθή απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο ηξαηησηηθνχ δηθαζηεξίνπ, πνπ ηδξχζεθε κε ηε 

ζπκθσλία ηνπ Λνλδίλνπ ηεο 8εο Απγνχζηνπ ηνπ 1945, ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν δηεζλέο δηθαζηήξην 

πνπ ηδξχζεθε απφ ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο πξάμεηο θαη ε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίδεηαη απφ απηφ 

ην θξάηνο. 
614

 Απφθαζε-Πιαίζην 2008/913/ΓΔ, άξζξν 7. 
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ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα, ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηε πξνάζπηζε 

ηεο ηάμεσο θαη πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο, ηελ πξνζηαζία ηεο ππφιεςεο ή ησλ 

δηθαησκάησλ ηξίησλ, ηελ παξεκπφδηζε ηεο θνηλνινγήζεσο εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ή ηε δηαζθάιηζε ηνπ θχξνπο θαη ακεξνιεςίαο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 

Σν Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο γηα λα εθηηκήζεη αλ ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο είλαη ζεκηηφο: Σν ζηφρν ηνπ αηφκνπ ηνπ 

νπνίνπ ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ έρεη πεξηνξηζηεί, ην πεξηερφκελν ηεο έθθξαζεο, ην 

πιαίζην, γηα παξάδεηγκα αλ ην πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη 

δεκνζηνγξάθνο ή πνιηηηθφο, ην πξνθίι ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη ζηφρνη ησλ απφςεσλ 

θαη εθθξάζεσλ, ηε δεκνζηφηεηα θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα αλ ε 

δήισζε απηή έγηλε ζε κία επξέσο δηαδεδνκέλε εθεκεξίδα ή ζε έλα πνίεκα, θαη ηέινο 

ηε θχζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ
615

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη επηβεβαηψζεη φηη 

έρεη επίγλσζε πσο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε θαηαπνιέκεζε ησλ θπιεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη εθδειψζεηο ηνπο
616

. Δπηπιένλ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο έρεη δειψζεη πσο ε αλνρή θαη ν ζεβαζκφο ηεο ίζεο αμηνπξέπεηαο φισλ 

ησλ αλζξψπσλ απνηεινχλ ηα ζεκέιηα κηαο δεκνθξαηηθήο, πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, σο ζέκα αξρήο, κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαγθαία ζε νξηζκέλεο 

δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο ε επηβνιή θπξψζεσλ ή αθφκε θαη ε πξφιεςε φισλ ησλ 

κνξθψλ πνπ ππνθηλνχλ, πξνηξέπνπλ, πξνάγνπλ ή θαη δηθαηνινγνχλ ην κηζαιιφδνμν 

κίζνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη είλαη αλάινγεο πξνο 

ηνλ επηδησθφκελν ζεκηηφ ζθνπφ
617

. ε άιιε ππφζεζε, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έθξηλε φηη πξάμεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ θαηά αηφκσλ ή θαηά 

κειψλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ κέζσ πξνζβνιήο, γεινηνπνίεζεο ή ζπθνθαληίαο, ή 

ππνθίλεζεο ζε δηαθξίζεηο, αξθνχλ γηα ηηο αξρέο λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ θαηά ηεο αλεχζπλεο ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο πνπ βιάπηεη ηελ αμηνπξέπεηα, ή αθφκε θαη ηελ 

αζθάιεηα απηψλ ησλ νκάδσλ απηψλ ηνπ πιεζπζκνχ. Πνιηηηθέο νκηιίεο πνπ 

παξνηξχλνπλ ζε κίζνο ιφγσ θπιεηηθήο, εζληθήο ή πνιηηηζκηθήο πξνθαηάιεςεο είλαη 

κηα απεηιή γηα ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζε δεκνθξαηηθά 

θξάηε. Σν Γηθαζηήξην πξνζέζεζε φηη είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο νη πνιηηηθνί, ζηηο 
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 Weber A., Manual on Hate Speech, Council of Europe Publishing, France 2009,  δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://book.coe.int/ftp/3342.pdf  
616

 Jersild v. Denmark, Application no. 15890/89, 23 September 1994. 
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 Gφndφz v. Turkey, Application no.  35071/97, 4 December 2003. 
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νκηιίεο ηνπο ζην θνηλφ, λα απνθεχγνπλ ηε κεηάδνζε ιέμεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ 

κηζαιινδνμία
618

. 

ε ζπλαξκνγή κε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ην 

άξζξν 54 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνβιέπεη 

ηελ απαγφξεπζε θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο πξνβιέπνληαο φηη «Κακία απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Υάξηε δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο ζπλεπαγφκελε δηθαίσκα 

επίδνζεο ζε δξαζηεξηφηεηα ή εθηέιεζεο πξάμεο πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηάιπζε ησλ 

δηθαησκάησλ ή ειεπζεξηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ παξφληα Υάξηε ή ζε 

πεξηνξηζκνχο ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ επξχηεξνπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ζε απηφλ». Αμίδεη ηέινο λα αλαθεξζεί πσο πξφζθαηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

απνθάζηζε ηελ άξζε ηεο αζπιίαο ηνπ Δπξσβνπιεπηή Bruno Gollnisch κεηά απφ 

αίηεκα ησλ Γαιιηθψλ αξρψλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ππνθίλεζεο ζε θπιεηηθφ κίζνο
619

, 

φπσο θαη ηεο Marine Le Pen ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2013
620

. 

πλεπψο, ε Απφθαζε-Πιαίζην είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηε ξεηή 

αλαγλψξηζε ηεο πξσηαξρείαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο δηαηήξεζεο απφ ηελ 

Δπξσπατθή δεκφζηα ηάμε ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ θαη θπξίσο ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο
621

. Αλ θαη  ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαίλεηαη λα 

παξαδέρεηαη ζηελ ππφζεζε Omega
622

 φηη ζε επίπεδν θξαηψλ ειιείπεη κηα εληαία 

αληίιεςε αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, εληνχηνηο ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε απαγφξεπζε ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο εληάζζεηαη εληφο 

ελφο θνηλνχ  minimum ππξήλα λνεκαηηθήο αληίιεςεο ηεο αμίαο ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο πνπ εδξάδεη ζηε βάζε ησλ θνηλψλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 

Ζ πηζαλή ππνθίλεζε ζε κίζνο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

εμηξεκηζηψλ ή θνληακεληαιηζηψλ εληφο κίαο κεηνλφηεηαο ελαληίνλ κίαο άιιεο 

κεηνλνηηθήο νκάδαο ή ελαληίσλ ηεο πιεηνςεθηθήο νκάδαο κίαο θνηλσλίαο. πλεπψο, ε 

λνκνζεζία γηα ηελ απνηξνπή θαη ηε δίσμε ηεο ππνθίλεζεο κίζνπο πεξηιακβάλεη θαη 

ηνπο ιεγφκελνπο «θιεξηθνχο κίζνπο», ησλ νπνίσλ ε αληη-δπηηθή ξεηνξεία έρεη 
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2325%28IMM%29
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αλαγάγεη ηελ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ζε κείδνλ πνιηηηθφ δήηεκα
623

. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα, ηξεηο κνπζνπικάλνη θξίζεθαλ έλνρνη απφ βξεηαληθά δηθαζηήξηα, γηα 

ππνθίλεζε κίζνπο κε βάζε ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο κνίξαδαλ 

θπιιάδηα πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο γηα ηνπο 

νκνθπιφθηινπο
624

. Ζ ππφζεζε Vejdeland and Others v. Sweden ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, αθνξνχζε ηελ θαηαδίθε ησλ 

πξνζθεπγφλησλ γηα ηε δηαλνκή ζε ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θπιιαδίσλ 

ηα νπνία ζεσξήζεθαλ απφ ηα εγρψξηα δηθαζηήξηα πξνζβιεηηθά γηα ηνπο 

νκνθπιφθηινπο. Οη δειψζεηο ζηα θπιιάδηα πξνέβαιιαλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε 

νκνθπινθηιία απνηειεί κία εζηθά θαηαζηξνθηθή επίδξαζε γηα ηελ θνηλσλία θαη νη 

νκνθπιφθηινη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ εμάπισζε ηνπ HIV θαη ηνπ AIDS. Οη 

αηηνχληεο ηζρπξίζηεθαλ φηη δελ είραλ ηελ πξφζεζε λα εθθξάζνπλ ηελ πεξηθξφλεζε 

γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο σο νκάδα θαη δήισζαλ φηη ν ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπο ήηαλ λα μεθηλήζεη κία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ζνπεδηθά ζρνιεία. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη απηέο νη δειψζεηο 

ζπληζηνχζαλ ζνβαξνχο θαη επηδήκηνπο  ηζρπξηζκνχο, αθφκε θαη αλ δελ πεξηείραλ κία 

άκεζε πξνηξνπή ζε βίαηεο πξάμεηο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππήξμε 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 10 ηεο χκβαζεο, θαζψο ε παξέκβαζε ησλ αξρψλ ήηαλ 

αλαγθαία ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία
625

. 

 

                                                 
623

 Chakraborti N., Garland J., Hate Crime Impact, Causes and Responses, SAGE Publications, 

London, Los Angeles, New Delhi, Singapore 2009, ζει. 50. Βι. θαη Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο 

ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη 

ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ – Πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηελ ηξνκνθξαηία 

θαη ζηνλ βίαην εμηξεκηζκφ : Δλίζρπζε ηεο ελσζηαθήο απφθξηζεο, COM(2013) 941 ηειηθφ. 
624

, R -v- Ihjaz Ali, Razwan Javed and Kabir Ahmed, Derby Crown Court, 10 February 2012. 
625

 Vejdeland and Others v. Sweden, Application Νo. 1813/07, 9 February 2012. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%221813/07%22]%7D
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2.2.1.4. Διεπζεξία θαη ζεκειηώδε δηθαηώκαηα γηα ηελ πνιηηηζκηθή 

απηνεθπιήξσζε ηνπ αηόκνπ 

 

Ζ ειεπζεξία είλαη ε αμία πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα αζθνχλ ηνλ έιεγρν ησλ 

πξάμεψλ ηνπο, δειαδή λα δξνπλ θαηά βνχιεζε, ζπλεπψο λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ
626

. 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ειεπζεξίαο αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί νη ξφινη θαη 

νη επζχλεο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο ειεχζεξεο 

βνχιεζεο. Ζ αηνκηθηζηηθή θαη ε θιαζηθή θηιειεχζεξε αληίιεςε ηεο ειεπζεξίαο 

αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ απαιιαγή απφ ην 

εμσηεξηθφ θαηαλαγθαζκφ ή εμαλαγθαζκφ. Καηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχιιεςε 

ειεπζεξίαο, νη άλζξσπνη πξέπεη θαη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηθή ηνπο ειεχζεξε βνχιεζε, θαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο, 

ελψ αληίζεηα, θαηά ηηο θνηλσληθά θηιειεχζεξεο αληηιήςεηο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

θνηλσληθή δνκή. Χο εθ ηνχηνπ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη 

δπλαηνηήησλ ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη θαηά θαλφλα πξνζηαηεχεηαη απφ ηα 

ζπληάγκαηα ησλ θξαηψλ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ Δπξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο, πξνθαιεί 

αξθεηέο πξνθιήζεηο ζηελ ζπιινγηθή αληίιεςε ηεο ειεπζεξίαο ε νπνία βξίζθεη 

έθθξαζε θπξίσο ζην δηεζλέο δίθαην θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο λα 

απνθαζίδεη γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπ δηνίθεζε ρσξίο εμσηεξηθφ εμαλαγθαζκφ θαη 

εμσηεξηθή βία
627

. Εεηήκαηα ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ σο 

θνηλσληθφ ζχλνιν απνηεινχλ θπξίαξρν δήηεκα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγηθήο 

δηάζηαζεο ηε ειεπζεξίαο
628

. 

Αλαθνξηθά κε ην ηελ αηνκηθή δηάζηαζε ηεο ειεπζεξίαο, δειαδή ηελ ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ πνιίηε θαη ην θξάηνο
629

, ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε 

                                                 
626

 Χο θηινζνθηθή έλλνηα, αληιεί ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία Διιάδα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ειεπζεξίαο θαη 

δνπιείαο. Ζ εδξαίσζε ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο έγηλε ζηελ Δπξψπε κε ην θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ κε 

ην πέξαο ηεο θενπδαξρίαο. Οη δηάθνξεο αληηιήςεηο πεξί ειεπζεξίαο, πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε ησλ 

αηφκσλ ζηελ θνηλσλία δειαδή ηε δσή θάησ απφ έλα «θνηλσληθφ ζπκβφιαην» κε ην πέξαο ηεο 

ππνζεηηθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο, φπσο πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Thomas Hobbes, θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγφ άζθεζε ησλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ σο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ειεπζεξία Williams A., The Ethos of Europe, φ.π., ζει. 199-205. 
627

 Vroljak A.F., Liberty, Equality, Diversity: States, Cultures and International Law, εηο Vroljak A.F. 

(eds.), The Cultural Dimension of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, New York 2014, 

ζζ. 26-71. 
628

 Carter I., Positive and Negative Liberty, εηο Zalta E. N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Spring 2012 Edition, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://plato.stanford.edu/entries/liberty-

positive-negative/#Bib 
629

 Τπφ ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ θξάηνπο, σο ηνλ θνξέα ηεο εμνπζίαο. 
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ειεπζεξία αξρηθά απνηέιεζε έλλνηα κε ακηγψο νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν
630

. Οη 

δηαδηθαζίεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο εκβάζπλαλ ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ζην πνιηηηθφ επίπεδν θπξίσο κέζσ ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο, ε 

νπνία θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ απφ ηηο πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο
631

. 

Ζ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ν ζεβαζκφο ηνλ νπνίσλ εγγπάηαη 

ηηο βαζηθέο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη επηηξέπνπλ ζην άηνκν ηελ επηδίσμε ηεο απηφ-

εθπιήξσζεο
632

. 

Ζ ξεηνξηθή ησλ δηθαησκάησλ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

λνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αξρηθά ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ησλ 

δηθαησκάησλ ζεσξήζεθε έλα κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνρήο ηνπ Δπξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο απφ ηνπο πνιίηεο. Χζηφζν, 

νη ηδξπηηθέο πλζήθεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ δελ πεξηείραλ δεζκεχζεηο γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Ζ ζπζηεκαηηθή 

επέθηαζε σζηφζν ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζπλέβαιε ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δηαθηλδπλεχζεσλ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε πεξηθξνχξεζήο ηνπο θαη εληφο ηεο θνηλνηηθήο έλλνκεο 

ηάμεο
633

. Δλφςεη ηεο απνπζίαο ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζηηο πλζήθεο θαη άξα χπαξμεο 

                                                 
630

 ηελ ππφζεζε-νξφζεκν Van Gen en Loos ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε Κνηλφηεηα απνηειεί κία λέα 

λνκηθή ηάμε ππνθείκελα ηεο νπνίαο δελ είλαη κφλν ηα θξάηε κέιε αιιά θαη νη ππήθννί ηνπο. Τπφζεζε 

26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland 

Revenue Administration, πιινγή 1962, ζει. 863. Ζ αξρηθή απνζηνιή ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο, φπσο πεξηγξάθεθε ζην άξζξν δχν ηεο πλζήθεο επηηάζζεη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο εληαίαο 

εζσηεξηθήο αγνξάο κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ. Βαζηθή αξρή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο εκπνξεπκάησλ, πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ 

θαη θεθαιαίσλ είλαη ε θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο θαη ε ίζε κεηαρείξηζε, ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ην δίθαην πξνβιέπεη. Ζ εγθαζίδξπζε ινηπφλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ηάμεο 

αγνξάο, θαη ν ξφινο πνπ ε πνιπκνξθία ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ιακβάλεη εληφο απηήο, 

νξγαλψλεηαη απφ λνκηθνχο θαλφλεο αξλεηηθήο θαη ζεηηθήο ελνπνίεζεο, κε ηνπο πξψηνπο εηζάγνπλ ηηο 

ειεπζεξίεο ελψ νη δεχηεξνη εηζάγνπλ παξεκβαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ελαξκνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη 

πξνσζνχλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ. Βι. Κνπζθνπλά Μ., Οηθνλνκηθέο 

Διεπζεξίεο, εηο Υξηζηηαλφο Β., Κνπζθνπλά Μ., Παπαδνπνχινπ Ρ.Δ., Πεξάθεο Μ., Σν Γίθαην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζα απφ ηε Ννκνινγία, εθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα –Θεζζαινλίθε 2011, ζζ. 

185-316, ζει. 185-186. 
631

 Βι. Kostakopoulou D., European Union Citizenship: Exclusion, Inclusion and the Social 

Dimension, εηο Anthias, F., Lazaridis, G. (eds.), Into the Margins: Migration and Exclusion in Southern 

Europe, Ashgate, Altershot 1999, ζζ. 179-203.  
632

 Williams A., The Ethos of Europe, φ.π., ζει. 206. Vroljak A.F., Liberty, Equality, Diversity: States, 

Cultures and International Law, φ.π., ζει. 26-71. 
633

 Ζ ηζρχο ηνπο εμάιινπ ζηα πιαίζηα ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο πξνβιήζεθε σο αλαγθαία θαη 

απαξάγξαπηε πξνυπφζεζε απνδνρήο ηεο αξρήο ηεο ππεξνρήο απηνχ απέλαληη ζηα εζληθά δίθαηα. Σν 
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θελνχ δηθαίνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηθξνπξήζεη ηελ αξρή ηεο ππεξνρήο, ην 

Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε φηη «ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

ηκήκα ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ, ησλ νπνίσλ ηελ ηήξεζε δηαζθαιίδεη ην 

Γηθαζηήξην»
634

. Πεγέο έκπλεπζεο ησλ δηθαησκάησλ απνηέιεζαλ γηα ην Γηθαζηήξην νη 

θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη νη δηεζλείο πλζήθεο, 

θπξίσο ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
635

. ηνλ 

Καλνληζκφ 975/1999/ΔΚ εθηηκάηαη φηη «ε δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο ζε ζέκαηα 

πξνψζεζεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ δηαπλέεηαη 

απφ ηηο γεληθέο αξρέο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηελ παγθφζκηα δηαθήξπμε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηε δηεζλή ζπλζήθε γηα ηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

θαη ηε δηεζλή ζπλζήθε γηα ηα νηθνλνκηθφ, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα»
636

. 

                                                                                                                                            
δήηεκα αλαθίλεζε ην γεξκαληθφ νκνζπνλδηαθφ ζπληαγκαηηθφ δηθαζηήξην ζηε ιεγφκελε Solange I ηνπ 

1974, φηη δηαηεξεί γηα ην ίδην ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ δεπηεξνγελνχο 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ εθφζνλ ε Κνηλφηεηα πξνζθέξεη πξνζηαζία αλάινγε απηήο ηνπ γεξκαληθνχ 

πληάγκαηνο. Έζεζε έηζη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αξρή ηεο ππεξνρήο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ. BVerfGE 37, 271 2 BvL 52/71 Solange I-Beschluß. Βι. Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο 

θαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ ελσζηαθή έλλνκε, Σν χληαγκα 6/2001, ζζ. 1267-

1326, ζει. 1268-1272, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/06.-

XAPTA.pdf. 
634

 Τπφζεζε 29/69, Erich Stauder v City of Ulm – Sozialamt, πιινγή 1969, ζει. 419, Τπφζεζε 11/70 

Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 

πιινγή 1970, ζει. 1125.  
635

 Τπφζεζε 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v Ruhrkohle Aktiengesellschaft, 

πιινγή 1974, ζει. 491. Καλειιφππινο Π., φ.π., ζει. 323-329. Βι. θαη Betten, L., Grief N., EU Law 

and Human Rights, Longman, London, New York, 1998. Ζ λνκνινγία απηή ηνπ Γηθαζηήξην βξήθε 

απήρεζε ζηα ππφινηπα ζεζκηθά φξγαλα θαη απέθηεζε ηειηθά λνκηθή βάζε ζην άξζξν 6 παξ. 2 ηεο 

πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 1992 θαη 

ην νπνίν πξνβιέπεη φηη «Η Έλσζε ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο θαηνρπξψλνληαη κε ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ 

Διεπζεξηψλ, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Ρψκε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1950, θαη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνηλέο 

ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, σο γεληθέο αξρέο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ». Σν άξζξν 

απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 46 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν επέθηεηλε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ επί ηνπ ειέγρνπ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, αλαθνξηθά κε πξάμεηο 

ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο, απνηειεί ηε λνκηθή βάζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ επί ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Παπαδνπνχινπ Λ., φ.π., ζει. 1268-1272. Παξάιιεια, ην άξζξν 49 ηεο 

πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξίδεη φηη θάζε επξσπατθή ρψξα κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα 

έληαμε εάλ ζέβεηαη ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο ηεο Έλσζεο θαη έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο. Σν 

άξζξν 49 παξέρεη θαζεζηψο πξσηνγελνχο δηθαίνπ ζηα «θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο», δειαδή ζηα 

βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ έληαμε πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο ην 

1993 θαη ζχκθσλα κε ηα νπνία νη ρψξεο πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα έρνπλ  

ζηαζεξνχο ζεζκνχο πνπ εγγπψληαη ηε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ. Conclusions of the Presidency - Copenhagen, June 

21-22 1993. SN 180/1/93 REV 1. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε Δπηηξνπή παξαθνινπζεί 

ηελ πξφνδν ηνπ ππνςεθίνπ θξάηνπο κέινπο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο 

θαη ηελ εθπιήξσζε άιισλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 
636

 Καλνληζκφο 975/1999/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 1999, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε, πνπ ζπκβάιινπλ ζην 

γεληθφ ζηφρν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εδξαίσζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαζψο θαη 

ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ΔΔ L 120 ηεο 

8.5.1999, ζει. 1 – 7. 

http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/06.-XAPTA.pdf
http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/06.-XAPTA.pdf
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Απηήλ ηελ άπνςε έρεη επηβεβαηψζεη θαη ε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ην νπνίν 

«Σν Γηθαζηήξην έρεη ππελζπκίζεη, ζην πιαίζην δηαθφξσλ ππνζέζεσλ, φηη ην δηεζλέο 

ζχκθσλν γηα ηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ δηεζλψλ 

πξάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην 

ιακβάλεη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ»
637

. 

ηε χλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Κνισλία ηνπ 1999 νη αξρεγνί 

ησλ θξαηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνθάζηζαλ 

λα αλαζέζνπλ ηε ζχληαμε ελφο θαηαιφγνπ ζεκειησδψλ θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ζε έλα ad hoc ζπγθξνηνχκελν ζψκα, ηε πλέιεπζε (Convention), ην νπνίν θιήζεθε 

λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2000
638

. Ο Υάξηεο Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ, ν νπνίνο θαηαξηίζηεθε ζην πιαίζην ζπλέιεπζεο ζηελ νπνία κεηείραλ 

εθπξφζσπνη ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ, λνκηθνί, παλεπηζηεκηαθνί θαη εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, 

εγθξίζεθε σο ζχζηαζε θαη σο θείκελν αλαθνξάο απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

Νίθαηαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000. Γελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο, αιιά πξνζαξηάηαη απιψο ζε απηή κε ηε κνξθή δήισζεο θαη έρεη ην ίδην 

λνκηθφ θχξνο κε ηηο πλζήθεο
639

. 

                                                 
637

 Βι., κεηαμχ άιισλ, απνθάζεηο 374/87, Orkem θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή 1989, ζει. 3283, ΓΔΚ, C-

297/88 θαη C-197/89, Dzodzi, πιινγή 1990, ζει. Η-3763, ΓΔΚ, C-249/96, Grant, πιινγή 1998, ζει. 

I-621, ΓΔΚ C-540/03, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαηά πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο, πιινγή 

2006, ζει. I-5769. Δπηπιένλ, ζηηο πξνηάζεηο ηεο Γεληθήο Δηζαγγειέα ζηελ ππφζεζε C-73/08 

αλαθέξεηαη φηη «Σν Γηθαζηήξην έρεη δερζεί φηη ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα (ICCPR)  ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ δηεζλψλ πξάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ ηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Σν ίδην ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά 

θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα (ICESCR) ην νπνίν, φπσο θαη ην ICCPR, δεζκεχεη έλα έθαζην ησλ θξαηψλ 

κειψλ». ΓΔΚ, C-73/08, Nicolas Bressol θ.ιπ. θαη Céline Chaverot θ.ιπ. θαηά Gouvernement de la 

Communauté française, πξνηάζεηο ηεο Γεληθήο Δηζαγγειέα Eleanor Sharpston, πιινγή 2010, ζει. I-

2735. Έηζη, ζην άξζξν 24 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

πξνβιέπεηαη φηη «ηα Κξάηε φπoπ ππάξρoπv εζvoηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο κεηovφηεηεο, ηα 

πξφζσπα πoπ αvήθoπv ζε απηέο δεv κπoξoχv vα ζηεξεζoχv ηoπ δηθαηψκαηoο vα έρoπv, απφ θoηvoχ κε ηα 

άιια κέξε ηεο oκάδαο ηoπο, ηε δηθή ηoπο πoιηηηζηηθή δσή, vα εθδειψvoπv θαη vα αζθoχv ηε δηθή ηoπο 

ζξεζθεία ή vα ρξεζηκoπoηoχv ηε δηθή ηoπο γιψζζα», ελψ ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, 

Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα αλαθέξεηαη φηη ε κφξθσζε πξέπεη λα επλνεί ηελ θαηαλφεζε, 

ηελ αλνρή θαη θηιία κεηαμχ φισλ ησλ εζλψλ θαη φισλ ησλ θπιεηηθψλ, εζληθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ 

νκάδσλ. 
638

 Παπαδνπνχινπ Λ., φ.π., ζει. 1272. 
639

 χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνισλίαο ηνπ 1999, ζηφρνο ηνπ Υάξηε δελ είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη λέα δηθαηψκαηα αιιά λα θσδηθνπνηήζεη ζε έλα εληαίν θείκελν ηα δηθαηψκαηα πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηε λνκνινγία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ελψ θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ Υάξηε ιήθζεθαλ ππφςε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε θαη ζηνλ Κνηλνηηθφ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ
639

. Δπηπιένλ κεκνλσκέλα δηθαηψκαηα αληινχληαη θαη απφ άιιεο 
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Ο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ εδξαηψλεη ζε έλα εληαίν έγγξαθν ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ ηζρχνπλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Έλσζε εθηφο απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, φπσο θαηνρπξψλνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη φπσο απνξξένπλ απφ ηηο 

θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο 

ειεπζεξίεο θαη ηηο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν άξζξν 6 πξνβιέπεη αθφκε ηελ πξνζρψξεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
640

.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο
641

, ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ ειεπζεξία ηεο 

ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ηελ 

ειεπζεξία ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, θαη ην δηθαίσκα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σα ελ ιφγσ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαζνξίδνπλ ην πνζνζηφ ειεπζεξίαο πνπ 

δηαζέηνπλ ηα κέιε ηεο «επξσπατθήο θνηλσλίαο» ζε ζρέζε κε ηελ δχλακε ηεο 

εμνπζίαο, νξηνζεηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ απηνθαζνξηζκνχ πνπ δηαζέηεη θάζε 

άλζξσπνο ζην πιαίζην κίαο εμνπζηαζηηθά νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο
642

. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε ησλ ελλνηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

κεηνλφηεηεο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

                                                                                                                                            
πεγέο, φπσο απφ ηε δηεζλή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Παηδηψλ, ηνλ θαλνληζκφ ηνπ δηεζλνχο 

πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, ηηο πλζήθεο έλγθελ θαη Δπξσπφι. Παπαδνπνχινπ Λ., φ.π., ζει. 1298. 
640

 Ζ ηδέα ηεο πξνζρψξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ δηαηππψζεθε επαλεηιεκκέλα αιιά ζε γλψκε ηνπ 28εο Μαξηίνπ 1996, ην Γηθαζηήξην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απεθάλζε φηη ε Κνηλφηεηα δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζρσξήζεη ζηε 

ζχκβαζε δεδνκέλνπ φηη ε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα δελ πξνέβιεπε θακία αξκνδηφηεηα 

γηα ζέζπηζε θαλφλσλ ή ζχλαςε δηεζλψλ ζπκθσληψλ ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Σν 

γεγνλφο απηφ δελ εκπφδηζε ηε ζαθή αλαθνξά ζην θείκελν ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ ζην ζεβαζκφ 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία εγγπάηαη ε ζχκβαζε, ζρεκαηνπνηψληαο παξάιιεια ηε 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. ζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ δχν δηθαζηεξίσλ, ε πξαθηηθή πνπ αλέπηπμε ην Γηθαζηήξην λα ελζσκαηψζεη ηηο αξρέο ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζην δίθαην ηεο Έλσζεο, επέηξεςε λα 

δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ζηηο εξγαζίεο ησλ δηθαζηεξίσλ απηψλ θαζψο θαη ε αλεμαξηεζία ηνπο. ζνλ 

αθνξά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2009, ε πλζήθε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξέρεη ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο Έλσζεο ζηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε. Kαλειιφπνπινο Π.Η., φ.π., ζει. 328-329. 
641

 Άξζξα 6-19. 
642

 Μάλεζεο Α., Πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, εηο ηφκν Σηκή Γεσξγίνπ 

Βιάρνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1995, ζζ. 511-536, ζει. 551. 
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ππνζηεξίδεηαη απφ κεξίδα ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο πσο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πεξίπησζε ησλ αλαπεξηψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο αηφκνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ζξεζθεπηηθή θαη 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα δηακνξθψλεη ηελ «επηζπκία» ελφο αηφκνπ ζηελ πξφζβαζε ζην 

θάζκα ίζσλ επθαηξηψλ. πλεπψο, νη πνιηηηζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο δελ 

πεξηνξίδνπλ ην θάζκα ησλ επθαηξηψλ πνπ δχλαηαη λα απνιακβάλεη έλα άηνκν, αιιά 

κάιινλ ηηο επηινγέο πνπ κπνξεί θαλείο λα θάλεη, σο «νλ» ειεπζέξσλ επηινγψλ κέζα 

ζην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε φινπο
643

. Χζηφζν, ε 

ζπγθεθξηκέλε νπηηθή αγλνεί ην γεγνλφο πσο αθελφο ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ελφο 

αηφκνπ δελ απνηειεί πάληα παξάγσγν ειεχζεξεο επηινγήο θαη αθεηέξνπ έλα θξάηνο 

ή κία έλλνκε ηάμε δελ είλαη πνιηηηζκηθά «νπδέηεξε» αιιά απνηειεί έλα ζχζηεκα 

ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά δηακνξθσκέλσλ αμηψλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, είλαη πνιχ 

πηζαλφ έλαο λφκνο ή πνιηηηθή, πνπ ππφθεηηαη ζην πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα αμηψλ ηεο 

πιεηνςεθίαο, λα επεξεάδεη δπζαλάινγα κία ζξεζθεπηηθή ή πνιηηηζκηθή κεηνςεθία
644

. 

Ζ αλσηέξσ δηαπίζησζε ζπλεπάγεηαη φηη κία έλλνκε ηάμε δελ έρεη κφλν ηελ 

αξλεηηθή ππνρξέσζε λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, αιιά 

θαη κία ζεηηθή ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα, θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξψπσλ φηαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο παξαβηάδνληαη απφ άιινπο
645

. 

Με βάζε ην άξζξν 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην άξζξν 

151 παξ. 1 θαη 4 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (πιένλ 167 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ, 

εηζήρζε ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, ην άξζξν 22 ζχκθσλα κε ην νπνίν 

«Η Έλσζε ζέβεηαη ηελ πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία»
646

. Σν ελ 

ιφγσ άξζξν εκπλέεηαη επίζεο απφ ηε δήισζε αξηζ. 11 πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ ηειηθή 

πξάμε ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ γηα ην θαζεζηψο ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ κε 

νκνινγηαθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ έρεη πιένλ ζπκπεξηιεθζεί ζην άξζξν 17 ηεο 

                                                 
643

 Βι. αλαιπηηθφηεξα Barry B., Culture and Equality, an Egalitarian Critique of Multiculturalism, 

Cambridge, MA, Harvard 2001. 
644

 Βι. ζρεηηθά Kymlicka W. (ed.), The Rights of Minority Cultures, Oxford University Press, New 

York 1995. 
645

 Williams A., The Ethos of Europe, φ.π., ζει. 206. 
646

 Δπηπιένλ, ζην πξννίκην ηνπ Υάξηε αλαθέξεηαη φηη «Η Έλσζε, έρνληαο επίγλσζε ηεο πλεπκαηηθήο 

θαη εζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο, εδξάδεηαη ζηηο αδηαίξεηεο θαη νηθνπκεληθέο αμίεο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο· εξείδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ» θαη «Η Έλσζε ζπκβάιιεη ζηε δηαθχιαμε θαη ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ θνηλψλ 

αμηψλ, ζεβφκελε ηελ πνιπκνξθία ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο θαζψο 

θαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο ηνπο ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν». 
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πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
647

. Ζ έλλνηα ηνπ «ζεβαζκνχ», 

πνπ εληνπίδεηαη ζην άξζξν 22 θαη ζην πξννίκην ηνπ Υάξηε, ζηελ αθαδεκατθή 

ζπδήηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξνζδηνξίδεηαη ζπλήζσο κε πεξηνξηζηηθφ 

πεξηερφκελν. Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ Μάαζηξηρη ζρεηηθά κε ηηο παξαβηάζεηο 

ησλ Οηθνλνκηθψλ, Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Γηθαησκάησλ
648

, δηαθξίλνπλ κεηαμχ 

ησλ ππνρξεψζεσλ «πξνζηαζίαο», «εθπιήξσζεο» θαη «ζεβαζκνχ», πξνζδίδνληαο 

ζηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ αξλεηηθφ πεξηερφκελν. Γειαδή, ε ππνρξέσζε ζεβαζκνχ 

απαηηεί απφ ηα θξάηε λα απέρνπλ απφ θάζε παξέκβαζε ζηελ ηελ απφιαπζε ησλ 

δηθαησκάησλ
649

. Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ζηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ε «ππνρξέσζε ζεβαζκνχ» ελδέρεηαη λα 

εκπεξηέρεη θαη ζεηηθφ πεξηερφκελν
650

.  

Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία, 

ην 2001, αλαγλσξίδεη φηη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία «ζπληζηά θνηλή θιεξνλνκηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα βεβαηψλεηαη πξνο φθεινο ηεο 

ζεκεξηλήο αιιά θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ»
651

, αλάγνληαο ηελ κε απηήλ ηε 

δηαηχπσζε ζε νηθνπκεληθή αμία. Σν άξζξν 4 ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεη φηη «Η 

ππεξάζπηζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο απνηειεί εζηθή επηηαγή, αδηαρψξηζηε απφ ην 

ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Τπνδειψλεη ηε δέζκεπζε γηα ην ζεβαζκφ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ. 

                                                 
647

 Βι. Δπεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, http://eur-

lex.europa.eu/el/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303EL.01001701.htm#Note_E0001_expl. Σν 

αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

επηβεβαηψλεη κε ζαθή ηξφπν ηε δηάθξηζε κεηαμχ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ αθελφο θαη αξρψλ 

αθεηέξνπ, κε ζηφρν ηελ ππνηίκεζε ησλ «αξρψλ». Δηδηθφηεξα, πξνζηέζεθε κία λέα δηάηαμε ζην 

θείκελν ηνπ Υάξηε, ε νπνία ηνλίδεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε πνπ πεξηιακβάλνπλ αξρέο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ κε λνκνζεηηθέο θαη εθηειεζηηθέο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ (άξζξν 52 παξ 5). Χζηφζν, ε ίδηα ε ζπγθεθξηκέλε πξνζζήθε νξίδεη ξεηά φηη νη ηδηψηεο 

κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηηο αξρέο γηα ηελ εξκελεία θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ ή 

εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ πνπ ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βι. Γθηδάξε-

Ξαλνζνπνχινπ Α., φ.π., ζει. 15. 
648

 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Μάαζηξηρη ηνπ 1997 ζρεηηθά κε ηηο παξαβηάζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ, 

Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Γηθαησκάησλ βαζίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1987 ηνπ Limburg ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα 

θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ πνπ απνηεινχλ παξαβηάζεηο 

ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο εγθξίζεθαλ 

απφ κηα νκάδα πάλσ απφ ηξηάληα εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζηηο 22-26 Ηαλνπαξίνπ 1997, ζην Μάαζηξηρη, 

κε ηελ επθαηξία ηεο 10εο επεηείνπ ησλ Αξρψλ ηνπ Limburg. Βι. 

https://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html 
649

 Williams A., φ.π., ζει. 113. 
650

 Βι. Marckx v Belgium, Application No. 6833/74, 13 June 1979. 
651

 Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία, 2001, άξζξν 1. Βι. 

Νάζθνπ-Πεξξάθε Π., Μπαρηζεβαλίδνπ Γ., (επηκ.), UNESCO πκβάζεηο / Conventions, Γεκνζηεχκαηα 

Έδξαο UNESCO Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2008. 

http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303EL.01001701.htm#Note_E0001_expl
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303EL.01001701.htm#Note_E0001_expl
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Καλέλαο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία γηα λα παξαβηάζεη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη ην δηεζλέο δίθαην, νχηε γηα λα πεξηνξίζεη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπο». Γειαδή, θαηά ηελ UNESCO ε έλλνηα ηεο «πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο» είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αμία ηεο «αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο» 

ησλ «αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ» θαη ησλ «δηθαησκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο», ελψ ε ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ άξζξνπ ππνδειψλεη κία αμηαθή 

«ηεξαξρία», πξνβάιινληαο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε πςειφηεξν επίπεδν. Ζ 

έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε ελλνηνινγηθά κε 

αξθεηά ζεκειηψδε δηθαηψκαηα φπσο ε ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο, ε 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ε ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θα
652

.  

Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «κεηνλφηεηεο» 

ζην πξσηνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαβαζκίδνληαο ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ζε ζεκειηψδε αμία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, ην δήηεκα ησλ κεηνλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα απφ ηα πην ακθίζεκα δεηήκαηα 

ζηε ζρεηηθή αθαδεκατθή θαη πνιηηηθή ζπδήηεζε. Σν δήηεκα ηε πξνζηαζίαο ησλ 

κεηνλνηήησλ αλαδχζεθε ζηελ αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

90 ππφ ηελ πξννπηηθή ηεο δηεχξπλζήο ηεο πξνο ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Αξθεηά πην 

πξηλ σζηφζν, ζεκεηψλνληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ην νπνίν έδηλε έκθαζε ζε πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά δεηήκαηα ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ σζηφζν, δελ είραλ 

ηχρεη ζεκαληηθήο αληαπφθξηζεο
653

. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην θαηά ηε χλνδν ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ ζηηο 28 θαη 29 Ηνπλίνπ ηνπ 1991 πηνζέηεζε ηε Γήισζε γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαηά ηελ νπνία «Η πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ 

δηαζθαιίδεηαη θπξίσο κε ηελ απνηειεζκαηηθή εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ππελζπκίδεη ηε ζεκειηψδε θχζε ηεο αξρήο ηεο απαγνξεχζεσο 

ησλ δηαθξίζεσλ. Σνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

αλεμάξηεηα εάλ ηα άηνκα αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην 

επαλαιακβάλεη ηε ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνιακβάλνπλ ηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

                                                 
652

 Γηα ηελ νπζία θαη ην πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ ζε ζπλαξκνγή κε ηελ πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία βι. ην Β‘ Μέξνο ηεο κειέηεο. 
653

 Βι. αλαιπηηθφηεξα Toggenburg G.N., The EU‘s Evolving Policies Vis-à-Vis Minorities: A Play in 

Four Parts and an Open End, Human and Minority Rights in the Life Cycle of Ethnic Conflicts 2008, 

ζει. 3-4, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/Documents/Web_del30EUandminortiyprotection.pdf 
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ζε ζέζε λα αζθνχλ απφ θνηλνχ κε άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Η ηήξεζε ηεο αξρήο 

απηήο ζα επλνήζεη ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε»
654

. πλεπψο 

θαηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ε πξνζηαζία ησλ μερσξηζηψλ πνιηηηζκηθψλ 

ηαπηνηήησλ ησλ κεηνλνηήησλ είλαη ζχκθπηε ηεο αμίαο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θπξίσο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο
655

. 

Σν 1993 ζεζπίζηεθαλ θξηηήξηα απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

Κνπεγράγεο ηα θξηηήξηα πξνζρψξεζεο ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνί θάζε ρψξα πνπ 

επηζπκεί λα πξνζρσξήζεη ζηελ Έλσζε. Μεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ πξνζρψξεζεο 

πεξηιακβάλνληαη ε ζηαζεξφηεηα ζεζκψλ πνπ εγγπψληαη ηε δεκνθξαηία, ην θξάηνο 

δηθαίνπ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηνλνηήησλ. Ζ πξνεληαμηαθή ζηξαηεγηθή θαη νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην θαη παξέρνπλ ηα αλαγθαία κέζα
656

. Ζ πηνζέηεζε ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο ζεκαηνδφηεζε ηε κεηαηφπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

κεηνλνηήησλ θπξίσο ζην εμσηεξηθφ πεδίν δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ήηνη ζην 

πιαίζην ηεο πξνζρψξεζεο λέσλ θξαηψλ κειψλ
657

. Θα πξέπεη ηέινο λα αλαθεξζεί φηη 

ελψ ηα Κξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο αλαθέξνληαη ζην «ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηνλνηήησλ», ην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

                                                 
654

 European Council in Luxembourg, 28-29 June 1991, Conclusions of the Presidency, Annex 5, 

Declaration on Human Rights. 
655

 Ζ άπνςε απηή εμάιινπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε χκβαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 

1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ. χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο χκβαζεο «1. Σα 

Μέξε δεζκεχνληαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα επηηξέςνπλ ζηα πξφζσπα πνπ 

αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο λα δηαηεξήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, θαζψο θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, φπσο ε ζξεζθεία, ε γιψζζα, νη παξαδφζεηο θαη 

ε πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά. 2. Υσξίο λα ζίγνληαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

ηνπο πνιηηηθήο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηα Μέξε απέρνπλ απφ θάζε πνιηηηθή ή πξαθηηθή πνπ έρεη ζηφρν 

ηελ αθνκνίσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο, ελάληηα ζηε ζέιεζή ηνπο θαη 

πξνζηαηεχνπλ ηα πξφζσπα απηά απφ θάζε πξάμε πνπ απνζθνπεί ζε ηέηνηνπ είδνπο αθνκνίσζε». 

Δπηπιένλ ην άξζξν 6 ηεο χκβαζεο πξνβιέπεη φηη ηα κέξε ζα επηιεθζνχλ λα πξνάγνπλ ην πλεχκα 

αλεθηηθφηεηαο θαη δηαπνιηηηζηηθνχ δηαιφγνπ, θαζψο θαη λα επλνήζνπλ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη 

θαηαλφεζε κεηαμχ φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ δνπλ ζην έδαθφο ηνπο, φπνηα θαη αλ είλαη ε εζλνηηθή, 

πνιηηηζηηθή, γισζζηθή ή ζξεζθεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη λα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηα πξφζσπα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πέζνπλ ζχκαηα απεηιήο ή πξάμεσλ δηαθξίζεσλ, 

ερζξφηεηαο ή βίαο εμαηηίαο ηεο εζλνηηθήο, πνιηηηζηηθήο, γισζζηθήο ή ζξεζθεπηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

Ζ χκβαζε Πιαίζην απνηειεί κία έκκεζε πεγή θαηεπζπληήξησλ αξρψλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

φπσο θαη ν Δπξσπατθφο Υάξηεο γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο ή Μεηνλνηηθέο Γιψζζεο πνπ πηνζεηήζεθε ην 

1992 ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Kochenov D., φ.π., ζει. 37. 
656

 Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο 21-22 Ηνπλίνπ 1993, πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο. 
657

 Toggenburg G.N., The EU‘s Evolving Policies Vis-à-Vis Minorities: A Play in Four Parts and an 

Open End, φ.π., ζει. 5. 



 199 

αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ «αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο», δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ αηνκηθή θαη φρη ζηε ζπιινγηθή δηάζηαζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ
658

. 

Ζ έιιεηςε ζαθνχο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε δεηήκαηα 

κεηνλνηήησλ ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο 

θπξίσο κέζσ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ δεπηεξνγελνχο 

δηθαίνπ θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία πνπ εμαζθαιίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δμάιινπ, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ απνηεινχλ κία lex specialis ηνπ επξχηεξνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
659

. πσο ηνλίδεηαη φκσο απφ ζεκαληηθή 

κεξίδα ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ηα εηδηθά κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα παξέρνπλ κία 

πξνζηηζέκελε αμία πνπ βαίλνπλ πέξα απφ ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηα 

γεληθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ χπαξμε ηνπ άξζξνπ 27 ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα 

αηνκηθά θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ππνδεηθλχεη φηη νη εζληθέο, γισζζηθέο ή 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο έρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα πέξαλ ησλ γεληθψλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη θάζε θξάηνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηηο νκάδεο απηέο ηα λνκηθά 

ζεκέιηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο μερσξηζηήο εζλνηηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο
660

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, εληνπίδεηαη έλα θαζήθνλ γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε λα κελ εγθξίλεη λφκν πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα δηθαηψκαηα 

ησλ κεηνλνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία κπνξεί λα ζέηεη 

ππνρξεψζεηο ζηα θξάηε κέιε ηέηνηαο θχζεσο ψζηε, λα πεξηνξίζνπλ ηνπο ρψξνπο 

δηακνλήο γηα θνηλφηεηεο ηζηγγάλσλ ή ηα αιηεπηηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ηζνδπλακεί κε απνηπρία ζεβαζκνχ κεηνλνηηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ
661

. 
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 Βι. ελφηεηα 4.1. 
659

 Βι. γηα παξάδεηγκα, de Gaay Fortman B., Minority Rights: A Major Misconception?, Human Rights 

Quarterly, Volume 33, Number 2, May 2011, ζζ. 265-303. 
660

 Hailbronner Κ.,The Legal Status of Population Groups in a Multinational State Under Public 

International Law, εηο Dinstein Y., Tabory Μ. (eds.), The Protection of Minorities and Human Rights, 

Martinu Nijhoff Publishers, Dordrecht 1992, ζζ. 117-144, ζει. 117.  
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 Ahmed T., Butler I.J., The European Union and Human Rights: An International Law Perspective, 

The European Journal of International Law Vol. 17 no.4, 2006, ζζ. 771-801, ζει. 794. 
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2.2.1.5. Η αμία ηεο δεκνθξαηίαο γηα ηελ αλάπηπμε ελόο πιαηζίνπ 

πνιππνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ  

 

Ζ δεκνθξαηία σο ζεκέιην ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη κία κνξθή 

δηαθπβέξλεζεο φπνπ ε πνιηηηθή εμνπζία βαζίδεηαη ζηε βνχιεζε ηνπ ιανχ, θαη φινη 

νη πνιίηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο 

θνηλσλίαο
662

. χκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηεο Βηέλλεο θαη ην 

Πξφγξακκα Γξάζεο, «Η Γεκνθξαηία βαζίδεηαη ζηελ ειεχζεξα εθθξαζκέλε ζέιεζε ηνπ 

ιανχ λα θαζνξίζεη ην δηθφ ηνπ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπο 

ζχζηεκα θαη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ»
663

.Γελ ππάξρεη 

παξαδεηγκαηηθφ κνληέιν ηεο δεκνθξαηίαο αιιά νη δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ πνιιέο κνξθέο, θαη λα εμειίζζνληαη κέζα απφ πνιιέο θάζεηο, 

αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλφηεηαο
664

. Παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο, έλα θαζεζηψο κπνξεί λα νλνκαζηεί 

«δεκνθξαηηθφ», αλ ελζαξθψλεη, εληφο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ κεραληζκψλ 

ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο αξρέο ηεο 

πνιηηηθήο ηζφηεηαο θαη ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο
665

. χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζεκειηψλεηαη ζηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία, ελψ θαηά ην άξζξν 11 ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαηεξνχλ αλνηθηφ θαη δηαθαλή δηάινγν κε 

αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηεμάγεη επξείεο δηαβνπιεχζεηο κε ελδηαθεξφκελα κέξε. Με ηα 

ελ ιφγσ άξζξα, ζεξαπεχεηαη ην δίπνιν έληαμεο/απνθιεηζκνχ (inclusion/exclusion) 

ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο κφλν νη έρνληεο ηελ 

επξσπατθή ηζαγέλεηα ηπγράλνπλ ίζεο πξνζνρήο απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα
666

 

δηθαηνχληαη λα νξίδνπλ εθπξνζψπνπο ηνπο ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θπξίσο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δεκνθξαηηθφ 

βίν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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 Crawford J., Democracy in international law, Cambridge University Press, Cambridge 1994, ζει. 4. 
663

 Vienna Declaration and Programme of Action (1993), 32 ILM (1993) 1661, παξ. I.8. 
664

 Βι. Held D., Models of Democracy, 3
rd

 edition, Polity, Cambridge 2006.  
665

 Wheatley S., Democracy, Minorities and International Law, Cambridge University Press, 

Cambridge 2005, ζει. 128. 
666

 Άξζξν 9 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη απφ έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ην επξχ 

θάζκα ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ πιεηνςεθίαο θαη ησλ εζλνηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, γισζζηθψλ θαη εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ απνηειεί έλα απφ ηα ζχγρξνλα δεηήκαηα έξεπλαο ηεο πνιηηηθήο 

ζεσξίαο
667

. Χζηφζν, γίλεηαη απνδεθηφ πσο ε δεκνθξαηία, αλεμάξηεηα απφ ην κνληέιν 

πνπ εθαξκφδεηαη, απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επδνθίκεζε ελφο πνιηηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο κεηαμχ 

ησλ πνιηηψλ, ε πνιπθσλία θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ θαζελφο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα 

απνδερζνχλ έλα θνηλφ έδαθνο
668

. Μεγάιε κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηνπο πνιίηεο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πνιπκνξθία θαη ηηο κεηαμχ 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη πξννπηηθέο. 

Οπνηαδήπνηε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ή ηηο πηπρέο ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο 

θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ δηαιφγνπ πνπ 

αγθαιηάδεη ηε δχλακε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ
669

. 

Έηζη, ε Δπηηξνπή ππνζηήξημε ηελ πνιηηηθή αλνηθηήο πξφζβαζεο ησλ «νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ» ζηα ζεζκηθά φξγαλα
670

 θαη δηαβνπιεχεηαη κε απηέο πξηλ ηε ζρεδίαζε 

θάπνηαο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο
671

. Ζ Δπηηξνπή ζρεκαηνπνίεζε ηε δηαδηθαζία 

ησλ δηαβνπιεχεζεσλ ππφ ηελ νλνκαζία «δηάινγνο ησλ πνιηηψλ» (civil dialogue)
672

, 

κε ηελ πηνζέηεζε ησλ «Γεληθψλ αξρψλ ειαρίζησλ θξηηεξίσλ δηαβνχιεπζεο» ην 

2002
673

 θαη ηνπ «πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ζπκθεξφλησλ 
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 Βι. Valadez J., Deliberative Democracy, Political Legitimacy, and Self-Determination in 

Multicultural Societies, Westview Press, USA 2001, ζει. 1 
668

 Council of Europe, White Paper on Intercultural Dialogue, ―Living Together as Equals in Dignity‖, 

Strasbourg, 7 May 2008, ζει. 19.  
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 Saward Μ., Democracy and Citizenship: Expanding Domains, εηο Dryzek J.S., Honig B., Phillips A. 

(eds.) The Oxford Handbook of Political Theory (Oxford Handbooks of Political Science), Oxford 

University Press, Oxford 2006, ζζ. 400-422,  ζει. 413. 
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 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο - Έλαο αλνηθηφο θαη ζπγθξνηεκέλνο δηάινγνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ 

νκάδσλ εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ, SEC(1992) 2272 ηειηθφ. 
671

 Ννκηθή βάζε ηεο πξαθηηθήο απηήο πξηλ ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο απνηέιεζε ην Πξσηφθνιιν 

ππ‘ αξηζκφλ 7, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο ην 
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επηβάιιεηαη, έγγξαθα δηαβνπιεχζεσλ». 
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 ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηε Γηαθπβέξλεζε ηνλίδεηαη φηη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ζηελ πξνβνιή ησλ αλεζπρηψλ ηνπ πνιίηε, ελψ ηνλίδεηαη ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο θαη απινπνίεζεο ηνπ κε ηξφπνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 
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ην 2008
674

. Οη δηαβνπιεχζεηο ηνπ «δηαιφγνπ ησλ πνιηηψλ» απεπζχλνληαη «ζε φιεο ηηο 

νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ζηφρν λα 

επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο θαη ηε δηαδηθαζίαο ιήςεσο απνθάζεσλ ησλ 

επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ»
675

. ηηο δηαβνπιεχζεηο ζπκκεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ 

Με-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ (thin tanks), εθπξφζσπνη 

αθαδεκατθψλ νξγαλψζεσλ, ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ θαη εθθιεζηψλ θα
676

. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή εηεξφθιεησλ νκάδσλ, φπσο ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ ή πνιηηηζκηθψλ νξγαληζκψλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ θέληξσλ εμνπζίαο γηα ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο. 

Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο κίαο 

Δπξσπατθήο δεκφζηαο ζθαίξαο πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ζα θαιχςεη ηελ αλεπάξθεηα ηεο θνηλσληθήο νινθιήξσζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο
677

. Ζ Υακπεξκαζηαλή αληίιεςε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο, σο ν ρψξνο 

αληίιεςεο, ηαπηνπνίεζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία 

ζην ζχλνιφ ηεο
678

, αληαπνθξίλεηαη ζε κία «δηαινγηθή» ή «δηαβνπιεπηηθή» ζεσξία ηεο 

δεκνθξαηίαο (deliberative democracy), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζην πιαίζην κίαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο αλαγλσξίδεηαη ε αηηηνινγεκέλε δεκφζηα ζπδήηεζε σο 

κέζν κε ην νπνίν νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνιηηηθήο πνπ είλαη 

ζπιινγηθά δεζκεπηηθέο θαη γεληθά λνκηκνπνηεκέλεο. ε απηή ηελ αληίιεςε ηεο 

δεκνθξαηίαο, νη πνιίηεο αμηνινγνχλ νξζνινγηθά ηνπο ιφγνπο θαη ηηο επηπηψζεηο κίαο 

πνιηηηθήο θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο ζε αλνηθηά δεκφζηα θφξα ηα νπνία έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο απφςεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. ην 

θφξνπκ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ, θαη κέζα απφ κία δηαδηθαζία ακνηβαίσλ 

                                                 
674
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{SEC(2008) 1926}, COM (2008) 323 ηειηθφ. 
675

 Πξάζηλν ßηßιίν - Δπξσπατθε πξσηνβνπιηα γηα ηε δηαθαλεηα, COM (2006) 194 ηειηθφ. 
676

 Γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, Ο ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηεο νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ επξσπατθή νηθνδφκεζε, ΔΔ C 329, 17.11.99,  ζει.30. 
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 Habermas J., Why Europe Needs a Constitution? New Left Review, 11, 2001, ζζ. 5-27, ζει. 17, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://newleftreview.org/II/11/jurgen-habermas-why-europe-needs-a-
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 Βι. Habermas J., Between Facts and Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and 

Democracy, translated by William Rehg, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1996, ζει. 329-387. 
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δηεπθξηλίζεσλ θαη αηηηνιφγεζεσλ αλαδεηήζνπλ ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα φισλ. Αθφκα θαη νη πην 

ζεκειηψδεηο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ 

ησλ δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ
679

. 

Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα ζθαίξα, ζα αλαδπζεί έλαο 

«ζπληαγκαηηθφο παηξησηηζκφο» σο απάληεζε, ή ιεηηνπξγηθφ αληίβαξν ζηελ έιιεηςε 

ζπλνρήο πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο πνπ ζπλαληάηαη ζηηο 

θνηλσλίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ ην «ιεηηνπξγηθφ ηζνδχλακν» εληνπίδεηαη 

ζηνλ «πνιηηηθφ παηξησηηζκφ» πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε νιφηεηα ελφο 

έζλνπο, αιιά ηαπηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή ηάμε θαη ηηο αξρέο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ
680

. 

Γειαδή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο αιιπιεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ κίαο 

θνηλσλίαο, αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο θνηλσλίαο σο νιφηεηαο, πνπ εδξάδεη ζηελ 

έιιεηςε ηαχηηζεο ησλ πνιηηψλ κε ηελ θνηλή εζλνπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, πξνηείλεηαη 

ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ ζπληαγκαηηθνχ παηξησηηζκνχ θαη ηνπ 

εζλνινγηγθνχ παηξησηηζκνχ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε δελ 

εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλή γιψζζα, ηζηνξία ή απφ ηελ θνηλή εζληθή ή πνιηηηζκηθή 

θαηαγσγή αιιά ζηελ θνηλή πνιηηηθή θνπιηνχξα πνπ βαζίδεηαη ζηηο βαζηθέο 

θηιειεχζεξεο ζπληαγκαηηθέο αξρέο πνπ ηειηθά ζα πνπ νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δσήο πνπ ζπλππάξρνπλ ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία θαη 

πνπ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα ζπδεηήζνπλ ηηο ίδηεο λνκηθέο αξρέο απφ δηαθνξεηηθέο 

εζηθέο πξννπηηθέο
681

.  

 

2.2.1.6. Σν θξάηνο δηθαίνπ σο ππεξαμία ησλ εξγαιείσλ ηεο αλνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο 

 

Ζ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ επηβάιιεη ζηα θξάηε κέιε θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, νη δξάζεηο ηνπο λα είλαη ζχκθσλεο κε ην λφκν, θαζψο θαη ην δηθαίσκα 

πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο θαη δίθαηεο δίθεο γηα θάζε πξφζσπν ηνπ νπνίνπ 

                                                 
679

 Valadez J., φ.π., ζει. 5. 
680

 Βι. Habermas J., The European Nation State: On the Past and Future of Sovereignty and 

Citizenship, Public Culture, 10 1998, ζα. 397-416. 
681

 Baumeister A., Diversity and Unity: The Problem with 'Constitutional Patriotism, European Journal 

of Political Theory, 6, 2007, ζζ. 483-503, ζει. 483-484. 
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παξαβηάζηεθαλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο
682

. ηελ έλλνκε ηάμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ε έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ζηελ 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηελ νπνία «πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη επ ' απηνχ ε 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ζπληζηά θνηλφηεηα δηθαίνπ ππφ ηελ έλλνηα φηη νχηε 

ηα θξάηε κέιε ηεο νχηε ηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα δηαθεχγνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ζπκθσλίαο 

ησλ πξάμεσλ ηνπο πξνο ην βαζηθφ θαηαζηαηηθφ ράξηε πνπ απνηειεί ε πλζήθε»
683

 . 

Ζ έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ελλνηνινγηθά ακθίζεκε, ιεηηνπξγηθά 

ακθηιεγφκελε θαη ηδενινγηθά/ηζηνξηθά δπζπξφζηηε
684

, ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζζεί 

ζην ηξίπηπρν δηαθπβέξλεζε κε βάζε θαλφλεο δηθαίνπ, ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ θαη 

πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, δχλαηαη λα δηαθξηζεί 

ζηελ ηππηθή θαη ηελ νπζηαζηηθή ηεο φςε. Ζ πξψηε αθνξά ηηο ηππηθέο δηθαηνθξαηηθέο 

εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, ζηνπο ηχπνπο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη έθδνζεο ζρεηηθψλ πξάμεσλ θαζψο θαη ζηα 

ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά κίαο έλλνκεο ξχζκηζεο θαη απνβιέπεη ζηελ ηππηθή εγγχεζε 

ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε βεβαηφηεηαο θαη αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη εθείλεο νη αξρέο πνπ αλαθέξνληαη 

πξσηαξρηθά ζην πεξηερφκελν θαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο θξαηηθήο δξάζεο, θαζψο θαη 

ζηηο αμίεο πνπ ππεξεηνχληαη απφ ηελ έλλνκε ξχζκηζε θαη νη νπνίεο αλάγνληαη ζηηο 

αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ηζφηεηαο ηεο νπζηαζηηθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Γειαδή, ζηνρεχνπλ θπξίσο ζην 

πεξηερφκελν ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη 

ζηηο αμίεο πνπ απηέο εθθξάδνπλ θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο 

ηνπο. Τπφ απηήλ ηε ζεκαζία ην θξάηνο δηθαίνπ δελ ελεξγεί κφλν σο νξγαλσηηθή 

βάζε ηνπ πνιηηεχκαηνο, αιιά σο γεληθή αξρή δηθαίνπ κε ζπληαγκαηηθή ηζρχ, ε νπνία 

εκθαληδφκελε κε δηάθνξεο κνξθέο θαζνδεγεί επηηαθηηθά ηε δξάζε ηνπ θξάηνπο θαηά 

ηελ παξαγσγή θαη εθαξκνγή θαλφλσλ δηθαίνπ θαη δηέπεη, σο θαλφλαο δεκφζηαο 

ηάμεο, ηηο δηαπξνζσπηθέο έλλνκεο ζρέζεηο
685

.  

Τπφ ηελ ηππηθή ηεο έλλνηα ε αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζπλεπάγεηαη φηη φια 

ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ζηελ θπβέξλεζε, 
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683
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ζει. 1339. 
684
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Cambridge 2004. 
685
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ζεσξνχληαη ίζνη έλαληη ηνπ λφκνπ θαη ππφθεηληαη κε ίζνπο φξνπο ζηνπο λνκηθνχο 

θψδηθεο θαη δηαδηθαζίεο
686

. Αληαπνθξίλεηαη δειαδή ζε κία αληίιεςε «αζθάιεηαο» 

δηθαίνπ πνπ δελ επηηξέπεη παξεθβάζεηο ή εμαηξέζεηο απφ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο. Τπφ 

ηελ νπζηαζηηθή ηνπ έλλνηα σζηφζν, ην πξφηαγκα ηεο ίζεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ίζεο 

αμηνπξέπεηαο απνδίδεη δηαθνξεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο ζηηο αμίεο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνληαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Ζ ινγηθή ηεο ίζεο 

αμηνπξέπεηαο ππεξβαίλεη ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ, επηβάιινληαο 

έλαο ζεβαζκφ πνπ δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ κία δηαθνξεηηθή ζχιιεςε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
687

 θαη ηεο νπζηαζηηθήο αληίιεςεο ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο. 

Με βάζε απηή ηε ινγηθή ην άξζξν 13 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνβιέπεη φηη «Καηά ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο αιηείαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ δηαζηήκαηνο, ε Έλσζε θαη ηα θξάηε 

κέιε ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηνπο ηηο απαηηήζεηο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ σο 

επαίζζεησλ φλησλ ηεξψληαο ηαπηνρξφλσο ηηο λνκνζεηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαη 

ηα έζηκα ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηα ζξεζθεπηηθά ηππηθά, ηηο πνιηηηζηηθέο 

παξαδφζεηο θαη ηελ θαηά ηφπνπο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». πσο ζεκεηψλεηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία, γηα ηελ ελ ιφγσ πξφβιεςε ιήθζεθαλ ππφςε ακθηιεγφκελεο 

πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο φπσο πρ. νη ηαπξνκαρίεο ππελζπκίδνληαο φηη νη «θχξηνη ησλ 

πλζεθψλ» παξακέλνπλ ηα θξάηε κέιε
688

. Σαπηφρξνλα, δηαθπιάζζεη ηα πνιηηηζκηθά 

δηθαηψκαηα κεηνλνηηθψλ θαη απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ, θαζψο απνηξέπεη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε απφ ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ 

ηαπηφηεηάο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, απνηξέπεηαη ε ιήςε κέηξσλ πεξηβαληνινγηθήο 

πνιηηηθήο, ηέηνηαο θχζεο πνπ ζα πεξηφξηδαλ ηνπο ηφπνπο δηακνλήο ηαμηδησηηθψλ 

θνηλνηήησλ Ρνκά, ή ηηο θπλεγεηηθέο θαη αιηεπηηθέο πξαθηηθέο κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

θαζψο κία ηέηνηα επέκβαζε, ζε αλαινγία κε ηνλ βαζκφ επέκβαζεο, ζα ηζνδπλακνχζε 

κε ηελ απνηπρία πξνζηαζίαο πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ
689

, πνπ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε σο θνηλφηεηεο δηθαίνπ θαινχληαη λα 

πξναζπίζνπλ. 
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2.2.1.6.1. Η πεξίπησζε ηεο «πνιηηηζκηθήο άκπλαο» γηα ηνλ κεηξηαζκό ηεο πνηλήο 

 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ ε πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα «ζπληαληάηαη» κε 

πνηληθέο ή αζηηθέο δηαθνξέο θαη δηαδηθαζίεο είλαη αξθεηά ακθίζεκεο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη δελ εληνπίδεηαη θάπνηα επίζεκε αλαγλψξηζε ζην νπζηαζηηθφ πνηληθφ 

δίθαην ησλ θξαηψλ ή θάπνην λνκνινγηαθά επεμεξγαζκέλν δφγκα, εληνπίδνληαη 

ππνζέζεηο φπνπ ε «πνιηηηζκηθή άκπλα» έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ην δηθαζηήξην θαη 

άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ απνξξίθζεθε πιήξσο
690

. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο αλζξσπνθηνλίαο σζηφζν ε πνιηηηζκηθή άκπλα πξνβάιιεηαη 

ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο πνηληθψλ ή αζηηθψλ δηαθνξψλ φπσο βία ζηα δψα, 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, αδηθήκαηα ζρεηηθά κε λαξθσηηθά, εκπξεζκνχο θα.
691

.  

Ο θαηεγνξνχκελνο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπλήζσο επηδεηά ηε δηθαζηηθή 

επηείθεηα αλαθεξφκελνο ζηηο επηηαγέο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ γηα ηε δηάπξαμε ηεο 

αμηφπνηλεο πξάμεσο. Μπνξεί λα ηζρπξηζζεί φηη εμαηηίαο ησλ επηηαγψλ απηψλ είρε 

άγλνηα γηα ην λφκν πνπ παξαβηάδεηαη ή εθηίκεζε εζθαικέλα ηελ εκβέιεηά ηνπ. 

Δπηπιένλ, ν πνιηηηζκηθφο θαηαλαγθαζκφο είλαη ε πην ζπρλά απνδηδφκελε αηηία. Ο 

πνιηηηζηηθφο θαηαλαγθαζκφο, ή ελαιιαθηηθά ε πνιηηηζκηθή ππαγφξεπζε, πεξηγξάθεη 

κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα πξφζσπν ελεξγεί παξάλνκα ππφ ηελ αθαηακάρεηε 

επηξξνή ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο έλα άηνκν 

αληηκεησπίδεη ην δίιιεκα ζπκκφξθσζεο κε ην λφκν θαη παξαβίαζεο κίαο 

πνιηηηζκηθήο επηηαγήο ή παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ. πρλά, νη πνιηηηζκηθέο επηηαγέο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε «ηηκή» ηνπ αηφκνπ επηθξαηνχλ, δηαθνξεηηθά ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, αλ φρη θαη δσή ηνπ
692

. Τπνζηεξίδεηαη 

φηη ε «πνιηηηζκηθή άκπλα» επηδηψθεη ηελ επαλφξζσζε ηεο πνιηηηζκηθά 

«πξνθαηεηιεκκέλεο» λνκνζεζίαο ε νπνία ηείλεη –αθνχζηα- λα επλνεί ηελ πνιηηηζκηθή 

πιεηνςεθία ελφο θξάηνπο
693

.  

Σν δήηεκα έρεη απαζρνιήζεη κεγάιε κεξίδα ηεο Ακεξηθάληθεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο, φπνπ εληνπίδνληαη ηα θπξηφηεξα λνκνινγηαθά παξαδείγκαηα. Έλα 

παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

                                                 
690

 Torry W.I., Multicultural Jurisprudence and the Cultural Defense, Journal of Legal Pluralism 44, 

ζζ. 127-161, ζει. 128. 
691

 Dundes Renteln A., The Cultural Defense, Oxford University Press, Oxford 2004, ζει. 6. 
692

 Torry W.I., φ.π., ζει. 128-129. 
693

 Merle J.C., Cultural Defense, Hate Crimes and Equality Before the Law, ethic@, Florianópolis, v.5, 

n.1, ζζ. 7-19, ζει. 8 



 207 

«πνιπηηζκηθήο άκπλαο» αθνξά ηελ πεξίπησζε «γάκνπ κε αξπαγή». ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, έλαο άληξαο ηεο θπιήο Υκνλγθ, απήγαγε κία γπλαίθα ηεο ίδηαο θπιήο σο 

κέξνπο ελφο παξαδνζηαθνχ ηειεηνπξγηθνχ γάκνπ ηεο θπιήο ησλ Υκνλγθ (zij poj 

niam)
694

. Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ν άλδξαο θαιείηαη λα αξπάμεη ηε γπλαίθα, 

λα ηελ νδεγήζεη ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη λα ηελ θξαηήζεη εθεί γηα ηξεηο 

εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ην γάκν. Ζ γπλαίθα ππνηίζεηαη φηη 

δηακαξηχξεηαη, γηα λα απνδείμεη ηελ αγλφηεηά ηεο γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε 

δηάθξηζε κεηαμχ «αιεζνχο» θαη «ςεπδνχο» αληίζηαζεο
695

. Μεηά ηελ θαηαγγειία ηνπ 

γεγνλφηνο θαη κε εκθαλή ηα πξνβιήκαηα θαηακεξηζκνχ ησλ γεγνλφησλ, ν δηθαζηήο 

απέζπξε ηηο θαηεγνξίεο απαγσγήο θαη βηαζκνχ θαη θαηεγνξνχκελνο νκνιφγεζε ηελ 

ελνρή ηνπ γηα ηελ παξάλνκε θπιάθηζε, ην κηθξφηεξν δπλαηφ αδίθεκα
696

. 

Ζ ζχλδεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ απνηειεί επίζεο ζπρλφ δήηεκα ην νπνίν ηα δηθαζηήξηα ησλ ΖΠΑ 

θαινχληαη λα επηιχζνπλ
697

. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη πξνηείλεη αξθεηνχο ηξφπνπο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ (cultural defense tests)
698

. Γηα παξάδεηγκα, κία πξνζαξκνγή ηνπ 

πξνηχπνπ ηνπ «ινγηθνχ αλζξψπνπ»
699

 (reasonable person) ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ, ην ίδην ηεθκήξην πνπ θαηέρεη ν πνιηηηζκηθά δεζπφδσλ 

πιεζπζκφο, ήηνη λα θξηζνχλ απφ ην πξφηππν ηεο ινγηθήο πνπ αλακέλεηαη λα επηδείμεη 

έλα άηνκν ζε αλάινγε θαηάζηαζε. ε θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη δεθηφ φηη έλα λνκηθφ 

ζχζηεκα κπνξεί λα παξακείλεη δίθαην θαη ζηαζεξφ, ελψ εμαθνινπζεί λα παξέρεη ηελ 
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αηηηνιφγεζε ή ηνλ κεηξηαζκφ ηεο πνηλήο ζε θξίζηκα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πνιηηηζηηθέο επηξξνέο
700

. 

Ζ «πνιηηηζκηθή άκπλα» απνηειεί αξθεηά δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζηηο ΖΠΑ, 

παξά ην γεγνλφο φηη απνξξίπηεηαη σο επίζεκν δφγκα απφ ηα δηθαζηήξηα
701

. Σα θξάηε 

ηεο Δπξψπεο θαη ηα δηθαζηήξηά ηνπο θαίλνληαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αξθεηά 

δηζηαθηηθά ζην λα ελζσκαηψζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζην νπζηαζηηθφ πνηληθφ 

ηνπο δίθαην
702

. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα παξάδεηγκα ην 1974, κία Νηγεξηαλή 

κεηέξα θαηεγνξήζεθε απφ ηηο αξρέο επεηδή, ιφγσ ηεο εζηκνηππηθήο επηηαγήο ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο Γηνξνχκπα (Yoruba), πξνρψξεζε ζε ζθαξηθηζκφ ησλ πξνζψπσλ ησλ 

ελληά εηψλ θαη δεθαηεζζάξσλ εηψλ γηψλ ηεο. Γηαπηζηψζεθε φηη ν ζθαξηθηζκφο 

απνηειεί έλα απνδεθηφ θαη ζχλεζεο κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ησλ Γηνξνχκπα, θαη φηη ε 

ληγεξηαλή θνηλφηεηα ζηε Βξεηαλία πηζαλψο δελ ήηαλ ελήκεξε φηη ε πξαθηηθή ήηαλ 

αληίζεηε κε ην αγγιηθφ δίθαην. Δπηπιένλ, ηα παηδηά ζπκκεηείραλ πξφζπκα ζηελ 

ηειεηή ελψ ν ζθαξηθηζκφο ήηαλ απίζαλν λα αθήζεη κφληκα ζεκάδηα
703

. Γεδνκέλνπ 

φηη ην θφςηκν ηνπ δέξκαηνο απνηεινχζε «πιεγή» ζχκθσλα κε ην λφκν, ε δηθαζηήο 

έδσζε εληνιή ζηνπο ελφξθνπο φηη δελ έρνπλ άιιε επηινγή απφ ην λα ηελ 

θαηαδηθάζνπλ. Χζηφζν, επεηδή ε δηθαζηήο θαηαλφεζε φηη ε Νηγεξηαλή κεηέξα δελ 

είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη παξαβίαδε ην λφκν θαη επεηδή ήηαλ ε πξψηε ππφζεζε ηνπ 

είδνπο ηεο, ε δηθαζηήο απάιιαμε ηελ θαηεγνξνπκέλε απφ νπνηαδήπνηε πνηλή, 

πξνεηδνπνηψληαο ηαπηνρξφλσο φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε απνδφζεθε ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή επηείθεηα θαη νη λφκνη ηεο ρψξαο πξέπεη λα ηεξνχληαη
704

.  

Αλακθίβνια, ε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηελ θάζε πξάμε είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επίθιεζε ηεο «πνιηηηζκηθήο άκπλαο». Ζ πεξίπησζε ησλ βηαζκψλ 

ησλ λήζσλ Πίηθαηξλ (Pitcairn Islands), βξεηαληθή εμαξηεκέλε πεξηνρή ζηνλ λφηην 

Δηξεληθφ, απνηειεί παξάδεηγκα κεδεληθήο αλνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα 

απφ ηα δηθαζηήξηα, παξά ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε ησλ θαηνίθσλ ησλ λήζσλ απφ 

ηηο Βξεηαληθέο αμίεο, δίθαην θαη λφξκεο. πγθεθξηκέλα, ζηηο λήζνπο γηα πνιιέο 

δεθαεηίεο επηθξαηνχζε κία θνπιηνχξα ζεμνπαιηθήο ειεπζεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, θνξίηζηα αθφκε θαη απφ ηελ ειηθία ησλ δψδεθα εηψλ αλακέλνληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε κεγαιχηεξνπο άληξεο. Ζ 
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ζπγθεθξηκέλε παξάδνζε ζπκπιεξσλφηαλ απφ άιιε κία παξάδνζε βνπβήο αλνρήο 

ζηηο ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο θαη θαθνπνηήζεηο. Γχν θαηεγνξίεο γηα βηαζκφ, ην 1996 

θαη ην 1997, πξνθάιεζαλ ηελ εθθίλεζε αζηπλνκηθήο έξεπλαο ζηηο λήζνπο θαη ηηο 

ζπλεπαθφινπζεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Σειηθά ην 2004 ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

(Privy Council), θαη ηα πξσηφδηθα δηθαζηήξηα, δελ απνδέρηεθαλ ηελ δηθαηνινγία ηεο 

«άγλνηαο δηθαίνπ» θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ θσδίθσλ ησλ 

λήζσλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε άλδξεο
705

.  

Ζ πεξίπησζε ησλ λήζσλ Πίηθαηξλ πξνθάιεζε έληνλε ζπδήηεζε ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα θαη ζηα ΜΜΔ αλάινγε κε ηελ ακθηιεγφκελε πξαθηηθή ηoπ «αθξσηεξηαζκνχ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ»
706

. Πεξηζζφηεξεο δηψμεηο εκθαλίζηεθαλ ζηε Γαιιία απφ φηη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα
707

. Ζ θιεηηνξηδεθηνκή θαηέιαβε ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ 

ζηε Γαιιία ην 1982, φηαλ ηα ΜΜΔ είραλ αλαθεξζεί ζε ζαλάηνπο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ εγρείξεζε. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηψμεηο γνλέσλ γηα πεξηπηψζεηο 

αθξσηεξηαζκνχ ησλ θνξψλ ηνπο έρνπλ νδεγήζεη ζε αλαζηνιή ησλ πνηλψλ
708

, 

αθνινπζψληαο ηελ πξαθηηθή ηεο απνζάξξπλζεο ηνπ εζίκνπ ρσξίο πνηλή
709

. Αιιά ην 

1993, κία κεηέξα απφ ηε Γθάκπηα θαηαδηθάζηεθε ζε έλα ρξφλν ζηε θπιαθή θαη 

ηέζζεξα ρξφληα κε αλαζηνιή
710

. Έθηνηε νη θαηεγνξνχκελνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θπιάθηζεο. Ζ «πνιηηηζκηθή άκπλα» έρεη απμεζεί σο έλα δηαθξηηφ 

επηρείξεκα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Αλ θαη δηθεγφξνη ππεξάζπηζεο ππνζηεξίδνπλ 

ηελ «άγλνηα δηθαίνπ» ησλ Αθξηθαλψλ, ηα δηθαζηήξηα βαζίδνληαη ζηελ αξρή φηη ε 

άγλνηα ηνπ λφκνπ δελ απνηειεί δηθαηνινγία
711

. 

ηελ Αγγιία, φηαλ έγηλαλ γλσζηά γεγνλφηα πιεξσκήο ηδησηψλ ηαηξψλ ζην 

Λνλδίλν απφ εχπνξεο αθξηθαληθήο θαηαγσγήο νηθνγέλεηεο, ην Κνηλνβνχιην 

ελεξγνπνίεζε ην Νφκν γηα ηελ Απαγφξεπζε ηεο Γπλαηθείαο Πεξηηνκήο ην 1985 
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(Prohibition of Female Circumcision Act of 1985)
712

. Αξθεηνί ζρνιηαζηέο ζεψξεζαλ 

ηνλ λφκν παξάηαηξν εθφζνλ ην θνηλφ πνηληθφ δίθαην θαιχπηεη απηέο ηηο ππνζέζεηο, 

ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζεί ηελ δηεμαγσγή απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζε ζθηψδε 

πεξηβάιινληα
713

. Δθηφο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, αξθεηέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη 

λφκνπο πνπ πνηληθνπνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή
714

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε 

απαγφξεπζε ηεο πξαθηηθήο απηήο απνηειεί θπξηφηεξφ παξάδεηγκα «ππεξνρήο ηνπ 

λφκνπ» θαη δηθαζηηθήο ππεξίζρπζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμίαο ηεο 

ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο έλαληη ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο
715

.  

Ζ λνκνινγία ησλ Γεξκαληθψλ δηθαζηεξίσλ παξνπζίαζε ζην κέζσ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 κία ζεκαληηθή κεηαζηξνθή αλαθνξηθά κε ηελ «πνιηηηζκηθή 

άκπλα» ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ «εγθιεκάησλ ηηκήο», δειαδή ηελ βίαηε ζπκπεξηθνξά ή 

αλζξσπνθηνλία ελφο κέινπο νηθνγέλεηαο ή κίαο θνηλσληθήο νκάδαο απφ άιια κέιε, 

πνπ νθείιεηαη ζηελ πεπνίζεζε ησλ δξαζηψλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχκαηνο είρε 

απνηέιεζκα ηελ ληξνπή ή ηελ αηίκσζε ηεο νηθνγέλεηαο ή ηελ θνηλφηεηαο. ηε 

Γεξκαλία δελ ππάξρνπλ εηδηθνί θαλφλεο δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηα εγθιήκαηα ηηκήο. 

Αλαθνξηθά κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα ην λνκηθφ δήηεκα πνπ ηέζεθε είλαη αλ νη 

πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο θαη ν ελδερφκελνο πξνζδηνξηζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο θίλεηξν βάζεο (niedriger Beweggrund). Οη πξψηεο απνθάζεηο ηνπ 

Οκνζπνλδηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο (Bundesgerichtshof) ήηαλ δηζηαθηηθέο 

ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο σο πξνζδηνξηζηηθφ ησλ θηλήηξσλ γηα 

ηελ παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ λφκνπ. Μία ζαθήο ζέζε γηα ην δήηεκα αλαθέξζεθε ζε 

απφθαζε ην 1979. Σν Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο εμήγεζε φηη ε άπνςε 

ηνπ θαζνχ ζπλδέεηαη θαη 'αλάγθε κε ην πιαίζην ελφο δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη σο 

εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ 

απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο άκπλαο απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Γεξκαλίαο ζπλεπαγφηαλ ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο πξάμεο σο «αλζξσπνθηνλία» θαη φρη «δνινθνλία». Ζ λνκνινγία 

άιιαμε ην 1994 κε απφθαζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο. Καηά 
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ην δηθαζηήξην ε αμηνιφγεζε ησλ θηλήηξσλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην λνκηθφ 

πνιηηηζκφ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, κε δεδνκέλν φηη ν 

θαηεγνξνχκελνο δηψθεηαη ζε έλα γεξκαληθφ δηθαζηήξην, θαη φρη ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο κίαο εζλνηηθήο νκάδαο. Μεηά απφ απηή ηελ απφθαζε ηα εγθιήκαηα ηηκήο 

ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα γεξκαληθά δηθαζηήξηα δνινθνλίεο
716

. 

Σν δήηεκα ησλ εγθιεκάησλ ηηκήο εηζήιζε ζην πξνζθήλην ζηελ Δπξψπε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο λα ζεκεηψζεη ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο εκθάληζεο 

θαηλφκελνπ ην 2009, πγθεθξηκέλα, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ζεκεηψλεη φηη ην 

πξφβιεκα, πξνζβάιιεη θπξίσο ηηο γπλαίθεο, πνπ είλαη ηα ζπρλφηεξα ζχκαηα ηεο, ηφζν 

ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν, εηδηθά ζηηο παηξηαξρηθέο θαη 

θνληακεληαιηζηηθέο θνηλφηεηεο θαη θνηλσλίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, δήηεζε απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηα θξάηε κέιε λα «θαηαξηίζνπλ θαη ζέζνπλ ζε 

εθαξκνγή εζληθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βίαο πνπ δηαπξάηηνληαη ζην φλνκα ηεο ιεγφκελεο ηηκήο 

εάλ δελ ην έρνπλ ήδε πξάμεη
717

. 

 

2.2.1.6.2. Η πεξίπησζε ησλ εγθιεκάησλ κίζνπο γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο πνηλήο 

 

ε αληίζεηε θαηεχζπλζε κε ηελ κε επηζήκσο αλαγλσξηζκέλε πξαθηηθή ηεο 

«πνιηηηζκηθήο άκπλαο», θαηά ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε απαιιαγή ή ε αλαγλψξηζε 

ειαθξπληηθψλ ζε πεξηπηψζεηο πνηληθψλ θαη αζηηθψλ δηαθνξψλ βαζηζκέλε ζηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ θαζνχ, ε θαηεγνξία ησλ «εγθιεκάησλ κίζνπο» (Hate 

Crimes) απνηειεί κία δηθαζηεξηαθά θαη λνκηθά αλαγλσξηζκέλε θαηεγνξία 

εγθιεκάησλ πνηληθνχ δηθαίνπ, ε νπνία εληζρχεη ηηο πνηλέο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο νη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο έρνπλ σο θίλεηξν ηελ πξνθαηάιεςε
718

. Χο «έγθιεκα 

κίζνπο» ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί έλα πνηληθφ αδίθεκα ελαληίνλ ελφο πξνζψπνπ, 
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νκάδαο πξνζψπσλ ή πεξηνπζίαο κε θίλεηξν, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηε κεξνιεςία ελφο 

δξάζηε έλαληη θπιήο, ζξεζθείαο, αλαπεξίαο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Γειαδή, έλα έγθιεκα κίζνπο δελ απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν 

αδίθεκα. Θα κπνξνχζε λα είλαη κία πξάμε εθθνβηζκνχ, απεηιψλ, πιηθψλ δεκηψλ, 

επηζέζεσλ, δνινθνλίαο, ή νπνηνδήπνηε άιιν πνηληθφ αδίθεκα. Ο φξνο «έγθιεκα 

κίζνπο» σο εθ ηνχηνπ, πεξηγξάθεη έλα είδνο ηνπ εγθιήκαηνο, αληί γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα κέζα ζε έλα πνηληθφ θψδηθα. Έλα άηνκν κπνξεί λα δηαπξάμεη 

έλα έγθιεκα κίζνπο ζε κηα ρψξα φπνπ δελ ππάξρεη εηδηθή πνηληθή θχξσζε ιφγσ ηεο 

κεξνιεςίαο ή πξνθαηάιεςε. Ο φξνο πεξηγξάθεη κία έλλνηα, θαη φρη λνκηθφ νξηζκφ. Ο 

νξηζκφο ηνπ «εγθιήκαηνο κίζνπο» δελ είλαη ηαπηφζεκνο ζε φια ηα θξάηε, σζηφζν ηα 

«εγθιήκαηα κίζνπο» πεξηιακβάλνπλ δχν βαζηθά ζηνηρεία δειαδή αθελφο ηελ 

αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο, δειαδή εάλ δελ πθίζηαηαη ην βαζηθφ 

αδίθεκα ζπλεπάγεηαη φηη δελ πθίζηαηαη έγθιεκα κίζνπο, θαη αθεηέξνπ ηελ 

ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο, δειαδή ην ζηνηρείν ηεο πξνθαηάιεςεο σο 

θίλεηξν πνπ δηαθνξνπνηεί ηα «εγθιήκαηα κίζνπο» απφ ηα θνηλά εγθιήκαηα ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν δξάζηεο επέιεμε ζθφπηκα ην ζηφρν ηνπ 

εγθιήκαηνο ιφγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ
719

. 

Ζ ζρεηηθή κε ηα εγθιήκαηα κίζνπο λνκνζεζία κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο 

κνξθέο, αιιά επξέσο, εληνπίδνληαη ηξεηο πξνζεγγίζεηο. Καηά ηελ πξψηε νξίδνληαη νη 

πξάμεηο πνπ είλαη ήδε εγθιήκαηα, σο μερσξηζηά πην ζνβαξά αδηθήκαηα αλ ην ζχκα 

είρε επηιεγεί γηα ηνλ ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε κία νκάδα. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε 

είλαη ε αχμεζε ηεο πνηλήο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαηεγνξία ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ είλαη ίδηα αλεμαξηήησο θηλήηξνπ, αιιά ην δηθαζηήξην κπνξεί ή πξέπεη 

λα επηβάιεη πςειφηεξε πνηλή ιφγσ ηνπ θηλήηξνπ, πνπ ζεσξείηαη επηβαξπληηθφο 

παξάγνληαο. Ζ ηξίηε κνξθή πεξηιακβάλεη ηε ζέζπηζε λνκνζεζίαο πνπ επηβάιιεη ηε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηα εγθιήκαηα κίζνπο ρσξίο ηε θαζηέξσζε 

πνηληθψλ αδηθεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά, ή πέξαλ ηεο αλάινγεο πνηληθήο 

λνκνζεζίαο. Ζ λνκνζεζία ησλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ αλαθνξηθά κε ηα «εγθιήκαηα 

κίζνπο» δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

νκάδσλ
720
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Ζ εδξαίσζε ηεο αληίιεςεο πσο ε μελνθνβία θαη ν ξαηζηζκφο απνηεινχλ 

«θνηλφ» δήηεκα, νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εληάζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε αξθεηά 

θξάηε κέιε, φπσο ε Γαιιία ε Ηηαιία ε Γεξκαλία θαη ε Ηζπαλία σο απνηέιεζκα ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πίεζεο θαη ηεο αλφδνπ ηεο αλεξγίαο πνπ βξήθαλ δεκφζηα έθθξαζε 

κέζσ ηνπ μελνθνβηθνχ αηζζήκαηνο, ηεο αλάδπζεο επηζεηηθψλ ξαηζηζηηθψλ νκάδσλ 

θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο θαη ε αλάπηπμε 

«δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ» απφ νκάδεο ξαηζηζηηθήο ηδενινγίαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην δήηεκα ησλ εγθιεκάησλ ξαηζηζηηθνχ κίζνπο ζην 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ελφο αληηξαηζηζηηθνχ 

πιαηζίνπ
721

.  Απφθαζε-Πιαίζην 2008/913/ΓΔ
722

, ζε ζπλέρεηα ηεο Κνηλήο Γξάζεο 

96/443/ΓΔΤ
723

, πξνβιέπεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, πνπ αθνξνχλ ηα αδηθήκαηα ξαηζηζκνχ θαη 

μελνθνβίαο. Μεηαμχ άιισλ, ε Απφθαζε-Πιαίζην πξνβιέπεη φηη «ηα θξάηε κέιε 

ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ξαηζηζηηθά θαη μελνθνβηθά 

θίλεηξα ζεσξνχληαη επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ή, ελαιιαθηηθά, φηη ηα θίλεηξα απηά 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα δηθαζηήξηα θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο»
724

. Ο ζηφρνο 

ηεο Απφθαζεο-Πιαίζην ζπλίζηαηαη ζην λα εμαζθαιηζζεί φηη ηα ξαηζηζηηθά θαη 

μελνθνβηθά αδηθήκαηα ηηκσξνχληαη ζε φια ηα θξάηε κέιε κε ηνπιάρηζηνλ ειάρηζην 

επίπεδν απνηειεζκαηηθψλ, αλαινγηθψλ θαη απνηξεπηηθψλ πνηλψλ. 

πσο θαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο, παξαηεξήζεθε κία έμαξζε 

ησλ δηαθνξψλ θαη έληνλε αθαδεκατθή θαη πνιηηηθή ζπδήηεζε γηα ην εάλ ε λνκνζεζία 

πεξί εγθιεκάησλ κίζνπο αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηηαγέο ελφο ζπληαγκαηηθνχ θξάηνπο 

δηθαίνπ. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε γεληθή πνηληθή λνκνζεζία ηηκσξεί ήδε ηε 

δεκηνγφλν ζπκπεξηθνξά, ζπλεπψο ε ελίζρπζε ηεο πνηλήο γηα ην ίδην δεκηνγφλν 

γεγνλφο, δειαδή ε απζηεξφηεξε ηηκσξία ησλ παξαβαηψλ πνπ ππνθηλνχληαη απφ 

ηζνδπλακεί κε ηηκσξία ηεο ζθέςεο. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεηαη φηη ν ραξαθηεξηζκφο 

νξηζκέλσλ εγθιεκάησλ σο «εγθιεκάησλ κίζνπο», ελδερνκέλσο λα επηθέξεη 

αληίζηξνθα απνηειέζκαηα, εθφζνλ ε αληίζηνηρε λνκνζεζία δηαηξεί ηελ θνηλσλία θαη 
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επηθέξεη ζπγθξνπζηαθέο ηάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ κέζα ζηελ 

θνηλσλία
725

. Ζ πξνζθπγή σζηφζν ζηελ «εζηθή ηνπ δηθαίνπ» παξέρεη δηαθνξεηηθή 

εξκελεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ πεξί εγθιεκάησλ κίζνπο.  

Απφ ηελ άπνςε ηνπ λνκνζέηε, ε επηδίσμε ηνπ «θξάηνπο δηθαίνπ» σο έλα 

επηζπκεηφ ηδαληθφ, δηαμηνινγεί ηελ χπαξμή ηνπ κε αλαθνξά ζηελ ππεξεζία ησλ αμηψλ 

πνπ εμππεξεηνχληαη κέζσ ηεο λνκνζεζίαο, αλ θαη δηαθξηηφ απφ απηέο
726

. Με βάζε 

απηή ηε ζπιινγηζηηθή, ε λνκνζεζία θαη νπνηαδήπνηε θξαηηθή απφθαζε πξέπεη λα 

είλαη ελαξκνληζκέλε κε αμίεο εζηθνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα θαη ε λνκηκφηεηά ηνπο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο πνπ δηαπιέθνληαη ζε κία θνηλσλία θαη ζε έλα 

πιέγκα ηδενινγηθψλ πξνηχπσλ. Έηζη, ν δηθαηνθξαηηθφο ιφγνο παξάγεηαη αθελφο ζε 

κία ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο αθελφο, θαη ζε κία ζρέζε κε ην ζθνπφ θαη ηηο 

εμππεξεηνχκελεο αμίεο θαη εγθαζηζηά σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ θξαηηθψλ 

απνθάζεσλ ηε ζπλάθεηα ηνπ κέζνπ κε ην ζθνπφ, θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

απνθάζεσλ κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο έλλνκεο ηάμεο
727

. 

Ζ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ βηαηνπξαγηψλ κε ξαηζηζηηθφ θίλεηξν, 

αλαθνξηθά κε ηνλ ζθνπφ έγθεηηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ 

έλαληη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ηεο νπνίαο είλαη ζχκαηα. Ο αληίθηππνο ησλ εγθιεκάησλ 

κίζνπο κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ εγθιεκάησλ ρσξίο 

θίλεηξν πξνθαηάιεςεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηα ίδηα ηα ζχκαηα, ηα 

άηνκα κε ηα νπνία ζπλδένληαη αιιά θαη κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ζ κεγαιχηεξε 

επίδξαζε είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα εγθιήκαηα κίζνπο 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ηα ίδηα ηα εγθιήκαηα 

πνπ δηαπξάηηνληαη ρσξίο θίλεηξν πξνθαηάιεςε. Οη επηπηψζεηο ησλ εγθιεκάησλ 

κίζνπο εληνπίδνληαη ζε ηξία επίπεδα: 1. ε αηνκηθφ επίπεδν, ηα εγθιήκαηα κίζνπο 

απνηεινχλ μεθάζαξε δηάθξηζε ελαληίνλ αηφκσλ θαη παξαβηάδνπλ ηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηά ηνπο. 2. ε νκαδηθφ επίπεδν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαινχλ 

δηαθξίζεηο θαη λα ζπείξνπλ ηνλ θφβν θαη ηνλ εθθνβηζκφ, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ. 3.  ε θνηλσληθφ επίπεδν, ηα εγθιήκαηα κίζνπο 

εληζρχνπλ ηηο δηαθξίζεηο, κεηαβάινπλ ηα φξηα πνπ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο ηδέεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο αηνκηθήο 
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απηνλνκίαο θαη ηεο πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο
728

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εγθιήκαηα 

κίζνπο πξνθαινχλ ζπρλά ζηα ζχκαηα θφβν ησλ κειινληηθψλ επηζέζεσλ θαη ηεο 

απμεκέλεο βίαο. Ο θφβνο απηφο πξνέξρεηαη απφ ηελ απφξξηςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

ζπκάησλ. Δπηπιένλ, ηα εγθιήκαηα κίζνπο ζηέιλνπλ ην κήλπκα φηη ηα ζχκαηα δελ 

απνηεινχλ έλα απνδεθηφ κέξνο ηεο θνηλσλίαο ιφγσ ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. Οη επηπηψζεηο είλαη παξφκνηεο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ 

ζχκαηνο θαη γηα άιινπο πνπ κνηξάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήηαλ ην αληηθείκελν 

ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηνπ κίζνπο πίζσ απφ ηελ επίζεζε. Σέινο, φηαλ ηα εγθιήκαηα 

κίζνπο δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά θαη δησρζεί απνηειεζκαηηθά, ελζαξξχλεηαη 

παξφκνηα παξαβαηηθφηεηα θαη αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο βίαο. Χο απνηέιεζκα 

ράλεηαη ε εκπηζηνζχλε ζην θξάηνο δηθαίνπ θαη ζηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ απφ ηηο 

πνιηηηζκηθέο κεηνςεθείεο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ πεξηζσξηνπνίεζε. ηηο 

ρεηξφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα εγθιήκαηα κίζνπο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επηζέζεηο 

αληηπνίλσλ, δεκηνπξγψληαο έλα θαχιν θχθιν ηεο βίαο θαη δηαζαιεχνληαο ηε δεκφζηα 

ηάμε
729

.  

Αλαθνξηθά κε ηηο εμππεξεηνχκελεο αμίεο, ε λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ εγθιεκάησλ κίζνπο αληαπνθξίλεηαη ζην θνηλσληθφ αίηεκα γηα ίζε αμηνπξέπεηα, 

ίζεο εζηθήο θαη ίζεο θνηλσληθήο αμίαο. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ έρεη ππνγξακκίζεη φηη ε ξαηζηζηηθή βία απνηειεί ηδηαίηεξε πξνζβνιή ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη, ελφςεη ησλ επηθίλδπλσλ ζπλεπεηψλ ηεο, απαηηεί απφ ηηο 

αξρέο επαγξχπλεζε θαη ηζρπξή απάληεζε. Γηα απηφ ην ιφγν νη αξρέο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη 

ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο, εληζρχνληαο έηζη ην δεκνθξαηηθφ φξακα κηαο θνηλσλίαο ζηελ 

νπνία ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ γίλεηαη αληηιεπηή σο απεηιή αιιά σο πεγή πινχηνπ
730

. 

Καηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ην άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη ππνρξεψλεη ηα θξάηε κέιε λα 

θαηαζηήζνπλ νξαηά ηα ξαηζηζηηθά θίλεηξα εγθιεκάησλ κε ηελ αλάδεημε θαη ηελ 

ζνβαξφηεξε ηηκσξία ηνπο. Δπηπιένλ θαηά ην Γηθαζηήξην φηαλ ε επίζεζε ελέρεη 

ξαηζηζηηθά θίλεηξα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε έξεπλα λα ιακβάλεη ρψξα κε ζζέλνο 
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θαη ακεξνιεςία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε λα επηβεβαηψζεη εθ λένπ ηε ζπλερή 

θαηαδίθε απφ ηελ θνηλσλία ηνπ ξαηζηζκνχ θαη λα δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ 

κεηνλνηήησλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αξρψλ λα ηνπο πξνζηαηεχζεη απφ ηελ απεηιή ηεο 

ξαηζηζηηθήο βίαο
731

.  

ηελ ππφζεζε Vona v Hungary, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηάρζεθε αλνηθηά ελάληηα ζην ξαηζηζκφ θαη ην κίζνο, θξίλνληαο φηη, αλ 

νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο ζσκαηείνπ αλέξρνληαη ζε επξχ ξαηζηζηηθφ εθθνβηζκφ κίααο 

νκάδαο, ηφηε ε έλσζε κπνξεί λα απαγνξεπζεί λνκίκσο ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ε 

Δπξσπατθή ζχκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Ζ απφθαζε είλαη ε πξψηε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην απνθάλζεθε ζρεηηθά κε ηε δηάιπζε κίαο 

έλσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο χκβαζεο. ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ην 

Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ε δηάιπζε ηεο έλσζεο «Οπγγξηθή Φξνπξά» (Magyar 

Gárda) απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα απνηειεί έλαλ λφκηκν πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ πξνζθεχγνληα δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 11 ηεο χκβαζεο. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη 

νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο έλσζεο, πεξηειάκβαλαλ κία ζεηξά απφ παξαζηξαηησηηθά  

ζπιιαιεηήξηα ζε πνιιά ρσξηά κε κεγάιν πνζνζηφ πιεζπζκνχ Ρνκά ζε νιφθιεξε 

ηελ Οπγγαξία θαη ηελ ππεξάζπηζε ξαηζηζηηθψλ πνιηηηθψλ. πλεπψο, ην Γηθαζηήξην 

έθξηλε φηη νη νπγγξηθέο αξρέο είραλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο έλσζεο. Γειαδή, θαηά ην 

Γηθαζηήξην ην θξάηνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη κέηξα πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 

ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ζην κέηξν πνπ ηα κέηξα είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

απνηξέςνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ αληηπξνζσπεχεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο κία 

κεγάιεο θιίκαθαο ηαθηηθή εθθνβηζκνχ. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην αλέθεξε ξεηά φηη 

έλα θξάηνο δελ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πεξηκέλεη κέρξη έλα πνιηηηθφ θίλεκα λα 

αλαιάβεη δξάζε γηα λα ππνλνκεχζεη ηε δεκνθξαηία, ή λα πξνζθχγεη ζηε βία, πξηλ 

παξεκβαίλεη. Δηδηθφηεξα, έθξηλε φηη ηα θξάηε έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ 

πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκνθξαηίαο, εάλ εληνπίδνπλ κία αξθεηά 

επηθείκελε απεηιή πνπ ζίγεη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, φπσο ηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο 

ησλ Ρνκά, ππνλνκεχεη ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία.  Μία απφ απηέο ηηο αμίεο είλαη ε ζπκβίσζε ησλ 

κειψλ ηεο θνηλσλίαο ρσξίο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, ρσξίο ηελ νπνία κία δεκνθξαηηθή 
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θνηλσλία είλαη αδηαλφεηε
732

. Σέινο, θαηά ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ε βία πνπ ππνθηλείηαη ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ηνπ ζχκαηνο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εγθιεκάησλ κίζνπο
733

. 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε δηηηή 

ζρέζε ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κε απηήλ ηεο αμίαο ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ. Αθελφο ην θξάηνο δηθαίνπ, σο «ππεξ-αμία» απνηειεί ην ζεκαηνθχιαθα ησλ 

εξγαιείσλ ηεο αλνρήο θαη ηεο εχινγεο πξνζαξκνγήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Γειαδή, 

πξνζδηνξίδεη ιεηηνπξγηθά ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο λνκηθέο εγγπήζεηο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ θξαηηθή απζαηξεζία θαη ηελ θαηαρξεζηηθή επέκβαζε ηεο 

πιεηνςεθηθήο θνπιηνχξαο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ ή κίαο 

πνιηηηζκηθήο κεηνςεθίαο, νδεγψληαο ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ. Αθεηέξνπ, ην θξάηνο δηθαίνπ σο «πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα» 

θαη ζχλνιν ζπκβφισλ θαη αμηψλ πνπ ζέηεη ηνλ λφκν άλσ νπνηαζδήπνηε 

θνπιηνχξαο
734

, παξέρεη ηα εξκελεπηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο 

αλνρήο, δηακνξθψλνληαο ηελ θνηλή πνιηηηθή θνπιηνχξα κίαο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ν 

θάζε πνιίηεο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί
735

.  

 

2.2.1.7. Πινπξαιηζκόο θαη αλνρή σο αμίεο ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο 

 

Οη έλλνηεο ηεο αλνρήο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεχηεξε 

πξφηαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έλλνηα ηεο πνιπκνξθίαο θαη ηεο εηεξφηεηαο. πρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία νη έλλνηεο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πινπξαιηζκνχ ηαπηίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα ν «λνκηθφο πινπξαιηζκφο» ππνδειψλεη 
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ηελ χπαξμε πνιιψλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, κία 

θαηάζηαζε πνπ εληνπίδεηαη θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
736

. 

ηελ πνιηηηθή επηζηήκε, ε έλλνηα ηνπ πινπξαιηζκνχ απνηειεί κία 

θαηεπζπληήξηα αξρή πνπ επηηξέπεη ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, πεπνηζήζεσλ θαη ηξφπσλ δσήο ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Ζ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ ζπκθεξφλησλ απνηειεί ηε βάζε γηα κία 

δεκνθξαηηθή ηζνξξνπία
737

. Γηα απηφλ ην ιφγν, νη ζεσξεηηθνί ηνπ πινπξαιηζκνχ 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηνπιάρηζηνλ δχν θφκκαηα
738

. 

Έλα πινπξαιηζηηθφ ζχζηεκα αλαγλσξίδεη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο λα πξνζαξκφζνπλ 

ηηο δηαθνξέο ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηεμάγνληαη κε 

θαιή πίζηε, δειαδή ζην πιαίζην κίαο «δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο». Χζηφζν, ε 

απαξαίηεηε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδεη αδηθαηνιφγεηα ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη ηα άηνκα κέζα ζηελ θνηλσλία 

ζηηο αμηαθέο ηνπο απνθάζεηο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε 

απνθάζεηο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ξπζκηζηνχλ εληφο ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ζα πξέπεη 

λα επαθίεληαη ζηηο ππφ-νκάδεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηα κεκνλσκέλα άηνκα έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ν κέγηζηνο δπλαηφο βαζκφο ηεο ειεπζεξίαο
739

. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαδχζεθε ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκηθνχ ή θαη 

«αμηαθνχ πινπξαιηζκνχ», σο πξνέθηαζε ηεο γεληθφηεξεο έλλνηαο. Ο αμηαθφο 

πινπξαιηζκφο εθθηλεί απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

αμηψλ θαη αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ δχλαληαη λα επηβιεζνχλ 
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 Βι. ζρεηηθά Meerschaut K., Gutwirth S., Legal pluralism and Islam in the scales of the European 

Court of Human Rights: the limits of categrorical balancing, εηο Brems E., Conflicts between 

fundamental rights, Intersentia, Antwerp 2008, ζζ. 431- 465. Βι. θαη Refah Partisi (Prosperity Party) 

and Others v.Turkey, Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 θαη 41344/98, 13 February 

2003. 
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 Μία πνιπαξρία, δειαδή κία θαηάζηαζε αλνηθηνχ αληαγσληζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθινγηθήο 

ππνζηήξημεο ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ, δηαζθαιίδεη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο θάζε νκάδαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο ζρεηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ απηψλ. 
738

 Βι. πεξηζζφηεξα, Held D., Models of Democracy, 3rd Edition, Polity, Cambridge 2006. 
739

 Καηά ηελ θιαζζηθή ζεψξεζε ηνπ πινπξαιηζκνχ, ε δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζην πιαίζην ησλ θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ, σζηφζν έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κε θπβεξλεηηθψλ 

νκάδσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπ δηαζέζηκνχο ζε απηνχο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ επηξξνή ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 
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απφ ηα θέληξα εμνπζίαο θαη ζηελ δπλαηφηεηα ή ειεπζεξία ησλ αηφκσλ λα δξνπλ 

ζχκθσλα κε ην αμηαθφ ζχζηεκα πνπ πξεζβεχνπλ
740

. 

Ο πινπξαιηζκφο απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηε ζεσξεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιπκνξθίαο, αιιά αλαπηχζζεηαη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πξνψζεζήο ηεο. Καηά ηνπο πινπξαιηζηέο νη δηαθνξεηηθέο 

αμίεο θαη νη ηαπηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ, λα κνηξαζηνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ 

αθφκα θαη αλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ κεηξήζηκεο «κεηαβιεηέο». Δθφζνλ ν 

πινπξαιηζκφο βαζίδεηαη ζηελ ζηαζεξά πσο θακία πξννπηηθή δελ κπνξεί λα 

δηεθδηθήζεη επηζηεκνινγηθή, εζηθή ή ινγηθή απζεληία, ζηφρνο ηεο πινπξαιηζηηθήο 

ζεσξίαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο θάζε πξννπηηθήο θαη ηνλ ηξφπν 

«ζπκβηβαζκνχ» κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαη αληηθξνπφκελσλ αμηαθψλ απφςεσλ 

εληφο ηεο δεκνθξαηηθήο πξαθηηθήο
741

. 

Ηδαληθά, νη ζπκκεηέρνληεο ζε κία πινπξαιηζηηθή θνηλσλία δελ 

αληηιακβάλνληαη ηνπο άιινπο σο αδαείο ή θνληακεληαιηζηηθά ηπθισκέλνπο αιιά σο 

ζπκπνιίηεο κε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. Ζ ζχγθξνπζε κε βάζε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα είλαη εππξφζδεθηε σο έλα πνιχηηκν θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο
742

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν πνιηηηζκηθφο δηάινγνο 

απνηειεί ην θεληξηθφ θαζήθνλ ηεο πινπξαιηζηηθήο πνιηηηθήο, πνπ απαηηεί ηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο έζνπο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ πνπ ζα εληζρχζεη ηελ θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ αηνκηθή πνιηηηζκηθή θαηαβνιή ηνπ αηφκνπ θαη κία αλεθηηθή θαη 

θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο άιινπο
743

. 
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Handbook of Political Theory (Oxford Handbooks of Political Science), Oxford University Press, 

Oxford 2006, ζζ. 142-160, ζει. 149. 
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 Galston W., Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and 

Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2002, ζει. 90-91, φπσο αλαθέξεηαη ζε Schlosberg 

D., φ.π., ζει. 149. 
743

 Tully J., Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge University 

Press, Cambridge 1995, ζει. 207. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε «ζπγθξνπζηαθή ζπλαίλεζε» ή αγσληζκφο 

(agonism) πνπ πξνηάζζεηαη απφ ηελ πινπξαιηζηηθή ζεσξία, ακθηζβεηείηαη απφ κεγάιν κέξνο ηεο 
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ζηελ ελίζρπζε ηεο κηζαιινδνμίαο. πλεπψο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ ζεζκψλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ εμεχξεζε θνηλψλ ιχζεσλ. Ζ 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ έθθξαζε θαη 

ηελ «ζχκπιεμε» ησλ πνιηηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Τπφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, ν πινπξαιηζκφο 

αθνξά ην ζεζκηθφ δεκνθξαηηθφ ζρεδηαζκφ, ζπγθεθξηκέλα ηελ «δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία» πνπ 

παξέρεη ηηο εγγπήζεηο ζεβαζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ησλ πνιηηψλ. Ο αγσληζκφο είλαη ε 
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Ζ ζεσξία ηνπ πινπξαιηζκνχ θαηαλνεί ηνλ απηνζεβαζκφ θαη ηελ αμηνπξέπεηα 

πνπ επηθέξεη ε πνιπκνξθία ζηα κέιε κίαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο θαη αλαγλσξίδεη ηνλ 

εκπινπηηζκφ πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο επξχηεξεο θνπιηνχξεο. πλεπψο, ν 

πινπξαιηζκφο ζε έλα θηιειεχζεξν πιαίζην ζεκαίλεη θαη‘ ειάρηζην ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο γηα ηηο πνιηηηζκηθέο νκάδεο λα αζθνχλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο εζηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε απην-δηάζεζε/θπξηαξρία 

(sovereignty) γηα λα πξαγκαησζεί απηή ε ειεπζεξία. Οπζηαζηηθά απηφ ζεκαίλεη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο πινπξαιηζηηθήο επηζηεκνινγηθήο βάζεο θαη ηεο νληνινγηθήο 

απνηίκεζεο ηεο εηεξφηεηαο εληφο ησλ ζεζκψλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ έθθξαζε 

απηήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεδίν
744

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη αλαγλσξίζεη 

φηη ν πινπξαιηζκφο βαζίδεηαη ζηελ «πξαγκαηηθή αλαγλψξηζε θαη ην ζεβαζκφ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηε δπλακηθή ησλ πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ, ησλ εζλνηηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ, ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ησλ θαιιηηερληθψλ, 

ινγνηερληθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηδεψλ θαη ηηο ελλνηψλ», θαη φηη «ε αξκνληθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο»
745

. 

                                                                                                                                            
πνιηηηθή ζεσξία πνπ ηνλίδεη ηηο δπλεηηθά ζεηηθέο πηπρέο νξηζκέλσλ (αιιά φρη φισλ) ησλ κνξθψλ 

πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Απνδέρεηαη ηελ κνληκφηεηα ηέηνησλ ζπγθξνχζεσλ θαη αλαδεηά ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα δηνρεηεπζνχλ ζεηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, νη αγσληζηέο θαηαπηάλνληαη ζπρλά 

κε δεηήκαηα δεκνθξαηίαο. Βι.
 
Wenman, M., Agonistic pluralism and three archetypal forms of 

politics, Contemporary Political Theory 2,2003, ζζ. 165-186. Βι. Raz J, The Morality of Freedom, 

Oxford University Press, Oxford 1986, ζει. 401. Βι. Deveaux M., Agonism and Pluralism, Philosophy 

and Social Criticism, 25, 1999, ζζ. 1-22, φπσο αλαθέξεηαη ζε Schlosberg D., φ.π., ζει. 151-152. 

Αλαθνξηθά κε ηηο θεληξηθέο αμίεο πνπ πξεζβεχεη ε πνιηηηθή ζεσξία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, δειαδή ηηο 

αμίεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο, νη ζεσξεηηθνί ηνπ πινπξαιηζκνχ επηρεηξνχλ λα ζπλελψζνπλ 

ηα δχν ξεχκαηα, ππνζηεξίδνληαο φηη νη αμίεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο κπνξνχλ αλ 

εθπιεξσζνχλ κφλν ζε πινπξαιηζηηθά πεξηβάιινληα θαζψο ε απηνλνκία πξνυπνζέηεη ζεηξά απφ 

αληηθξνπφκελεο εθηηκήζεηο. πλεπψο, ν πινπξαιηζκφο απνηειεί ην επλντθφηεξν πιαίζην γηα ηελ 

πξαγκάησζε ησλ θηιειεχζεξσλ αμηψλ δηφηη αλαγλσξίδεη ηελ αδπλακία κεηξήζεψο ηνπο αιιά θαη ηελ 

«αληηπαιφηεηά» ηνπο. Απηή ε ειεπζεξία θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ απηφ-πξνζδηνξηζκνχ ζε κία 

πινπξαιηζηηθή θνηλσλία δελ αθνξά κφλν ηα άηνκα αιιά θαη γηα ηηο νκάδεο αηφκσλ. Schlosberg D., 

φ.π., ζει. 156-157. 
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 Tully J., φ.π., φπσο αλαθέξεηαη ζε Schlosberg D., φ.π., ζει. 157. 
745

 Gorzelik and Others v. Poland, Application no. 44158/98, 17 February 2004. Σν πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο απφ πνιχ λσξίο αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ δειαδή ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αλαιακβάλνληαο αξθεηέο πξσηνβνπιίεο θαη πηνζεηψληαο 

ζεκαληηθά εξγαιεία, φπσο ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηνλ Πνιηηηζκφ ηνπ 1954, ηελ Δπξσπατθή 
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Γηαιφγνπ ηνπ 2005. Βι. πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Council of Europe Ministers of Foreign Affairs, 

White Paper on Intercultural Dialogue, Strasbourg 2008. 
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ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ 

δηαιφγνπ απνηέιεζε ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα, θπξίσο κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο 

πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη. Ηδηαίηεξε έκθαζε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ 

δηαιφγνπ απνδφζεθε ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ έγθεηηαη θπξίσο ζηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

θαη ηεο πνιπγισζζίαο θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ πνιηηψλ, επηδηψθνληαο ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε κε 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο «δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο» πξνθεηκέλνπ λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε απφδνζή ηνπ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο επξσπατθήο 

πνηθηινκνξθίαο πνπ βηψλεη. Ζ «δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα»
746

 αλαθέξεηαη ζηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο επηξξνέο θαη ηα θίλεηξα πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα 

πξνζαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα δηαπνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα
747

. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη αλαιάβεη αλάινγεο πξσηνβνπιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ησλ ΜΜΔ. 

Οη δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε απμεκέλε 

θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ νδήγεζαλ ζηε δηαπίζησζε φηη είλαη αλαγθαία ε παξνρή 

ησλ κέζσλ γηα δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη δηάινγν κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρπζεί ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη λα αληηκεησπηζζεί ε 

πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ε 

ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ηαπηνηήησλ θαη πεπνηζήζεσλ θαη ζηελ 

θχξεμε ηνπ έηνπο 2008 σο έηνπο Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ. ηελ Απφθαζε ζρεηηθά 

κε ην Δπξσπατθφ Έηνο Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ δειψλεηαη φηη ν δηαπνιηηηζκηθφο 

δηάινγνο ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

Έλσζεο, 1. κε ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο ηεο 

Δπξψπεο, ηε βειηίσζε ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηελ ελζάξξπλζε κηαο ελεξγνχ 

επξσπατθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ε νπνία είλαη αλνηθηή ζηνλ θφζκν θαη βαζίδεηαη 

ζηηο θνηλέο αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2. κε ηε ζπκβνιή ζηελ εμαζθάιηζε ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κεηαμχ άιισλ 

θαη κε ηελ αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 
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 Δπηζεκαίλεηαη ε ακθηζεκία θαη ε πιεζψξα φξσλ θαη νξηζκψλ πνπ ηζρχνπλ θαη ζπρλά πξνθαινχλ 

ζχγρπζε ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. ε δηεζλέο επίπεδν ν φξνο ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο» 
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νηθνλνκία ηεο γλψζεο ρξεηάδεηαη πξφζσπα ηθαλά λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο 

θαη λα απνθνκίδνπλ φθεινο απφ φιεο ηηο πηζαλέο πεγέο θαηλνηνκίαο, έηζη ψζηε λα 

απμάλεηαη ε επεκεξία, 3. κε ηελ έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή θαη ηελ παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε ηεο αλαλεσκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε ηελ 

ηφλσζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη δεκηνπξγηθήο νηθνλνκίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, σο 

παξάγνληα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, 4.  κε ηε 

ζηήξημε ηεο δέζκεπζεο ηεο Έλσζεο ππέξ ηεο αιιειεγγχεο, ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη κεγαιχηεξεο ζπλνρήο φζνλ αθνξά ην ζεβαζκφ ησλ θνηλψλ αμηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη 5. δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηε θσλή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα αθνχγεηαη θαιχηεξα ζηνλ θφζκν θαη λα ζπλάπηεη απνηειεζκαηηθέο 

ζπκπξάμεηο κε ηηο ρψξεο ηεο γεηηνλίαο ηεο, επεθηείλνληαο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

δψλε ζηαζεξφηεηαο θαη δεκνθξαηίαο θαη θνηλήο επεκεξίαο πέξα απφ ηελ Έλσζε, θαη 

επεξεάδνληαο σο εθ ηνχηνπ ζεηηθά ηελ επεκεξία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ θαη φισλ φζσλ δνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
748

. 

ηφρνη ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ ήηαλ κεηαμχ άιισλ 

ε πξναγσγή ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ σο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία φινη φζνη 

δνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αληεπεμέξρνληαη ζε έλα πην αλνηθηφ αιιά θαη πην πνιχπινθν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

ε επαηζζεηνπνίεζε φισλ φζσλ δνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηδίσο ησλ λέσλ, ζηε 

ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ελεξγνχ επξσπατθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε πνπ είλαη αλνηθηή 

ζηνλ θφζκν θαη ζέβεηαη ηελ πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία θαη ε πξνβνιή ηεο ζπκβνιήο 

ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ θαη κνξθψλ έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο, 

ζηελ θιεξνλνκηά θαη ζηνπο ηξφπνπο δσήο ησλ θξαηψλ κειψλ
749

. 

Ο δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο απνηειεί ζεκαληηθή δηάζηαζε αξθεηψλ πνιηηηθψλ 

θαη λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο λενιαίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ, ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, ηεο 
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πνιηηηθήο αζχινπ θαη ηεο έληαμεο κεηαλαζηψλ, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηεο νπηηθναθνπζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο έξεπλαο
750

. 

ηε Γήισζε ηεο UNESCO γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ην 2001, ν 

πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο νξίδεηαη σο ε «εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ νκάδσλ κε πνιιαπιέο, πνηθίιεο θαη 

δπλακηθέο πνιηηηζηηθέο ηαπηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπλππάξμνπλ. Οη  

πνιηηηθέο γηα ηελ έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ εγγπήζεηο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο δσηηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο εηξήλεο. 

Έηζη, ν πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο απνηειεί ηελ πνιηηηθή έθθξαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο. Αδηαρψξηζηνο απφ έλα 

δεκνθξαηηθφ πιαίζην, ν πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο ζπκβάιεη ζηηο πνιηηηζκηθέο 

αληαιιαγέο θαη ζηελ άλζεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζηεξίδνπλ ηε δεκφζηα 

δσή»
751

. Γειαδή, ε απνδνρή ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ ζπλεπάγεηαη ηελ 

εθαξκνγή κίαο επξείαο πνιηηηθήο γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, κε ηηο 

απαξαίηεηεο, επνηθνδνκεηηθέο λνκηθέο πξνζαξκνγέο. 

Ζ εηξεληθή ζπλχπαξμε θαη ε ζηαζεξφηεηα ζε κία πινπξαιηζηηθή θνηλσλία 

βαζίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε βάζε ηεο 

θνηλσληθήο «αξεηήο» θαη ηεο θαηεπζπληήξηαο αξρήο ηεο αλνρήο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, 

ε «αλνρή» απνηειεί ηε βάζε αιιά θαη ην κέζν ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο
752

. 

Χο έλλνηα ε αλνρή (ή αλεθηηθφηεηα) εκπεξηέρεη πνιιαπιά θαη ζπρλά 

αληηθαηηθά λνήκαηα, ελψ εληνπίδεηαη πινχζηα εξεπλεηηθή παξάδνζε ζηε δπηηθή 

πνιηηηθή θηινζνθία, αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ θηινζνθηθψλ απνρξψζεσλ ηεο 

έλλνηαο, ηελ έθηαζε θαη ηα φξηά ηεο ζηηο θνηλσλίεο. Ο ηξφπνο θαηαλφεζήο ηεο έρεη 

κεηαβιεζεί ζην δπηηθφ θφζκν ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο
753

. Ζ βηβιηνγξαθία ηεο 
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 Βι. γηα παξάδεηγκα European Commission, Education and Culture DG, Intercultural Dialogue-

Support through EU Programmes, Office for Official Publications of the European Communities, 
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 Γήισζε ηεο UNESCO γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ην 2001, άξζξν 3. 
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 Shah J., Toleration as a Means in Multiculturalism, International Journal of Business and Social 

Science, Vol. 3, No. 24, 2012, ζζ. 160-172, ζει. 161, θαη Galleoti A.E., Identity, Difference, 

Toleration, εηο Dryzek J.S., Honig B., Phillips A. (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, 

Oxford University Press, Oxford 2006, ζζ. 564-580, ζει. 564. 
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 Αλαθνξηθά κε ηνλ θνξέα ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ην ππνθείκελν ηεο αλνρήο δηαθξίλνληαη δχν 

πξννπηηθέο: ε πξψηε πξννπηηθή αθνξά κία θάζεηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηνπ, θαζψο θαη ησλ δηάθνξσλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, πξαθηηθψλ θαη ηξφπσλ δσήο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Ζ δεχηεξε πξννπηηθή ππνζηεξίδεη φηη ε αλνρή γίλεηαη 

θαηαλνεηή σο κία νξηδφληηα ζρέζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηε δεκφζηα ηαπηφηεηά ηνπο. 
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δηεζλνχο πνιηηηθήο θηινζνθίαο αλαγλσξίδεη ηξεηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή θαη αθαδεκατθή ζπδήηεζε ηεο αλνρήο. Ζ πξψηε μεθίλεζε σο κία 

αηηηνινγεκέλε απάληεζε ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ θπξίσο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ θηλήηξσλ
754

. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο ζπδήηεζεο 

επηθεληξψζεθε ζηελ αλαγσγή ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηεο ζξεζθείαο 

γεληθφηεξα, ζε έλα ηδησηηθφ θαη φρη δεκφζην ζέκα, θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο θξαηηθήο 

«νπδεηεξφηεηαο»
755

. Ζ νπδεηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ 

απνηειεί κφλν κία θαηεπζπληήξηα αξρή ηεο δεκφζηαο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηψλ, ησλ 

νπνίσλ νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο ζα πξέπεη λα αγλννχληαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, αιιά ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ «θηιειεχζεξσλ» ζεζκψλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα εγθαζηδξπζεί αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε πνιηηηζκηθή ή εζηθή 

                                                                                                                                            
Williams M., Waldron J., Introduction εηο Williams M., Waldron J. (eds.), Toleration and its Limits, 

Nomos XLVIII, New York University Press, London, New York 2008, ζζ. 1-27, ζει. 4-5. Αλ θαη ε 

ππεξνρή ησλ επηρεηξεκάησλ γηα ηε ζξεζθεπηηθή αλνρή κπνξεί λα απνδνζεί ζε ιφγνπο «ζχλεζεο θαη 

πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ», θαη φρη ζε αμηαθέο αληηιήςεηο, ε αλνρή ππνζηεξίρζεθε κε δχν θχξηνπο 

ζπιινγηζηηθνχο άμνλεο, ηνλ ζθεπηηθηζηηθφ θαη ηνλ θνζκηθφ, ππνλνκεχνληαο ην πεξηερφκελν ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλχπαξμε, πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ δέθαην έθην θαη δέθαην έβδνκν αηψλα, σο απάληεζε ζηελ Πξνηεζηαληηθή 

Μεηαξξχζκηζε θαη ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο πνιέκνπο. Ξεθίλεζε σο απάληεζε ζηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ ρξηζηηαληθψλ δνγκάησλ θαη ζηε δίσμε ηεο καγείαο θαη ησλ αηξέζεσλ. ην δέθαην έθην θαη δέθαην 

έβδνκν αηψλα, ζπγγξαθείο φπσο ν Γάιινο δηαλννχκελνο Michel de Montaigne ακθηζβήηεζαλ ηελ 

εζηθή ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηψμεσλ κε επηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλνρή. McKinnon C., 

Castiglione D., Introduction, εηο McKinnon C., Castiglione D. (eds.), The Culture of Toleration in 

Diverse Societies: Reasonable Tolerance, Manchester University Press, Manchester 2003, ζζ. 1-9, ζει. 

2. Triantafyllidou A., Addressing Cultural, Ethnic and Religious. Diversity Challenges in Europe, A 

Comparative Overview of 15 European Countries, ACCEPT Pluralism, Published by the European 

University Institute 2012, ζει. 30, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_21233_187704397.pdf 
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 Αλ θαη ε ππεξνρή ησλ επηρεηξεκάησλ γηα ηε ζξεζθεπηηθή αλνρή κπνξεί λα απνδνζεί ζε ιφγνπο 

«ζχλεζεο θαη πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ», θαη φρη ζε αμηαθέο αληηιήςεηο, ε αλνρή ππνζηεξίρζεθε κε δχν 

θχξηνπο ζπιινγηζηηθνχο άμνλεο, ηνλ ζθεπηηθηζηηθφ θαη ηνλ θνζκηθφ, ππνλνκεχνληαο ην πεξηερφκελν 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλχπαξμε, πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ δέθαην έθην θαη δέθαην έβδνκν αηψλα, σο απάληεζε ζηελ Πξνηεζηαληηθή 

Μεηαξξχζκηζε θαη ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο πνιέκνπο. Ξεθίλεζε σο απάληεζε ζηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ ρξηζηηαληθψλ δνγκάησλ θαη ζηε δίσμε ηεο καγείαο θαη ησλ αηξέζεσλ. ην δέθαην έθην θαη δέθαην 

έβδνκν αηψλα, ζπγγξαθείο φπσο ν Γάιινο δηαλννχκελνο Michel de Montaigne ακθηζβήηεζαλ ηελ 

εζηθή ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηψμεσλ κε επηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλνρή. McKinnon C., 

Castiglione D., Introduction, εηο McKinnon C., Castiglione D. (eds.), The Culture of Toleration in 

Diverse Societies: Reasonable Tolerance, Manchester University Press, Manchester 2003, ζζ. 1-9, ζει. 

2. Triantafyllidou A., Addressing Cultural, Ethnic and Religious. Diversity Challenges in Europe, A 

Comparative Overview of 15 European Countries, ACCEPT Pluralism, Published by the European 

University Institute 2012, ζει. 30, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
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 Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ θξάηνπο, ή ηνπ αηφκνπ θαη ηεο δεκφζηαο δσήο, απνηέιεζε 
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θαηαβνιή
756

. Ζ ηξίηε πεξίνδνο ζθέςεο αλαδχζεθε απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζχγρπζεο 

ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ζε δεκφζην έιεγρν. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ απνηειεί ε απνδνρή ηνπ πινπξαιηζκνχ κίαο θνηλσλίαο σο 

δεδνκέλνπ
757

. 

Γηαθξίλνληαη ηέζζεξηο αληηιήςεηο ηεο αλνρήο πνπ ζπλππάξρνπλ ζε κία 

θνηλσλία: Πξψηνλ ε αλνρή σο «παξνρή άδεηαο». Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ηεο 

αλνρήο αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ κίαο αξρήο ή κίαο πιεηνςεθίαο θαη κίαο κεηνλφηεηαο 

ή δηαθνξεηηθψλ κεηνλνηήησλ. Ζ αλνρή εξκελεχεηαη σο ε εηδηθή «άδεηα» πνπ παξέρεη 

ε αξρή ή ε πιεηνςεθία ζηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο λα δήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κεηνςεθία απνδέρεηαη ηε δεζπφδνπζα 

ζέζε ηεο αξρήο ή ηεο πιεηνςεθίαο. Δθ‘ φζνλ ε έθθξαζε ηεο δηαθνξάο ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε, δειαδή, είλαη κηα privatum exercitium, θαη αθνχ νη κεηνλνηηθέο νκάδεο 

δελ δηεθδηθνχλ ίζν δεκφζην θαη πνιηηηθφ status, κπνξεί λα είλαη αλεθηή ηφζν γηα 

πξαγκαηηζηηθνχο ιφγνπο, δηφηη απηή ε κνξθή ηεο αλνρήο είλαη ιηγφηεξo δαπαλεξή 

δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη δελ δηαηαξάζζεη ηελ 

εζσηεξηθή ηάμε, φζν θαη γηα ιφγνπο αξρήο, δηφηη ν εμαλαγθαζκφο ηεο εγθαηάιεηςεο 

νξηζκέλσλ βαζηά ξηδσκέλσλ πεπνηζήζεσλ ζεσξείηαη εζηθά άθαξπνο
758

. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα γίλεηαη έλα δήηεκα, φηαλ νη κεηνλφηεηεο δηεθδηθήζνπλ ηελ 

αλαγλψξηζή ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη απαηηνχλ κία πην ηζφηηκε ζέζε ζηηο 

ππνζέζεηο ηνπ θξάηνπο
759

. 

Γεχηεξνλ, ε αληίιεςε ηεο αλνρήο σο «ζπλχπαξμεο». Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αληίιεςε είλαη παξφκνηα κε ηελ αληίιεςε ηεο «παξνρή άδεηαο» θαζψο ζεσξείηαη ην 

απνηειεζκαηηθφηεξν κέζν γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. Χζηφζν, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αλεθηηθφηεηα δελ γίλεηαη θαηαλνεηή σο «αμία» ή εζηθφ 

θαζήθνλ αιιά δηθαηνινγείηαη ζηε βάζε κίαο πξαγκαηηζηηθήο θαη νξγαλσηηθήο 

ινγηθήο. Ζ αλνρή σο «ζπλχπαξμε» αλαπηχζζεηαη ππφ ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ 
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ηελ επηβνιή κίαο θπξίαξρεο νκάδαο ζηηο κεηνλνηηθέο αιιά πξεζβεχεη ηελ αληίιεςε 

πσο ε αλνρή ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα απνηειεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ηαθηηθή γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο. Χζηφζν, ε θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε δελ ζεσξείηαη ζηέξεα ζεκειησκέλε θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ
760

. Οη δηάθνξεο 

πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ θπξίαξρε 

ζθαίξα ηεο θάζε κίαο θαη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί «ίζε απφζηαζε» απφ ηνπο 

πνιίηεο ηνπ, ελψ εγγπάηαη ηηο απαξαίηεηεο ειεπζεξίεο πνπ επηηξέπνπλ πνιηηηζηηθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο λα ζεζκνζεηήζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο. ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 θαη ηνπ 1990, απηφ ην κνληέιν αλνρήο εθαξκφζηεθε ζηελ πνιηηηζκηθή 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Οιιαλδία. Χζηφζν απφ ην 2000 θαη κεηά ην 

κνληέιν ηεο αλνρήο πνπ επηηξέπεη ζηηο νκάδεο λα δνπλ «παξάιιειεο δσέο» έρεη έξζεη 

θάησ απφ εμνλπρηζηηθφ έιεγρν ζηε Βξεηαλία, ηελ Οιιαλδία θαη ηε Γαλία, ζηε Γαιιία 

θαη ζηε Γεξκαλία, φπνπ νη παξάιιειεο θνηλσλίεο αλαδχζεθαλ θπξίσο ιφγσ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. Οη επηθξηηέο απηνχ ην κνληέινπ αληίηαμαλ ην 

επηρείξεκα φηη νη «παξάιιειεο θνηλσλίεο» δηαθπβεχνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, 

εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη θνηλσλίεο είλαη εμαηξεηηθά εμαηνκηθεπκέλεο θαη 

απνηεινχλ ρψξν ππνδνρήο κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ
761

. 

Σξίηε αληίιεςε πεξί αλνρήο, απνηειεί ν «ζεβαζκφο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ηα κέιε κίαο θνηλσλίαο ζέβνληαη ν έλαο ηνλ άιιν ζηελ βάζε ηεο ακνηβαηφηεηαο, σο 

πνιίηεο κίαο θνηλσλίαο ζηελ νπνία φινη δηθαηνχληαη ηνλ ίδην βαζκφ λνκηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ status. Αθφκα θη αλ ηα πνιηηηζκηθά θαη εζηθά ηνπο ππφβαζξα είλαη 

αζπκβίβαζηα, ζέβνληαη ν έλαο ηνλ άιιν σο εζηθν-πνιηηηθά ίζν.  Σν θνηλφ πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ζα πξέπεη, φζνλ αθνξά ζεκειηψδε δεηήκαηα ζρεηηθά ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, λα 

θαζνδεγείηαη απφ θαλφλεο πνπ φια ηα κέξε κπνξνχλ λα απνδερζνχλ, θαη πνπ δελ 

επλννχλ κία ζπγθεθξηκέλε «εζηθή θνηλφηεηα». Σέινο, ε αληίιεςε ηεο αλνρήο σο 

«εθηίκεζεο» δειαδή ε πην απαηηεηηθή έλλνηα ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ. Ζ αληίιεςε ηεο «εθηίκεζεο» εξκελεχεηαη σο ε αλαγλψξηζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηαπηνηήησλ σο εζηθά πνιχηηκσλ γηα 

ηελ θνηλσλία
762

. 
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πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε έλλνηα ηεο αλνρήο ππνδειψλεη κία ζρέζε 

εμνπζίαο: κφλν νη πιεηνςεθίεο έρνπλ ηελ εμνπζία ηεο αλνρήο ησλ κεηνλνηήησλ. Σν 

αληηθείκελν ηεο αλνρήο κπνξεί λα είλαη ε κεηνλφηεηα σο νκάδα, έλα άηνκν πνπ είλαη 

κέινο κίαο κεηνλφηεηαο θαη νη «απνθιίλνπζεο» πξαθηηθέο ηνπ αηφκνπ ή ηεο 

κεηνλνηηθήο νκάδαο. Μία κεηνςεθία δελ έρεη ηελ εμνπζία ηεο αλνρήο, σζηφζν 

εληνπίδεηαη ε εμνπζία ηεο αλνρήο φζνλ αθνξά  ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο
763

. 

Με βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο αλνρήο, είλαη δπλαηφλ 

λα εληνπηζζνχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο, ήηνη α) ε αλνρή απνηειεί ηελ 

πξάμε ηεο κε επέκβαζεο απφ ηνπο έρνληεο εμνπζία ζηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, 

εζίκσλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ δελ ζεσξνχληαη απνδεθηά απφ ηελ ηζρπξή πιεηνςεθία, 

β) ε πιεηνςεθία έρεη ηελ εμνπζία θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηελ άζθεζε ησλ ελ 

ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ αιιά απέρεη απφ ηελ άζθεζε απηήο ηεο εμνπζίαο, γ) ε επηινγή 

ηεο ελ ιφγσ απνρήο λνκηκνπνηείηαη ζηελ βάζε ηεο εμππεξέηεζεο κίαο «αμίαο», ηεο 

αλνρήο σο αλεμάξηεηεο αμίαο ή γηα ηελ εμππεξέηεζε θάπνηαο άιιεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο, ηεο ηάμεο ή ηεο δηθαηνζχλεο, δ) ην 

αληηθείκελν ηεο αλνρήο αθνξά νπζηψδε δεηήκαηα ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηζκηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ε) ε έλλνηα ηεο αλνρήο ππνδειψλεη ηελ χπαξμε θάπνηνλ νξίσλ
764

. 

Ζ αλνρή σο έλλνηα θπξίσο εμσλνκηθή είλαί αξθεηά δχζθνιν ζην λα 

«κεηαθξαζηεί» κε λνκηθνχο φξνπο. Ζ Γηαθήξπμε ησλ Αξρψλ γηα ηελ Αλνρή 

πηνζεηήζεθε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1995 θαηά ηελ 28
ε
 χλνδν ηεο Γεληθήο Γηάζθεςεο 

ηεο UNESCO ζην Παξίζη, πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλνρήο σο «ζεβαζκφο, απνδνρή 

θαη εθηίκεζε ζηελ πινχζηα πνιπκνξθία ησλ πνιηηηζκψλ φινπ ηνπ θφζκνπ, ησλ 
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εθθξάζεσλ καο θαη ησλ ηξφπσλ ηνπ λα είζαη άλζξσπνο. Η γλψζε, ε εμσζηξέθεηα, ε 

επηθνηλσλία θαη ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, πεπνίζεζεο θαη πίζηεο εληζρχνπλ ηελ αλνρή. 

Αλνρή ζεκαίλεη αξκνλία κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Γελ είλαη απιψο κηα εζηθή ππνρξέσζε 

αιιά κηα πνιηηηθή θαη λνκηθή επηηαγή. Η Αλνρή, ε αξεηή κε ηελ νπνία ε εηξήλε 

θαζίζηαηαη δπλαηή, ζπκβάιιεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ πνιέκνπ απφ ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο εηξήλεο. Η αλνρή δελ είλαη ππαλαρψξεζε, ζπγθαηάβαζε ή ηδηνηξνπία. 

Πάλσ απφ φια ε αλνρή είλαη κηα δξαζηήξηα ζηάζε πνπ ππνδαπιίδεηαη απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ. ε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί δηθαηνινγία γηα 

ηηο παξαβηάζεηο απηψλ ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ. Όινη, ηα άηνκα, νη νκάδεο θαη ηα 

θξάηε, νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ αλνρή. Η αλνρή απνηειεί επζχλε φισλ καο γηαηί 

ππνζηεξίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνλ πινπξαιηζκφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ), ηε δεκνθξαηία θαη ηνλ θαλφλα δηθαίνπ. Η αλνρή 

ηζνδπλακεί κε ηελ απφξξηςε ηνπ δνγκαηηζκνχ θαη ηεο απνιπηαξρίαο θαη επηβεβαηψλεη 

ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηηο πξάμεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηνλ ζεβαζκφ γηα ηα  δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ε αλνρή δελ 

ηζνδπλακεί κε ηελ αλνρή ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο  ή ην λα «θιείλεηο ηα απηηά ζνπ» ή λα 

πξνζπαζείο λα «ζσπάζεηο» ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ άιινπ. Αλνρή ζεκαίλεη λα είλαη 

θάπνηνο ειεχζεξνο θαη λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη λα απνδέρεηαη 

πσο θαη νη άιινη κπνξνχλ λα θάλνπλ ην ίδην. Αλνρή ζεκαίλεη πσο νη φινη νη άλζξσπνη 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνπλ εηξεληθά θαη λα δηαηεξνχλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

απνδερφκελνη ην γεγνλφο πσο είλαη απφ ηελ θχζε ηνπο δηαθνξεηηθνί σο πξνο ηελ 

εκθάληζε, θαηάζηαζε, νκηιία, ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αμίεο ηνπο, λα έρεη ην δηθαίσκα λα 

δεη θαη λα ππάξρεη φπσο θαη απηνί. Δπίζεο, αλνρή είλαη λα κελ επηβάιιεη θάπνηνο ηηο 

απφςεηο ηνπο ζηνπο άιινπο»
765

. 

Χο ζχλνιν αξρψλ ε αλνρή επηηάζζεη ηελ ξπζκηζηηθή πξνζαξκνγή ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Οη αξρέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο αλνρήο 

φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Γηαθήξπμε ησλ Αξρψλ γηα ηελ Αλνρή ηεο UNESCO είλαη 

ε δίθαηε θαη ακεξφιεπηε λνκνζεζία, ε επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη νη απαξαίηεηεο 

δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ. Δπηπιένλ, ν 

ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φπσο πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηεζλείο 
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 Γηαθήξπμε ησλ Αξρψλ γηα ηελ Αλνρή ηεο UNESCO, άξζξν 1. 
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ζπκβάζεηο ζπκβάινπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ζηελ αμηνπξέπεηα, ζηελ 

κεηαρείξηζε θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φιεο ηηο νκάδεο θαη ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο. Σέινο, ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ θιίκαηνο αλνρήο ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Ζ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αλνρή πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηξξνψλ πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ θφβν θαη ηνλ απνθιεηζκφ, θαη πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο 

λένπο λα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο γηα αλεμάξηεηε θξηηηθή ζθέςε θαη εζηθφ 

ζπιινγηζκφ
766

. 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αλνρήο ζε λνκνζεηηθέο θαη πνιηηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζε θξαηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε ππεξεζληθφ 

επίπεδν
767

. Καηά ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ νη 

απαηηήζεηο ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο επξχηεηαο πλεχκαηνο, είλαη 

απαξαίηεηεο γηα κία «δεκνθξαηηθή θνηλσλία»
768

, θαζψο θαη φηη ν πινπξαιηζκφο 

βαζίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αλαγλψξηζε θαη ην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

ηεο δπλακηθήο ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ, ησλ εζλνηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

ηαπηνηήησλ, ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ησλ θαιιηηερληθψλ, ινγνηερληθψλ θαη 

                                                 
766

 Γηαθήξπμε ησλ Αξρψλ γηα ηελ Αλνρή ηεο UNESCO, άξζξα  2- 4. 
767

 Ζ χκβαζε-Πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλνρήο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κηζαιινδνμίαο, ε 

νπνία ζπληάρζεθε ην 2008 ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ Αλνρή θαη ηε 

πκθηιίσζε πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ κέηξσλ ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο, 

έλαλ άμνλα «πξνζηαζίαο» θαη έλαλ άμνλα «θαηαζηνιήο». πγθεθξηκέλα, πξνηξέπεη ζηε ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ  πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ πηζαλέο δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα νξηζκέλσλ 

νκάδσλ φπσο, εξγαδνκέλσλ κεηαλαζηψλ, ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ θα. Παξάιιεια, πξνηείλεη ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ, πξνγξακκάησλ, πνιηηηθψλ θαη ηεο 

θαηάιιειεο λνκνζεζίαο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

εηδηθά ζεηηθά κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ ηζφηηκε θνηλσληθή αλάπηπμε θαη λα δηαζθαιίζεη ηα αηνκηθά θαη 

πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ ζπκάησλ ησλ πξάμεσλ ησλ 

δηαθξίζεσλ, κίζνπο, ερζξφηεηαο ή βίαο, σο απνηέιεζκα ηεο εζλνηηθήο, πνιηηηζηηθήο, γισζζηθήο ή 

ζξεζθεπηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πην απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζεο ζηελ 

πνιηηηθή, δηθαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ εγγχεζε φηη ε νθέιε ηεο αλάπηπμεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα φινπο, ρσξίο 

δηαθξίζεηο. Ζ χκβαζε-Πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλνρήο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

κηζαιινδνμίαο, πηνζεηεί κία «θαηαζηαιηηθή» πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξάμεσλ ξαηζηζκνχ, 

αληηζηκεηηζκνχ θαη άιισλ κνξθψλ κηζαιινδνμίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, αθνινπζψληαο ηηο 

πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο, αιιά θαη ηεο 

γεληθφηεξεο ηάζεο πνπ έρεη αλαδπζεί ζηελ Δπξσπατθή δεκφζηα ζθαίξα. Σέινο, έκθαζε απνδίδεηαη 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ κείσζε ηεο κηζαιιφδνμεο βίαο θαη ηελ αλάπηπμε κίαο θνπιηνχξαο ηεο 

αλνρήο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην γηα ηελ Αλνρή θαη ηε πκθηιίσζε (ECTR) είλαη κία κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλεθηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία πξαθηηθψλ ζπζηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εζλνηήησλ θαη 

ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. Βι. http://www.moshekantor.com/en/projects/ectr/. Βι. Daft European 

Framework Convention on Promoting Tolerance and Combating Intolerance, άξζξα 4, 5 θαη 11, 

δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.moshekantor.com/en/projects/ectr/docs/Intolerance.pdf 
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 Handyside v. the United Kingdom. 

http://www.moshekantor.com/en/projects/ectr/
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θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηδεψλ θαη ελλνηψλ
769

. Ζ πξνψζεζε θαη ε πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ζε έλα πλεχκα αλεθηηθφηεηαο ήηαλ ην ζέκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υάξηε γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο ή Μεηνλνηηθέο Γιψζζεο ηνπ 1992 θαη ηεο 

χκβαζεο Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ ηνπ 1995. Ζ 

Δπξσπατθή χκβαζε Πιαίζην γηα ηε Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία κεηαμχ Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ ή Αξρψλ ηνπ 1980, ε χκβαζε γηα ηελ πκκεηνρή ησλ Αιινδαπψλ ζηνλ 

Γεκφζην Βίν ζε Σνπηθφ Δπίπεδν ηνπ 1992 θαη ν Δπξσπατθφο Υάξηεο γηα ηε 

πκκεηνρή ησλ Νέσλ ζηελ Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Εσή ηνπ 2003 εμεηάδνπλ 

ζέκαηα  ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα δσή ζε ηνπηθφ επίπεδν
770

. 

Σν εχξνο ηεο αλνρήο πνπ επηδεηθλχεη θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα δηαθέξεη θαλνληζηηθά αιιά θαη ζε επίπεδν θνηλήο 

γλψκεο θαη πνιηηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, κε εκθαλή ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο 

«θηιειεχζεξεο αλνρήο» (liberal tolerance), πνπ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ κε 

επέκβαζε ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηηο κνξθέο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, θαη ηεο «εμηζσηηθήο 

αλνρήο», πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ θαη δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ πνπ θαηαπνιεκνχλ ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα, πξνσζνχλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

ηαπηφηεηεο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη λα αλαδηνξγαλψζεη ην δεκφζην ρψξν κε ηξφπνπο 

πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιπκνξθία
771

. 

Δθηφο απφ ηα θξάηε κέιε, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί αλάινγα δεηήκαηα, 

κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ 
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 Gorzelik and Others v. Poland [GC], no. 44158/98. 
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 Council of Europe, White Paper on Intercultural Dialogue, Living Together as Equals in Dignity, 

Strasbourg 2008, ζει. 15. 
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 Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία ηε Γεξκαλία θαη ηε νπεδία ππάξρνπλ ζρνιεία ηκάκεδσλ 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην θξάηνο. Ζ Γαλία, ε Οιιαλδία ε Γεξκαλία θαη ε Βξεηαλία παξέρνπλ εκη-

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζρνιείσλ ηεο κνπζνπικαληθήο πίζηεο. ηε Βξεηαλία, ηελ Οιιαλδία, ηε 

Γαλία, ηε νπεδία θαη ηε Γαιιία νη θνηλφηεηεο ηνπ Ηζιάκ απνιακβάλνπλ εηδηθά πξνλφκηα, φπσο ε 

απαιιαγή απφ θφξνπο, ην δηθαίσκα λα θαηαζθεπάζνπλ ηφπνπο ιαηξείαο, κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

θαη λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο λεθξνηαθεία. Χζηφζν, αλάινγεο παξνρέο δελ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο λέεο ρψξεο ππνδνρήο, φπσο  ζηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία ή ηελ Ηηαιία. ηελ 

Διιάδα κηα εηδηθή ζεηξά απφ ζξεζθεπηηθά θαη εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα εμαζθαιίδνληαη γηα ηελ 

ηνπηθή κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δίγισζζα ζρνιεία, 

ζξεζθεπηηθά γπκλάζηα αιιά θαη ε εθαξκνγή ηεο αξία γηα νηθνγελεηαθά θαη θιεξνλνκηθά δεηήκαηα. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα απνηεινχλ κέξνο κίαο δηεζλνχο ζπλζήθεο πνπ ππεγξάθε ζηε Λσδάλε ην 1923 

ε νπνία  εμαζθαιίδεη ζηελ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηνλ κέγηζην βαζκφ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο. Χζηφζν, δελ ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε κε απνηέιεζκα λα αγλννχληαη νη ζχγρξνλεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο εμειίδεηο. Πιεξνθνξίεο γηα 15 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Βι. 

Triantafyllidou A., Addressing Cultural, Ethnic and Religious. Diversity Challenges in Europe, A 

Comparative Overview of 15 European Countries, ACCEPT Pluralism, Published by the European 

University Institute 2012, ζει. 30, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_21233_187704397.pdf 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_21233_187704397.pdf


 231 

δξάζεο
772

. Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο θηλεηηθφηεηαο, απνζθνπνχλ 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ πλεχκαηνο αλνρήο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ κέζσ ηεο επαθήο ηνπο 

κε άιιεο ρψξεο θαη θνπιηνχξεο, αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε κίαο ηδηφηππεο 

«επξσθεληξηθήο» θνζκνπνιίηηθεο ηζαγέλεηαο
773

 εθφζνλ επηδηψθνπλ ηελ εκπέδσζε 

κίαο ελαιιαθηηθήο, αλνηθηήο θαη επέιηθηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ 

επξσπατθή δηαδηθαζία νινθιήξσζεο
774

.  

 

2.2.1.6.1. Σα όξηα ηεο αλνρήο 

 

Αλεμάξηεηα απφ ην εχξνο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε έλα θξάηνο, ε αλνρή κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ ηα φξηα κεηαμχ 

ηνπ αλεθηνχ θαη ηνπ κε-αλεθηνχ είλαη αξθεηά ζαθή. πλεπψο, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο 

ζχγρξνλεο αθαδεκατθήο ζπδήηεζεο είλαη λα επηζεκαλζεί ηη δελ κπνξεί λα είλαη 

αλεθηφ θαη ζπλεπψο κε επηηξέςηκν
775

, λα πξνζδηνξηζηνχλ δειαδή ηα φξηα ηεο 

αλνρήο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε αλαγσγή ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλνρήο ζε ζεκέιην ησλ 

θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ θαη ζεζκψλ, έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηηο 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην Leitkultur θαη ηηο θνηλέο αμίεο ζηε Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, 

ηε Ννξβεγία θαη ηε Γαλία
776

. Σν απνηέιεζκα κεηά ην 2000 νδήγεζε ζηελ άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ έκθαζε ζηηο θνηλέο αμίεο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα 

κνηξάδνληαη νη πνιίηεο θαη ζηελ αλάδπζε ηεο αλάγθεο γηα έλα θνηλφ πνιηηηθφ (civic) 

πνιηηηζκφ πνπ ελζαξξχλεη ηελ πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ή ηελ ελζσκάησζε
777

, ελψ 
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 Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε αλαθεξζεί ην πξφγξακκα ―ACCEPT PLURALISM‖ ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηνπ έβδνκνπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ. 

Σν έξγν έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζνλ νη επξσπατθέο θνηλσλίεο έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν αλεθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηψλ, ζπγθεληξψλνληαο εκπεηξηθά θαη 

ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα. Βι. http://www.accept-pluralism.eu/Home.aspx  
773

 Ζ έλλνηα ηεο θνζκνπνιίηηθεο ηζαγέλεηαο (cosmopolitan citizenship) αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε 

ελφο πξνζαλαηνιηζκνχ αλνίγκαηνο πξνο ηνπο άιινπο πνιίηεο, θνηλσλίεο θαη πνιηηηζκνχο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Βι. Held D., Archibugi D. (eds.), Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World 

Order, Polity Press, Cambridge 1995 θαη Held D., Democracy and the Global Order: From the 

Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford University Press, California 1995 θαη 
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πην ξεμηθέιεπζεο πξνζεγγίζεηο πξεζβεχνπλ ηελ αληίζεζε ζε πξαθηηθέο, νη νπνίεο 

ζπκβνιίδνπλ ην «μέλν» ζηνλ εζληθφ πνιηηηζκφ, φπσο ε θαηαζθεπή ησλ κηλαξέδσλ ζε 

ηδακηά, ή δηαησλίδνπλ ηηο «παξάιιειεο θνηλσλίεο». ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε πνιηηηθή 

επηρεηξεκαηνινγία αληαλαθινχζε κία εζηθή αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ νπδεηεξφηεηα ή 

ηελ νηθνπκεληθφηεηα ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο, θαη ηα φξηα κεηαμχ ηδησηηθήο θαη 

δεκφζηαο ζθαίξαο. Σν δήηεκα ηεο απαγφξεπζεο ηεο κπνχξθαο θαη ηνπ ληθάκπ, ηεο 

καχξεο θνξεζηάο πνπ θαιχπηεη ζψκα θαη πξφζσπν αθήλνληαο ειεχζεξα κφλν ηα 

κάηηα, αληαλαθινχζε ζε κεγάιν βαζκφ κία «ηδέα» ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, πνπ επεθηάζεθε θαη ζε αξθεηέο ρψξεο. Σα βαζηθά 

επηρεηξήκαηα πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ φιε ζπδήηεζε δελ αθνξνχζαλ κφλν ην ζέκα 

ηεο «νπδεηεξφηεηαο» θαη ηεο «ακεξνιεςίαο» ησλ δεκφζησλ ηαπηνηήησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη ηελ ηδέα πσο νξηζκέλεο πεπνηζήζεηο, έζησ θαη 

ζπκβνιηθά, ζεσξνχληαη αληίζεηεο κε ηα ηδαληθά ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ αηφκνπ. Έηζη, ν θηιειεπζεξηζκφο σο «ηαπηφηεηα» θαη θνηλφο 

ηξφπνο δσήο ζεσξήζεθε ε κεηαβιεηή πνπ δηαρσξίδεη ηνπο «ειεχζεξνπο» απφ ηνπο 

«αλειέπζεξνπο» πνιίηεο
778

. 

Οη πξνζεγγίζεηο ζηε βάζε ησλ θηιειεχζεξσλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ παξέρνπλ 

έλα ελαιιαθηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηα φξηα ηεο αλνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

πξφηαμε ηεο δηθαηνζχλεο σο ηεο θπξηφηεξεο αμίαο κίαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, 

αλαγάγεη ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα σο θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά κίαο «δίθαηεο 

θνηλσλίαο». πλεπψο, ν κφλνο ιφγνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ κίαο ειεπζεξίαο είλαη ε 

απνθπγή κεγαιχηεξσλ αδηθηψλ ή κεγαιχηεξεο απψιεηαο ηεο ειεπζεξίαο
779

. Οη 

παξαβηάζεηο ηεο ειεπζεξίαο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγνχληαη ζηε βάζε γεληθψο 

απνδεθηψλ κνξθψλ επηρεηξεκαηνινγίαο, δειαδή ζηε βάζε ηεο «θνηλψο 

αλαγλσξηζκέλεο ινγηθήο»
780

. 
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ηελ αθαδεκατθή ζπδήηεζε αλαδχζεθε έλα κνληέιν «εχινγεο αλνρήο» 

(reasonable tolerance)
781

, ζηελ βάζε ηεο αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο, ην νπνίν επηρεηξεί 

λα δψζεη απάληεζε ζηα «νμχκσξα» πνπ παξνπζηάδεη ε ζεσξία ηεο αλνρήο
782

.  Σν 

θπξηφηεξν απηψλ είλαη ην παξάδνμν ηνπ «αλερφκελνπ κηζαιιφδνμνπ». πσο 

επηζεκαίλεηαη σζηφζν, γηα ηελ πξνζηαζία νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ θηιειεχζεξσλ 

θαλφλσλ, δειαδή ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ε θνηλσλία πξέπεη 

λα ζέζεη έλα φξην ζην πεδίν ησλ αμηψλ πνπ κπνξεί λα αλερζεί
783

. χκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο, ελ πξνθεηκέλσ, ην φξην αλνρήο είλαη ε κηζαιινδνμία, ή κε 

άιια ιφγηα, κία αλεθηηθή θνηλσλία, δελ ζα πξέπεη λα αλέρεηαη θάηη πνπ αξλείηαη ηηο 

αηηηνινγήζεηο ηεο αλνρήο θαη ηεο αλνρήο ηεο ίδηαο. Οη ιφγνη ηεο έλζηαζεο ζηελ αλνρή 

πξέπεη λα είλαη «εχινγνη», ζπλεπψο δελ δχλαηαη λα βαζίδνληαη ζε παξάινγε 

πξνθαηάιεςε θαη κίζνο Δπηπιένλ, απηνί πνπ παξαβηάδνπλ ηε βαζηθή αξρή ηνπ 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ δελ δχλαληαη λα ηζρπξηζηνχλ φηη είλαη ζχκαηα ηεο 

κηζαιινδνμίαο, δηφηη δηαθνξεηηθά ε έλλνηα ηεο αλνρήο, αιιά θαη ε έλλνηα ηεο 

δηθαηνζχλεο ζα έραλε ην λφεκά ηεο
784

. 

Με βάζε ηελ αλσηέξσ ζπιινγηζηηθή κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ε Απφθαζε-

Πιαίζην 2008/913/ΓΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ 

ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ελεξγνπνίεζε κία κεγάιε 

ζπδήηεζε θπξίσο γηα ην δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, κε 

κία κεγάιε κεξίδα ηεο αθαδεκατθήο θαη πνιηηηθήο θνηλφηεηαο λα ππνζηεξίδεη πσο 

κία δεκνθξαηία ζα πξέπεη λα αλερζεί θαη ην βάξνο ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο
785

. Καηά ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε σζηφζν, «Ο ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία αληίθεηληαη επζέσο ζηηο 

αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, θαζψο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αξρέο ζηηο νπνίεο 

ζεκειηψλεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη νπνίεο είλαη θνηλέο ζηα θξάηε κέιε»
786

. 

Γειαδή, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο δελ είλαη απφιπηε αιιά ε άζθεζε απηνχ ηνπ 
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δηθαηψκαηνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα κε ζεβαζκφ πξνο ηα άιια αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη αμίεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην θξάηνο δηθαίνπ
787

. 

 

2.2.1.6.2. Η ακνηβαηόηεηα ηεο αλνρήο: ε δηακάρε ηνπ δεηήκαηνο Rushdie θαη ησλ 

γεινηνγξαθηώλ ηνπ Μσάκεζ 

 

Με βάζε ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο, ζπλάγεηαη ε ππνρξέσζε ησλ 

κεηνλνηήησλ λα δηθαηνινγνχλ ηηο πξάμεηο θαη ηηο θνζκνζεσξίεο ηνπο, κε ηνλ θίλδπλν 

φηη δελ ζα γίλνπλ αλεθηέο. Έηζη νξηζκέλα εζηθά ή λνκηθά πξφηππα, φπσο ε ηζφηεηα 

θαη ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

απηνλνκίαο ζξεζθεπηηθψλ ζεζκψλ, φπσο νκνινγηαθά ζρνιεία θαη πνιηηηθά θφκκαηα, 

αιιά θαη θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλνρή ζπλεπάγεηαη ηε 

δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο κίαο ειεχζεξεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δηαζθαιίδνληαη ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη νη ίζεο επθαηξίεο. Παξάιιεια παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ακθηζβήηεζεο νκάδσλ, εηδηθά εάλ παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ επάισησλ 

κεηνλνηήησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. Δπηπιένλ, ηα άηνκα θαη νη 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ δεκφζηα ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

θξηηηθήο ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ θαη ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ
788

.  

Ζ αλαγθαηφηεηα ησλ ελ ιφγσ εγγπήζεσλ γίλεηαη εκθαλήο θπξίσο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο βιαζθεκίαο δελ είλαη 

επδηάθξηηα. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη θξίλεη φηη ε 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ηζρχεη αθφκε θαη γηα ηηο ηδέεο πνπ κπνξεί λα πξνζβάιινπλ, 

λα ζνθάξνπλ ή λα ελνρινχλ ην θξάηνο ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. Απηέο 

είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηεο επξχηεηαο 

πλεχκαηνο, ρσξίο ηα νπνία δελ ππάξρεη «δεκνθξαηηθή θνηλσλία»
789

. 

Ζ έληνλε δηακάρε γχξσ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Salman Rushdie 

«αηαληθνί ηίρνη» (Satanic Verses) ην 1988, έλα κπζηζηφξεκα κε πνιιέο 

ζξεζθεπηηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ Πξνθήηε θαη ην Κνξάλη, ππξνδνηήζεθε αξρηθά κε 
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ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ βηβιίνπ ζε αξθεηέο κνπζνπικαληθέο ρψξεο θαη 

ηε δεκφζηα θαχζε αληηηχπσλ ηνπ βηβιίνπ  ζηελ Αγγιία θαη ζηηο ΖΠΑ. Ζ δηακάρε 

εμαπιψζεθε κε κεγαιχηεξε έληαζε, φηαλ ην 1989 ν  ζξεζθεπηηθφο εγέηεο ηνπ Ηξαλ 

Ayatollah Khomeini εμέδσζε «θεηθά» (fatwā), δειαδή έλα δεζκεπηηθφ δηάηαγκα, κε 

ην νπνίν θάζε θαιφο κνπζνπικάλνο έρεη ην ηεξφ θαζήθνλ λα ζθνηψζεη φρη κφλν ηνλ 

βιάζθεκν Rushdie, αιιά θαη φπνηνλ ελεπιάθε ζηελ έθδνζε ησλ «αηαληθψλ 

ηίρσλ». Ζ ζαλαηηθή δηαηαγή ζπλνδεχθηεθε θαη απφ επηθήξπμε 3 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ, πνπ πξνζέθεξε έλαο Ηξαλφο επηρεηξεκαηίαο
790

.  

Ζ δηακάρε ζρεηηθά κε ηηο γεινηνγξαθίεο ηνπ Μσάκεζ απφ ηε Γαληθή 

εθεκεξίδα «Jyllands-Posten» απνηέιεζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα, ζε κία 

ζεηξά πεξηζηαηηθψλ ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο, πνπ παξείραλ ζηνπο επηθξηηέο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο επηρεηξήκαηα γηα ηελ αδπλακία ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ 

κνληέινπ λα δηαρεηξηζηεί ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία
791

. Σαπηφρξνλα, ε πνιηηηθή 

ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηηο επηκέξνπο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο, φπσο ε εμσηεξηθή 

πνιηηηθήο ηεο Γαλίαο, νη πνιηηηθέο νινθιήξσζεο, θαζψο θαη ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο 

Γχζεο θαη ηνπ Ηζιάκ, αιιά θαη ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ
792

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 

ηηο 30 επηεκβξίνπ 2005, ε δαληθή εθεκεξίδα «Jyllands-Posten», δεκνζίεπζε έλα 

άξζξν κε ηίηιν «Σν πξφζσπν ηνχ Μσάκεζ». Σν άξζξν απνηειείην απφ 12 

γεινηνγξαθίεο, ζε κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαλ ν Μσάκεζ. Σν άξζξν 

ζπλνδεχνληαλ θη απφ έλα επεμεγεκαηηθφ θείκελν ηνχ Flemming Rose, φπνπ κεηαμχ 

άιισλ έγξαθε, «Η ζχγρξνλε, θνζκηθή θνηλσλία απνξξίπηεηαη απφ νξηζκέλνπο 

κνπζνπικάλνπο. Απαηηνχλ κηα εηδηθή ζέζε, επηκέλνληαο ζε εηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

δηθψλ ηνπο ζξεζθεπηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Κάηη ηέηνην φκσο, είλαη αζπκβίβαζην κε ηε 

ζχγρξνλε δεκνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, φπνπ ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα είλαη 

έηνηκνο λα αλερηεί πξνζβνιέο, θνξντδία θαη γεινηνπνίεζε»
793

. Ο ζθνπφο πνπ 
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επηδίσθαλ ξεηά νη ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ε αληίδξαζε ζηελ απμαλφκελε 

«απηνινγνθξηζία» ησλ δεκηνπξγψλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ην Ηζιάκ
794

.  

Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2005, νη ηκάκεδεο ηήο Γαλίαο θαη 

έληεθα πξέζβεηο θξαηψλ, δήηεζαλ ζπλάληεζε κε ηνλ Γαλφ πξσζππνπξγφ Anders 

Fogh Rasmussen. Ζ δαληθή θπβέξλεζε, απάληεζε ζην αίηεκα απηφ, κε κηα ιηηή 

επηζηνιή, κέζσ ηεο νπνίαο, αθνχ ηνπο δηεπθξίληδε φηη ε ειεπζεξία ηνχ ηχπνπ, είλαη 

δεδνκέλε θαη κε επξχ πεδίν εθαξκνγήο ζηελ Γαλία, ηνπο πξνέηξεπε λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ λφκηκε δηθαζηηθή νδφ, θαη λα απνθαζίζεη ην δηθαζηήξην γηα ην 

δίθαην ή φρη ησλ αηηεκάησλ ηνπο
795

. Έηζη αξθεηέο κνπζνπικαληθέο νξγαλψζεηο 

πξνζέθπγαλ ζηα δηθαζηήξηα θαηά ησλ ζπληαθηψλ κε ηελ θαηεγνξία φηη 

πξνζβιήζεθαλ κέιε ηνπ Ηζιάκ, βαζίδνληαο ηα επηρεηξήκαηά ηνπο γηα ηα άξζξα 140 

θαη 266Β ηνπ δαληθνχ πνηληθνχ θψδηθα, ζχκθσλα κε ηα νπνία φπνηνο θνξντδεχεη ή 

γεινηνπνηεί ην δφγκα ή ηελ πίζηε νπνηαζδήπνηε λφκηκεο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο ζα 

πξέπεη λα ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν ή πνηλή θπιάθηζεο έσο θαη ηέζζεξηο κήλεο θαζψο 

θαη φπνηνο εθθξάδεη δειψζεηο δεκφζηα ή ζε έλα επξχ θχθιν, ζηηο νπνίεο κία νκάδα 

αλζξψπσλ απεηιείηαη, ριεπάδεηαη ή ππνβαζκίδεηαη ιφγσ ηεο θπιήο, ηνπ ρξψκαηνο 

ηνπ δέξκαηνο, ηεο εζληθήο ή εζλνηηθήο ηνπ θαηαγσγήο, ησλ πεπνηζήζεσλ ή ηνπ 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν ή πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δχν 

εηψλ.
 

Ζ πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ απνξξίθζεθε πξσηφδηθα θαη 

δεπηεξφδηθα. Ο ιφγνο ηεο απφξξηςεο πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λα αλαθέξεη φηη, θαζψο 

δελ ππήξρε βνχιεζε πξνζβνιήο ή γεινηνπνίεζεο ησλ κνπζνπικάλσλ, ηα άξζξα απηά 

δελ είραλ εθαξκνγή
796

. 

ηε ζπλέρεηα ε δεκφζηα ζπδήηεζε ζηε Γαλία, επεθηάζεθε ζε δηεζλέο επίπεδν. 

ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2006, καζθνθφξνη εηζέβαιαλ ζηα γξαθεία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηε Γάδα, δηακαξηπξφκελνη γηα ηηο γεινηνγξαθίεο. Ζ εθεκεξίδα Jyllands-

Posten, δεκνζίεπζε ηελ απνινγία ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ιέγνληαο φηη ιππάηαη γηα 

ηελ πξνζβνιή ησλ κνπζνπικάλσλ, αιιά ππεξαζπίδεηαη ηελ απφθαζή ηεο λα 

δεκνζηεχζεη ηηο γεινηνγξαθίεο. Οη Γαλνί κνπζνπικάλνη απαίηεζαλ αξγφηεξα κία 

ζαθέζηεξε ζπγγλψκε, ιέγνληαο φηη ε δεκφζηα απνινγία ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ 

«δηθνξνχκελε». Μέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006 νη αληηδξάζεηο θνξπθψζεθαλ κε 

κπντθνηάδ ησλ δαληθψλ πξντφλησλ ζε πνιιέο κνπζνπικαληθέο ρψξεο, ην θάςηκν απφ 
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εμαγξησκέλνπο φρινπο ησλ πξεζβεηψλ ηεο Γαλίαο θαη βίαηεο δηαδειψζεηο θαηά ησλ 

γεινηνγξαθηψλ ζε πνιιέο ρψξεο φπνπ πεξίπνπ 150 άηνκα ζθνηψζεθαλ, ελψ ε 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Αι Κάηληα πξνέηξεςε ηνπο κνπζνπικάλνπο ζε βηανπξαγίεο. 

ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2008, ε δαληθή αζηπλνκία ζπλέιαβε ηξεηο ππφπηνπο άληξεο, κε 

ηελ θαηεγνξία φηη ζρεδίαδαλ λα δνινθνλήζνπλ ηνλ Kurt Westergaard, έλαλ απφ ηνπο 

γεινηνγξάθνπο
797

. Ο ίδηνο δέρζεθε δνινθνληθή επίζεζε ην 2010
798

. 

Σα ελ ιφγσ παξαδείγκαηα αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε «ακνηβαηφηεηαο» ηεο 

αλνρήο σο θνηλσληθήο αμίαο. Ζ άληζε θαηαλνκή ηνπ θαζήθνληνο ηεο αλνρήο ζηνπο 

πνιίηεο θαη ηνπο ζεζκνχο κίαο θνηλσλίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πφισζε κεηαμχ ησλ 

ησλ ππνζηεξηθηψλ ελφο νκνηνγελνχο πνιηηηζκηθά θξάηνπο θαη ησλ νπαδψλ κίαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο
799

. πκπεξαζκαηηθά, ε απεξηφξηζηε επέθηαζε ηεο 

αλνρήο αθφκε θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ ηελ επηδεηθλχνπλ, θαζηζηά ηελ θνηλσλία 

αδχλακε ζην λα ππεξαζπηζηεί κία αλεθηηθή θνηλσλία ελάληηα ζηελ επίζεζε ηεο 

κηζαιινδνμίαο, κε απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πνιηηηθν-

θνηλσληθνχ κνληέινπ ηεο αλνρήο
800

. 

Σελ αληίιεςε γηα ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο θαίλεηαη λα πηνζεηεί θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε. πσο ηνλίζηεθε αλσηέξσ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξίδεη ηελ 

έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ σο «κία ακθίδξνκε δηαδηθαζία βαζηδφκελε ζε 

ακνηβαία δηθαηψκαηα θαη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ησλ λνκίκσλ θαηνίθσλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, δηαδηθαζία ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε 

ζπκκεηνρή ηνπ κεηαλάζηε. Απηφ ζεκαίλεη, αθελφο, φηη απνηειεί επζχλε ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο λα εμαζθαιίζεη φηη ηα ηππηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ πξνβιέπνληαη 

θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζην άηνκν λα ζπκκεηάζρεη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 
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πνιηηηζηηθή δσή θαη ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη, αθεηέξνπ, φηη νη 

κεηαλάζηεο ζέβνληαη ηνπο ζεκειηψδεηο θαλφλεο θαη αμίεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο»
801

. ην θνηλφ πιαίζην γηα ηελ έληαμε αλαθέξεηαη επίζεο φηη «Η 

έληαμε είλαη κία δπλακηθή, ακθίδξνκε δηαδηθαζία, ακνηβαίνπ ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ 

φισλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ»
802

. πσο εμάιινπ 

δηαθεξχζζεηαη ζηελ φγδνε θνηλή βαζηθή αξρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

έληαμε, «Η πξαθηηθή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ζξεζθεηψλ είλαη εγγπεκέλε 

ππφ ην Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη, εθηφο νη 

πξαθηηθέο απηέο δελ ζπγθξνχνληαη κε άιια απαξαβίαζηα Δπξσπατθά δηθαηψκαηα ή κε 

ην εζληθφ δίθαην», θπξίσο αλαθνξηθά κε ην ζεβαζκφ ηεο «ηζφηεηαο ησλ γπλαηθψλ», 

«ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ» θαη «ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία»
803

. 

 

2.2.2. Η πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζηελ ηεξαξρηθή ηάμε ηνπ Δπξσπατθνύ 

ζπζηήκαηνο  

 

 Σν αμηαθφ ζχζηεκα πξνθχπηεη απφ ηελ έληαμε πεξηζζφηεξσλ αμηψλ ζε κία 

ηεξαξρηθή ηάμε (Wertordnung), είηε απηή είλαη αθεξεκέλε θαη ζεσξεηηθή, είηε 

θνηλσληθή, είηε λνκηθή. Τπφ ην πξίζκα απηφ,  ε εθαξκνγή ηνπ λνκηθνπνηεκέλνπ 

αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε κία ακθηζβεηνπκέλε πεξίπησζε απαηηεί ηελ «ζηάζκηζε» 

κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ αμηαθψλ ηνπ αξρψλ, κία δηαδηθαζία ζχκθπηε κε ηελ 

εθαξκνγή θάζε λνκηθνπνηεκέλνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο
804

. 

Σν πξναλαθεξζέλ «δήηεκα Haider» απνηειεί κία δηιεκκαηηθή πεξίπησζε 

αμηαθψλ ζπγθξνχζεσλ
805

. Οη θπξψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ έλαληη ηεο Απζηξίαο 

απφβιεπαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ αμηαθνχ ππξήλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έλαληη ηεο 

αμίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλάδεημεο ελφο, ιατθηζηηθνχ θαη ηδηαηηέξσο 
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μελνθνβηθνχ
806

, θφκκαηνο ζην απζηξηαθφ Κνηλνβνχιην θαη ζηελ θπβέξλεζε
807

. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο δελ έρεη ππάξμεη θακία ακθηβνιία σο πξνο ηε λνκηκφηεηα 

ηεο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο θαη ζπληαγκαηηθφ δίθαην ηεο ρψξαο. 

Αληίζεηα, ν θφβνο φηη ε θπβέξλεζε δελ ζα ζέβεηαη νξηζκέλεο αμίεο πνπ έρνπλ 

θαζηεξσζεί κεηαμχ γεηηνληθψλ δεκνθξαηηθψλ θξαηψλ δηθαηνιφγεζε ηελ επέκβαζε 

ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ρψξαο θαη ηελ παξάθακςε ηεο λνκηθήο αξρήο ηεο 

κε επέκβαζεο ζηε ζεκειηψδε ζπληαγκαηηθή δνκή ελφο θξάηνπο
808

.  

Σν ελ ιφγσ δήηεκα αλαδεηθλχεη ηελ αμηαθή ζχγθξνπζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ λνεκαηηθή απφθιηζε ηεο ίδηαο αμίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ζε δηαθνξεηηθά λνκηθά 
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Απξίιην ηνπ 2010. Ζ θπβέξλεζε Fidesz ππφ ηνλ Viktor Orbán αλαθνίλσζε έλα «λέν ζχζηεκα εζληθήο 

ζπλεξγαζίαο», πέξαζε έλα δξαθφληεην λφκν πεξί κέζσλ ελεκέξσζεο, πνπ επηθξίζεθε επξέσο απφ ηνλ 

ΟΑΔ κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ άλνημε ηνπ 2011, ην ελέηαμε κέζα ζε έλα λέν ζχληαγκα πνπ ππνλφκεπζε 

ην ζχζηεκα ειέγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ (θαη πνπ είρε επίζεο επηθξηζεί επξέσο δηεζλψο, γηα παξάδεηγκα, 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο). Δπηπιένλ, ην Fidesz αλαδηακφξθσζε ην ζπληαγκαηηθφ δηθαζηήξην. 

ηε Ρνπκαλία, ε επίζεζε θαηά ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζπλέβε πνιχ πην γξήγνξα. Σν θαινθαίξη ηνπ 2012, 

κία «νλνκαζηηθά» ζνζηαιδεκνθξαηηθφ-θηιειεχζεξε ζπκκαρία επηρείξεζε λα θαζαηξέζεη ηνλ πξφεδξν, 

Σξατάλ Μπαζέζθνπ ν νπνίνο είρε θαηεγνξεζεί γηα ππέξβαζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ νξίσλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, απνδπλακσζε ην ζπληαγκαηηθφ δηθαζηήξην, θαη επέηπρε ηελ 

εθαξκνγή κηαο ζεηξάο απφ έθηαθηα δηαηάγκαηα πνπ ζαθψο απνζθνπνχζαλ ζηε δηαζθάιηζε ελφο κφλν 

πηζαλνχ απνηειέζκαηνο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο γηα ηε κνκθή ηνπ πξνέδξνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

ε Δπξσπατθή Έλσζε παξελέβε κε ζεκαληηθφ θαη ακθηιεγφκελν ηξφπν. Ζ Δπηηξνπή επέθξηλε λφκν γηα 

ηα ΜΜΔ ηεο Οπγγαξίαο, ν νπνίνο ηειηθά άιιαμε θαη δηεξεπλήζεθε επίζεο ε κε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, ηεο δηθαζηηθήο 

εμνπζίαο, θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. ηειηθά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

νδήγεζε ηελ Οπγγαξία ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2012, ε Δπηηξνπή 

δήηεζε απφ ηε Ρνπκαλία λα άξεη θάπνηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηνπο θαλφλεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ πξφεδξν. Αθφκα θη αλ 88,5 ηνηο εθαηφ ησλ ςεθνθφξσλ απνδείρζεθε 

φηη ήηαλ ππέξ ηεο άξζεο ηνπ Băsescu, ην θξίζηκν φξην ζπκκεηνρήο (50 ηνηο εθαηφ ζπλ κία ςήθνο), δελ 

επηηεχρζεθε. Μεηά απφ θάπνηεο πξνζπάζεηεο απφ ηελ θπβέξλεζε λα αιιάμεη ν αξηζκφο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ αλαδξνκηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, θαη 

θάπνηα απξνζπκία λα δερηεί ηελ απφθαζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαζηεξίνπ ζχκθσλ κε ηελ νπνία ην 

δεκνςήθηζκα φλησο ηζρχεη, ν Băsescu είρε απνθαηαζηαζεί. Βι. πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο εηο Müller 

J.W., Safeguarding Democracy inside the EU Brussels and the Future of Liberal Order, Transatlantic 

Academy Paper Series, ζζ. 1-27, ζει. 5-7, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.transatlanticacademy.org/sites/default/files/publications/Muller_SafeguardingDemocracy_

Feb13_web.pdf 

http://vbn.aau.dk/files/20049801/spirit_phd_series_25.pdf
http://vbn.aau.dk/files/20049801/spirit_phd_series_25.pdf
http://vbn.aau.dk/files/20049801/spirit_phd_series_25.pdf
http://vbn.aau.dk/files/20049801/spirit_phd_series_25.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:485582/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:485582/FULLTEXT01.pdf
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αμηαθά ζπζηήκαηα. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα ζηάζκηζε κεηαμχ δχν φρη ηαπηφζεκσλ 

εξκελεηψλ ηεο ίδηαο φκσο αμηαθήο αξρήο πνπ ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηνείηαη 

λνεκαηηθά απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο έλλνκεο ηάμεηο. Ζ δηαθνξεηηθή εξκελεία ηνπ 

επξσπαίνπ εξκελεπηή θαη ηνπ εζληθνχ εξκελεπηή αλάγεηαη ζε κία ζρέζε κε ζηαηηθή 

αιιά ηζηνξηθή δειαδή ζε ηζηνξηθή εμέιημε
809

 θαη ε ζχγθιηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

αμηαθψλ αξρψλ ζηα θξάηε κέιε θαη ζηελ επξσπαηθή ηάμε αμηψλ απνηειεί πξφθιεζε 

ηεο επξσπατθήο δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο. 

Ζ πηνζέηεζε κίαο «θαηαζηαιηηθήο» αληηκεηψπηζεο ησλ αθξαίσλ απεηιψλ 

ξαηζηζηηθήο βίαο θαη ξεηνξηθήο, πνπ ζε ζχγθξνπζε κε ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο πξνηάζζεη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

αηφκσλ, αλ θαη ελδεηθηηθή ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, δελ απνδίδεη πιήξσο ηελ «ηεξαξρία» πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζηάζκηζε ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη άιισλ 

αμηαθψλ αξρψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δηακφξθσζε κίαο αληηξαηζηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηδίσθε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηε 

ζεξαπεία κίαο απμαλφκελεο αλάγθεο ζηηο θνηλσλίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
810

. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ θξαηψλ αληαλαθιά πιεξέζηεξα ηελ ελ ιφγσ ηεξαξρία. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

φγδνε θνηλή βαζηθή αξρή γηα ηελ έληαμε πνπ πηνζεηήζεθε ην 2004 απφ ην ζπκβνχιην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνβιέπεη φηη «Η άζθεζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκηθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ ηελ νπνία εγγπάηαη ν ράξηεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

                                                 
809

 Σζάηζνο Γ., φ.π., ζει. 50-53. 
810

 Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εληάζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε αξθεηά θξάηε κέιε, φπσο ε Γαιιία ε 

Ηηαιία ε Γεξκαλία θαη ε Ηζπαλία σο απνηέιεζκα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πίεζεο θαη ηεο αλφδνπ ηεο 

αλεξγίαο, βξήθαλ δεκφζηα έθθξαζε κέζσ ηνπ μελνθνβηθνχ αηζζήκαηνο, ηεο αλάδπζεο επηζεηηθψλ 

ξαηζηζηηθψλ νκάδσλ θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο. Ζ αληίιεςε 

απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο νκάδεο ξαηζηζηηθήο ηδενινγίαο έρνπλ αλαπηχμεη «δηεπξσπατθά 

δίθηπα». εκεηψλεηαη επίζεο, ε κεηαθίλεζε αθξαίσλ πνιηηηθψλ νκάδσλ απφ ην πεξηζψξην ζηε 

mainstream πνιηηηθή ζθελή, κε ηελ αληίζηνηρε πηνζέηεζε αθξαίνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ απφ κεηξηνπαζή 

πνιηηηθά θφκκαηα. Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ κέζσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, θαζηζηά ηελ δηάδνζε 

ξαηζηζηηθνχ θαη πξνπαγαλδηζηηθνχ ιφγνπ εχθνιε, ηαρεία κε δπζθνιίεο ζηελ απφδνζε επζπλψλ 

ζπκβάιεη ζηε πφισζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ. Monar J., The EU‘s Role in 

the Fight against Racism and Xenophobia: Evaluation and Prospects after Amsterdam and Tampere, 

Liverpool Law Review 22, 2000, ζζ. 7-20, ζει. 8-10. Βι. θαη Merkl P., Weinberg L. (eds.), Right-wing 

Extremism in the Twenty-first Century, Routeledge, London, Portland, Or 2003. Leets L., Responses to 

Internet Hate Sites: Is Speech Too Free in Cyberspace?, Communication Law & Policy, 2001, ζζ. 287-

317. Esteban M.L.F., The Internet: A New Horizon for Hatred?, εηο Fredman S., Discrimination and 

Human Rights, The Case of Racism, Oxford University Press 2001, ζζ. 77-109. 
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πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί, κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ ζα παξαβηάδεη άιια απαξαβίαζηα 

επξσπατθά δηθαηψκαηα ή δελ ζα αληίθεηηαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία»
811

. 

Ζ απαίηεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ, θαζψο θαη ε ζξεζθεπηηθή απηνλνκία ησλ κεηαλαζηψλ μεθάζαξα 

«ππνηάζζεηαη» ζηελ αλάγθε δηαθχιαμεο άιισλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ησλ 

δηθαησκάησλ ηξίησλ αιιά θαη ηεο δεκφζηαο ηάμεο ησλ θξαηψλ κειψλ
812

. Ζ ελ ιφγσ 

«ηεξάξρεζε» θαίλεηαη λα  είλαη ζχκθσλν θαη ην δηεζλέο δίθαην. Γηα παξάδεηγκα,  

ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία, ηνπ 

2001, αλαγλσξίδεη φηη ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο ππνδειψλεη ηε 

δέζκεπζε γηα ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ, σζηφζν θαλέλαο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία 

γηα λα παξαβηάζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη ην δηεζλέο δίθαην, νχηε γηα 

λα πεξηνξίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο.  

 

2.2.2.1. Πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη πξνζηαζία παηδηνύ 

 

ηε δηεζλή θαη επξσπατθή λνκνινγία θαη πξαθηηθή εληνπίδνληαη αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο πεξηνξίδεηαη φηαλ 

δηαθπβεχνληαη άιια ζπκθέξνληα θαη δηθαηψκαηα ηα νπνία θξίλνληαη σο «πην 

ζεκειηψδε» κε ζαθή θαη μεθάζαξν ηξφπν, θπξίσο ηα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνχ.  Έηζη 

                                                 
811

 ηελ επεμήγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο αλαθέξεηαη φηη «Οη πνιηηηζκνί θαη νη ζξεζθείεο πνπ 

κεηαλάζηεο θέξλνπλ καδί ηνπο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, 

λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε λέα θνηλσλία θαη λα εκπινπηίδνπλ ηηο θνηλσλίεο. 

Δπηπιένλ, ε ειεπζεξία άζθεζεο ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη εγγπεκέλε απφ ηνλ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά. 

Δπηπιένλ, ε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

εξγαζία γηα ιφγνπο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ. Ωζηφζν, ηα θξάηε κέιε έρνπλ επίζεο ηελ επζχλε λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο λα κελ εκπνδίδνπλ ηνλ θάζε κεηαλάζηε 

απφ ηελ άζθεζε άιισλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ή απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. 

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη ζρεηίδεηαη κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ ηζφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία λα αζθεί ή φρη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία. Ο επνηθνδνκεηηθφο θνηλσληθφο, δηαπνιηηηζκηθφο θαη δηαζξεζθεπηηθφο δηάινγνο, 

ε εθπαίδεπζε, ν ζηνραζηηθφο δεκφζηνο ιφγνο, ππνζηεξίδνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο εθθξάζεηο 

πνπ ζέβνληαη ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο αμίεο, δηθαηψκαηα θαη λφκνπο (ζε αληίζεζε κε ηηο εθθξάζεηο 

πνπ παξαβηάδνπλ ηφζν ην γξάκκα φζν θαη ην πλεχκα απηψλ ησλ αμηψλ θαη δηθαησκάησλ), θαη άιια κε 

θαηαλαγθαζηηθά κέηξα είλαη ν πξνηηκψκελνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

απαξάδεθηεο πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπγθξνχνληαη κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. 

Ωζηφζν, εάλ είλαη αλαγθαίν, ζχκθσλα κε ην λφκν λφκηκα κέηξα θαηαλαγθαζκνχ κπνξνχλ επίζεο λα 

απαηηεζεί». Council of the European Union, Justice and Home Affairs, 2618th Council Meeting, 

Brussels, 19 November 2004, 14615/04 (Presse 321). 
812

 McCrea R., Religion and the Public Order of the European Union, Oxford University Press, New 

York 2010, ζει. 226-227. 
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γηα παξάδεηγκα, Γεξκαληθφ δηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη ν γάκνο ηνπ παηδηνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κία ρψξα φπνπ νη γάκνη παηδηψλ είλαη λφκηκνη δελ 

αλαγλσξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην γεξκαληθφ δίθαην, δηφηη παξαβηάδεη ηε γεξκαληθή 

«δεκφζηα ηάμε»
813

. ην ίδην πλεχκα ε Οδεγία 2003/86/ΔΚ πξνβιέπεη φηη «Γηα ηελ 

θαιχηεξε ελζσκάησζε θαη γηα ηελ απνθπγή ηέιεζεο εμαλαγθαζηηθψλ γάκσλ, ηα θξάηε 

κέιε κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ απφ ηνλ ζπληεξνχληα θαη ηνλ/ηε ζχδπγφ ηνπ λα έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ειάρηζηε ειηθία, θαη θαηά αλψηαην φξην ηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ, πξηλ 

ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα επαλελσζνχλ καδί ηνπ/ηεο»
814

. 

ηελ Βξεηαλία, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, έλαο αθνζησκέλνο ζηίηεο 

κνπζνπικάλνο, θαηαδηθάζηεθε απφ ην Βαζηιηθφ Γηθαζηήξην ηνπ Μάληζεζηεξ  

(Manchester Crown Court) γηα παηδηθή θαθνπνίεζε φηαλ, ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα, 

θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο Ashura επέηξεςε ζε δχν αγφξηα, ειηθίαο 13 θαη 15 εηψλ λα 

απηνκαζηηγσζνχλ κε έλα καζηίγην zanjeer zani
815

, κε πέληε θεθιηκέλα θνθηεξά 

πηεξχγηα. Σα αγφξηα πξνθάιεζαλ πνιιαπιέο ακπρέο ζηηο πιάηεο ηνπο, θπξίσο 

επηθαλεηαθέο, σζηφζν κε πνιιέο βαζχηεξεο ηνκέο. Πξφθεηηαη γηα κία απφθαζε-

νξφζεκν ηεο βξεηαληθήο λνκνινγίαο κε ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πξαθηηθέο ησλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ. Ο δηθαζηήο έθξηλε φηη ηα παηδηά δελ είλαη 

ηθαλά λα ζπλαηλέζνπλ ζε απηνηξαπκαηηζκνχο. Σα δχν αγφξηα παξαδέρζεθαλ φηη 

ήζειαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ ηειεηή, αιιά ν εηζαγγειέαο έθξηλε φηη ηα παηδηά θάησ 

απφ ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ δελ κπνξνχλ λα ζπλαηλέζνπλ ζην λα πξνθαιέζνπλ βιάβε 

ζηνλ εαπηφ ηνπο, θαη εάλ ην έθαλαλ ζα έπξεπε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο 

ελήιηθεο
816
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Ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελε είλαη ε πεξίπησζε άξλεζεο αλήιηθνπ ή ησλ γνλέσλ 

ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηαηξηθήο επέκβαζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεηάγγηζε 

αίκαηνο, εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, αηκνπεηαιίσλ θαη πιάζκαηνο. Ζ δηεζλήο λνκνινγία 

θαη λνκνζεζία παξέρεη πιήζνο παξαδεηγκάησλ ζπγθξνχζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ζηελ 

ζξεζθεπηηθή ηνπο ειεπζεξία αιιά θαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ ζηε ζξεζθεπηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ ηέθλσλ ηνπο θαη ζην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά 

αληηκεηψπηζε κία ππφζεζε ζρεηηθά κε ην αλ νη γνλείο δχλαληαη λα απαγνξεχζνπλ ηελ 

απαξαίηεηε γηα ην ηέθλν ηνπο κεηάγγηζε αίκαηνο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, 

φηαλ πξφσξα γελλεκέλν βξέθνο ρξεηαδφηαλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Οη γνλείο ηνπ 

βξέθνπο ζπλαίλεζαλ ζε φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο αιιά 

δήηεζαλ απφ ηνπο γηαηξνχο λα κελ πξνβνχλ ζε κεηάγγηζε αίκαηνο γηαηί θάηη ηέηνην 

αληεηίζεην ζηε ζξεζθεπηηθή ηνπο ζπλείδεζε. Έλα κήλα αξγφηεξα, νη ζεξάπνληεο 

γηαηξνί απνθάζηζαλ λα πξνβνχλ ζηε κεηάγγηζε ιφγσ επηδείλσζεο ηεο πγείαο ηνπ 

βξέθνπο, θαη ην δηθαζηήξην ηνπ Ontario αλέζεζε πξνζσξηλά ηελ θεδεκνλία ηνπ ζε 

θνηλσληθφ νξγαληζκφ πξνζηαζίαο ηνπ παηδηψλ. Σειηθά, αθνχ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ην παηδί επεζηξάθε ζηνπο γνλείο ηνπ. Ζ ππφζεζε έθηαζε 

ζην Αλψηαην ∆ηθαζηήξην ηνπ Καλαδά, φπνπ εξκελεχζεθε ην άξζξν 7 ηνπ Καλαδηθνχ 

Υάξηε ησλ ∆ηθαησκάησλ θαη δηαπηζηψζεθε φηη ε λνκνζεζία θαη‘ αξρήλ πξνζβάιιεη 

ην δηθαίσκα ην γνλέσλ λα επηιέμνπλ ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ην παηδί ηνπο, φκσο ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πξνζβνιή απηή είλαη ινγηθή ζηα πιαίζηα κίαο 

θηιειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο αθνχ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

βαξχλνπλ πεξηζζφηεξν. Ζ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ παηδηνχ ζηε δσή θαη ζηελ 

πγεία είλαη κία βαζηθή αξρή ελφο «δίθαηνπ» λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αξθεί θάζε 

λνκνζεηηθφ κέηξν πνπ ςεθίδεηαη γηα απηφ ηνλ ζθνπφ λα είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή 

ηεο νπζηαζηηθήο δηθαηνζχλεο
817

. 

Αλάινγε πεξίπησζε αληηκεηψπηζε ζηηο αξρέο ηνπ 2011 ην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην ηεο Ηξιαλδίαο πνπ εμέδσζε απφθαζε γηα ην ζέκα παξέρνληαο αξθεηέο 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ δεηεκάησλ. Ζ απφθαζε πξνέθπςε απφ κηα 

επείγνπζα δηαηαγή ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, πνπ επέηξεπε ηε κεηάγγηζε αίκαηνο ζε 

κία θξίζηκε θαηάζηαζε γηα ηε δσή ελφο βξέθνπο ελάληηα ζηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ 

                                                 
817

 B. (R.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 S.C.R. 315, 1995. 



 244 

ηνπ, Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά. Καηά ηνλ δηθαζηή ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ησλ γνλέσλ 

θαη ε απηνλνκία ηνπο σο ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελν αγαζφ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ 

αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. εκείσζε επίζεο φηη ην δηθαίσκα ηνπ 

θξάηνπο λα παξέκβεη ξεηψο νξηνζεηείηαη απφ ην άξζξν 42.5 ηνπ πληάγκαηνο ηεο 

Ηξιαλδίαο ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο, φπνπ εληνπίδεηαη απνηπρία 

ηνπ θαζήθνληνο εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ. Θα πξέπεη επηπιένλ λα αλαθεξζεί φηη ζην 

δηθαζηήξην θαηέζηε ζαθέο φηη ε κεηάγγηζε αίκαηνο ζην βξέθνο ήηαλ θιηληθά 

απαξαίηεηε θαη επείγνπζα θαη φιεο ηηο πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είραλ 

εμαληιεζεί
818

. 

Οη πεξηπηψζεηο σζηφζν, άξλεζεο ή ζπλαίλεζεο εθήβσλ ζε ηαηξηθήο θχζεσο 

επεκβάζεηο είλαη πην ακθηιεγφκελεο, θαζψο ζηνπο εθήβνπο ζπρλά αλαγλσξίδεηαη 

έλαο βαζκφο σξηκφηεηαο θαη πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο, ψζηε λα πξνβάιινπλ ηζρπξέο 

αμηψζεηο γηα απηνλνκία, αιιά απηνί νη ηζρπξηζκνί έξρνληαη ζπρλά ζε ζχγθξνπζε κε 

έλα πξνζηαηεπηηθφ θαζήθνλ εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηε 

δπζθνιία θαζνξηζκνχ ηνπ φξνπ «σξηκφηεηα». Έηζη, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ 

Καλαδά έθξηλε φηη αλάινγεο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο είλαη ζπληαγκαηηθά νξζέο, 

ηζνξξνπψληαο ηελ επηινγή ησλ παηδηψλ θαη ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ 

απφ ην θξάηνο. Χζηφζν, ε απφθαζε ηφληζε επίζεο φηη ηα δηθαζηήξηα πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ πξηλ απφ ηελ 

απφθαζε γηα επηβνιή ζεξαπείαο. ζν πεξηζζφηεξν έλα δηθαζηήξην έρεη πεηζζεί φηη 

έλα παηδί είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη κία πξαγκαηηθά ψξηκε θαη αλεμάξηεηε απφθαζε γηα 

δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε βαξχηεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηηο 

απφςεηο ηνπ, φηαλ έλα δηθαζηήξην αζθεί ηε δηαθξηηηθή επρέξεηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Αλ, κεηά απφ κία πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ λεαξνχ αηφκνπ λα αζθήζεη ψξηκε θαη αλεμάξηεηε θξίζε, ην 

δηθαζηήξην πεηζηεί φηη ην απαξαίηεην επίπεδν σξηκφηεηαο ππάξρεη, ηφηε νη απφςεηο 

ηνπ λεαξνχ αηφκνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο. Σν δηθαζηήξην ηφληζε φηη απηφ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη έλα παηδί ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα ιάβεη κία 

απφθαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ
819

. 

Ζ απφθαζε λα επηηξέπεηαη ε κεηάγγηζε αίκαηνο ζε παηδηά Μάξηπξεο ηνπ 

Ηερσβά ππεξβαίλνληαο ηηο επηζπκίεο ησλ γνληψλ ηνπο, σζηφζν, δελ είλαη θαζνιηθή. ε 

κία ππφζεζε ηνπ Αλψηεξνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ Illinois, γηα παξάδεηγκα, απνθαζίζηεθε 
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φηη έλαο έθεβνο ν νπνίνο αξλήζεθε λα θάλεη κεηάγγηζε αίκαηνο, κε ηελ ππνζηήξημε 

ησλ γνληψλ ηνπ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί απηή ηε ζεξαπεία, αθφκε θαη αλ ζα κπνξνχζε 

λα ζψζεη ηε δσή ηνπ.  Ζ άξλεζε ζηελ πεξίπησζε απηή επηηξάπεθε δηφηη ν αλήιηθνο 

απηφλνκα αξλήζεθε ηελ ζεξαπεία θαη ην δηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ε απφθαζε απηή 

ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο επηινγέο ηνπ αλειίθνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
820

. 

ηελ Διιάδα, ην δηθαίσκα ζπλαίλεζεο ή άξλεζεο ζε ηαηξηθή επέκβαζε ζην 

ζψκα ή ηελ πγεία ησλ αλειίθσλ θαίλεηαη λα αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο, δειαδή ζε απηνχο πνπ έρνπλ ηε κέξηκλα ή ηελ επηκέιεηα ηνπ 

αλειίθνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο
821

. Χζηφζν, ην άξζξν 

1536 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνβιέπεη φηη «ε πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη θαηεπείγνπζα 

αλάγθε ηαηξηθήο επέκβαζεο, γηα λα απνηξαπεί θίλδπλνο δσήο ή πγείαο ηνπ ηέθλνπ, ν 

εηζαγγειέαο πξσηνδηθψλ κπνξεί, αλ αξλνχληαη νη γνλείο, λα δψζεη απηφο ακέζσο ηελ 

απαηηνχκελε άδεηα, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε ζεξαπεία γηαηξνχ ή ηνπ 

δηεπζπληή ηεο θιηληθήο φπνπ λνζειεχεηαη ην ηέθλν ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αξκφδηνπ 

πγεηνλνκηθνχ νξγάλνπ»
822

.  

ε κία ππφζεζε νξφζεκν ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005, ην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ζην 

Νηίζειληνξθ απέξξηςε αίηεκα απφ δχν Μνπζνπικάλνπο γνλείο πνπ επηζπκνχζαλ λα 

απαιιάμνπλ ησλ εληεθάρξνλν γηφ ηνπο απφ ην κηθηφ κάζεκα θνιχκβεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο. Οη γνλείο είραλ ππνζηεξίμεη φηη ζηελ πηζίλα, ην λεαξφ αγφξη δελ 

κπνξνχζε λα απνθχγεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπ πνπ θνξνχζαλ 

καγηφ γεγνλφο πνπ ηζνδπλακνχζε κε επηθίλδπλε επίδξαζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν 

ησλ λέσλ. Σν δηθαζηήξην απέξξηςε ηελ ππφζεζή ηνπο, ιέγνληαο φηη νη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο δελ απνηεινχλ ιφγν γηα λα απνηξέςεη ηα παηδηά απφ ην λα 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα θνιχκβεζεο. Ο δηθαζηήο ηφληζε φηη νη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο ζηαζκίδνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κε ην θαζήθνλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Καζήθνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ είλαη λα ακθηζβεηήζεη ην Κνξάλη αιιά λα 
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ζπκθηιηψζεη ηα δχν ζπκθέξνληα. Άιισζηε, φπσο ηφληζε ν δηθαζηήο, ζε κία δπηηθή 

θνηλσλία νη θαλφλεο ηνπ Κνξαλίνπ δελ επηβάιινληαη
823

.  

Πξφζθαηα, Γεξκαληθφ δηθαζηήξην απνθάλζεθε πσο νη κνπζνπικάλεο 

καζήηξηεο ζα κπνξνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζε καζήκαηα θνιχκβεζεο καδί κε αγφξηα, 

ζε κία απφθαζε πνπ αγγίδεη ηελ επαίζζεηε ζρέζε κεηαμχ ζξεζθείαο θαη θξάηνπο. Ζ 

απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο γηα ηηο δεκφζηεο θαη δηνηθεηηθέο 

δηαθνξέο νξίδεη πσο ε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κπνξεί λα ππεξηζρχζεη ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ελφο αηφκνπ. Σν Γηθαζηήξην απνθάλζεθε πσο νη 

κνπζνπικάλεο καζήηξηεο δε ζα κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηα καζήκαηα 

θνιχκβεζεο, παξέρνληαο φκσο ην δηθαίσκα λα θνξνχλ ηα νιφζσκα καγηφ πνπ 

αθήλνπλ κφλν ην πξφζσπν, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα αθάιππηα. Σν αίηεκα ησλ 

κνπζνπικάλσλ θνξηηζηψλ λα κε ζπκκεηέρνπλ ζηε γπκλαζηηθή θαη ηα καζήκαηα 

θνιχκβεζεο έρεη πξνθαιέζεη λνκηθέο δηαθσλίεο ζε αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο, 

θέξλνληαο ζην επίθεληξν ηελ εμνκάιπλζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ. Σνλ Μάην, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Διβεηίαο απέξξηςε ηελ 

πξνζθπγή κίαο νηθνγέλεηαο κνπζνπικάλσλ ελάληηα ζην ζρνιηθφ θαλφλα ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ε θφξε ηνπο ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρεη ζηα καζήκαηα θνιχκβεζεο θαη πσο 

δε ζα κπνξνχζε λα θνξέζεη ηα νιφζσκα καγηφ
824

. ηελ θνζκηθή Γαιιία, πνπ έρεη ήδε 

απαγνξεχζεη ηηο κνπζνπικαληθέο καληίιεο ηα εβξατθά θίπα θαη ηνπο ρξηζηηαληθνχο 

ζηαπξνχο ζηα δεκφζηα ζρνιεία, νξηζκέλεο δεκφζηεο πηζίλεο απαγφξεπζαλ θαη ηα 

νιφζσκα καγηφ
825

. 

Οη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο απνδεηθλχνπλ ηελ «πξφηαμε» ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ έλαληη ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο.  Χζηφζν, ην λα βξεζεί κία «δίθαηε 

ηζνξξνπία» κεηαμχ ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη άιισλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ θαη αμηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ πξαθηηθέο αθνξνχλ ελήιηθεο, 

απνηειεί κία δηαδηθαζία αξθεηά πην επίπνλε.  

 

                                                 
823

 Kern S., Germany: Co-ed Swimming Goes to Court, Gatestone Institute, 2012, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://www.gatestoneinstitute.org/3386/germany-co-ed-swimming 
824

 ηελ θαζνκηινπκέλε ηα ζπγθεθξηκέλα καγηφ απνθαινχληαη «burkinis». 
825

 Chambers Μ., German court rules Muslim girls must join swimming classes, Reuters 2013, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.reuters.com/article/2013/09/11/us-germany-muslims-

swimming-idUSBRE98A13120130911 

http://www.gatestoneinstitute.org/author/Soeren+Kern
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2.2.2.2. Πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη πγεία ηνπ αζζελνύο 

 

Ζ άξλεζε ηνπ αζζελή ζε ηαηξηθή ζεξαπεία γηα ζξεζθεπηηθνχο  ιφγνπο, ζπάληα 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηε λνκνινγία. Ζ ππνρξέσζε ηνπ γηαηξνχ λα κε δηελεξγεί 

ηαηξηθέο πξάμεηο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο βξίζθεη θαηαξρήλ λνκηθφ ζεκέιην 

ζηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο ηεο 

βηνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο. Παξάιιεια θαηά ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Ηαηξηθήο 

Γενληνινγίαο «ν ηαηξφο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ αζζελή ηνπ γηα ηα αλεκελφκελα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αγσγήο, γηα λα απνθηήζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, 

ηδίσο φηαλ νη πξνηεηλφκελεο πξάμεηο παξνπζηάδνπλ ζνβαξφ θίλδπλν»
826

. πλεπψο, ν 

αζζελήο έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, χζηεξα απφ επαξθή ελεκέξσζε εθ κέξνπο ηνπ 

γηαηξνχ, αλ ζα δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζην ζψκα ή ηελ πγεία ηνπ. Σν 

δηθαίσκα ηνπ απηφ απνξξέεη απφ ηε βνπιεηηθή απηνλνκία θαη ηελ απηνδηάζεζε σο 

πξνο ην ζψκα ηνπ, πνπ πξνζηαηεχνληαη ζπληαγκαηηθά
827

 αιιά θαη απφ ην άξζξν 3 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Έηζη, ζηελ Διιάδα θαηά ηελ 

θξαηνχζα άπνςε ν γηαηξφο ν νπνίνο πξνέβε ζε «απηνγλψκνλα» κεηάγγηζε ζε αζζελή 

πνπ ηελ αξλείηαη απφ ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, ηειεί θαηαξρήλ ην έγθιεκα ηεο 

παξάλνκεο βίαο
828

 δηφηη ζπληζηά πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο. ρεηηθά κε 

ηνπο ιφγνπο απαιιαγήο ηνπ γηαηξνχ απφ ηελ πνηληθή επζχλε ζε παξφκνηεο 

πεξηπηψζεηο ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξεί λα αξζεί ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεο ηνπ 

γηαηξνχ, ιφγσ θαηάζηαζεο αλάγθεο πνπ αίξεη ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο
829

, 

                                                 
826

 Βι. Πφξηζκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ πνιίηε  ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαηά ην άξζξ. 103 § 9 

ηνπ πληάγκαηνο θαη ην λ.2477/97, ζει. 2. 
827

 Ζ αξρή ηεο αλζξψπηλεο απηνλνκίαο θαηνρπξψλεηαη απφ ην Διιεληθφ χληαγκα ζην άξζξν 5. 
828

 Άξζξν 330 Π.Κ. «Παξάλνκε βία» 

΄Οπνηνο ρξεζηκνπνηψληαο ζσκαηηθή βία ή απεηιή ζσκαηηθήο βίαο ή άιιεο παξάλνκεο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο εμαλαγθάδεη άιινλ ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή γηα ηηο νπνίεο ν παζψλ δελ έρεη ππνρξέσζε 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλεμάξηεηα αλ ην απεηινχκελν θαθφ ζηξέθεηαη ελαληίνλ εθείλνπ 

πνπ απεηιείηαη ή θάπνηνπ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ.    
829

 Άξζξν 25 Π.Κ. «Καηάζηαζε αλάγθεο πνπ απνθιείεη ην άδηθν» 

1. Γελ είλαη άδηθε ε πξάμε πνπ ηειεί θάπνηνο, γηα λα απνηξέςεη παξφληα θαη αλαπφηξεπην κε άιια κέζα 

θίλδπλν, ν νπνίνο απεηιεί ην πξφζσπν ή ηελ πεξηνπζία ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ άιινπ ρσξίο δηθή ηνπ 

ππαηηηφηεηα, αλ ε βιάβε πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ άιιν είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξε θαηά ην είδνο θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα απφ ηε βιάβε πνπ πξνθιήζεθε.   

2. Η πξνεγνχκελε δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη ζε φπνηνλ έρεη θαζήθνλ λα εθηεζεί ζηνλ απεηινχκελν 

θίλδπλν. 

3. Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 έρεη αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

(ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ, φηη ην ά. 23 Π.Κ. αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππέξβαζεο 

ηεο άκπλαο, ε νπνία θαηά θαλφλα ηηκσξείηαη. Μέλεη αηηκψξεηε θαη δελ θαηαινγίδεηαη ε ζρεηηθή 

ππέξβαζε ζηνλ δξάζηε, αλ απηφο ελέξγεζε θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν απφ θφβν ή ηαξαρή πνπ ηνπ πξνθάιεζε 
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είηε ιφγσ ζχγθξνπζεο θαζεθφλησλ, είηε ηέινο λα κελ θαηαινγηζηεί ε πξάμε ζηνλ 

γηαηξφ ιφγσ ζπγγλσζηήο λνκηθήο πιάλεο
830

. Γειαδή, ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο 

πξάμεο αίξεηαη αλ ε αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θξηζεί ζπνπδαηφηεξν ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο
831

. 

Σν Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο έθξηλε φηη ε 

κεηάγγηζε αίκαηνο ζε αλαίζζεην Μάξηπξα ηνπ Ηερσβά παξαβηάδεη ηε βνχιεζε ηνπ 

αηφκνπ, αιιά δελ απνηειεί ζσκαηηθή βιάβε
832

. Σν 2008, ην Αλψηεξν Γηθαζηήξην ηεο 

Ηξιαλδίαο έθξηλε φηη νη γηαηξνί ζε έλα καηεπηήξην ηνπ Γνπβιίλνπ κπνξνχλ λα 

αλαγθάζνπλ κία Μάξηπξα ηνπ Ηερσβά, πνπ κεηά ηε γέλλα παξνπζίαζε ζνβαξή 

αηκνξξαγία, λα θάλεη κεηάγγηζε αίκαηνο, παξά ηελ άξλεζή ηεο γηα πξνζσπηθνχο θαη 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. Χζηφζν, ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ε αμία ηεο πξνζσπηθήο 

απηνλνκίαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο «ζηαζκίζηεθε» έλαληη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ λενγέλλεηνπ βξέθνπο. Έηζη θαηά ην Γηθαζηήξην ε επεκεξία ηνπ 

παηδηνχ, πνπ κφιηο είρε γελλεζεί ζην ελ ιφγσ θξάηνο κε θαλέλαλ γνλέα ζηνλ 

νξίδνληα, ήηαλ πςίζηεο ζεκαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη επηζπκίεο ηεο κεηέξαο ηνπ, νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζην ζάλαην ηεο, ζα έπξεπε λα παξακεξηζηνχλ γηα 

ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ
833

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαίλεηαη λα 

απνδέρεηαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο πξφηαμεο ηεο πξνζσπηθήο αθεξαηηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

έλαληη ηεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο ηνπ. Καηά ην Γηθαζηήξην, ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο, ε άξλεζε ηνπ αζζελνχο λα δερζεί κία ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία ζα 

κπνξνχζε, αλαπφθεπθηα, λα νδεγήζεη ζε ζαλαηεθφξν έθβαζε, αιιά ε επηβνιή ηεο 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ελφο δηαλνεηηθά ηθαλνχ ελήιηθνπ 

αζζελνχο, ζα επελέβαηλε ζηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ελφο αηφκνπ κε ηξφπν πνπ λα 

εκπιέθεη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηεο 

                                                                                                                                            
ε επίζεζε. Βέβαηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπκε είλαη απίζαλν λα ηχρεη εθαξκνγήο ην άξζξν 23 

Π.Κ.). 
830

 Άξζξν 31 Π.Κ. «Ννκηθή πιάλε» 

2. Η πξάμε φκσο δελ θαηαινγίδεηαη ζην δξάζηε αλ απηφο πίζηεςε ιφγσ πιάλεο φηη είρε δηθαίσκα λα 

ηειέζεη ηελ πξάμε θαη ε πιάλε ηνπ απηή ήηαλ ζπγγλσζηή.  
831

 Ληνχξδε Α. .,
 
Ννκηθή Δπζχλε ζηηο Ιαηξνρεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο, ζζ. 1-21,ζει. 8, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: www.exe1928.gr/static/media/2011/08/54.doc  
832

 BVerfG, 1 BvR 618/93 vom 2.8.2001. 
833

 Fitzpatrick & Anor -v- K. & Anor, [2008] IEHC 104. Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί, ε ηδηαίηεξα 

πξνσζεκέλε αληίιεςε πεξί πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη εηδηθά ησλ βξεθψλ πνπ θπξηαξρεί 

ζην θξάηνο ηεο Ηξιαλδίαο, πνπ δηαθάλεθε απφ ηελ ππφζεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. ΓΔΚ, C-159/90, The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd v Stephen 

Grogan and others, πιινγή 1991, ζει. I-4685. 
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χκβαζεο
834

. Έηζη ην Γηθαζηήξην ζπληάρζεθε κε ηελ εζληθή λνκνινγία ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πνπ έρεη απνδερζεί φηη έλα άηνκν κπνξεί λα αξλεζεί λα 

παξαηείλεη ηε δσή ηνπ ή ηελ απαξαίηεηε ζεξαπεία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ηνπ. Ζ 

αξρή ηεο απηνδηάζεζεο πξνβιέπεη φηη νη επηζπκίεο ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα είλαη 

ζεβαζηέο, έηζη ψζηε αλ έλαο ελήιηθαο αζζελήο ζψαο ηαο θξέλαο αξλείηαη, αθφκα θαη 

αδηθαηνιφγεηα, λα ζπλαηλέζεη ζηε ζεξαπεία ή ζηε θξνληίδα κε ηελ νπνία ε δσή ηνπ 

κπνξεί λα παξαηαζεί, νη ππεχζπλνη γηαηξνί ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηηο επηζπκίεο 

ηνπ, αθφκα θη αλ δελ ζεσξνχλ φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο. ην κέηξν 

απηφ, ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο πξέπεη λα ππεξηζρχεη ηεο αξρήο ηεξφηεηαο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο
835

. 

 

 

2.2.2.3. Πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα 

 

Τπφ ηελ ίδηα ζπιινγηζηηθή, ε πξφηαμε ηεο ζεκειηψδνπο αμίαο ηεο πξνζσπηθήο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, δηθαηνινγεί ηελ άζθεζε 

ηεο ηειεηήο ηνπ απηφ-καζηηγψκαηνο κε ην zanjeer zani θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο Ashura, 

απφ ζπλελνχληεο ελήιηθεο, κία πξαθηηθή αξθεηά βίαηε γηα ηε ζχγρξνλε αληίιεςε ησλ 

δπηηθψλ θξαηψλ, θπξίσο φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκφζην ρψξν
836

.  ηελ ελ ιφγσ 

πεξίπησζε σζηφζν, ε «ζηάζκηζε» ζα πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ζηε βάζε πεξηζζφηεξσλ 

κεηαβιεηψλ.  

Ο ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζπληζηά πξσηαξρηθή επηδίσμε θάζε 

πξνεγκέλεο έλλνκεο ηάμεο
837

. Παξά ηε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο έλλνηαο, ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ζπρλά αληηκεησπίδεηαη σο ε βάζε ή ε πεγή 

                                                 
834

 Pretty v United Kingdom, Application no. 2346/02, 29 April 2002. ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε σζηφζν, 

ηα Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ην άξζξν 2 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, δελ 

πεξηιακβάλεη θαη ην δηθαίσκα ζηνλ αμηνπξεπή ζάλαην, ή ηελ επζαλαζία. 
835

 Lord Goff in Airedale NHS Trust v. Bland [1993] AC 789. 
836

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηειεηή ιακβάλεη ρψξα ζε δεκφζηνπο δξφκνπο ζηνλ Πεηξαηά ηεο Διιάδαο, βι. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=88137 θαη 

http://gr.euronews.com/nocomment/2012/11/26/greek-shiites-mark-the-day-of-ashura-/ θαη 

http://www.reuters.com/video/2013/09/24/greek-shiites-mark-ashura-with-fierce-

fl?videoId=239378626&videoChannel=2602 
837

 Πιηάθνο Α., Σν δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Θεζκηθφ θαη νπζηαζηηθφ δίθαην, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 56. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%222346/02%22]%7D
http://gr.euronews.com/nocomment/2012/11/26/greek-shiites-mark-the-day-of-ashura-/
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φισλ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
838

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, νη δηεζλείο ζπκβάζεηο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ παξέρνπλ έλα λνκηθφ πξφηππν ειάρηζηεο πξνζηαζίαο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο
839

. Γηα ηελ έλλνκε ηάμε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξφθεηηαη γηα «ζεκειηψδε έθθξαζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην αλζξψπηλν νλ αθξηβψο ιφγσ ηεο αλζξψπηλεο ππνζηάζεψο 

ηνπ, ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα απνηειεί ηε βάζε θαη ηελ αθεηεξία φισλ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ θαη δηαθνξνπνηήζεθαλ ζηαδηαθά˙ 

παξαιιήισο, απνηειεί ην απψηαην θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν θαηαλννχληαη θαη 

εξκελεχνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα»
840

. 

χκθσλα κε ηελ θαληηαλή αληίιεςε πνπ άζθεζε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ 

ζπληαγκαηηθή πηνζέηεζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα 

είλαη κηα εθ γελεηήο θαη αλαθαίξεηε πνηφηεηα φισλ ηα αλζξψπηλσλ φλησλ πνπ 

απνηξέπεη ηελ αληηθεηκελνπνίεζή ηνπο. Δίλαη ελζσκαησκέλε κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο 

απην-πξνζδηνξηζκνχ ησλ αηφκσλ δπλάκεη ηεο ινγηθήο ηνπο. Αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζε 

άηνκα πνπ ζηεξνχληαη απηφ-παξαγσγηθέο ζπλζήθεο, φπσο ηα κηθξά παηδηά θαη ηα 

άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθά πξνβιήκαηα, επεηδή έρνπλ επίζεο ην δηθαίσκα ζε κηα 

αμηνπξεπή κεηαρείξηζε. Ζ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα δελ εμαξηάηαη απφ ηε λνκηθή 

αλαγλψξηζε, δεδνκέλνπ φηη είλαη εγγελέο θαη εζηθφ δηθαίσκα πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ 

απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα δηάθνξα ήζε αθφκε θαη ζε απηέο ηηο 

θνηλσλίεο πνπ δελ ηε ζέβνληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αξθεηνί ζπγγξαθείο, 

πξνζδίδνπλ κεηαβιεηφ πεξηερφκελν ζηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζε 

αλαθνξά κε θάζε ηζηνξηθή ζηηγκή, εμσηεξηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη εζηθέο αμίεο 

θάζε θνηλσλίαο
841

. Δμάιινπ φπσο πξναλαθέξζεθε, νη αμίεο ιακβάλνπλ λφεκα hit et 

nunc, δειαδή κφλνλ θαηά ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν θαη θαηά ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν φπνπ 

ζπληειείηαη ε επίθιεζή ηεο
842

. 

                                                 
838

 Xavier Baez N.L., Mezzaroba O., Fundamental human rights and controversial cultural practices: A 

new reading of the concept of human dignity, Filosofia Unisinos, 13, 2012, ζζ. 2-14, ζει 6, δηαζέζηκν 

ζηελ ηζηνζειίδα: http://revistas.unisinos.br/index.php/filosofia/article/view/fsu.2012.131.01 
839

 Ayton-Shenker D., The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity, United Nations 

Background Note, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.un.org/rights/dpi1627e.htm. ην πξννίκην 

ηεο δηαθήξπμεο ηεο UNESCO γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ 1998, ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα 

αλαθέξεηαη σο «ζχκθπηε ζε φια ηα κέιε ηεο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ησλ ίζσλ θαη 

αλαπαιινηξίσησλ δηθαησκάησλ ηνπο απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

εηξήλεο ζηνλ θφζκν».  
840

 ΓΔΚ, C-36/02, Πξνηάζεηο Γεληθήο  Δηζαγγειέα, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-

GmbH v Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, πιινγή 2004, ζει. I-9609. 
841

 Xavier Baez N.L., Mezzaroba O., φ.π., ζει. 8. 
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 Σζάηζνο Γ., φ.π., ζει. 20. 
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Τπφ ην πξίζκα απηφ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα γίλεηαη 

θαηαλνεηή φηαλ δηαηξεζεί ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν, ε «βαζηθή δηάζηαζε» 

πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά λνκηθά δηθαηψκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνδηάζεζε ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ηελ πξφιεςε ηεο 

αληηθεηκελνπνίεζήο ηνπ. Σν δεχηεξν επίπεδν, ε «πνιηηηζηηθή δηάζηαζε» 

πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ην ρψξν θαη 

πνπ επηδηψθεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε επνρήο, ζε θάζε 

θνηλσλία, ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο
843

. Γειαδή, σο έλλνηα ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη θαηά επέθηαζε ε έλλνηα 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ αλαδχνληαη ζηε ζχγρξνλε λνκηθή ζθέςε κε επαξθή 

επειημία γηα λα ζέβνληαη θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία θαη 

αθεξαηφηεηα. Ζ επειημία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε ζρεηηθνπνίεζή ηνπο κε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο δηεπθνιχλεηαη κε ηελ θαζηέξσζε ησλ ειάρηζησλ 

πξνηχπσλ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ
844

. 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην 2005, φηαλ νη  επηθεθαιήο θάπνησλ ηδησηηθψλ 

Υξηζηηαληθψλ ζρνιείσλ ππνζηήξημαλ φηη ε απαγφξεπζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ησλ 

καζεηψλ απφ ηνλ λφκν γηα ηελ εθπαίδεπζε ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ηνπο ειεπζεξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη φηαλ ηίζεληαη ζέκαηα εθδήισζεο κίαο 

ζξεζθεπηηθήο πεπνίζεζεο πξέπεη λα πιεξνχληαη θάπνηεο αληηθεηκεληθά ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο. Απηέο νη απαηηήζεηο είλαη ζπκβαηέο κε ην άξζξν 9 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη κε άιιεο πξάμεηο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Ζ πίζηε πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο κε ηα βαζηθά πξφηππα ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο θαη αθεξαηφηεηαο. Ζ εθδήισζε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, γηα 

παξάδεηγκα, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ ππνβνιή ησλ άιισλ ζε βαζαληζηήξηα ή 

απάλζξσπε ηηκσξία δελ ζα πιεξή ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Δπηπιένλ 

ζα πξέπεη λα αθνξά ζεκαληηθά ζέκαηα θαη λα δηαζέηεη επαξθή βαζκφ ζνβαξφηεηαο. 

Ζ πίζηε πξέπεη λα έρεη ζπλνρή λα είλαη εχιεπηε θαη εχθνια θαηαλνεηή. Χζηφζν, 

θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε ζξεζθεία πξνυπνζέηεη πίζηε ζην ππεξθπζηθφ 

ζπλεπψο δελ δχλαηαη λα είλαη πάληα επηξξεπήο ζε δηαπγή έθζεζε ή ινγηθή 

αηηηνιφγεζε. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά είλαη αιιεγνξηθή θαη ζπκβνιηθή. 

                                                 
843

 Xavier Baez N.L., Mezzaroba O., φ.π., ζει. 8. 
844

 Ayton-Shenker D., The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity, United Nations 

Background Note, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.un.org/rights/dpi1627e.htm. 

http://www.un.org/rights/dpi1627e.htm
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Οχηε νη πεπνηζήζεηο ελφο αηφκνπ είλαη ζηαηηθέο θαζψο είλαη επηξξεπείο ζε κεηαβνιή 

θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. πλνιηθά, απηέο νη απαηηήζεηο δελ ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη ζε έλα επίπεδν ηφζν πςειφ πνπ ζα ζηεξνχζε ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ κεηνλνηήησλ βάζεη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ
 845

.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε ππνβνιή ελφο αηφκνπ 

ζε βίαηε πξαθηηθή
846

, φπσο ην καζηίγσκα παξαβηάδεη ηελ βαζηθή δηάζηαζε ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο δηφηη ππνβηβάδεη ηνλ άλζξσπν ζε αληηθείκελν. Δπηπιένλ, 

κία επηβιαβήο ή επψδπλε ζηέξεζε ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ, 

ηζνδπλακεί πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ ή κε βαζαληζηήξην θαη απάλζξσπε 

κεηαρείξηζε
847

. Αλαδχεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα γηα ην εάλ παξαβηάδεηαη ε 

«πνιηηηζκηθή δηάζηαζε» ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, κε δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα 

ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ ελήιηθνπ αηφκνπ ην νπνίν απηφ-καζηηγψλεηαη. Αλακθίβνια, 

δελ ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο 

γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ αζθνχλ, ελψ ε ζεκαζία ηεο 

εμεγείηαη ζηελ βάζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο παξαδφζεσλ
848

.   

Χζηφζν, ην Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο πξνζζέηεη κία επηπιένλ 

δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, απηήλ ηεο  αμηνπξέπεηαο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. χκθσλα κε ην Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο ην 

ειεχζεξν άηνκν θαη ε αμηνπξέπεηά ηνπ είλαη νη πςειφηεξεο αμίεο ηεο ζπληαγκαηηθήο 

                                                 
845

 Regina v. Secretary of State for Education and Employment and others (Respondents) ex parte 

Williamson (Appellant) and others, [2005] UKHL 15. 
846

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε απαγφξεπζε νξηζκέλσλ ζαδνκαδνρηζηηθψλ πξαθηηθψλ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ζεσξήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζπκβαηή κε ηελ εγγχεζε ηεο ηδησηηθήο δσήο ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη φηη ε θαηαδίθε αηφκσλ γηα ηέηνηεο πξαθηηθέο 

πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ βιάβεο θαη ηξαπκαηηζκνχ κεηαμχ ζπλαηλνχλησλ ελειίθσλ δελ 

παξαβηάδεη ην άξζξν 8. Laskey, Jaggard and Brown v. United Kingdom, Applications nos. 21627/93, 

21826/93 θαη 21974/93, 19 February 1997.Αλακθίβνια ε αλαινγία κεηαμχ ζεμνπαιηθψλ πξαθηηθψλ 

θαη ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ είλαη ζθαιεξή θαη νδεγεί ζε κεζνδνινγηθέο πιάλεο, σζηφζν ε ελ ιφγσ 

απφθαζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνηληθνπνίεζε ηεο πξφθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο αθφκα αλ νη 

πξάμεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, ή πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ζπλαηλνχλησλ ελειίθσλ 

δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή. 
847

 Βαζαληζηήξην απνηειεί θαηά ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, θάζε απάλζξσπε κεηαρείξηζε πνπ πξνθαιείηαη εζειεκέλα θαη πξνμελεί πνιχ ζνβαξφ θαη 

άγξην πφλν. Ireland v United Kingdom, Application no. 5310/71, 18 January 1978. 
848

 πσο πξναλαθέξζεθε, νη πηζηνί απηνηξαπκαηίδνληαη κε ζηδεξέληα καζηίγηα θαη ιάκεο επηρεηξψληαο 

λα βηψζνπλ ηνλ ζσκαηηθφ πφλν θαη ηελ αγσλία ηνπ εγγνλνχ ηνπ Πξνθήηε Μσάκεζ Υνπζάηλ κπηλ Αιί, 

πνπ ην 680 είρε καξηπξηθφ ζάλαην κεηά ηε Μάρε ηεο Καξκπάια, φηαλ απνθεθαιίζηεθε απφ δπλάκεηο 

ηνπ ραιίθε Γηαδίλη Α'. Ζ εκέξα κλήκεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ νλνκάδεηαη Αζνχξα θαη είλαη κέξα πέλζνπο 

γηα ηνπο ηίηεο κνπζνπικάλνπο Ο Υνπζείλ ηκπλ Αιί ζεσξείηαη ν ηξίηνο ηκάκεο ησλ ηηηψλ θαη 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή θπζηνγλσκία θαη ζην ζνπληηηθφ θαη ζην ζηηηηθφ Ηζιάκ, σο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ Μσάκεζ. Βι. Αl Musawi M., Reading Iraq: Culture and Power in Conflict, I.B.Tauris, London 

2006. 
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ηάμεο. Σν θξάηνο ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο είλαη ππνρξεσκέλν λα ηελ ζέβεηαη θαη λα 

ηελ πξνζηαηεχεη. Ζ πίζηε απηή εξείδεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ σο κίαο 

πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο ππάξμεσο, πξνηθηζκέλεο κε ηελ ειεπζεξία 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη απηνεθπιήξσζεο. Καηά ηελ εξκελεία ηνπ Θεκειηψδνπο 

Νφκνπ, δελ πξφθεηηαη γηα ηελ ειεπζεξία ελφο απνκνλσκέλνπ απφ ηελ θνηλσλία 

αηφκνπ, πνπ δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν απηνζεβαζκφ, αιιά κάιινλ γηα έλα άηνκν κε 

ζεκεία αλαθνξάο θαη δεζκεχζεηο πξνο ηελ θνηλφηεηα. Τπφ ην θσο απηήο ηεο 

δέζκεπζεο ε ειεπζεξία απηή δελ κπνξεί θαηαξρήλ λα είλαη απεξηφξηζηε. Σν άηνκν 

πξέπεη λα επηηξέπεη ηφζα φξηα ζηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπ, φζα ν λνκνζέηεο θξίλεη 

αλαγθαία πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ αηνκηθή 

απηνλνκία πξέπεη επίζεο λα πξνζηαηεχεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεη θάζε άηνκν ζηελ θνηλσλία κε ηελ ίδηα αμία. Ζ «εξγαιεηνπνίεζε» 

ζπλεπψο ηνπ αλζξψπνπ αληηβαίλεη ζηελ εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο ππνρξέσζε 

δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ
849

. πλεπψο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ε 

επίθιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο απαηηεί ηα επηρεηξήκαηα πεξί ειεπζεξίαο θαη 

απηλνκίαο λα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλφηεηαο σο ζπλφινπ
850

. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ, ε ειεπζεξία εθδήισζεο ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ δχλαηαη 

λα πεξηνξηζηεί ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία γηα ιφγνπο δεκφζηα ηάμεο, δεκφζηαο 

αζθάιεηαο, δεκφζηαο πγείαο θαη δεκφζηαο εζηθήο ή ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ. Σν Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ παξέρεη ζηα θξάηε 

ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα λα θαζνξίζνπλ ηα πιένλ θαηάιιεια κέηξα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο εζληθέο παξαδφζεηο ηνπο
851

. Παξνκνίσο, ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο έρεη επηηξέςεη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απηνλνκίαο ησλ 

αηφκσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη επηβιαβείο γηα 

πνιηηηζκηθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηα θξάηε κέιε λα 

πξνσζήζνπλ ηε ζπιινγηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηελ θνηλσλία. Απφ ηε λνκνινγία 

πξνθχπηεη φηη ην Γηθαζηήξην παξέρεη ζηα θξάηε κέιε πεξηζψξην εθηηκήζεσο, ηδίσο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα θηινζνθηθήο ή εζηθήο θχζεσο ή γηα εηδηθνχο θηλδχλνπο 

ηεο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, έθξηλε φηη «νη ηδηνκνξθίεο ησλ ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ 

                                                 
849

 BVerfGE 45, 187 (1997). 
850

 εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ε αλαθνξά ζηηο ζπιινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο αμηνπξέπεηαο έρεη 

ππνζηεί έληνλε θξηηηθή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιπκνξθία πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο. Βι. Σζεξβέλεο Β.Κ., φ.π., ζει. 68-69 θαη 115. 
851

 Constitutional Council, Decision n° 2004-505 DC of November 19th 2004 on The Treaty 

establishing a Constitution for Europe, παξ. 19. 
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δηθαηνινγνχλ ην λα δηαζέηνπλ νη εζληθέο αξρέο επαξθή εμνπζία εθηηκήζεσο γηα λα 

θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηθηψλ, θαη, 

γεληθφηεξα, ελφςεη ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηδηνκνξθηψλ θάζε θξάηνπο 

κέινπο, ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο ηάμεσο, ηφζνλ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

νξγαλψζεσο ησλ ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ θαη ην κέγεζνο ησλ πνζψλ πνπ παίδνληαη, φζν 

θαη ηε δηάζεζε ησλ εμ απηψλ θεξδψλ, θαζψο θαη γηα λα θξίλνπλ αλ πξέπεη λα 

πεξηνξηζζνχλ ή λα απαγνξεπζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ»
852

. 

Δπηπιένλ, θαηά ην Γηθαζηήξην ηα θξάηε κέιε «παξακέλνπλ ειεχζεξα λα θαζνξίδνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ηνπο αλάγθεο ηηο απαηηήζεηο ηεο δεκνζίαο ηάμεσο θαη ηεο 

δεκφζηαο αζθάιεηαο»
853

. Δμάιινπ, ην Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε φηη «νη εηδηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πξνζθπγή ζηελ έλλνηα ηεο 

δεκνζίαο ηάμεσο κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν 

γηα απηφ πξέπεη ζρεηηθά λα αλαγλσξηζηεί ζηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο πεξηζψξην 

εθηηκήζεσο, κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε πλζήθε»
854

.  

πλεπψο, κε βάζε ηα αλσηέξσ, ε απαγφξεπζε ή ε αλνρή ηεο ελ ιφγσ 

ζξεζθεπηηθήο πξαθηηθήο, ηνπιάρηζηνλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ελαπφθεηηαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηελ ηδηαίηεξε ζπληαγκαηηθή αληίιεςε 

πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

Απφ κεζνδνινγηθήο απφςεσο, επηζεκαίλεηαη φηη ην δήηεκα ηεο ελδερφκελεο 

πξνζβνιήο ζεκειηψδνπο ζπκθέξνληνο ηεο θνηλσλίαο εμαξηάηαη απφ ηηο αμίεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Γελ απαηηείηαη, ζρεηηθψο, λα έρεη 

δηακνξθσζεί ζηα θξάηε κέιε θνηλή αληίιεςε
855

. 

Ζ δηαηχπσζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηα δηεζλή θείκελα ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ επηηξέπεη έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ δηαθχκαλζεο ψζηε λα είλαη ζρεηηθά κε 

ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο. Δμάιινπ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη δερζεί φηη νη έλλνηεο ηνπ «πεξηζσξίνπ εθηηκήζεσο» 

(margin of appreciation) θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο αλαινγηθφηεηαο επηβάιινπλ ηε 
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 ΓΔΚ, C-275/92, Her Majesty's Customs and Excise v Gerhart Schindler and Jörg Schindler, 

πιινγή 1994, ζει. I-1039. 
853

 ΓΔΚ, C-54/99, Église de scientologie, πιινγή 2000, ζει. Η-1335. 
854

 ΓΔΚ C-41/74, Van Duyn, πιινγή 1974, ζει. 537. Βι. πεξηζζφηεξα, McCrea  R., The Recognition 

of Religion within the Constitutional and Political Order of the European Union, LEQS Paper No. 

10/2009, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS/LEQSPaper10.pdf 
855

 Τπφζεζε 30/77, Bouchereau, πιινγή 1967, ζει. 1999. 
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ζηάζκηζε κεηαμχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε αλαινγία κε ηηο πνιηηηζκηθέο 

παξαδφζεηο ελφο θξάηνπο
856

. 

Δληνχηνηο, ε εξκελεία ησλ παλαλζξψπηλσλ αμηψλ, φπσο απηήο ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο κε φξνπο απφιπηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ
857

, ζα 

θαηαζηξαηεγνχζε ην ίδην ην λφεκα ηεο ελ ιφγσ αμίαο. Δηδηθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο 

πξνζβνιήο αμηψλ, φπσο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, πνπ θαηά ηνλ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «είλαη απαξαβίαζηε»
858

, ζα 

πξέπεη λα ππεξηζρχνπλ ηεο πνιηηηζκηθήο απηνλνκίαο ή αθακςίαο. πλεπψο, ε 

επίθιεζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, θαη ε απαίηεζε αλαγλψξηζεο εζηθά 

εμσθξεληθψλ πξαθηηθψλ ελδπφκελσλ ηνλ καλδχα ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, δελ 

κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απνηπρία ή ηελ άξλεζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

επηηαγέο ησλ θνηλψλ πξνηχπσλ εζηθήο θαηάθηεζεο ηεο αλζξσπφηεηαο, φηαλ ζηηο 

πξαθηηθέο απηέο δηαθξίλεηαη θάηη ηδηαηηέξσο «κε αλζξψπηλν».  

Ζ αλσηέξσ ζπιινγηζηηθή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο  απαγφξεπζεο ή κε ηεο κπνχξθαο θαη ηνπ ληθάκπ, πνπ πξνθαιεί 

ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ ζε αξθεηά θξάηε ηεο Δπξψπεο. 

 

2.2.2.4. Η δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ Ιζιακηθή καληίια ζηελ Δπξώπε 

 

 Ο νξηζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο θνηλφηεηαο αμηψλ πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάγθε νξηνζέηεζεο ησλ ζρέζεψλ ηεο κε άιια αμηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζπλππάξρνπλ 

ζηνλ γεσγξαθηθφ ηεο ρψξν. Ζ δπζθνιία ηνπ ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκνχ έγθεηηαη θπξίσο 

ζην γεγνλφο πσο ελαπφθεηηαη θπξίσο ηα θξάηε κέιε λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ελ ιφγσ 

αμηνινγηθή ζρέζε. πσο εμάιινπ απάληεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε γξαπηή 

εξψηεζε επξσβνπιεπηή αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο απαγφξεπζεο ηεο ρξήζεο ηεο 

καληίιαο «ε Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα πξνηείλεη λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ θαζψο απηφ ην δήηεκα παξακέλεη ζηελ απνθιεηζηηθή 

                                                 
856

 Otto-Preminger-Institut v. Austria, Application no. 13470/87, 20 September 1994. Breau S.C., 

Human Rights and Cultural Relativism: The False Dichotomy, εηο Rehman J., Breau S.C. (eds.), 

Religion, Human Rights and International Law, A Critical Examination of Islamic State Practices, 

Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 207, ζζ. 137-166, ζει. 154-155. 
857

 Ayton-Shenker D., The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity, United Nations 
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Ch., Moral Universalism and Cultural Difference, εηο, Dryzek J.S., Honig B., Phillips A. (eds.) The 
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858
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αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Η έλδπζε ηνπ πέπινπ, φπσο θαη άιισλ ζξεζθεπηηθψλ 

ζπκβφισλ, κπνξεί λα εγείξεη κηα ζεηξά απφ ζχλζεηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, ην 

πιαίζην, ε ζηάζε ησλ αξρψλ θαη ην ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην. Απηέο νη θαηαζηάζεηο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, θπξίσο ηελ ειεπζεξία ηεο 

ζξεζθείαο θαη ηεο αξρήο ηεο απαγνξεχζεσο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ θαη ηεο 

ζξεζθείαο. Η ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ηεο έλδπζεο 

ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ. Ωζηφζν, ην δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκνχο. 

Δηδηθφηεξα, ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο δελ πξέπεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξφζρεκα γηα λα δηθαηνινγήζεη παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ. Η 

έλδπζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ζα πξέπεη λα είλαη ε ειεχζεξε άζθεζε ηεο 

ζξεζθείαο θαη φρη έλα εκπφδην»
859

. 

 πλεπψο ε «ζχγθξνπζε» ηνπ δηθαίνπ ηεο shari‘a θαη ησλ ζεκειησδψλ 

επξσπατθψλ αμηψλ θαη αξρψλ παξακέλεη ζηελ δηαρεηξηζηηθή επρέξεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ησλ ζπληαγκαηηθψλ ηνπο παξαδφζεσλ, δηακνξθψλνληαο έλα επξχ θάζκα 

κεηαμχ αθνκνίσζεο θαη εηεξφηεηαο ζηνλ επξσπατθφ ζπληαγκαηηθφ ρψξν. Σν 

παξάδεηγκα ηεο απαγφξεπζεο ή κε ηεο κνπζνπικαληθήο καληίιαο ζηα δηάθνξα 

Δπξσπατθά θξάηε είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ελ ιφγσ ηάζεο. 

 

2.2.2.4.1. Η δηαθύκαλζε ηεο ζηάζεο ησλ θξαηώλ κειώλ 

 

 πσο πξναλαθέξζεθε ε απνδνρή ηεο έλδπζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ 

ζηε δεκφζηα ζθαίξα πνηθίιεη απφ θξάηνο ζε θξάηνο. Ζ εζληθή πνιηηηθή θνπιηνχξα 

θαη ε θνηλσληθή ηζηνξία ελφο θξάηνπο. Έρνπλ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ελλνηψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ην εχξνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, 

φπσο νη έλλνηεο ηεο θνζκηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δεκφζηαο ηάμεο
860

. 

Ζ Γαιιία απνηειεί ην θξάηνο φπνπ ην δήηεκα ηεο κνπζνπικαληθήο καληίιαο 

αλαδχζεθε κε ηελ εληνλφηεξε δηακάρε θαη δηάξθεηα. Σν affaire foulard βξίζθεη ηελ 

αθεηεξία ηνπ ην 1989, φηαλ ηξεηο κνπζνπικάλεο καζήηξηεο απνβιήζεθαλ απφ ην 

ζρνιείν πνπ θνηηνχζαλ ιφγσ ηεο άξλεζήο ηνπο λα αθαηξέζνπλ ηε καληίια. Ο 
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Τπνπξγφο Παηδείαο ηεο ρψξαο, απνθάζηζε λα παξαπέκςεη ην δήηεκα ζην αλψηεξν 

δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ηεο Γαιιίαο ην Conseil d‘ Etat, ην νπνίν απνθάλζεθε φηη ε 

έλδπζε ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ή ξνπρηζκνχ ζην ζρνιείν δελ παξαβηάδεη ηελ 

Γαιιηθή ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ιατθφηεηαο (laïcité), σζηφζν ζα κπνξνχζαλ λα 

απαγνξεπζνχλ εάλ κέζσ πίεζεο, πξφθιεζεο πξνζειπηηζκνχ ή πξνπαγάλδαο 

παξεκβαίλνπλ ζηελ εθ ηνπ λφκνπ απνζηνιή ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αηφκσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Ζ «δηαθξηηηθή» απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ επέηξεςε ζηηο 

ηνπηθέο αξκφδηεο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ λα ιακβάλνπ ηελ απφθαζε ηνπ θαηά πφζνλ ε 

έλδπζε ηεο καληίιαο ήηαλ ζπκβαηή κε ηελ αξρή ηεο laïcité, θαηά πεξίπησζε
861

. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1990, ηξία θνξίηζηα απνβιήζεθαλ απφ ην Γπκλάζην Louis 

Pasteur Γπκλάζην ζηε Ννπαγηφλ, κηα πφιε ηεο Πηθαξδίαο. Οη γνλείο ηνπ ελφο απφ ηα 

θνξίηζηα πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ απνβιεζεί θαηά ηα γεγνλφηα ηνπ 1989 θαηέζεζε 

κήλπζε δπζθήκεζεο θαηά ηνπ δηεπζπληή. Οη δηακαξηπξίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηα 

γεγνλφηα απηά, νδήγεζαλ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1994, ζην «ππφκλεκα Φξαλζνπά 

Μπατξνχ», πνπ νξηνζεηεί ηε δηαθνξά κεηαμχ «δηαθξηηηθψλ» ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ 

πνπ επηηξέπνληαη ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη «επηδεηθηηθψλ» ζξεζθεπηηθψλ 

ζπκβφισλ, πνπ επξφθεηην λα απαγνξεχνληαη ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα
862

.  

Σν 2003, ν Πξφεδξνο Jacques René Chirac εγθαζίδξπζε ηελ αλεμάξηεηε 

«Δπηηξνπή Stasi» κε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο laïcité ζηα 

δεκφζηα ζρνιεία. Ζ επηηξνπή πνπ απνηεινχληαλ απφ είθνζη εηδηθνχο, αθαδεκατθνχο  

θαη  λνκηθνχο, δεκνζίεπζε ηελ αλαθνξά ηεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003 κεηά απφ 

πνιπάξηζκεο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο κε αληηπξνζψπνπο απφ ζξεζθεπηηθέο 

θνηλφηεηεο, πνιηηηθά θφκκαηα, εκπνξηθέο ελψζεηο, κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, 

δαζθάινπο, γνλείο θαη καζεηέο θα. Ζ αλαθνξά πξφηεηλε είθνζηπέληε δηαθνξεηηθά 

κέηξα, κεηαμχ απηψλ ηελ εζληθή απαγφξεπζε ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο έλδπζεο 

ζπκβφισλ ή ξνπρηζκνχ κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο θαηλνκεληθά εθθξάδνπλ θάπνηα 

ζξεζθεπηηθή αθνζίσζε
863

. Σν 2004, ε Γαιιηθή Δζλνζπλέιεπζε θαη ε Γαιιηθή 

Γεξνπζία ππεξςήθηζαλ κε κεγάιε πιεηνςεθία ππέξ ηεο απαγφξεπζεο ζξεζθεπηηθψλ 

ζπκβφισλ ή ξνχρσλ ζηα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα δεκφζηα ζρνιεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνπζνπικαληθψλ καληίισλ, ησλ εβξατθψλ yarmulke, ησλ 

                                                 
861

 Song S., Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism, Cambridge University Press, 

Cambridge 2007, ζει. 173. 
862
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 Song S., φ.π., ζει 174. 
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ηνπξκπαληψλ ησλ Sikhs θαη ησλ κεγάισλ ρξηζηηαληθψλ ζηαπξψλ
864

. Σν 2010, ην 

Κνηλνβνχιην ηε Γαιιίαο θαη ε Γεξνπζία ηεο Γαιιίαο ελέθξηλαλ λφκν γηα ηελ 

απαγφξεπζε πνπ απαγνξεχεη ηελ απφθξπςε ηνπ πξνζψπνπ ζε δεκφζην ρψξν
865

, κε 

απνηέιεζκα ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο θαιπκκάησλ θεθαιήο πνπ θαιχπηνπλ ην  

πξφζσπν ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, φπσο κάζθεο, θξάλε, θνπθνχιεο, niqabs θ.α., παξά 

κφλν ππφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Ο λφκνο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο 11 Απξηιίνπ 

2011
866

. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε Γαιιία εθαξκφδεη έλα κνληέιν απζηεξνχ 

δηαρσξηζκνχ θξάηνπο θαη εθθιεζίαο θαη ζξεζθεπηηθήο νπδεηεξφηεηαο ηνπ θξάηνπο 

πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ιατθφηεηαο (laïcité). Ζ αξρή απηή 

ζπλεπάγεηαη ηελ απζηεξή νπδεηεξφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Γειαδή, νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη δελ πξέπεη λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη επλννχλ θάπνηα ζξεζθεία ή 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πξάμε, ζπκπεξηθνξά ή 

επίδεημε πνπ κπνξεί λα  ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ νπδεηεξφηεηα κίαο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο. Ζ ελ ιφγσ απαγφξεπζε ηζρχεη αθφκα θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε κία 

δεκφζηα ππεξεζία. Δπηπιένλ, ην Conseil d' Etat έθξηλε, ζε κία πξφζθαηε απφθαζε, 

φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη, είηε ζε άκεζε επαθή κε ην θνηλφ είηε φρη, αλακέλεηαη λα 

δηαηεξνχλ απζηεξά νπδέηεξε ζηάζε θαη ζπλεπψο δελ επηηξέπεηαη, ζην πιαίζην ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, λα εθθξάδνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο, νχηε λα ηελ 

εθδειψλνπλ κέζσ ηεο έλδπζεο νξηζκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ. Έμσ απφ ηελ 

ππεξεζία, νη δεκφζηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα αζθνχλ ειεχζεξα ηε ζξεζθεία ηνπο, 

αιιά σζηφζν εμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη ζηελ «ζηελ ππνρξέσζε ηεο επηθχιαμεο» 

(obligation de réserve). πλεπψο, ζηελ ππφζεζε ηεο κνπζνπικάλαο πνπ αξλήζεθε λα 

αθαηξέζεη καληίια ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο σο εμσηεξηθή 

επφπηεο ζε έλα θνιέγην
867

, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη ε έλδπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ζπκβφινπ αληηπξνζψπεπε ηελ απνηπρία ηεο λα εθπιεξψζεη ηελ 

ππνρξέσζε ηεο νπδεηεξφηεηαο, ε νπνία γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο είλαη 

                                                 
864

 Loi n
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 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes 

ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
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 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. 
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596. 
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απφιπηε θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δελ δηαθέξεη αλάινγα κε ηε θχζε ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ αζθνχλ
868

.  

Ζ ηδηαίηεξα «απζηεξή» εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θνζκηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, παξά ην γεγνλφο φηη άιια επξσπατθά θξάηε θέξνπλ 

επίζεο έλαλ θνζκηθφ ραξαθηήξα, εμεγείηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο 

ιατθφηεηαο (laïcité) γηα ηελ ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο. Ζ γαιιηθή ηδέα 

ηεο laïcité είλαη ζπρλά δχζθνια θαηαλνεηή απφ ηνπο κε-γάινπο, ελ κέξεη επεηδή ε 

ίδηα ε ιέμε δελ είλαη εχθνιν λα κεηαθξάζεη
869

. Ζ laïcité απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο
870

. 

 Ζ «Δπηηξνπή Stasi» αλαθέξεη φηη, ε γαιιηθή αξρή laïcité βαζίδεηαη ζε ηξεηο 

αμίεο, ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηελ λνκηθή ηζφηεηα φισλ ησλ πεπνηζήζεσλ, θαη ηελ 

νπδεηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο. Ζ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο παξέρεη ζε θάζε άηνκν ην 

δηθαίσκα λα αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπ ηδεψδεο ηεο θαιήο δσήο. Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα 

δηαθπιάμεη απηήλ ηελ ειεπζεξία «αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ», φρη κφλν ζηελ θάζεηε 

ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο ηνπ, αιιά θαη ζηηο νξηδφληηεο ζρέζεηο ησλ 

πνιηηψλ. Ζ ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ φισλ ησλ πεπνηζήζεσλ ζεκαίλεη φηη ε 

θπβέξλεζε δελ πξέπεη λα θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ γηα ηε 

δσή, ή λα επλννχλ θάπνηα ηδηαίηεξε πξννπηηθή. Σέινο, ην ηδαληθφ ηεο νπδέηεξεο 
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 Gallala Η., φ.π., ζει. 596-597. 
869

 Αλ θαη ε ηδέα ηεο ζξεζθεπηηθήο αλεθηηθφηεηαο εκθαλίζηεθε γχξσ απφ ην 1598, φηαλ ην Γηάηαγκα 

ηεο Νάληεο έθαλε απνδεθηή γηα ηνπο πξνηεζηάληεο ηελ άζθεζε ηεο ζξεζθείαο ηνπο, πξηλ απφ ην 1789 
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κφλν ηε κνλαξρία θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο, αιιά θαη νιφθιεξν ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Έηζη, θαηαζρέζεθαλ ε γε θαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθαλ ζηελ Δθθιεζία θαη δεκνπξαηήζεθαλ θαη ην θξάηνο επηρείξεζε 

επίζεο κηα ηεξάζηηα αλαδηάξζξσζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηεξαξρίαο. Χο απνηέιεζκα, νη ζρέζεηο ηεο 

γαιιηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Βαηηθαλνχ ήξζαλ ζε ξήμε, πνπ επηιχζεθε ην 1801, φηαλ ν Ναπνιέσλ 

Βνλαπάξηεο ππέγξαςε Concordat κε ηνλ Πάπα, ην νπνίν έθεξε επίζεκα ηελ θαζνιηθή ζξεζθεία ππφ 

θξαηηθφ έιεγρν. Ο Ρσκαηνθαζνιηθηζκφο αλαγλσξίζηεθε σο ε πίζηε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Γάιισλ 

πνιηηψλ, αιιά ν Ναπνιέσλ αλαγλψξηζε ηνλ Ηνπδατζκφ, ηελ Λνπζεξαληθή εθθιεζία θαη ηηο 

αλακνξθσκέλεο εθθιεζίεο σο επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο. Έλα άιιν απνηέιεζκα ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ήηαλ ε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε, έλαο 

θαηάινγνο 17 δηθαησκάησλ γηα θάζε Γάιιν πνιίηε. Σν άξζξν 10 ηεο Γηαθήξπμεο αλέθεξε φηη θαλείο 

δελ πξέπεη λα δηψθεηαη γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, αθφκε θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο, εθφζνλ ε εθδήισζή ηνπο 

δελ δηαηαξάζζεη ηε δεκφζηα ηάμε πνπ έρεη εδξαησζεί απφ ην λφκνΣν 1905 φηη ε αξρή ηεο 

εθθνζκίθεπζεο ζηε Γαιιία εγθαζηδξχζεθε πιήξσο κε ηνλ λφκν ηεο Γαιιίαο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ 

θξάηνπο θαη εθθιεζίαο. Ο λφκνο πξνέβιεπε φηη θακία ζξεζθεία δελ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί απφ 

ην θξάηνο, είηε κε νηθνλνκηθή βνήζεηα είηε πνιηηηθή ζηήξημε. Δπηπιένλ, θαηνρχξσλε ην δηθαίσκα αιιά 

φρη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θαζελφο λα αθνινπζεί κία ζξεζθεία. Σέινο, απαγφξεπζε απζηεξά ηε 

ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνβνιή ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, αθφκα θαη 

ζε λεθξνηαθεία. Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ: http://www.bbc.co.uk/dna/ptop/A2903663 
870

 Danchin P., Suspect Symbols: Value Pluralism as a Theory of Religious Freedom in International 

Law, Yale Journal of International Law, Vol. 33, No. 1,  2008, ζζ. 1-61, ζει. 22, δηαζέζηκν ζηελ 
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 260 

θαηάζηαζεο απαηηεί απφ ην θξάηνο σο ακεξφιεπην εγγπεηή ησλ δχν άιισλ αμηψλ, λα 

κελ επηδεηθλχεη θακία ηδηαίηεξε άπνςε γηα ηε δσή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε laïcité ηνπ 

πληάγκαηνο ζπλδπάδεη ηελ ελφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα κε ηελ πνηθηινκνξθία ζηελ 

ηδησηηθή ζθαίξα. Ζ δηάηαμε απηή επηηξέπεη ηελ εηξεληθή ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ 

κε αληηθξνπφκελεο θνζκνζεσξίεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηηο ζχγρξνλεο 

πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο
871

.  

ηνλ αληίπνδα ηεο απζηεξήο απαγφξεπζεο ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα ηεο Γαιιίαο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δηαηεξεί πην κεηξηνπαζή ζηάζε. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζεσξεί φηη νη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ ελδπκαζία απνηεινχλ 

επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Χζηφζν, ην Τπνπξγείν έρεη εθδφζεη 

επίζεκεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ δειψλνπλ φηη ε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη 

λα δείρλεη επαηζζεζία ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ αλάγθε ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θαλφλσλ έλδπζεο γηα θπιεηηθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ 

Kippah θαη ηνπ ηνπξκπαληνχ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε Ννκνζεζία γηα ηηο Φπιεηηθέο 

ρέζεηο ηνπ 1976 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Δβξαίνη θαη νη ηρ ζεσξνχληαη θπιεηηθέο 

νκάδεο. Καζψο νη Μνπζνπικάλνη δελ απνηεινχλ κία εληαία δηαθξηηηθή εζλνηηθή ή 

θπιεηηθή νκάδα, ζπλεπψο ε λνκνζεζία απηή δελ ηζρχεη γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο
872

.  

Ζ γλσζηή ππφζεζε Shabina Begum, φπνπ ε Βνπιή ησλ Λφξδσλ πηνζέηεζε 

κία δηαθνξεηηθή άπνςε απφ ην Δθεηείν ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο, αθνξνχζε κία 

έθεβε κνπζνπικάλα καζήηξηα πνπ επηζπκνχζε λα θνξέζεη κηα πην εθηεηακέλε 

θάιπςε (jilbab) απφ ελαιιαθηηθέο ζρνιηθέο ζηνιέο πνπ επέηξεπαλ ηελ ηζιακηθή 

καληίια. Σν δηθαζηήξην πηνζέηεζε ηελ άπνςε φηη ην δηθαίσκα ελφο αηφκνπ λα 

θαηέρεη κία ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε είλαη απφιπην, αιιά ην δηθαίσκα 

ελφο αηφκνπ λα εθδειψζεη κία ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε κπνξεί λα 

ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππήξραλ βάζηκνη ιφγνη γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ λα πξνζηαηεχζεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ άιισλ καζεηξηψλ ζην ζρνιείν, νη νπνίεο είραλ εθθξάζεη ηελ 

                                                 
871

 Maris C., Laïcité in the Low Countries?  On Headscarves in a Neutral State,  NYU School of Law, 

Jean Monnet Working Paper 14/07, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
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αλεζπρία ηνπο, πσο αλ επηηξαπεί ε έλδπζε ηνπ jilbab ζα αληηκεησπίζνπλ πηέζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ πηνζεηήζνπλ αθφκε θη αλ δελ επηζπκνχζαλ λα ην πξάμνπλ
873

. 

Λίγν θαηξφ αξγφηεξα ην Γηθαζηήξην Δξγαζίαο έθξηλε φηη έλα ζρνιείν ζα 

κπνξνχζε λα αξλεζεί ηελ απαζρφιεζε ζε κία εθπαηδεπηηθφ πνπ θνξνχζε ην jilbab. 

Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ ππήξρε άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ή παξελφριεζε. 

Καηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νπνηηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ θάιππηε ην 

πξφζσπφ ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζα είρε απνξξηθζεί, ζπλεπψο ζα είρε ηελ ίδηα 

κεηαρείξηζε, θαη έηζη δελ ππήξρε άκεζε δηάθξηζε. ρεηηθά κε ην αίηεκα γηα ηελ 

έκκεζε δηάθξηζε, απνθάζηζε φηη εθφζνλ ε πξνζθεχγνπζα δελ απνδέρηεθε ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πνπ ηεο πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ ελαγφκελν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηα νζφλε ή λα αιιάμεη ην ρξνλνδηάγξακκα ψζηε λα 

έξρεηαη ζε επαθή κφλν κε γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο, ε πξνζθπγή γηα έκκεζε δηάθξηζε 

απνηπγράλεη
874

. 

Δθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε Βξεηαληθή δεκφζηα ζθαίξα έρεη 

πξνζαξκνζηεί αξθεηά ζηηο ζξεζθεπηηθέο ελδπκαηνινγηθέο απαηηήζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε εμαίξεζε ησλ ηρ απφ ηελ ππνρξέσζε λα θνξνχλ θξάλνο φηαλ νδεγνχλ 

κνηνζηθιέηεο. Δπηπιένλ, ε Μεηξνπνιηηηθή Αζηπλνκία (MPF) επηηξέπεη ζηνπο 

αζηπλνκηθνχο λα θνξνχλ ζηνιέο, πξνζαξκνζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. 

Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 νη γπλαίθεο κνπζνπικάλεο ζηελ Μεηξνπνιηηηθή Αζηπλνκία 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα θνξνχλ ηηο ζξεζθεπηηθέο καληίιεο, θαζψο θαη έλα καθξχ 

θφξεκα ζηα ρξψκαηα ηεο αζηπλνκίαο. Σν 2000, νη λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ επηηξέπνπλ ζηηο κνπζνπικάλεο γπλαίθεο λα θαιχπηνπλ ην 

θεθάιη ηνπο κε ηε καληίια, ζε θσηνγξαθίεο δηαβαηεξίνπ ηνπο, αλ ε θσηνγξαθία 

δείρλεη πιήξσο ην πξφζσπν
875

. 

Έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν εθαξκφδεηαη ζηε Γεξκαλία, φπνπ ην δήηεκα δελ 

έρεη αθφκα ηειεζθνξήζεη. Απηφ νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζην γεγνλφο πσο ε 

«νπδεηεξφηεηα» ηνπ θξάηνπο έλαληη ηεο ζξεζθείαο απνηειεί αξθεηά πην ζπγθερπκέλε 

έλλνηα ζηε Γεξκαλία ζε ζχγθξηζε κε ηε Γαιιία
876

. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 140 ηνπ 

Βαζηθνχ Νφκνπ ηεο Γεξκαλίαο πξνβιέπεη φηη ην θξάηνο θαη ε εθθιεζία απνηεινχλ 

μερσξηζηέο νληφηεηεο αιιά ν Βαζηθφο Νφκνο απαηηεί απφ ηελ θπβέξλεζε ηελ 
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εγθαζίδξπζε ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ νη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο. Ζ απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ «αλαγλψξηζε» ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ σο απηφλνκσλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλνρήο 

ηνπο, ηεο χπαξμεο ηνπ γηα ηξηάληα ρξφληα ζηε γεξκαληθή θνηλσλία, θαζψο θαη ην 

ζεβαζκφ ζην λφκν. Έηζη, ην γεξκαληθφ θξάηνο έρεη δχν ππνρξεψζεηο: ηελ 

νπδεηεξφηεηα πξνο ηε ζξεζθεπηηθή ζθαίξα θαη ηε δεκηνπξγία κίαο ζθαίξαο φπνπ νη 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. χκθσλα κε ην 

άξζξν 4 ηνπ Θεκειηψδνπο Νφκνπ ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ησλ θπζηθψλ θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνζηαηεχεηαη ηφζν σ πξνο ην αξλεηηθφ πεξηεξρφκελφ ηεο φζν 

θαη σο πξνο ην ζεηηθφ. Ζ ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο κπνξεί, σζηφζν, λα πεξηνξηζηεί, 

εάλ δηαθπβεχνληαη άιια ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζηάζκηζεο. 

ήκεξα, θακία ηζιακηθή θνηλφηεηα δελ αλαγλσξίδεηαη σο απηφλνκνο νξγαληζκφο 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηε Γεξκαλία
877

. 

Ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηα εζληθά ΜΜΔ θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

έηπρε ε ππφζεζε Ludin. Ζ απφθαζε ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο 

απνηέιεζε ην απνθνξχθσκα κηαο εμαεηνχο λνκηθήο κάρεο απφ κία κνπζνπικάλα 

δαζθάια, ηελ Fereshta Ludin, γηα ην δηθαίσκα ηεο λα θνξά ηελ ηζιακηθή καληίια 

θαηά  ηε δηδαζθαιία ζε δεκφζην ζρνιείν. Σν 1997, ε ρνιή Δπνπηηθήο Αξρήο ζηε 

ηνπηγάξδε απέξξηςε ηελ αίηεζή ηεο γηα ηελ ζέζε δηδαζθαιίαο θνηηεηψλ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηεο, ην 1998, ε ίδηα αξρή απέξξηςε ηελ αίηεζε ηεο γηα 

απαζρφιεζε ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο, ιφγσ «έιιεηςεο ησλ πξνζφλησλ». 

πγθεθξηκέλα, ε Ludin επέκελε ζην λα θνξάεη καληίια, αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο. ηηο 15 Ηνπιίνπ 1998, ην θνηλνβνχιην ηεο Baden-Württemberg, ην 

νκφζπνλδν θξάηνο (Land) πνπ πεξηιακβάλεη ηε ηνπηγθάξδε, απνθάζηζε λα κελ 

ζεζπίζεη κία γεληθή λνκνζεηηθή απαγφξεπζε ηεο έλδπζεο ηεο καληίιαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Λίγν αξγφηεξα, ε Ludin άζθεζε έθεζε θαηά ηεο 

δηνηθεηηθήο άξλεζεο ηεο αίηεζήο ηεο γηα απαζρφιεζε, εγθαηληάδνληαο ηε λνκηθή 

δηέλεμή ηεο κε ηελ Baden - Württemberg. Ζ ππφζεζε απέηπρε ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαζψο δελ θξηλφηαλ θαηάιιειε γηα λα δηδάμεη ζηα δεκφζηα 

ζρνιεία, έηζη εθφζνλ ρσξίο ζπκβηβαζκνχο αξλήζεθε λα αθαηξέζεη καληίια ηεο, θαηά 

                                                 
877

 Prisching M., The Headscarf as a Symbol of Non-Integration? Integration of Muslims in Austria, 

European Diversity and Autonomy Papers EDAP 3/2006, ζζ. 1-25, ζει. 12, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: 

http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/activities/Bookseries/edap/Documents/2006_edap03.p

df 



 263 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Χο απνηέιεζκα, ε Ludin άζθεζε έθεζε ζην 

Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο
878

. 

ηηο 24 επηεκβξίνπ 2003, ην Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο 

Γεξκαλίαο έθξηλε φηη ε άξλεζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηελ Ludin, 

ήηαλ αληηζπληαγκαηηθή θαη ζπλληζηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Βαζηθνχ  

Νφκνπ
879

. Σν Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία ηεο ππνςήθηαο γηα ηε δεκφζηα ππεξεζία δελ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί 

παξά κφλν γηα ηε δηαθχιαμε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ, θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αμηψλ ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο. Δπηπιένλ, απηά ηα ζπληαγκαηηθά 

φξηα δελ δηθαηνινγνχλ παξέκβαζε ζην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ειεπζεξίαο, φηαλ ξπζκίδνληαη επαξθψο απφ ην λφκν. ζνλ αθνξά ηελ απαγφξεπζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πέπινπ απφ κία ππνςήθηα γηα ηε ζέζε ηνπ δαζθάινπ, ηα 

ζπληαγκαηηθά φξηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ παξέκβαζε ήηαλ ην 

δηθαίσκα ηνπ θξάηνπο λα επηβιέπεη ηελ εθπαίδεπζε, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ην «αξλεηηθφ» πεξηερφκελν ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ειεπζεξίαο αλαθνξηθά κε ηα παηδηά, θαζψο θαη ε αξρή ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη 

θηινζνθηθήο νπδεηεξφηεηαο ηνπ θξάηνπο. Σν Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ 

Γηθαζηήξην ππνγξάκκηζε ην γεγνλφο φηη, ππφ ην πξίζκα ηνπ Βαζηθνχ Νφκνπ, ε 

νπδεηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο ζε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα είλαη «αλνηθηή» (Offene 

Neutralität), θαη φρη «απζηεξή» (strikte, distanzierte Neutralität). Καηά ζπλέπεηα, ε 

επίδεημε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ δελ απαγνξεχεηαη ζην ζρνιείν, αλ δελ 

ππεξβαίλεη ην ειάρηζην φξην. ην εξψηεκα εάλ ην πέπιν ζπληζηνχζε θίλδπλν 

θαηήρεζεο γηα ηνπο καζεηέο, ην Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην εμέηαζε 

ηελ έλλνηα ηεο ηζιακηθήο καληίιαο, δειαδή ησλ αμηψλ πνπ ζπκβνιίδεη. Σν 

Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη, αλ ν θίλδπλνο ηεο θαηήρεζεο ήηαλ πξαγκαηηθφο ή 

ζπγθεθξηκέλνο, ε νπδεηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε ηεο 

έλδπζεο ηνπ πέπινπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ 

Γηθαζηήξην ηφληζε φηη, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ν θίλδπλνο 

αξλεηηθήο επηδξάζεσο επί ησλ καζεηψλ ή ν θίλδπλνο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ παξακέλνπλ αθεξεκέλνη θαη νη ζπλέπεηεο ηεο έλδπζήο ηνπ εμαξηψληαη ζε 

πξψηε θάζε απφ ηηο ππνθεηκεληθέο πξνζέζεηο θαη ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηεο 
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δαζθάιαο πνπ ην θνξάεη. Με βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο, ην Οκνζπνλδηαθφ 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα ζχκθσλα κε ην νπνίν κία 

γεληθή απαγφξεπζε γηα ην πέπιν δελ κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηνπο ηζρχνληεο λφκνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σν 

δηθαζηήξην επέηξεςε ζηα νκφζπνλδα θξάηε λα θαζνξίζνπλ ηελ έθηαζε ηεο 

παξνπζίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ζηα ζρνιεία, πξνηείλνληαο ηαπηφρξνλα δχν 

κνληέια δηαρείξηζεο ηεο ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο. Σν πξψην κνληέιν ζα βαζίδεηαη 

ζε αλνηθηή νπδεηεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζρνιείν ζα είλαη έλαο αλνηρηφο 

ρψξνο γηα δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ελψ ην δεχηεξν 

πξεζβεχεη κηα απζηεξή νπδεηεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζα 

πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ θαζ 'νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο
880

. 

Χο απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ απφθαζεο νθηψ απφ ηα 16 θξαηίδηα ηεο 

Γεξκαλίαο έρνπλ πηνζεηήζεη πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηεο καληίιαο απφ γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνχο κε πξψηε ηε Baden-Württemberg,. Ζ πφιε ηνπ Βεξνιίλνπ 

απαγφξεπζε φια ηα ζξεζθεπηηθά ζχκβνια ζε δεκφζηα ηδξχκαηα, φπσο ην ρξηζηηαληθφ 

ζηαπξφ θαη ην εβξατθφ Kippah
881

. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πέληε απφ ηα αλσηέξσ 

θξαηίδηα εμαηξνχλ ηελ επίδεημε θαη ηνλ ξνπρηζκφ Υξηζηηαληθψλ ζπκβφισλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην θαινγξηαθφ πέπιν (habit), πξαθηηθή πνπ έρεη θαηεγνξεζεί σο άκεζε 

δηάθξηζε κε βάζε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο
882

. 

Ζ επηζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έλδπζε ηεο κνπζνπικαληθήο 

καληίιαο ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο έδεημε φηη δελ ππάξρεη απιή απάληεζε ζην 

εξψηεκα γηα ην πψο ηα θξάηε ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ κία δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ησλ κνπζνπικάλσλ γπλαηθψλ, θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

δεκφζηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο νπδεηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο ζε ζέκαηα 

ζξεζθείαο
883

. Οη πνιπάξηζκεο  ππνζέζεηο πνπ θιήζεθε λα ζεξαπεχζεη ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δελ θαηάθεξαλ λα μεθαζαξίζνπλ θαη λα 

νξηνζεηήζνπλ ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα.  
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2.2.2.4.2. Η (κε) Δπξσπατθή απάληεζε 

 

Ζ κεγάιε εκβέιεηα ησλ πξαθηηθψλ θαη ζπληαγκαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ αλαθνξηθά κε ηελ δεκφζηα πξνβνιή ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ 

θαη δε ηεο κνπζνπικαληθήο καληίιαο νδεγεί ηελ έξεπλα ζηελ αλαδήηεζε κίαο πην 

πεξηεθηηθήο πξνζέγγηζεο ζην πιαίζην ηεο ππεξεζληθήο δεκφζηαο ζθαίξαο ζηνλ ρψξν 

ηεο Δπξψπεο. πσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ έιαβε ζέζε 

αλαθνξηθά κε ην ππφ εμέηαζε δήηεκα, επηβεβαηψλνληαο ηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ αλαθχπηνλησλ 

δεηεκάησλ. Αληίζεηα, ην άξζξν 9 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ έρεη απνηειεί αληηθείκελν εθηεηακέλεο λνκνινγίαο απφ ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

ηελ ππφζεζε Kalac v. Turkey, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη θαηά ηελ επηινγή 

ηνπ λα αθνινπζήζεη κηα ζηξαηησηηθή θαξηέξα, ν πξνζθεχγνλ δερφηαλ νηθεηνζειψο 

έλα ζχζηεκα ζηξαηησηηθήο πεηζαξρίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο 

ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

ζξεζθεπηηθήο αίξεζεο
884

. Ζ ππφζεζε Dahlab v. Switzerland αθνξνχζε ηελ 

απαγφξεπζε ζε κία δαζθάια λα θνξά ηελ ηζιακηθή καληίια (hijab) θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε 

παξέκβαζε ζηελ ειεπζεξία ηεο λα θαλεξψζεη ηε ζξεζθεία ηεο είλαη δηθαηνινγεκέλε 

θαη αλάινγε ηνπ ζθνπνχ ηεο σο κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ καζεηψλ. Σν Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη απνηειεί έλα «ηζρπξφ 

εμσηεξηθφ ζχκβνιν» ην νπνίν δχζθνια ζπκβηβάδεηαη κε ην κήλπκα ηεο αλνρήο, ηνπ 

ζεβαζκνχ γηα ηνπο άιινπο θαη, πάλσ απφ φια, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο. 

Δπηπιένλ, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ε έλδπζε ηεο ηζιακηθήο καληίιαο απφ 

δαζθάιεο, κε ηα παηδηά λα ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα επάισηα ζηελ πλεπκαηηθή ή 

ζπλαηζζεκαηηθή ρεηξαγψγεζε θαη κε ηα ζηνηρεία εμνπζίαο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε 

ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή κε δπλαηφηεηα θαηάρξεζεο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε 

καληίια ελδέρεηαη λα επηθέξεη έλα είδνο πξνζειπηηζηηθνχ απνηειέζκαηνο
885

. Σν 

Γηθαζηήξην πηνζέηεζε κία «ζηεξενηππηθή» θαη σο έλα βαζκφ νπζηνθξαηηθή 

(essentialist) αληίιεςε ηεο ηζιακηθήο καληίιαο, σο ηζρπξφ ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν ην 
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νπνίν είλαη αζπκβίβαζην κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ
886

. Άμηα αλαθνξάο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε πξνζπκία ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα πξνζδψζεη αμηαθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο ηδηφηεηεο ζηε κνπζνπικαληθή καληίια. 

Μεηαγελέζηεξα, ζηελ ηδηαίηεξα πξνβεβιεκέλε ππφζεζε Leyla Şahin v. 

Turkey, ην Γηθαζηήξην θιίζεθε λα απαληήζεη ζην αίηεκα θνηηήηξηαο ηαηξηθήο θαηά 

ηεο Σνπξθηθήο λνκνζεζίαο πνπ απαγφξεπε ηε ρξήζε ηεο ηζιακηθήο καληίιαο ζηα 

παλεπηζηήκηα θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θξαηηθνχο ζεζκνχο. Αθνχ 

δήισζε φηη ε απαγφξεπζε ηεο καληίιαο ζπληζηά παξέκβαζε ζηε ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία ηεο ελαγνχζεο, θαη φηη ην κέηξν επηδηψθεη ην λφκηκν ζηφρν ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο ειεπζεξίαο ησλ άιισλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εμέηαζε εαλ ε απαγφξεπζε ηνπ πέπινπ ήηαλ αλαγθαία ζε 

κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Έηζη, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη νη εζληθέο αξρέο 

βξίζθνληαη ζε θαηαιιειφηεξε ζέζε απφ φηη νη δηεζλείο δηθαζηέο ζηνλ λα 

απνθαζίδνπλ γηα ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ην πιαίζην. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε δηαζέηνπλ έλα πεξηζψξην εθηίκεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο κίαο ηέηνηαο παξέκβαζεο. πγθεθξηκέλα, ην Γηθαζηήξην ππνγξάκκηζε 

φηη ζε δεηήκαηα δηαθχβεπζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζξεζθεηψλ, ν 

ξφινο ηνπ εζληθνχ θνξέα ιήςεο απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, 

ηδίσο ελφςεη ηεο πνηθηιίαο ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο εζληθέο αξρέο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα. Γελ είλαη δπλαηφλ λα δηαθξίλεη θαλείο ζε φιε ηελ Δπξψπε κία 

εληαία αληίιεςε γηα ηε ζεκαζία ηεο ζξεζθείαο ζηελ θνηλσλία, θαζψο ε έλλνηα ή νη 

επηπηψζεηο ηεο δεκφζηαο έθθξαζεο ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε 

ην ρξφλν θαη ην πιαίζην. Καηά ζπλέπεηα νη θαλφλεο ζηνλ ηνκέα απηφ, ζα δηαθέξνπλ 

απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο παξαδφζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 

πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ 

άιισλ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε επηινγή ηεο 

έθηαζεο θαη ηεο κνξθήο απηψλ ησλ θαλνληζκψλ ζα πξέπεη αλαπφθεπθηα λα αθεζεί 

ζην πεξηζψξην εθηίκεζεο ηνπ θξάηνπο
887

. 

 Γειαδή, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αλαγλψξηζε 

ην επξχ πεξηζψξην εθηίκεζεο πνπ δηαζέηνπλ νη εζληθέο αξρέο ζην λα θαζνξίζνπλ ηα 
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φξηα ηεο εθδήισζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Σν επξχ πεξηζψξην εθηίκεζεο 

σζηφζν, δελ απνθιείεη έλα επξσπατθφ έιεγρν ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ 

ιεθζέλησλ κέηξσλ θαη ηεο χκβαζεο. Έηζη, ην κέηξν δελ πξέπεη πνηέ λα ζπλεπάγεηαη 

πξνζβνιή ηεο αξρήο ηεο πνιπθσλίαο, νχηε λα ππνλνκεχεη άιια δηθαηψκαηα πνπ 

θαηνρπξψλνληαη απφ ηε χκβαζε, νχηε λα θαηαζηείιεη εληειψο ηελ ειεπζεξία 

εθδήισζεο ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ
888

.  

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ην Γηθαζηήξην θιήζεθε λα απαληήζεη ζε δχν 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ απνβνιή δχν καζεηξηψλ απφ δεκφζηα ζρνιεία ηεο 

Γαιιίαο ιφγσ ηεο άξλεζήο ηνπο λα αλαηξέζνπλ ηελ ηζιακηθή καληίια θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Σν Γηθαζηήξην θαη πάιη αλαγλψξηζε ην επξχ 

πεξηζψξην εθηίκεζεο ησλ θξαηψλ θαζψο θαη ηo γεγνλφο πσο νη εγρψξηεο αξρέο 

δηθαηνιφγεζαλ ηελ απαγφξεπζε ηεο καληίιαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο αγσγήο 

γηα ιφγνπο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα 

κε θαλφλεο πνπ ίζρπαλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο δηάθξηζε. Δπίζεο, ηα εζληθά 

δηθαζηήξηα παξαηήξεζαλ φηη, αξλνχκελε λα αθαηξέζεη ηελ καληίια ηεο, ε ελάγνπζα 

είρε ππεξβεί ηα φξηα ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηεο έθθξαζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηεο 

πεπνηζήζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έθξηλε φηη ελαπφθεηηαη ζηηο εζληθέο αξρέο, θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπο επρέξεηαο, λα δψζνπλ κεγάιε πξνζνρή γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ άιισλ, ε εθδήισζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο 

πεπνηζήζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ δελ έιαβε ηε κνξθή κίαο επηδεηθηηθήο 

πξάμεο ε νπνία ζα απνηειέζεη πεγή πίεζεο θαη απνθιεηζκνχ. Καηά ηελ άπνςε ηνπ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ νη ελ ιφγσ αλεζπρίεο θαίλεηαη λα έρνπλ απαληεζεί απφ ην γαιιηθφ 

θνζκηθφ κνληέιν
889

. 

Σν επξχ πεξηζψξην εθηίκεζεο απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ελφο ηρ πνπ δηεθδίθεζε ην δηθαίσκα λα κελ 

αθαηξέζεη ην turban ζηε θσηνγξαθία ηεο άδεηαο νδήγεζεο
890

, ή αθφκα θαη ηελ 
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άξλεζε εηζφδνπ ζην Γαιιηθφ πξνμελείν ηνπ Μαξφθν γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ιφγσ ηεο 

έλδπζεο ηεο καληίιαο
891

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε απάληεζε ηεο Δπξσπατθήο δεκφζηαο ηάμεο, 

«εθπξνζσπνχκελεο» απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο επξχηαηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ησλ θξαηψλ ζε δεηήκαηα 

ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο, πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο εηεξφηεηαο ησλ  ζπληαγκαηηθψλ 

ηνπ ο παξαδφζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Οη ζπληαγκαηηθή πνιπκνξθία ησλ θξαηψλ δελ 

επηηξέπεη ηελ νηληφρεζε ηνπ αμηαθνχ ηνπο θάζκαηνο ππφ έλα θνηλφ θαη ζπλεθηηθφ 

πιαίζην πνπ ζα κπνξνχζε  λα δηακνξθσζεί απφ ηνπο Δπξσπατθνχ ζεζκνχο. πσο 

εμάιινπ δηαπηζηψλεη ζπρλά ην Γηθαζηήξην, ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία. πνπ 

πνιιέο ζξεζθείεο ζπλππάξρνπλ, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα επηβιεζνχλ 

πεξηνξηζκνί ζε απηήλ ηελ ειεπζεξία γηα λα ελαξκνληζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ν ζεβαζκφο ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ 

θαζελφο. Σαπηφρξνλα, νη Δπξσπατθνί ζεζκνί, ζέηνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν 

πξνζηαζίαο θαη αξθεηέο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ηεξείηαη ε αμία ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη 

λα κελ δηαθπβεχεηαη κία ζεκαληηθή παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ειεπζεξίαο. Έηζη, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πξνβιέπεη 

φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο γηα λα είλαη δηθαηνινγεκέλνο ζα  

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ πξνζβάζηκν λφκν, λα επηδηψθεη έλαλ ζεκηηφ ζθνπφ φπσο 

ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, δεκφζηαο αζθάιεηαο, δεκφζηαο ηάμεσο, δεκφζηαο 

εζηθήο ή ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ. Δπηπιένλ ην κέηξν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηελ αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο, δειαδή λα είλαη αλαγθαίν κέηξν ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία 

θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζεκηηνχ κέηξνπ
892

. 

Ζ έλδπζε ηνπ πέπινπ είλαη αλνηθηή ζε δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο αλάινγα κε ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαιχεηαη, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε αληηθαηηθέο 

εξκελείεο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ησλ γπλαηθψλ. Απηή ε 

εζηθή δηαθσλία νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο ηεο πξνζπάζεηαο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη αμηαθά θξηηήξηα 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην μερσξηζηφ αμηαθφ ζχζηεκα πνπ δηακνξθψλεηαη κε 

βάζε ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θνηλσληθήο νκάδαο
893

.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθφκα θαη αλ ιεθζνχλ ππφςε νη ελ ιφγσ πνιηηηζκηθέο 

κεηαβιεηέο, είλαη δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηφ πσο ε έλδπζε ηεο  καληίιαο θαη θπξίσο 

ηνπ ληθάκπ, ηεο καχξεο θνξεζηάο πνπ θαιχπηεη ζψκα θαη πξφζσπν αθήλνληαο 

ειεχζεξα κφλν ηα κάηηα, δελ παξαβηάδεη ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαηά 

ηε «βαζηθή» ηεο δηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα ειάρηζηα παγθφζκηα πξφηππα, ή 

ππνβηβάδνληαο ηνλ άλζξσπν ζε απιφ αληηθείκελν θαηά ηελ θαληηαλή αληίιεςε πεξί 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. πσο επηζεκαίλεηαη «Σν νιφζσκν θαη νινπξφζσπν έλδπκα 

θαηαξγεί ην άηνκν σο πξφζσπν, ζπλερίδεη ν ιφγνο ππέξ ηεο απαγφξεπζεο. Αθαηξεί ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ (ζειπθνχ) αηφκνπ, ηα δηαθνξνπνηεηηθά θαη ηαπηνπνηεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Καη απηφ δελ απνηειεί κφλνλ δηαθηλδχλεπζε ηεο αζθάιεηαο, αιιά 

θαη αθχξσζε ηεο ίδηαο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Η πξφζιεςε ηνπ ηειεπηαίνπ σο 

πξνζψπνπ κε εζηθή αμία, θαη φρη σο νκνγελνπνηεκέλνπ κέινπο κηαο αγέιεο, απνηειεί, 

σζηφζν, ζεκειηψδε αξρή φινπ ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ κε βαζηά ζεκέιηα θαη κεγάιε 

ηζηνξηθή δηαδξνκή. Η άξλεζή ηεο ζα ζήκαηλε νπηζζνδξφκεζε αηψλσλ»
894

. Δπηπιένλ, 

είλαη ακθίβνιν αλ ζα ήηαλ δπλαηφ ην δηθαίσκα έλδπζεο ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο λα ππεξίζρπε άιισλ ζπληαγκαηηθψλ αμηψλ, ζηέξεα δνκεκέλσλ θαη 

«ξηδσκέλσλ» ζηηο ηζηνξηθέο θαη ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, φπσο 

ε αξρή ηεο ιατθφηεηαο (laïcité), πνπ θπξηαξρεί ζηε Γαιιία γηα πάλσ απφ εθαηφ 

ρξφληα. 

Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεηαη ζπρλά απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη ε δηακφξθσζε ελφο 

«Δπξσπατθνχ Ηζιάκ», πνπ ζα απεθδπζεί ηελ ζξεζθεπηηθή αθακςία θαη ζα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο αμίεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο νξζνινγηθήο εξκελείαο 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ θεηκέλσλ, δηαηεξψληαο σζηφζν ηελ πνηκαληηθή, πλεπκαηηθή θαη 

νκνινγηαθή «νπζία» ηεο ελ ιφγσ ζξεζθείαο. ε απηήλ ηε δηαδηθαζία ν ξφινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά δπλακηθφο
895

. 
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πκπεξάζκαηα πξώηνπ κέξνπο: Ο ζεβαζκόο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο σο 

lex imperfecta  

 

 Ζ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία είηε σο de facto θαηάζηαζε ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ είηε σο πνιηηηθν-λνκηθή πξαθηηθή δηαρείξηζεο απνηειεί κία 

ακθηζβεηνχκελε έλλνηα, ην λφεκα ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηα πνιηηηθά πεδία 

ζηα νπνία αλαθέξεηαη.  

 Σν πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί πξνθιεηηθφ πεδίν έξεπλαο γηα 

θάζε κειεηεηή ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο θαζψο ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη ν 

πινπξαιηζκφο απνηεινχλ ζπρλά κέξνο ηνπ «ξεηνξηθνχ» απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

μερσξηζηήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Έλσζεο. Ζ ζεσξηθνπνίεζε 

ινηπφλ ηεο έλλνηαο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο γηα 

ηελ αθαδεκατθή ζπδήηεζε αιιά θαη γηα ην κέιινλ ηεο πνξείαο νινθιήξσζεο ηνπ 

επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

Πξνλνκηαθφ πεδίν ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί αλακθηζβήηεηα ε 

λνκνζεζία θαη ε πνιηηηθή ηεο Έλσζεο γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ, πνπ εκθαλίδεη κία εμειηθηηθή πνξεία 50 εηψλ. Ζ «εηζβνιή» ηεο έλλνηαο 

ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο εληάζζεηαη θαη αιιεινζπλδέεηαη κε ηηο ήδε 

πθηζηάκελεο ζπιιήςεηο ηεο ηζφηεηαο δηεπξχλνληαο ην λφεκά ηεο θαη πξνηάζζνληαο 

αξθεηά εθαξκνζηηθά εξγαιεία γηα ηελ εκπέδσζή ηεο. Ο ξφινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηε δηακφξθσζε κίαο «θνπιηνχξαο ηεο ηζφηεηαο» ζηα θξάηε κέιε, ππήξμε 

θαζνξηζηηθφο θπξίσο κεηά ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, παξά ηηο αδπλακίεο πνπ 

νθείινληαη ζηα φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζπλεπψο θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο λνεκαηνδνηηθέο πξνθιήζεηο πνπ επηβάιεη ε πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. Ζ έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ηφζν ην Γηθαζηήξην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, αιιά θαη ηα θξάηε κέιε επηρεηξνχλ λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηνπο 

πξνθαλείο πεξηνξηζκνχο ηνπ γξαπηνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα «ζηεγάζνπλ» 

ηηο αλάγθεο πνπ γελληνχληαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ θνηλσληψλ ηνπο. 

 Ζ ζχγρξνλε αθαδεκατθή αλάγλσζε αληηκεησπίδεη ηελ πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο «απηνπεξηνξηζηηθή» αμία. Ζ ππεξβνιηθή 

έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ (intra-state diversity) 
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δεκηνπξγεί εληάζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ πνιηηηζκψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ. Αληίζεηα, ε εμαηξεηηθή κέξηκλα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιπκνξθίαο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ (inter-state diversity) ζα αγλννχζε ηηο δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο, 

γισζζηθήο, ζξεζθεπηηθήο, εζλνηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο εληφο ελφο 

θξάηνπο
896

. 

 Χζηφζν, φζν ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο 

«θνηλφηεηαο αμηψλ» εμειίζζεηαη, ηφζν νη «θνηλέο βαζηθέο αμίεο» ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζα εληάζζνληαη θαη ζα δηακνξθψλνπλ ηε ζπληαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη ν πινπξαιηζκφο «ν 

νπνίνο κε ηφζεο ζπζίεο θαηαθηήζεθε ζην δηάβα ησλ αηψλσλ»
897

 ζα απνηεινχλ 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξσπατθήο δεκφζηαο ηάμεο. Οη 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ηζαγέλεηα, ηελ εθπαίδεπζε, γηα ηα ΜΜΔ, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ, γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

«αρλνθαίλνπλ» απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ηφζν ζην αγνξαίν πεδίν, φζν θαη ζην 

θνηλσληθν-πνιηηηθφ. Δμάιινπ, ε ζέζπηζε αμηψλ κε ηε κνξθή θαλφλσλ δηθαίνπ ζην 

άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί ζαθή έλδεημε φηη ε 

Δπξσπατθή ελσζηαθή ηάμε απνθηά ζηνηρεία ζπληαγκαηηθήο πνηφηεηαο
898

.  

Σν λφεκα θαη ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απηπξνζδηνξηζκέλεο απεηθφληζήο ηεο, δελ έρεη θαζνξηζηεί 

επαξθψο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, σο 

απηφλνκεο «αμίαο» ή «αξρήο» per se είλαη βεβηαζκέλνο. Δμάιινπ, δελ 

πεξηιακβάλεηαη ξεηά ζηηο έμη ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο Έλσζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

πλζήθεο. Ζ κειέηε σζηφζν, απνδεηθλχεη φηη κία ηέηνηα ζπκπεξίιεςε ζα ήηαλ 

παξάηαηξε. Σν λφεκα, ην πεξηερφκελν θαη θπξίσο ηα φξηα πνπ πεξηιακβάλεη ε έλλνηα 

δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο θαη ηεο λνεκαηνδφηεζεο ησλ 

έμη ζεκειησδψλ αμηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ιακβάλεη 

λφεκα κέζα απφ ηηο αμίεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 
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δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

θαζψο θαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ αξεηψλ ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ, ηεο αλνρήο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ηζφηεηαο
899

. πσο 

απέδεημε ε έξεπλα, νη ελ ιφγσ αμίεο θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε, ην πεξηερφκελν, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηα φξηα ηα νπνία απνδίδνληαη ζηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαζψο 

θαη ην εχξνο ησλ εμνπζηψλ ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ. Ζ έληαμε ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο απηφλνκα ην ζχλνιν ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο Έλσζεο ζα 

ζηεξνχζε ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ θαη ζα πξφηαζζε λέεο δηαδηθαζίεο «ζηάζκηζεο» θαη πξνζαξκνγήο  

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ελλφκσλ αγαζψλ. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί 

φηη  ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία απνηειεί έλα «ηδαληθφ» ή «αξεηή» απφ ηελ νπνία 

δηαπλέεηαη νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ηεο Έλσζεο. πλεπψο, ν ζεβαζκφο ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο απνηειεί «κε απηνηειή» θαλφλα ζην ελσζηαθφ δίθαην 

θαζψο πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε άιινπο εξκελεπηηθνχο ή νπζηαζηηθνχο θαλφλεο πνπ 

ζα απνθαιχςνπλ ην λφεκά ηεο θαη ζα παξάγνπλ κία νξηζκέλε έλλνκε ζρέζε.  

πσο αλέδεημε ε κειέηε, ηα θξάηε κέιε δηαζέηνπλ επξχ πεξηζψξην 

δηαρείξηζεο ησλ αλαθχπηνλησλ δεηεκάησλ, θαζνξίδνληαο ην  λφεκα ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ αμηψλ κε βάζε ηηο ζπληαγκαηηθέο ηνπο παξαδφζεηο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη πσο ε αμηαθή ζπληαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλ-

δηακνξθψλεηαη ζε κία δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ έλλνκσλ 

αγαζψλ πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ. Χζηφζν, ε ελ ιφγσ δηακφξθσζε δελ είλαη 

κνλνκεξήο, αιιά απνηειεί κία ζπλέξγηα πνπ αθνξά ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηα εζληθά ζπληάγκαηα αιιά  θαη ην δηεζλέο δίθαην, θπξίσο ηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ ζπλζέηνπλ κία επξσπατθή «δεκφζηα 

ηάμε». Γειαδή, ε ζπληαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηεο Έλσζεο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηηο ζπληαγκαηηθέο πξαθηηθέο θαη παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ, αιιά ηαπηφρξνλα επεξεάδεη ηηο ελ ιφγσ ζπληαγκαηηθέο πξαθηηθέο, νξίδνληαο 

ηνλ θνηλφ ειάρηζην παξαλνκαζηή ηνπο θαη δηακνξθψλνληαο λέεο αληηιήςεηο 

ηαπηφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο. 

ην εξψηεκα εάλ ε Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ξφιν 

«θξνπξνχ» ησλ ελ ιφγσ ζπληαγκαηηθψλ αμηψλ, ε απάληεζε παξέρεηαη απφ ην άξζξν 

7 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Παξάιιεια πξνηείλνληαη λέεο 
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πξνζεγγίζεηο απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη ηαρχηεξεο δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εγθαζίδξπζε κίαο αλεμάξηεηεο «Δπηηξνπήο 

ηεο Κνπεγράγεο», επηθνξηηζκέλεο κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο απφ ηα  θξάηε κέιε
900

, ή ε ζχλδεζε ησλ δηαθπβεπνκέλσλ 

δηθαησκάησλ κε κία νπζηαζηηθφηεξε εκβάζπλζε ηεο ηεο Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο
901

.  

Οη έλλνηεο-θιεηδηά ηεο ζηάζκηζεο ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο 

εχινγεο πξνζαξκνγήο, πνπ γελλήζεθαλ απφ ηελ πξαθηηθή θαη ζεσξία αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ
902

, θαη πνπ αλαθχπηνπλ ζπρλά θαηά ηε δηαρείξηζε δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, νδεγνχλ ηε κειέηε ζηελ 

έξεπλα ηνπ εξσηήκαηνο ηεο χπαξμεο ή δηακφξθσζεο ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο δηεξεπλά ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε.  

                                                 
900

 Müller J.W., The Idea of Democracy Protection in the EU Revisited, Verfassungsblog on Matters 

Constitutional 2013, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.verfassungsblog.de/de/the-idea-of-

democracy-protection-in-the-eu-revisited/#.UlhIFRAv1X8 
901

 Βι. von Bogdandy Α., Kottmann Μ., Antpöhler C., Dickschen J., Hentrei S., Smrkolj Μ., Reverse 

Solange: Protecting the Essence of Fundamental Rights against EU Member States, Common Market 

Law Review, 49, 2012, ζζ. 489-520. 
902

 De Vries S.A., Balancing Fundamental Rights with Economic Freedoms According to the European 

Court of Justice, Utrecht Law Review Volume 9, Issue 1, January 2013, ζζ. 169 - 192. 



 274 

ΜΔΡΟ Β: Η πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα σο αξρή δηακόξθσζεο ηνπ δηθαηώκαηνο 

ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα 

 

Ο ζεσξεηηθφο δεζκφο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο εληνπίζηεθε ην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο, φπσο 

εθθξάζηεθε μεθάζαξα ζην άξζξν 4 ηεο Οηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο ηεο UNESCO γηα 

ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηελ έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα θαηά ηε δηαθήξπμε ηεο UNESCO 

γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ «εγγπήζεηο» 

ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη δειψλεηαη ξεηά πσο «Η ππεξάζπηζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο απνηειεί εζηθή επηηαγή, αδηαρψξηζηε απφ ην ζεβαζκφ ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Τπνδειψλεη ηε δέζκεπζε γηα ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ  θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ. Καλέλαο δελ 

κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία γηα λα παξαβηάζεη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα  πνπ εγγπάηαη ην δηεζλέο δίθαην, νχηε γηα λα πεξηνξίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπο». Ζ χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, ηνπ 2005 πνπ έρεη θπξσζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πεξηιακβάλεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη ηελ αξρή ηεο ίζεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ φισλ ησλ πνιηηηζκψλ σο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο εθαξκνγήο ηεο
903

. 

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ζπκπεξίιεςε ηεο ππνρξέσζεο 

ζεβαζκνχ ηεο γισζζηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, ζην άξζξν 

22 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηβεβαηψλεη ηνλ 

ζεσξεηηθφ δεζκφ κεηαμχ πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. 

Δπηπιένλ, ζηελ φγδνε θνηλή βαζηθή αξρή γηα ηελ έληαμε πνπ πηνζεηήζεθε ην 2004 

απφ ην πκβνχιην ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνβιέπεηαη φηη «Η άζθεζε ησλ 

δηαθφξσλ πνιηηηζκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ ηελ νπνία εγγπάηαη ν Υάξηεο ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί, κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ ζα 

παξαβηάδεη άιια απαξαβίαζηα επξσπατθά δηθαηψκαηα ή δελ ζα αληίθεηηαη ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία». Δπηπιένλ, ζηελ επεμήγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο αλαθέξεηαη φηη «Οη 
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πνιηηηζκνί θαη νη ζξεζθείεο πνπ κεηαλάζηεο θέξλνπλ καδί ηνπο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη 

ηε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε λέα θνηλσλία θαη λα εκπινπηίδνπλ ηηο θνηλσλίεο. Δπηπιένλ, ε 

ειεπζεξία άζθεζεο ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη εγγπεκέλε απφ ηνλ Υάξηε 

ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ 

ηα δηθαηψκαηα απηά. Δπηπιένλ, ε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαγνξεχεη ηηο 

δηαθξίζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία γηα ιφγνπο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ. 

Ωζηφζν, ηα θξάηε κέιε έρνπλ επίζεο ηελ επζχλε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πνιηηηζκηθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο λα κελ εκπνδίδνπλ ηνλ θάζε κεηαλάζηε απφ ηελ άζθεζε 

άιισλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ή απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. 

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη ζρεηίδεηαη κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ 

ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηελ 

ειεπζεξία λα αζθεί ή φρη κηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία. Ο επνηθνδνκεηηθφο θνηλσληθφο, 

δηαπνιηηηζκηθφο θαη δηαζξεζθεπηηθφο δηάινγνο, ε εθπαίδεπζε, ν ζηνραζηηθφο δεκφζηνο 

ιφγνο, ππνζηεξίδνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο εθθξάζεηο πνπ ζέβνληαη ηηο 

εζληθέο θαη επξσπατθέο αμίεο, δηθαηψκαηα θαη λφκνπο (ζε αληίζεζε κε ηηο εθθξάζεηο 

πνπ παξαβηάδνπλ ηφζν ην γξάκκα φζν θαη ην πλεχκα απηψλ ησλ αμηψλ θαη 

δηθαησκάησλ), θαη άιια κε θαηαλαγθαζηηθά κέηξα είλαη ν πξνηηκψκελνο ηξφπνο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο απαξάδεθηεο πνιηηηζκηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπγθξνχνληαη κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Ωζηφζν, εάλ 

είλαη αλαγθαίν, ζχκθσλα κε ην λφκν λφκηκα κέηξα θαηαλαγθαζκνχ κπνξνχλ επίζεο λα 

απαηηεζεί»
904

.  

Παξά ην γεγνλφο πσο αξθεηνί δηεζλείο θνξείο επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επνπηεία 

ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρνπλ 

επηβεβαηψζεη ηελ αμία ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα 

ζε κία πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, ε αθξηβήο ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιηηηζηηθήο 

πνιπκνξθίαο θαη ηνπ δηθαίνπ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, αθήλεη πεξηζψξηα γηα 

πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε ππφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη πξννπηηθέο
905

.  

Παξάιιεια, ην εξψηεκα σο πξνο ην αλ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα δηθαίσκα 

«ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα» έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ. 

Παξά ην γεγνλφο πσο ε ελζσκάησζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζηηο πξάμεηο γηα ηα 
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αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θπξίσο ελδνηηθνχ δηθαίνπ, δελ απνηειεί θαηλνηνκία, κέρξη 

ζήκεξα, δελ έρεη αλαγλσξηζζεί έλα απηνηειέο δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. 

Τπνζηεξηθηέο ηεο πηνζέηεζεο ελφο απηνηεινχο δηθαηψκαηνο επηκέλνπλ φηη ην ηζρχνλ 

ζχζηεκα πξνζηαζίαο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηθξηηέο απηήο ηεο 

πηνζέηεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο είλαη πνιχ 

αζαθήο γηα λα «κεηεθξαζζεί» ζε δηθαίσκα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ 

έγθξηζε ακθηιεγφκελσλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ
906

. 

Οη αλσηέξσ παξαηεξήζεηο επηβάιινπλ ηε δηεξεχλεζε ηεο ηδέαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα είηε σο απηφλνκνπ δηθαηψκαηνο, είηε σο 

δηθαηψκαηνο-νκπξέια ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ζηα 

δηεζλή λνκηθά θείκελα πνπ άκεζα ή ππαηληθηηθά αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ή ζε πηπρέο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα αλαθνξηθά κε ηε θχζε, ηελ έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηνο. 

Ζ έξεπλα αθνξά ηε ζεσξία θαη πξαθηηθή ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ 

νηθνπκεληζκνχ έλαληη ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ. Δθηφο απφ ηε ζηελή νκάδα ησλ 

πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ην άξζξν 15 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα 

Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα θαη ην άξζξν 27 ηνπ Γηεζλνχο 

πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, θαη ηεο επξείαο νκάδαο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο, ην δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε, θιπ., ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ αθνξά ηελ 

αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ησλ ζπιινγηθψλ  ή νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ 

απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ.  

Δπίθεληξν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε πξνζηαζία ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ απνηειεί έλα «πβξηδηθφ» ζχζηεκα πξνζηαζίαο ζεκειησδψλ 
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δηθαησκάησλ
907

, σζηφζν ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο πξάμεηο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ζηε λνκνινγηαθή αλάπηπμή ηνπο.  

 

Α. Γηάθξηζε ησλ δηθαησκάησλ σο πξνο ηνλ θνξέα ηνπο  

 

Ζ ζχγρπζε πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζεσξίαο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ επηβάιεη πξσηαξρηθά ηελ 

απνζαθήληζή ηνπο. Καηά ηελ αξρηθή ζχιιεςή ηνπο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

απνηεινχλ ζηνηρείν δηαιεθηηθήο ζρέζεσο ηνπ αηφκνπ πξνο ην θξάηνο. Γηα απηφλ ην 

ιφγν αλαγλσξίδνληαη ππέξ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα απαηηεί ηε κε 

ππέξβαζε νξηζκέλσλ νξίσλ θαηά ηε δξάζε ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, αιιά θαη ηδησηψλ 

απέλαληη ηνπ ελψ παξάιιεια ηνπ επηηξέπνπλ ηε δπλαηφηεηα επίθιεζεο θξαηηθψλ θαη 

ππεξεζληθψλ νξγάλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο
908

. πλεπψο πξφθεηηαη γηα «αηνκηθά» 

δηθαηψκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή νκαδνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ. 

Ζ ζεσξία έρεη ηαμηλνκήζεη ηα δηθαηψκαηα ζε δηθαηψκαηα πξψηεο, δεχηεξεο 

θαη ηξίηεο γεληάο. Χζηφζν, νη θαηεγνξίεο δελ είλαη απφιπηεο κε ηα πεξηζζφηεξα 

δηθαηψκαηα λα εκπίπηνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξία. Χο απνηέιεζκα ε ελ 

ιφγσ ηαμηλφκεζε έρεη πιένλ εγθαηαιεηθζεί απφ ηελ επηζηήκε θαη ηελ πξαθηηθή θαη 

εμππεξεηεί κφλν ηελ ζεσξεηηθή θαηαλφεζε
909

. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ζεσξία έρεη πξνηάμεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαηνρχξσζεο «ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ» (collective rights). Σα ζπιινγηθά 

δηθαηψκαηα πξνβάιινληαη απφ νκάδεο αηφκσλ πξνο άιιεο νκάδεο ή πξνο ην θξάηνο, 

ή απφ θξάηε πξνο άιια θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δίλαη κελ ζπκθπή πξνο ηελ 

έλλνηα «άλζξσπνο», ζπλαξηψληαη φκσο πξνο ην εθάζηνηε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. πρλά ινηπφλ δελ αθνξνχλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα αιιά 

επεθηείλνληαη ζηε δξάζε επξχηεξσλ νκάδσλ αλζξψπσλ. Τπνζηεξηθηέο ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ ηνλίδνπλ φηη ε κνλφπιεπξε επίθιεζε ηνπ 

αηνκηθνχ ραξαθηήξα ησλ δηθαησκάησλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ππεξθάιπςε ησλ πάλησλ απφ ηνλ ζπιινγηθφ ραξαθηήξα ησλ 

δηθαησκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην νμχκσξν θαη επηθίλδπλν ζπκπέξαζκα φηη αθνχ 

θχξηνο εθθξαζηήο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο είλαη ην θξάηνο ηφηε ην θξάηνο είλαη 

ν ηειηθφο απνδέθηεο ζεηξάο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
910

. ηελ θαηεγνξία απηή 

εληάζζνληαη ην δηθαίσκα ζηελ αλάπηπμε, ην δηθαίσκα ζηελ εηξήλε, ην δηθαίσκα ζε 

έλα πγηέο θαη ηθαλνπνηεηηθφ πεξηβάιινλ θα. ηε ζπιινγηθή ηνπο δηάζηαζε ηα ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηα, αλαγλσξίδνληαη σο «δηθαηψκαηα ησλ ιαψλ» θαη «δηθαηψκαηα ησλ 

απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ», ελψ ζηελ παξνχζα θάζε εμέιημεο ηνπο δηεζλνχο δηθαίνπ 

δελ αλαγλσξίδνληαη ζπιινγηθά «δηθαηψκαηα κεηνλνηήησλ»
911

.  

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία, πνιχ ζπρλά ηαμηλνκεί εζθαικέλα ηα δηθαηψκαηα, ζε 

αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν άζθεζήο ηνπο θαη φρη αλαθνξηθά κε 

ηνλ θνξέα ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε ζπλάζξνηζε απνηειεί 

αηνκηθφ δηθαίσκα ην νπνίν φκσο αζθείηαη ζπιινγηθά, εθφζνλ δελ λνείηαη 

ζπλάζξνηζε ελφο αηφκνπ. Χο απνηέιεζκα, επηθξαηεί ζχγρπζε θαη κεζνδνινγηθέο 

εθηξνπέο θαηά ηε κειέηε ηνπο, θαζψο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νξηνζεηήζεσλ ζε 

ζρέζε κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηνπο θνξείο ηνπο, ηελ πξνβνιή ηεο αμίσζήο ηνπο θα. 

Τπάξρνπλ βέβαηα δηθαηψκαηα θαηεμνρήλ αηνκηθά θαη άιια πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζπιινγηθφ ή κεηθηφ ραξαθηήξα. Σν θξάηνο φκσο δελ είλαη δηεθδηθεηήο, αιιά 

εγγπεηήο ηνπο
912

. 

Μία ηδηαίηεξε ππνθαηεγνξία ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ είλαη ηα «νκαδηθά» 

δηθαηψκαηα (group rights), αλ θαη ζπρλά νη φξνη «ζπιινγηθά δηθαηψκαηα» θαη 

«νκαδηθά δηθαηψκαηα» ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία ρσξίο δηάθξηζε. 

Πξφθεηηαη δηθαηψκαηα, θνξέαο ησλ νπνίσλ είλαη κία νκάδα, σο νκάδα, θαη φρη απφ ηα 

άηνκα ηεο νκάδαο ζε αηνκηθή  βάζε. Γειαδή, ν φξνο «νκαδηθφ» πεξηγξάθεη ηνλ 

δηθαηνχρν ηνπ δηθαηψκαηνο θαη φρη ην γεγνλφο φηη ην δηθαίσκα πεξηνξίδεηαη ζηα κέιε  

κίαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο
913

. ηελ παξνχζα κειέηε νη φξνη «ζπιινγηθά 

δηθαηψκαηα» θαη «νκαδηθά δηθαηψκαηα» ρξεζηκνπνηνχληαη κε δηαθξηηφ ηξφπν. Ο 

ιφγνο ηεο ελ ιφγσ δηάθξηζεο είλαη αθελφο ε απνθπγή ηεο παξεξκελείαο πνπ 

επηθξαηεί ζηε βηβιηνγξαθία, αθεηέξνπ ε ελλνηνινγηθή επξχηεηα ηνπ φξνπ 

«ζπιινγηθά δηθαηψκαηα», πνπ πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
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 Ρνχθνπλαο Δ., φ.π., ζει.13-15. 
911

 Πεξξάθεο ., φ.π., ζει. 37-41. 
912

 Ρνχθνπλαο Δ., φ.π., ζει.13-15. 
913

 Peter J., Group Rights, εηο Zalta E.N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2014 

Edition, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://plato.stanford.edu/entries/rights-group/#GroRigCorCol 
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θαηεγνξία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζπιινγηθά 

δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δίθαην πλεπκαηηθήο θαη δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο
914

. 

Αληίζεηα ν φξνο «νκαδηθά δηθαηψκαηα» αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαζψο αληηκεησπίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία σο αθνξψλ ηηο 

θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκαδνπνηήζεηο
915

. 

Ο φξνο «νκαδηθφ δηθαίσκα», δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν 

«δηαθνξνπνηεκέλν δηθαίσκα νκάδαο» (group-differentiated right). Ο φξνο επηλνήζεθε 

απφ ηνλ Will Kymlicka γηα λα πεξηγξάςεη έλα δηθαίσκα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζε άηνκα 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, αιιά φρη ζηα κέιε ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ 

νπνία ππάξρεη ε νκάδα
916

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν φξνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν «εηδηθφ 

δηθαίσκα». Ο φξνο «εηδηθά δηθαηψκαηα» (special rights) αλαθέξεηαη ζηε λνκνζεζία 

γηα ηελ ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ ηα νπνία δελ 

επεθηείλνληαη ζηα ππφινηπα κέιε κίαο θνηλσλίαο
,
 φπσο γηα παξάδεηγκα ηα κέηξα 

ζεηηθήο δξάζεο ή αληίζηξνθεο δηάθξηζεο
917

. Με βάζε ηνλ νξηζκφ ησλ «εηδηθψλ 

δηθαησκάησλ» ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ην δηεζλέο δίθαην, έρεη αλαγλσξίζεη 

εηδηθά δηθαηψκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, 

πνπ αθνξά κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αηφκσλ.  

Ζ ηππνινγία εηδηθψλ δηθαησκάησλ είλαη επίζεο αξθεηά επξεία
918

, θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ, πξφθεηηαη θπξίσο γηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα, εθφζνλ θνξέαο ηνπο είλαη ην άηνκν σο κνλάδα. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα ε χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ ηνπ 1979, αλ θαη αλαθέξεηαη ζηα εηδηθά δηθαηψκαηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο αλζξψπσλ, ησλ γπλαηθψλ, εληνχηνηο παξέρεη αηνκηθήο θχζεσο 

δηθαηψκαηα. Χζηφζν, δελ απνθιείεηαη ε αλαγλψξηζε εηδηθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία 

είλαη ηαπηφρξνλα νκαδηθά. Γηα παξάδεηγκα, ηα δηθαηψκαηα απηνδηαρείξηζεο πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζε νξηζκέλνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο απνηεινχλ εηδηθά θαη 

νκαδηθά δηθαηψκαηα
919

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν φξνο «δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ» 

αλαθέξεηαη ζε νκαδηθά θαη εηδηθά δηθαηψκαηα ελψ ν επξχηεξα δηαδεδνκέλνο φξνο 
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 Βι. ζρεηηθά Καιιηλίθνπ Γ., Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, Π. Ν. άθθνπιαο, 

Αζήλα- Θεζζαινλίθε 2008. 
915

 Bisaz C., The Concept of Group Rights in International Law: Groups as Contested Right-Holders, 

Subjects and Legal Persons, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2012, ζει. 7-20. 
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 Βι. Kymlicka, W., Multicultural Citizenship, Clarendon Press, Oxford 1995. 
917
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«δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο» αθνξά, αηνκηθά εηδηθά 

δηθαηψκαηα. 

Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πιεξέζηεξε 

αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ ζε αλαθνξά βέβαηα κε ηελ πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία. 

 

Β. Σα πνιηηηζκηθά δηθαηώκαηα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ζ ελλνηνινγηθή επεμεξγαζία θαη ε εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηθαησκάησλ ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ είλαη 

απφιπηα μεθάζαξε θαζψο νη πλζήθεο δελ παξέρνπλ εληνιή πξνζηαζίαο θαη 

πξνψζεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ
920

.  

Ζ πξννδεπηηθή ζπληαγκαηηθή πξνζνρή πνπ απνδίδεηαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο, δελ πεξηέρεη 

ζαθείο αλαθνξέο ζε πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα. Παξνκνίσο, ξεηή αλαθνξά ζηα 

πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα απνπζηάδεη θαη απφ ην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε πνπ πξνβιέπεη φηη «Η Έλσζε βαζίδεηαη ζηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο». Χζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε κεηνλφηεηεο, θαιχπηεη φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, επνκέλσο θαη ηα πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή 

χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηεο νπνίαο νη θαλφλεο απνηεινχλ κέξνο 

ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξηέρεη αξθεηέο δηαηάμεηο 

πνπ εκπεξηέρνπλ κία πνιηηηζκηθή δηάζηαζε
921

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Γηθαζηήξην έρεη απνθαλζεί φηη νη δηεζλείο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε έρνπλ ζπλεξγαζηεί ή ζηηο νπνίεο έρνπλ 

                                                 
920

 Ppsychogiopoulou E., Accessing Culture at the EU Level: An Indirect Contribution to Cultural  

Rights Protection?, εηο Francioni F., Scheinin M., (eds.), Cultural Human Rights, Martinus Nijhoff 

Publishers, Leiden, Boston 2008, ζζ. 223- 246. 
921

 Psychogiopoulou E., The European Union and Cultural Rights, φ.π., ζει. 161-162. Βι. θαη Donders 

Y., The Protection of Cultural Rights in Europe: None of the EU‘s Business?, Maastricht Journal of 

European Comparative Law 10, 2003, ζζ. 117-147. 
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πξνζρσξήζεη κπνξνχλ λα παξέρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, σο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο
922

. ε απηή ηε βάζε, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην άξζξν 27 

ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή κίαο θνηλφηεηαο θαη ηεο 

απφιαπζεο ησλ ηερλψλ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ σο γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο. Σν ίδην ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί γηα ην άξζξν 27 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ εζλνηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη γισζζηθψλ 

κεηνλνηήησλ λα απνιακβάλνπλ ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, λα νκνινγνχλ θαη λα αζθνχλ 

ηε ζξεζθεία ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα αηνκηθά ή κε ηα άιια 

κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα άξζξα 13 θαη 15 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ 

γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ, 

αληίζηνηρα, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα ιακβάλεη 

κέξνο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, λα επσθειείηαη απφ ηελ πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη 

πιηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε ινγνηερληθφ ή θαιιηηερληθφ 

έξγν, ηνπ νπνίνπ ν δηθαηνχρνο είλαη ν δεκηνπξγφο θαη ε ειεπζεξία γηα δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα
923

. Δμάιινπ, ε πξνζθπγή ζε ξπζκίζεηο άιισλ ελλφκσλ ηάμεσλ, είηε 

ζηα εζληθά δίθαηα είηε ζην δηεζλέο δίθαην, είλαη δπλαηή απνπζία ξχζκηζεο ζην δίθαην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θπξίσο φζνλ αθνξά εξκελείεο «ζπληαγκαηηθνχ» 

πεξηερνκέλνπ
924

. 
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Δπξσπατθήο Δλψζεσο θαη Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πιινγή 2008, ζει. Η- 6351. Βι. 

ελδεηθηηθά Tridimas P.Σ., Gutierrez-Fons, J.A., EU Law, International Law and Economic Sanctions 

Against Terrorism: The Judiciary in Distress?, September 18, 2008), Fordham International Law 

Journal, Forthcoming, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 11/2009, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=1271302 θαη de Búrca G., The European Court of 

Justice and the International Legal Order After Kadi, Harvard International Law Journal, Vol. 1, No. 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αιιά θαη νη ππφινηπνη επξσπατθνί ζεζκνί δελ έρνπλ επηδείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Γηεζλψλ πκθψλσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, δελ εληνπίδεηαη θακία απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ λα αλαθέξεηαη ζην άξζξν 27 Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζην άξζξν 27 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά 

θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα θαη ζηα άξζξα 13 θαη 15 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα 

Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πνιηηηζκφ. Δπηπιένλ ην Γηθαζηήξην έρεη θξίλεη φηη ηα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη 

Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ πεξηνξηζκνχο πνπ δελ 

είλαη ζπκβαηνί κε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα άξζξα 18 θαη 21 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
925

. 

Δθηφο απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα, νη πλζήθεο παξέρνπλ ζηελ Έλσζε εμνπζίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Με ην άξζξν 167 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο 

δειψλεηαη φηη ε Έλσζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ζέβεηαη ηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα 

πξνβάιιεη ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Ζ ελ ιφγσ ππνζηεξηθηηθή δξάζε ηεο 

Έλσζεο αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ήηνη ηε βειηίσζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

δηάδνζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ επξσπατθψλ ιαψλ, ηε δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο επξσπατθήο ζεκαζίαο, ηηο κε εκπνξηθέο 

πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο θαη ηελ θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα
926

. Παξάιιεια ελζαξξχλεηαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο θαη αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηνλ πνιηηηζηηθφ 

ηνκέα, ελψ ζεζπίδεηαη νξηδφληηα ξήηξα ζπλππνινγηζκνχ ησλ πνιηηηζκηθψλ πηπρψλ 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
927

. Ζ ελ ιφγσ 

                                                 
925

 ΓΔΚ, C-73/08, Nicolas Bressol and Others and Céline Chaverot and Others v Gouvernement de la 

Communauté française, πιινγή 2010, ζει. I-2735. Psychogiopoulou E., The European Union and 

Cultural Rights, φ.π., ζει. 163. 
926

 Άξζξν 167, παξ. 2 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
927

 Άξζξν 167, παξ. 4 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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νξηδφληηα ξήηξα, πνπ ζπρλά νλνκάδεηαη cultural mainstreaming
928

, απνβιέπεη θπξίσο 

ζην ζεβαζκφ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Έλσζεο. 

Πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξσηνγελνχο ελσζηαθνχ δίθαηνπ πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ, ε δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία 

εθθξάδεηαη επίζεο ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο, ζηηο νπνίεο ε Έλσζε είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο. Μεηαμχ απηψλ, ε χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ Πξνζηαζία 

θαη ηελ Πξνψζεζε ηεο Πνιπκνξθίαο ηεο Πνιηηηζηηθήο Έθθξαζεο θαηέρεη πεξίνπηε 

ζέζε
929

. Ο κεραληζκφο ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε χκβαζε ηεο UNESCO κπνξεί λα 

νλνκαζηεί «νξηνζεηεκέλε ειεπζεξία θηλήζεσλ» (limited free pass), θαζψο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα πηνζεηνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ λφκνπο θαη 

πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ησλ 

πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 6
930

. Απφ 

ην θείκελν ηεο χκβαζεο πξνθχπηεη φηη ε χκβαζε δελ απνηειεί έλα κέζν γηα ηα 

πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα per se αιιά αθνξά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνιπκνξθίαο 

ησλ πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Χζηφζν, ε 

χκβαζε πεξηιακβάλεη αξθεηέο αλαθνξέο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην πξννίκην αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο γηα 

ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, 

θαη ππνγξακκίδεη φηη ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο, 

θαζψο θαη ε πνιπκνξθία ησλ κέζσλ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

εθθξάζεσλ κέζα ζηηο θνηλσλίεο. Δπηπιένλ, ε χκβαζε ηεο UNESCO θαηνρπξψλεη 

ηελ αξρή ηεο θπξηαξρίαο ζην άξζξν 2.2. χκθσλα κε απηήλ ηε δηάηαμε, ηα θξάηε 

δηαζέηνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηηο αξρέο 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ην θπξίαξρν δηθαίσκα λα πηνζεηνχλ κέηξα κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο χκβαζεο. Σν δηθαίσκα απηφ ππφθεηηαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

2.1, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη «ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία δελ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί θαη 

                                                 
928

 Βι. Psychogiopoulou E., The Integration of Cultural Considerations in EU Law and Policies, 

Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2008, θαη Psychogiopoulou E., The Cultural Mainstreaming 

Clause of Article 151(4) EC: Protection and Promotion of Cultural Diversity or Hidden Cultural 

Agenda?. European Law Journal, Vol. 12, September 2006, No. 5, ζζ. 575-592, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=927836 
929

 Psychogiopoulou E., The European Union and Cultural Rights, φ.π., ζει. 170. 
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 Βι. Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Γεληθή Γηεχζπλζε  Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, Δθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ηνπ 2005 ηεο UNESCO ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Μειέηε 2010, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.diversitystudy.eu/es/esstudyunescoconventionel.pdf 
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λα πξναρζεί παξά κφλν αλ δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη νη 

ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, φπσο ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα επηιέγνπλ πνιηηηζηηθέο 

εθθξάζεηο. Καλείο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο χκβαζεο, γηα 

λα ζίμεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, φπσο απηά 

θαηνρπξψλνληαη ζηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ην Αλζξψπνπ ή 

δηαζθαιίδνληαη απφ ην δηεζλέο δίθαην, ή γηα λα πεξηνξηζζεί ε εκβέιεηά ηνπο».  Πνιιέο 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο αθνξνχλ κέηξα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην άξζξν 6 πξνζδηνξίδεη 

κία ζεηξά κέηξσλ ηα νπνία ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί θαη λα 

εληζρπζεί ε πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία ζηελ εγρψξηα αγνξά
931

, ελψ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζην έδαθφο ηνπο πεξηβάιινλ, πνπ λα ελζαξξχλεη ηα άηνκα θαη ηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο
932

. 

                                                 
931

 χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ Πξνζηαζία θαη ηελ Πξνψζεζε ηεο Πνιπκνξθίαο ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Έθθξαζεο 

Άξζξν 6: Γηθαηψκαηα ησλ Μεξψλ ζε εζληθφ επίπεδν 

1. Μέζα ζην πιαίζην ησλ πνιηηηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4.6 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο θαη αλάγθεο ηνπ, θάζε Μέξνο κπνξεί λα πηνζεηεί κέηξα, 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ 

ζην έδαθφο ηνπ 

2. Σα κέηξα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: 

α) Ρπζκηζηηθά κέηξα, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ησλ 

πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ, 

β) Μέηξα ηα νπνία πξνζθέξνπλ, κε θαηάιιειν ηξφπν, επθαηξίεο ζηηο εζληθέο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αγαζά θαη ππεξεζίεο ψζηε λα βξνπλ ηε ζέζε ηνπο αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ,αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην έδαθφο ηνπο, ζε φ,ηη αθνξά ηε 

δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή, ηε δηάδνζε, ηε δηαλνκή θαη ηελ απφιαπζε ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κέηξσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο, αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, 

γ) Μέηξα, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα παξέρνπλ ζηηο αλεμάξηεηεο εζληθέο πνιηηηζηηθέο βηνκεραλίεο θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κε επίζεκνπ ηνκέα πξαγκαηηθή πξφζβαζε ζηα κέζα παξαγσγήο, δηάδνζεο θαη 

δηαλνκήο ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

δ) Μέηξα, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα πξνζθέξνπλ δεκφζηα νηθνλνκηθή βνήζεηα, 

ε) Μέηξα, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα ελζαξξχλνπλ ηνπο νξγαληζκνχο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο 

θαη ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ζεζκνχο, ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηελ ειεχζεξε αληαιιαγή θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

πνιηηηζηηθψλ ηδεψλ θαη εθθξάζεσλ, θαζψο θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

θαη λα εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, 

ζη) Μέηξα, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ , κε θαηάιιειν ηξφπν, ηνπο θνξείο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

δ) Μέηξα, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα ελζαξξχλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο θαιιηηέρλεο, θαζψο θαη φζνπο 

εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ, 

ε) Μέηξα, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα πξνσζήζνπλ ηελ πνιπκνξθία ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, θαη κέζσ ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο ξαδηνκεηάδνζεο 
932

 Psychogiopoulou E., The European Union and Cultural Rights, φ.π., ζει. 170-177. 
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Αλαθνξηθά κε ηα εηδηθά πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ εκθαλίζηεθαλ σο κείδνλνο ζεκαζίαο 

πνιηηηθφ δήηεκα ζηελ αηδέληα ηεο Έλσζεο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1990, παξά ηελ 

χπαξμε αλεπίιπησλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηνλφηεηεο ζηα θξάηε κέιε απφ ηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Ζ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο γηα 

παξάδεηγκα, εθηζηά ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα ζζελαξήο ζηάζεο ηεο 

ρψξαο θαηά ηεο ρνξήγεζεο ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ ζε εζλνηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο
933

. Δπηπιένλ, ε καθξνρξφληα δηακάρε κεηαμχ ηεο Γαιιίαο θαη 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κνξζηθήο ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ γηα επξχηεξε 

απηνλνκία, εγείξεη εληάζεηο ζηε ρψξα, ιφγσ ησλ βίαησλ εθζηξαηεηψλ νξηζκέλσλ 

καρεηηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ην 1970. Ζ Ηζπαλία απνηειεί άιιν έλα ζεκαληηθφ 

παξάδεηγκα εζλνηηθψλ ζπγθξνχζεσλ γηα ζρεδφλ ηέζζεξηο δεθαεηίεο. Ζ 

απηνλνκηζηηθή βαζθηθή νκάδα Euskadi Ta Askatasuna (ETA), ηδίσο, έρεη πξνβεί ζε 

εθζηξαηείεο βίαο ζηε ρψξα απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κέρξη ηελ θήξπμε 

κφληκεο θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο απφθαζε Μάξηην ηνπ 2006. Χζηφζν, ε θαηάπαπζε 

ηνπ ππξφο δηαθφπεθε φηαλ ε  ETA αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηε βνκβηζηηθή επίζεζε 

ζην Αεξνδξφκην ηεο Μαδξίηεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, δηαηαξάζζνληαο ηελ 

εηξελεπηηθή δηαδηθαζία. Οη δηαθνξέο απηέο, σο επί ην πιείζηνλ ζεσξνχληαη 

εζσηεξηθή επζχλε ησλ αληίζηνηρσλ θξαηψλ, κε απνηέιεζκα νη πνιηηηθέο πξαθηηθέο 

ησλ θξαηψλ κειψλ λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, δεδνκέλνπ φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε δελ ζέηεη θνηλνχο ζηφρνπο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα 

ησλ κεηνλνηήησλ
934

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έθαλε ηα πξψηα βήκαηα, ζηνλ ηνκέα ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ζεηξάο ςεθηζκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ ζηα θξάηε κέιε ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο δεκφζηαο δσήο, ηνλίδνληαο ηελ επζχλε 

                                                 
933
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Social Science Journal, Volume 61, Issue 199, March 2010, ζζ. 15–35, ζει. 26-27. 
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ηεο Έλσζεο γηα ηελ παξνρή λνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ γηα ηηο κεηνλνηηθέο γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο. Σα ςεθίζκαηα ηφληζαλ ηελ 

αλάγθε λα δηαηεξεζεί ε πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία εληφο ηεο Έλσζεο, κε ην 

Κνηλνβνχιην λα πξέπεη λα αλαιάβεη ζπληνληζηηθφ ξφιν θαη λα ελζαξξχλεη ηα θξάηε 

κέιε λα είλαη πεξηζζφηεξν δξαζηήξηα γηα ην ζέκα
935

. Ήδε ζηελ πξψηε λνκνζεηηθή 

πεξίνδν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε Δπηηξνπή Ννκηθψλ Θεκάησλ αλέιαβε ηελ 

θαηάξηηζε ελφο Υάξηε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Μεηνλνηήησλ θαη ελφο Υάξηε 

Οκαδηθψλ Γηθαησκάησλ, νη νπνίνη ηειηθά δελ ςεθίζηεθαλ
936

.  

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

εθείλε ηελ πεξίνδν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε 

ελφο θαηάιιεινπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ, επηηξέπνληαο ζε άιινπο θνξείο λα 

εθαξκφζνπλ πην ελεξγέο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ. 

Δπηπιένλ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πίεζε πνπ 

αζθήζεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο Έλσζεο 

σο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παγθφζκηα πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε δήισζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δμσηεξηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ην 1986 θαη ην ζρεηηθφ 

ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ πνπ εγθξίζεθε ην 1991, ππήξμαλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ππνδεηθλχνληαο ηελ αλαδπφκελε ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα πεξαηηέξσ 

ζπλεξγαζία ζην επξχ πιαίζην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
937

.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεχξπλζεο πξνο ηα θξάηε ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

απνηέιεζε κία θξίζηκε θακπή γηα ηελ θαζηέξσζε θνηλψλ πξνηχπσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ. Δπίζεο, νη βίαηεο εζλνηηθέο 

ζπγθξνχζεηο κεηά ηε δηάιπζε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο θαη ε πηζαλή θιηκάθσζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξηνρή ιφγσ ηεο παξνπζίαο ζεκαληηθψλ κεηνλνηήησλ ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο νδήγεζε ζε κία απμαλφκελε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. Καηά 
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ζπλέπεηα, «ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ» 

πεξηιήθζεθε σο κηα ζεκαληηθή πνιηηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ζηελ Έλσζε 

ζηα θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο ηνπ 1993, ππνδεηθλχνληαο κία νπζηαζηηθή αιιαγή ζηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηήησλ πέξα απφ ηελ απιή ξεηνξηθή ηεο πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ
938

. 

Ο ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ήηαλ επίζεο ζεκαληηθφο ζην πιαίζην ηνπ 

λένπ αλαδπφκελνπ κεραληζκνχ  ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, θαζψο αλέιαβε 

ηνλ ξφιν ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο ππνςήθηεο ρψξεο, λα 

παξαθνινπζεί ηελ πξφνδφ ηνπο θαη λα ππνβάιιεη ηαθηηθά έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ πξνζρψξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνφδνπ ζηελ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

επίζεο παξείρε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αλακελφκελσλ πξνηχπσλ γηα ηα αλζξψπηλα θαη κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα, δηαηεξψληαο 

ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηηο ζπκθσλίεο απηέο, αλ νη πξνυπνζέζεηο δελ ηεξνχληαη. 

Σν ηδηαίηεξα θηιφδνμν «πξφγξακκα πξνψζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο» ζηηο ππνςήθηεο 

ρψξεο πξνζέιθπζε πνιινχο αηηνχληεο παξ 'φιεο ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο πηέζεηο ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ εγρψξησλ δνκψλ ζην πνιπεπίπεδν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο
939

. Χζηφζν, νη ππνςήθηεο ρψξεο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ζεσξνχζαλ, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα πξφηππα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

σο επαξθή γηα ηελ θάιπςε ακθίβνιεο δνθηκαζίαο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ ηεο 

Έλσζεο αληί λα παξέρνπλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο
940

.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ζρέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα δηθαηψκαηα 

ησλ κεηνλνηήησλ, απφ λνκηθή άπνςε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο αξθεηά 

ξεπζηή. Απφ ηε κία πιεπξά, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζεκαηνδφηεζε ηελ πςειή 

εθηίκεζε κε ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, απαηηψληαο 

απφ ηηο ρψξεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πξνζρψξεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα 

επηηχρνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνςεθηφηεηά 
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ηνπο. Χζηφζν, ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ επέβαιε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

κεηνλνηήησλ ζε απηά ηα θξάηε (ή γηα ηα πθηζηάκελα θξάηε κέιε), ππφ ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο σο κειή ηεο Έλσζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε δηάζηαζε πνπ πξνέθπςε ζε ζρέζε κε 

ηελ αμηνπηζηία ηεο δέζκεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηνλνηήησλ έρεη επηθξηζεί απφ ηε βηβιηνγξαθία
941

. 

Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ε νπνία εηζήγαγε ην άξζξν 13 (λπλ 19 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, θαζψο 

έδσζε ζηελ Έλσζε ηελ αξκνδηφηεηα λα πηνζεηήζεη κία ζεηξά απφ κέζα πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο θαη λα  ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθξίζεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί 

φηη, ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη αλαγλσξίζεη ζηε λνκνινγία ηνπ φηη 

ε πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαλ ζεκηηφ ζηφρν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη παξέθθιηζε απφ ην θεθηεκέλν ηεο Έλσζεο, ππφ ηνλ 

απζηεξφ έιεγρν ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο
942

.  

Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πεξηιακβάλεη ηξία ζεκαληηθά ζεκεία πνπ ρξήδνπλ 

πεξαηηέξσ εμέηαζεο ζην πιαίζην ησλ κεηνλνηήησλ. Πξψηνλ, ηα πξφζσπα πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο αλαθέξνληαη γηα πξψηε θνξά ξεηά ζην πξσηνγελέο δίθαην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γεχηεξνλ, ν Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

αλαβαζκίδεηαη ζε έλα λνκηθά δεζκεπηηθφ έγγξαθν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

άξζξν 21 ηνπ Υάξε νξίδεη φηη νη δηαθξίζεηο γηα ιφγνπο «ηδηφηεηαο κέινπο εζληθήο 

κεηνλφηεηαο απαγνξεχνληαη». Σξίηνλ, πξνβιέπεηαη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα 

πξνζρσξήζεη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Μία 

ζεκαληηθή αιιαγή κεηαμχ ηνπ πξναλαθεξζέληνο θξηηεξίνπ ηεο Κνπεγράγεο ζρεηηθά 

κε ηηο κεηνλφηεηεο θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 

φηη ην άξξζν 2 αλαθέξεηαη ζε πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. Πξφθεηηαη 

ζαθψο γηα κηα δήισζε ππέξ ηεο αηνκηθήο δηάζηαζεο ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Δπίζεο, ε δηαηχπσζε ηνπνζεηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 
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κεηνλφηεηεο ζην πιαίζην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ έλα πην πξνεγκέλν θαλνληζηηθφ ζχζηεκα θαη, 

επνκέλσο, ηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ 

σο εηδηθή δηάηαμε lex specialis ζην επξχηεξν πιαίζην φισλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. πλεπψο, ηα εηδηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ αιιά θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ακνηβαία εληζρπηηθφ 

απνηέιεζκα
943

. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Έλσζε δελ έρεη λνκνζεηηθή αξκνδηφηεηα λα απνθαλζεί 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαλζεί 

ζρεηηθά κε κία πνηθηιία ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηνπ 2005 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

πξφηεηλε ηελ ιήςε λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε βάζε αξθεηά ζεκεία ηεο 

αξκνδηφηεηαο ησλ πλζεθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο έξεπλαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ έκκεζα ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο 

Πιαηζίνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ 

Μεηνλνηήησλ
944

. Σν δίθαην ηεο Έλσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεηηθή πξνζηαζία ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο δελ δηαηππψλεηαη κε ηνλ φξν «δηθαηψκαηα», 

αιιά σο «επθαηξίεο». Παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο 

γηα ηελ πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο γιψζζαο θαη ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, φπνπ 

ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξηνξίδεηαη ζην λα «ζηεξίμεη» ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ. Γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξν-Ληζαβφλαο λνκνζεζίαο, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε είρε ηελ λνκηθή ηθαλφηεηα λα ελεξγεί σο «ππνθηλεηήο», αληί γηα 

«πξνζηάηεο» ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ. Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή απνζηνιή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη θαηεγνξεζεί απφ κεξίδα ηεο βηβιηνγξαθίαο φηη 

ζπκβάιιεη ζηελ αθνκνίσζε ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ επξσπατθή πιεηνςεθηθή 

θνηλσλία, ή ηνπιάρηζηνλ φηη ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ λα 
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εκπνδίζνπλ ηελ αθνκνίσζε
945

. Οξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ηε «δπλακηθή» λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηνλνηήησλ ή λα σθεινχλ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. Έηζη, νη δηαηάμεηο 

πεξί ειεχζεξεο θπθινθνξίαο παξείραλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο θαη ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο λα ηαμηδεχνπλ ζε άιια 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπο 

είηε κε ηελ έληαμή ηνπο ζε πξνυπάξρνπζεο κεηνλνηηθέο νκάδεο, είηε επεηδή ε εζληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο αληηζηνηρεί ζηελ ηαπηφηεηα ησλ 

κεηνλνηήησλ ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο
946

.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ελψ ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ επηβάιιεη ξεηά 

απαηηήζεηο ζηα θξάηε κέιε αλαθνξηθά κε ηα εηδηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, πνιιέο απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ. Χζηφζν, ε 

πξαγκαηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη εμαξηάηαη εμ 

νινθιήξνπ απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ελ ιφγσ θαλφλεο εξκελεχνληαη θαη 

εθαξκφδνληαη. 

 

Κεθάιαην 3: Η αηνκηθή έθθαλζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηθαησκάησλ 

 

Ζ Οηθνπκεληθή δηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία 

πξνβιέπεη, ζην πέκπην άξζξν, φηη ηα πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα παξέρνπλ ην 

«πεξηβάιινλ ελδπλάκσζεο» ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο. πλεπψο, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα είλαη 

απαξαίηεην θαη‘ αξράο λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα πνιηηηζκηθά 

δηθαηψκαηα, φπσο θαηνρπξψλνληαη ζην δηεζλέο δίθαην θαη πξνσζνχληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, θαηνρπξψλνπλ, θπξίσο κέζσ ηνπ «ηεθκεξίνπ» ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ εηζάγεη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, ηελ  πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο.  

                                                 
945

 Toggenburg G.N., Minority Protection in a Supranational Context: Limits and Opportunities, φ.π., 

ζει. 21-31.  
946

 Toggenburg G.N., The EU‘s Evolving Policies vis-à-vis Minorities: A Play in Four Parts and an 

Open End, φ.π., ζει. 10-27. 
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο είλαη απαξαίηεηνο ν κεζνδνινγηθφο 

δηαρσξηζκφο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, θαη ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κία δηάζηαζε πνπ άπηεηαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Σα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα έρνπλ ιάβεη ιηγφηεξε πξνζνρή απφ ηελ πνιηηηθή 

θαη αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, είλαη ελλνηνινγηθά θαη λνκηθά 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλα απφ ηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο ηεο βξαδείαο ελλνηνινγηθήο θαη θαλνληζηηθήο αλάπηπμήο ηνπ είλαη ε 

ακθηζεκία ηνπ φξνπ «πνιηηηζκφο». H UNESCO νξίδεη ηνλ πνιηηηζκφ σο «ην ζχλνιν 

δηαθξηηψλ πλεπκαηηθψλ, πιηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο θνηλσλίαο ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, θαη φηη πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο ηέρλεο 

θαη ηα γξάκκαηα, ηνλ ηξφπν δσήο, ηνπο ηξφπνπο ζπκβίσζεο, ηα ζπζηήκαηα αμηψλ, ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηα πηζηεχσ» θαη ζεκεηψλεη φηη «ν πνιηηηζκφο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά 

ησλ ζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ ηαπηφηεηα, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αλάπηπμε 

κηαο νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε»
947

. 

Ο φξνο «πνιηηηζκφο» ή «θνπιηνχξα» κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε πνιιά 

πξάγκαηα, φπσο ηα πνιηηηζηηθά πξντφληα, δειαδή ηηο ηέρλεο θαη ηε ινγνηερλία, ηελ 

πνιηηηζηηθή δηεξγαζία ή ηνλ πνιηηηζκφ σο ηξφπν δσήο. Δπηπιένλ, ν πνιηηηζκφο είλαη 

θάηη πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα κεηαιιαρζεί ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαζψο 

δελ απνηειεί ζηαηηθή, αιιά δπλακηθή έλλνηα. Γελ είλαη έλα πξντφλ, αιιά κηα 

δηαδηθαζία, κε κία αληηθεηκεληθή θαη κία ππνθεηκεληθή δηάζηαζε. Ζ αληηθεηκεληθή 

δηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ αληαλαθιάηαη ζηα νξαηά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε γιψζζα, 

ε ζξεζθεία ή ηα έζηκα, ελψ ε ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ζε θνηλέο ζηάζεηο θαη ηξφπνπο 

ζθέςεο, αηζζήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ν πνιηηηζκφο ελέρεη κία αηνκηθή θαη 

κία ζπιινγηθή έλλνηα: νη πνιηηηζκνί αλαπηχζζνληαη θαη δηακνξθψλνληαη απφ 

θνηλφηεηεο, κε ηηο νπνίεο ηαπηίδνληαη ηα άηνκα, θαηά ηελ νηθνδφκεζε ηεο 

πξνζσπηθήο πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο
948

.   

πλεπψο, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο πσο αθνξνχλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ θαη ηνπ «αλήθεηλ», δειαδή ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ηνλ βηψλεη, ηνλ εθθξάδεη θαη απηφ-εθπιεξψλεηαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

                                                 
947

 Οηθνπκεληθή δηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία, πξννίκην. 
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 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, Ιnternational Social 

Science Journal, Volume 61, Issue 199, March 2010, ζζ. 15–35,  ζει. 15. 
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δεκφζην ρψξν. Τπφ ην πξίζκα απηφ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο
949

. 

Ζ βηβιηνγξαθία εληνπίδεη αξθεηνχο άιινπο ιφγνπο ηελ παξακέιεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ εθηφο απφ ηελ ξεπζηή θαη κεηαβαιιφκελε έλλνηα ην φξνπ 

«πνιηηηζκφο», φπσο ην θφβν ηεο άκεζεο ε έκκεζεο αλαγλψξηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ζρεηηθφηεηαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ κπνξεί λα ππνβηβάζεη 

ηνλ νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα ηνπο, ηε ζεψξεζή ηνπο σο «πνιπηέιεηα» απφ κεξίδα ηεο 

δηεζλνχο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο θαη πνιηηηθέο δπζθνιίεο ζε δηεζλέο πνιηηηθφ θαη 

δηπισκαηηθφ επίπεδν. Σέινο, κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δπζθνιίεο είλαη ε απεηιή 

πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ην έζλνο- θξάηνο, αιιά θαη γηα ηελ πνιηηηζκηθή πιεηνςεθία, ε 

αλαγλψξηζε ζπιινγηθψλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ
950

.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα ζην 

δηεζλέο δίθαην, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ. Τπφ κία «ζηελή» ζεψξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, σο ησλ 

πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ ησλ ηερλψλ, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο πιηθήο θαη άπιεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηα πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή θαη πξφζβαζεο ζηα πξντφληα ηνπ πνιηηηζκνχ. Με 

ηελ έληαμε ζηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαιιηηερληθήο θαη 

επηζηεκνληθήο δεκηνπξγίαο, ηα πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ηα δηθαηψκαηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ηεο θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο 

ειεπζεξίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

παξαγσγψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Καη ηέινο, αλ ν πνιηηηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη  θαη έλαλ 

ηξφπνο δσήο, ην άζξνηζκα ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

πξντφλησλ κίαο θνηλφηεηαο, ηφηε ηα πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ην 

δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, ην 

δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο ζξεζθείαο θαη ζπλεηαηξίδεζζαη, ην 

                                                 
949

 ηακαηνπνχινπ Δ., Πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα θαη ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηεο: ην δηθαίσκα 
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δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηψκαηα γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ
951

. 

Θεκειηψδε δηθαηψκαηα  πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηνλ πνιηηηζκφ εληνπίδνληαη 

θαη‘ αξρήλ ζην δηεζλέο δίθαην θαη ζην άξζξν 27 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα 

αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη «Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρεη ειεχζεξα ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο θνηλφηεηαο, λα ραίξεηαη ηηο θαιέο ηέρλεο 

θαη λα κεηέρεη ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ζηα αγαζά ηεο» θαη «Καζέλαο έρεη ην 

δηθαίσκα λα πξνζηαηεχνληαη ηα εζηθά θαη πιηθά ζπκθέξνληά ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

θάζε είδνπο επηζηεκνληθή, ινγνηερληθή ή θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπ». ην άξζξν 13 

ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη  Μνξθσηηθά Γηθαηψκαηα 

πξνβιέπεηαη φηη «Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα κνξθψζεσο 

θάζε πξνζψπνπ. πκθσλνχλ φηη ε κφξθσζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε 

ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αμηνπξέπεηάο ηεο θαη λα 

εληζρχεη ην ζεβαζκφ πξνο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο. 

πκθσλνχλ αθφκε φηη ε κφξθσζε πξέπεη λα θαζηζηά θάζε πξφζσπν ηθαλφ λα 

δηαδξακαηίζεη έλα ρξήζηκν ξφιν ζε κηα ειεχζεξε θνηλσλία, λα επλνεί ηελ θαηαλφεζε, 

ηελ αλνρή θαη θηιία κεηαμχ φισλ ησλ εζλψλ θαη φισλ ησλ θπιεηηθψλ νκάδσλ, ησλ 

εζληθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο». ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη «ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ζέβνληαη ηελ ειεπζεξία ησλ γνλέσλ θαη, ελδερφκελα, ησλ λνκίκσλ θεδεκφλσλ, λα 

εθιέγνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο ηδξχκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ή δελ ππάγνληαη ζην Γεκφζην, 

αιιά αληαπνθξίλνληαη ζηα νξηδφκελα απφ ην θξάηνο ή εγθεθξηκέλα ειάρηζηα φξηα 

εθπαίδεπζεο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζξεζθεπηηθή θαη εζηθή κφξθσζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο ζχκθσλα πξνο ηηο ίδηεο ηνπο πεπνηζήζεηο». Δπηπιένλ, ην άξζξν 15 ηνπ Γηεζλνχο 

πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη  Μνξθσηηθά Γηθαηψκαηα, πξνβιέπεη 

φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

επηκνξθσηηθή δσή, λα σθεινχληαη νη άλζξσπνη απφ ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ηηο 

εθαξκνγέο, θαη λα σθεινχληαη απφ ηελ πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ θάζε επηζηεκνληθφ, θηινινγηθφ ή 

θαιιηηερληθφ έξγν ηνπο. Αθφκα ηα θξάηε πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ απαξαίηεηε 
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 Marks S.P., Defining Cultural Rights, εηο Bergsmo Μ.  (ed.), Human Rights and Criminal Justice 
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ειεπζεξία ζηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα σθειήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ελζάξξπλζε θαη 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηηο δηεζλείο επαθέο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

κνξθψζεσο
952

. ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά, θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ην 

άξζξν 27 πξνβιέπεη φηη «ηα Κξάηε φπoπ ππάξρoπv εζvoηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή 

γισζζηθέο κεηovφηεηεο, ηα πξφζσπα πoπ αvήθoπv ζε απηέο δεv κπoξoχv vα ζηεξεζoχv 

ηoπ δηθαηψκαηoο vα έρoπv, απφ θoηvoχ κε ηα άιια κέξε ηεο oκάδαο ηoπο, ηε δηθή ηoπο 

πoιηηηζηηθή δσή, vα εθδειψvoπv θαη vα αζθoχv ηε δηθή ηoπο ζξεζθεία ή vα 

ρξεζηκoπoηoχv ηε δηθή ηoπο γιψζζα». 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηελ «ζηελή» νκάδα ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ 

εληάζζνληαη ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή 

δσή, ην δηθαίσκα ηεο σθέιεηαο απφ ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο, 

ην δηθαίσκα ηεο σθέιεηαο απφ ηελ πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ θάζε επηζηεκνληθφ, θηινινγηθφ ή θαιιηηερληθφ έξγν θαη 

ηέινο ε ειεπζεξία γηα επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα
953

. 

  Ζ «επξεία» νκάδα ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ηα 

πξναλαθεξζέληα δηθαηψκαηα, αιιά θαη άιια νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ, φπσο ηα δηθαηψκαηα ζηελ ειεπζεξία 

ηεο ζξεζθείαο, ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, 

ελψ αξθεηνί δηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ε 

Γηακεξηθαληθή Δπηηξνπή γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, έρνπλ πξνζζέζεη ζηελ ελ 

ιφγσ νκάδα δηθαηψκαηα φπσο ην δηθαίσκα ζηε δσή, ην δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ην 

δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ηελ θαηνηθία.  

Τπάξρνπλ ηξεηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θαηνρχξσζε 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ πξψηε απφ ηηο νκάδεο απηέο ππνγξακκίδεη ηελ αηνκηθή 

δηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ. Αλαγλσξίδεη δειαδή ηα άηνκα σο θνξείο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ απφ θαηαρξήζεηο ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο, ηεο νκάδαο ή ηεο ππφ-νκάδαο. Ζ δεχηεξε πξνηάζζεη ηε 

ζπιινγηθή δηάζηαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, ζεσξψληαο θνξείο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ηηο νκάδεο φπσο νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί ή νη 

                                                 
952

 Ο φξνο «cultural rights» απφ ηα αγγιηθά έρεη απνδνζεί ζηελ επίζεκε ειιεληθή κεηάθξαζε 

«κνξθσηηθά δηθαηψκαηα». Ζ ελ ιφγσ κεηάθξαζε ζεσξείηαη εζθαικέλε. ηακαηνπνχινπ Δ., φ.π., ζει. 

1393. 
953

 Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη παξά ην γεγνλφο φηη εληνπίδεηαη πινχζηα δηεζλήο λνκνζεζία γηα ην 

δηθαίσκα ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ζεσξείηαη φηη αλήθεη πεξηζζφηεξν ζηνλ 

ηνκέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξηθνχ δηαθαίνπ. ηακαηνπνχινπ Δ., φ.π., ζει. 1394. 



 295 

κεηνλφηεηεο, επηδηψθνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηα θξάηε κέζα ζηα νπνία δνπλ. 

Σέινο ε ηξίηε νκάδα ζπκθεξφλησλ αλαγλσξίδεη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα ζηα θξάηε, 

πξνζπαζψληαο λα πξνζηαηεχζεη ηα κηθξά ή ιηγφηεξν ηζρπξά θξάηε απφ ηα 

κεγαιχηεξα ή πην ηζρπξά
954

. Σα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα νξίδνληαη θπξίσο σο 

αηνκηθά δηθαηψκαηα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Χζηφζν, αλ θαη, απφ λνκηθή άπνςε, κφλν ηα άηνκα κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά, είλαη πξνθαλέο φηη ε απφιαπζε ηνπο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε άιια άηνκα θαη κε θνηλφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην αηνκηθφ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, κπνξεί λα αζθεζεί απφ άηνκα κφλν σο κέιε κίαο 

πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο
955

. 

Ζ κε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία θαη ηε λνκνινγία έρεη νδεγήζεη ζε  δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο κε 

απνηέιεζκα ε πξνζπάζεηα ηππνινγίαο ηνπο λα θαζίζηαηαη αξθεηά επηζθαιήο 

δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 

δηαθξίλεη ζηα νξηδφληηα πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα «φισλ» κε βάζε ην άξζξν 15 ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ην Κνηλσληθά, Οηθνλνκηθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα, ηα 

νπνία είλαη, α) Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή β) Σν δηθαίσκα φισλ 

λα σθεινχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ηηο εθαξκνγέο, θαη γ) Σν δηθαίσκα 

φισλ λα σθεινχληαη απφ ηελ πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ θάζε επηζηεκνληθφ, θηινινγηθφ ή θαιιηηερληθφ έξγν ηνπο. Ζ 

δεχηεξε φςε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ είλαη ε θάζεηε θη πεγάδεη απφ ην άξζξν 

27 ηνπ γηα ηα Αηνκηθά, θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, θαη αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ λα απνιακβάλνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο
956

. Άιιεο πξνζεγγίζεηο 

δηαρσξίδνπλ ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ εμέιημή ηνπο απφ ηελ παζεηηθή απφιαπζε ηνπ πνιηηηζκνχ κέρξη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζκηθή παξαγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο: α) ην δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή ζπκκεηνρή, πνπ πεξηιακβάλεη ην 

δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο, ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ην 

δηθαίσκα ηεο σθέιεηαο απφ ηνλ πνιηηηζκφ θα. β) ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε φισλ 

                                                 
954

 ηακαηνπνχινπ Δ., φ.π., ζει. 1393. 
955

 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, φ.π., ζει. 20. 
956

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε θαη ηεο ζρεηηθήο δξάζεο ηεο ΔΔΓΑ, 2003, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζηειίδα: 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/politistika_dikaiomata/1_paratiriseis_epi_twn_politistikwn_d

ikaiwmatwn_stin_eswteriki_ennomi_taxi2003.pdf 
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ησλ επηπέδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, γ) ην 

δηθαίσκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαχηηζεο δειαδή ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο κίαο 

θνπιηνχξαο ή πνιηηηζκνχ, γιψζζαο, πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θα.
957

.  

Γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ, ζηελ παξνχζα κειέηε, επηιέγεηαη αξρηθά ε 

νξηδφληηα εμέηαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο δηαηππψλνληαη ζηα Γηεζλή 

χκθσλα, σζηφζν νκαδνπνηνχληαη κεζνδνινγηθά ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο 

επηθαιχςεηο. 

 

3.1. Σα πνιηηηζκηθά δηθαηώκαηα σο δηθαηώκαηα «όισλ» 

 

Ζ δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ην Κνηλσληθά, 

Οηθνλνκηθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα, δηαθξίλεη ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα ζε 

δχν θαηεγνξίεο α) δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο θαη β) δηθαηψκαηα σθέιεηαο
958

. 

 

3.1.1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή 

 

 Σν αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή αλαγλσξίζηεθε 

γηα πξψηε θνξά ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

(άξζξν 27) θαη έρεη επηβεβαησζεί πνιιέο θνξέο ζε δηεζλή θείκελα ηνπ δηθαίνπ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φπσο ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, 

Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα ηνπ 1966 (άξζξν 15), ζηε χκβαζε γηα ηελ 

Δμάιεηςε φισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ ηνπ 1989 (άξζξν 5) θαη ζηε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ 1990 (άξζξν 30)
959

. 

                                                 
957

 Meyer-Bisch P., Les droits culturels forment-ils une catégorie spécifique de droits de l'homme? εηο 

Meyer-Bisch P. (éd.), Les droits culturels, une catégorie sous développée de droits de l'homme, 

Editions universitaires, Fribourg 1993, ζζ. 17-43, ζει. 35-36. 
958

 Almqvist J., Human Rights, Culture, and the Rule of Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, 

Oregon 2005, ζει. 6-7. 
959

 Δπηπιένλ, ην δηθαίσκα απηφ αλαθέξεηαη ξεηά ζε δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο πξάμεηο, ήηνη ηελ 

Ακεξηθαληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 1948 θαη ην 

Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηελ Ακεξηθαληθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 1994. 

Δπίζεο, ν Αθξηθαληθφο Υάξηεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Λαψλ ηνπ 1981 

επηβεβαηψλεη φηη θάζε άηνκν κπνξεί λα ιάβεη ειεχζεξα κέξνο ζηε δσή ηεο θνηλφηεηάο ηνπ, δηθαίσκα 

πνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζηνλ Αθξηθαληθφ Υάξηε γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη ηελ Δπεκεξία ηνπ Παηδηνχ ηνπ 

1990 σο δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα ζπκκεηέρεη ειεχζεξα ζηελ πνιηηηζηηθή δσή. Δπηπιένλ , ην ρέδην 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Αθξηθαληθνχ Υάξηε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ Αθξηθή ηνπ 2000, 

αλαθέξεη φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνπλ ζε έλα ζεηηθφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε φια ηα επίπεδα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνιηηηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Almqvist J., φ.π., 

ζει. 8-9. Βι. επηπιένλ, Νάζθνπ-Πεξξάθε Π., Υξπζφγνλνο Κ., Αλζφπνπινο Υ., (πξφινγνο, επηκ.), Η 
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Παξά ηηο πνιιαπιέο επηβεβαηψζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο ζην δηεζλέο δίθαην γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην ελ ιφγσ δηθαίσκα δελ έρεη ηχρεη κεγάιεο επεμεξγαζίαο ζε 

ζχγθξηζε κε άιια πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζρνιηάδνληαο ην άξζξν 

15 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά 

Γηθαηψκαηα, ε Οηθνλνκηθή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ, ην 1991, 

ζεκείσζε κφλν φηη ν φξνο «πνιηηηζκφο» ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί επξέσο, αιιά 

απέρεη απφ θάζε νξηζκφ. Τπνζηήξημε αθφκε φηη ν πνιηηηζκφο είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιήξε αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ρσξίο σζηφζν λα παξέρεη θάπνηα εμήγεζε γηα ην 

πψο ην δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζηηθή ζπκκεηνρή ζρεηίδεηαη κε ηα πξναλαθεξζέληα  

δηθαηψκαηα
960

.  

Ζ έιιεηςε πξνζνρήο αληηθαηνπηξίδεηαη επίζεο ζηηο εξγαζίεο ησλ δηεζλψλ 

επηηξνπψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ εμέηαζε 

αηνκηθψλ πξνζθπγψλ ή θαηαγγειηψλ ή κε ηελ δηαηχπσζε γεληθψλ ζρνιίσλ. Γηα 

παξάδεηγκα ε Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Δμάιεηςε ισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ 

Γηαθξίζεσλ  δελ έρεη ιάβεη πνηέ ζπγθεθξηκέλεο θαηαγγειίεο γηα παξαβηάζεηο ηνπ ελ 

ιφγσ δηθαηψκαηνο, νχηε έρεη πξνβεί ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζε γεληθέο παξαηεξήζεηο ηεο. Παξφκνηα θαηάζηαζε εληνπίδεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ Γπλαηθψλ. Ζ 

Δπηηξνπή δελ έρεη αμηνινγήζεη ηελ έλλνηα ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο γεληθέο ζπζηάζεηο ή θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή θαηά ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ. 

Ζ επηκέξνπο δηαδηθαζία ησλ πξνζθπγψλ έρεη εγθαζηδξπζεί πξφζθαηα θαη δελ 

εληνπίδνληαη θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή ζπκκεηνρή. Οχηε 

ε Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα λα 

παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ έρεη αλαιχζεη ην 

νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Με άιια ιφγηα, ε έλλνηα θαη 

ε ζεκαζία ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ έρεη κείλεη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμεξεχλεηε απφ 

                                                                                                                                            
Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ε εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε, Δξκελεία θαη' άξζξν , 

Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2002. 
960

 Βι. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Fact Sheet No. 16 (Rev.1), 

The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, May 1996, No. 16 (Rev.1).  
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εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ νξγαληζκψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε δηεζλέο 

επίπεδν
961

. 

Σν 2009, σζηφζν ε  Οηθνλνκηθή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

ΟΖΔ, πηνζέηεζε ηελ «αλζξσπνινγηθή» πξνζέγγηζε ηεο UNESCO γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

φξνπ «πνιηηηζκφο», φπσο ηνλ είρε δηαηππψζεη ην 1992 ζηελ Γηαθήξπμε γηα ηελ 

Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία, ζπκπιεξψλνληαο πσο ν πνιηηηζκφο είλαη κηα επξεία, 

πεξηεθηηθή έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο
962

. 

Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο, ε έθθξαζε «πνιηηηζκηθή δσή» απνηειεί κία ξεηή 

αλαθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ σο κία δσληαλή δηαδηθαζία, δπλακηθή ηζηνξηθά θαη 

εμειηζζφκελε, κε παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ. Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή ζεκείσζε πσο ε 

έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη κία ζεηξά κεκνλσκέλσλ 

εθδειψζεσλ ή θιεηζηνχ ηχπνπ ζπζηαηηθψλ, αιιά θαη σο κηα δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία ηα άηνκα θαη νη θνηλφηεηεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο, δίλνπλ έθθξαζε ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ έλλνηα 

απηή ιακβάλεη ππφςε ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ σο  

δεκηνπξγία θαη πξντφλ ηεο θνηλσλίαο
963

. 

Αλαθνξηθά κε ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο, ε Οηθνλνκηθή, 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζηηθή Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

πνιηηηζκηθή δσή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ειεπζεξία. Σν δηθαίσκα έρεη ηφζν 

ζεηηθφ φζν θαη αξλεηηθφ πεξηερφκελν, δειαδή γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ, απαηηείηαη απφ 

ην θξάηνο ηφζν απνρή, δειαδή κε παξέκβαζε ζηελ άζθεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζηελ πξφζβαζε ζε πνιηηηζηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, φζν θαη ζεηηθή 

δξάζε, πνπ λα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή, ηε δηεπθφιπλζε θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ. Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη επίζεο φηη ε απφθαζε ελφο 

πξνζψπνπ λα αζθήζεη ή φρη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή αηνκηθά 

                                                 
961

 Almqvist J., φ.π., ζει. 10-11. Ζ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην ελ ιφγσ δηθαίσκα αηηηνινγείηαη 

κεηαμχ άιισλ απφ κία ζεηξά πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ φπσο ην αζαθέο ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο 

έλλνηαο ηεο «ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή», ε αζάθεηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

έθηαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιιεη ζηα θξάηε, θαη νη αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε 

θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο, θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ. Yuspanis Α., The Meaning of ‗Culture‘ 

in Article 15 (1)(a) of the ICESCR – Positive Aspects of CESCR‘s General Comment No. 21 for the 

Safeguarding of Minority Cultures, German Yearbook of International Law 55, 2012, ζζ. 345-383, 

ζει. 347. 
962

 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment no. 21, Right 

of everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1a of the Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights), 21 December 2009, E/C.12/GC/21. Βι.  Yuspanis Α., φ.π., ζει. 353. 
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 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment no. 21, παξ. 

11-12. 
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ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο, απνηειεί κία πνιηηηζκηθή επηινγή θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί, λα είλαη ζεβαζηή θαη λα πξνζηαηεχεηαη βάζεη ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο
964

.  

Ζ έλλνηα ηεο «ζπκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηξία αιιειέλδεηα ζηνηρεία ηεο 

πνιηηηζκηθήο δσήο, ήηνη ηε ζπκκεηνρή, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ ζπκβνιή ζηελ 

πνιηηηζκηθή δσή. Αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ζην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο
965

 ελεξγψληαο 

ειεχζεξα, λα επηιέμεη ηελ δηθή ηνπ ηαπηφηεηα, λα ηαπηίδεηαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

θνηλφηεηεο ή λα αιιάμεη απηή ηελ επηινγή, λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο 

θνηλσλίαο, λα ζπκκεηέρεη ζε δηθέο ηνπ πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη λα εθθξάδεηαη ζηε 

γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπο. Ο θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη θαη λα 

αλαπηχμεη πνιηηηζηηθέο γλψζεηο θαη εθθξάζεηο θαη λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο, θαζψο 

θαη λα δξα δεκηνπξγηθά θαη λα ζπκκεηέρεη ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
966

.  

Ζ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο θαιχπηεη εηδηθφηεξα ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα 

γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ άιισλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, θαη λα ιακβάλεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε κε ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Ο θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα 

λα κάζεη γηα ηηο κνξθέο έθθξαζεο θαη δηάδνζεο κε νπνηνδήπνηε ηερληθφ κέζν 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, λα αθνινπζήζεη έλαλ ηξφπν δσήο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε ρξήζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη ησλ πφξσλ, φπσο ε γε, ην λεξφ, ε 

βηνπνηθηιφηεηα, ε γιψζζα ή εηδηθά ηδξχκαηα, θαη λα επσθειεζεί απφ ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά θαη ηε δεκηνπξγία άιισλ αηφκσλ θαη θνηλνηήησλ
967

.  

Σέινο ε έλλνηα ηεο ζπκβνιήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα 

ηνπ θαζελφο λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία ησλ πλεπκαηηθψλ, πιηθψλ, δηαλνεηηθψλ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηεο θνηλφηεηαο. Απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

δηθαίσκα λα ιάβεη κέξνο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη, θαη ζηνλ 

                                                 
964

 Donders Y., Towards a Right to Cultural Identity?, φ.π., ζει. 82-87.  
965

 Ζ Οηθνλνκηθή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζηηθή Δπηηξνπή, ζην Γεληθφ ρφιην 21 ηνπ 2009,  αλαθέξεη φηη 

θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή είλαη α) ην άηνκν, β) ην άηνκν κε άιια 

άηνκα ζπιινγηθά, γ) ε θνηλφηεηα ή ε νκάδα. Αλαγλψξηζε δειαδή φηη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα εθηφο απφ 

αηνκηθφ δηθαίσκα είλαη θαη «νκαδηθφ», θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο απηφρζνλεο ιανχο 

(παξάγξαθνο 7). UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment 

no. 21, παξ. 6-7. Βι. ελφηεηα 4.2. 
966

 Pineschi L., Cultural Diversity as a Human Right? General Comment No. 21 of the Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights, εηο Borelli S. (ed.), Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural 

Diversity, New Developments in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2012, ζζ. 29-

54, ζει. 36-37. 
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Human Rights and Beyond, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 2007, ζει. 121, 
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θαζνξηζκφ, ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ 

έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ άζθεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ
968

. 

πλνςίδνληαο, ηα έμη θαλνληζηηθά ζηνηρεία ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ 

πνιηηηζκηθή δσή είλαη ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε 

ειεπζεξία απφ θάζε παξεκβνιή ζηελ απφιαπζε ηεο πνιηηηζκηθήο δσήο, θαζψο θαη ε 

ειεπζεξία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ζηνλ πνιηηηζκφ, ε ειεπζεξία ηνπ 

αηφκνπ λα επηιέγεη ζε πνπ πνιηηηζκηθή δσή ή πνιηηηζκηθέο δσέο ζα ζπκκεηάζρεη, ε 

ειεπζεξία δηάδνζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ, ε ειεπζεξία 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηέινο, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηνλ νξηζκφ, πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή δεκνζίσλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ πνιηηηζκφ. Άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή 

δσή, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρή ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ είλαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο θη πιεξνθφξεζεο, ε ειεπζεξία θίλεζεο 

θα
969

. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιήξε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηνπ θαζελφο λα ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ζηε βάζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε 

δηάθξηζεο, ζεσξνχληαη νη αξρέο α) ηεο δηαζεζηκφηεηαο, δειαδή ηεο παξνπζία ησλ 

πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη αλνηθηέο γηα φινπο β) ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο πνπ απνηειείηαη απφ απνηειεζκαηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο 

γηα ηα άηνκα θαη ηηο θνηλφηεηεο λα απνιακβάλνπλ πιήξσο ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, εληφο 

ησλ θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ, ηφζν ζε αζηηθέο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, ρσξίο δηαθξίζεηο, γ) ηεο απνδνρήο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη νη λφκνη, νη 

πνιηηηθέο, νη ζηξαηεγηθέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα άιια κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη απφ 

ην θξάηνο γηα ηελ απφιαπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα 

ζρεδηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απνδεθηά γηα ηα 

άηνκα θαη ηηο θνηλφηεηεο, δ) ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο δειαδή ηεο επειημίαο θαη ηεο 

ζρεηηθφηεηαο ησλ ζηξαηεγηθψλ, ησλ πνιηηηθψλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ κέηξσλ 

πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην θξάηνο ζε θάζε ηνκέα ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο, πνπ πξέπεη λα 

ζέβνληαη ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ θαη ε) ηεο 

θαηαιιειφηεηαο γηα έλα δεδνκέλν πνιηηηζκηθφ πιαίζην
970

. 
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970

 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment no. 21, παξ. 

16. 



 301 

Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο επηβάιεη ηελ κε επηβνιή 

πεξηνξηζκψλ ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή κε βάζε ην θχιν, ηελ 

εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ην ζξήζθεπκα, ηελ ειηθία, ηελ αλαπεξία, ηνλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θα. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ, ησλ παηδηψλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ, ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ 

ππφ ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο
971

. 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή, φπσο θαηνρπξψλεηαη απφ ην 

Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, επηβάιεη αξλεηηθέο θαη 

ζεηηθέο ππνρξεψζεηο ζηα θξάηε. Σν χκθσλν πξνβιέπεη ηελ «πξννδεπηηθή» 

πινπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαη αλαγλσξίδεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, πνπ επηβάιιεη ζηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε ε ζπγθεθξηκέλε θαη ζπλερή ππνρξέσζε λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θαζελφο λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

πνιηηηζκηθή δσή
972

. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή επηβάιεη ηξεηο 

ηχπνπο ππνρξεψζεσλ δειαδή, α) ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ, β) ηελ ππνρξέσζε 

πξνζηαζίαο θαη γ) ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο
973

. Ζ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ απαηηεί 

απφ ηα θξάηε κέξε λα απφζρνπλ απφ θάζε παξέκβαζε, άκεζε ή έκκεζε, ζηελ 

απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή. Ζ ππνρξέσζε 

πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη επηπιένλ, ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχνπλ 

ηελ δηαηήξεζε, ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ δηάδνζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο απφ 

επεκβάζεηο ηξίησλ κεξψλ θαη λα πξνσζνχλ ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, κέζσ ηεο 

δηαηήξεζεο, κέξηκλαο θαη απνθαηάζηαζεο ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, ηνπνζεζηψλ θαη 

έξγσλ ηέρλεο θαη ινγνηερλίαο. Σέινο, ε ππνρξέσζε εθπιήξσζεο απαηηεί απφ ηα 

θξάηε κέξε λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, δηθαζηηθά, 

δεκνζηνλνκηθά, πξνψζεζεο θαη άιια κέηξα κε ζηφρν ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο
974

. 

Ζ εηδηθφηεξε ζρέζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή θαη 

ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο εμεγείηαη ζπλνπηηθά απφ ηελ Οηθνλνκηθή, Κνηλσληθή 

                                                 
971

 ηακαηνπνχινπ, Δ., φ.π., ζει. 1394. 
972

 Stamatopoulou E., φ.π. ζει. 153-158. 
973

 Ssenyonjo M., Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Hart Publishing, Oxford 

and Portland, Oregon 2009, ζει. 23-26. 
974

 Αλαιπηηθφηεξα νη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο εμεγνχληαη εηο UN Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights (CESCR), General comment no. 21,  παξ. 49-54. Βι. θαη Donders Y., Towards a Right 

to Cultural Identity?, φ.π., ζει. 87-92. 
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θαη Πνιηηηζηηθή Δπηηξνπή. Γεδνκέλνπ φηη ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη επηθέξεη ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ηα θξάηε πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 

ηελ απνθπγή ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή, ηδίσο γηα ηα πιένλ κεηνλεθηνχληα θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλα άηνκα θαη νκάδεο, φπσο ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο 

θηψρεηαο, θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δελ έρεη θαηαθέξεη λα παξάμεη 

έλαλ εληαίν παγθφζκην πνιηηηζκφ αιιά έρεη απνδείμεη φηη ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ 

πξνυπνζέηεη ηε ζπλχπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. πλεπψο, νη πνιηηηζκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα αγαζά δελ ζα πξέπεη κφλν λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηα θξάηε 

σο έρνπζεο κφλνλ εκπνξηθή αμία θαζψο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή 

δσή επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε ζηα θξάηε λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ εθθξάζεσλ, θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο δπλαηφηεηαο ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο λα εθθξαζηνχλ. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε 

δένπζα πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα δηεζλή πξφηππα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηεο έθθξαζεο, 

θαζψο θαη ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπζεί ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ. Δπηπιένλ 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ απνθιεηζκνχ, ηεο εκπνξίαο ή 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπκβφισλ θαη εθθξάζεσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκνχ απφ 

ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
975

. 

Ζ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή 

κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε 

πξαθηηθψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηα άιια αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη εθείλσλ πνπ πεγάδνπλ ζε έζηκα θαη παξαδφζεηο
976

. Οη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί πξέπεη 

λα επηδηψθνπλ ζεκηηφ ζθνπφ, λα είλαη ζπκβαηνί κε ηε θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ 

θαη λα είλαη απνιχησο αλαγθαίνη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ γεληθνχ θαινχ, ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Σπρφλ πεξηνξηζκνί πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, δειαδή ζα πξέπεη λα επηθέξνπλ ην ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ 

απνηέιεζκα, λα κελ βαίλνπλ πέξα ηνπ αλαγθαίνπ βαζκνχ θαη λα κελ εληνπίδνληαη 

ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθά κέηξα. Τπφ ην πξίζκα απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηα δηθαηψκαηα πνπ είλαη ζεκηηνί ή φρη. Οη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί πνπ 

                                                 
975

 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment no. 21, παξ. 

40-43. Pineschi L., φ.π., ζει. 29-31. 
976

 Ssenyonjo M., φ.π., ζει. 100. 
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ζπλδένληαη άξξεθηα κε ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, φπσο ηα 

δηθαηψκαηα ζηελ ηδησηηθή δσή, ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο 

ζξεζθείαο , ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο, ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθψο 

θαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη. πσο εμάιινπ ηνλίδεηαη ζηα δηεζλή θείκελα 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή δελ ζα 

πξέπεη λα εξκελεχεηαη θαηά ηξφπo ψζηε vα ζπλεπάγεηαη oπoηoδήπoηε δηθαίσκα γηα 

έvα θξάηνο, κία oκάδα ή έvα άηoκo vα επηδoζεί ζε δξαζηεξηφηεηα ή vα ηειέζεη 

πξάμε πoπ vα απoβιέπεη ζηεv θαηάιπζε ησv δηθαησκάησv θαη ειεπζεξηψv
977

.  

Παξαβηάζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ άκεζε δξάζε ελφο θξάηνπο ή απφ άιινπο θνξείο θαη πνπ 

ξπζκίδνληαη επαξθψο απφ ην θξάηνο, αθφκα εθείλνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Πνιιέο 

παξαβηάζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο ιακβάλνπλ ρψξα φηαλ ηα θξάηε εκπνδίδνπλ ηελ 

πξφζβαζε ησλ αηφκσλ ή ησλ θνηλνηήησλ ζηελ πνιηηηζκηθή δσή, ηηο πξαθηηθέο, ηα 

αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, παξαβηάζεηο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο κπνξνχλ 

λα πξνθιεζνχλ απφ παξάιεςε ή απνηπρία ηνπ θξάηνπο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιεη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα, φπσο ε 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ πιήξε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο, 

θαη ε απνηπρία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο, δηθαζηηθήο ή 

άιιεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο. Μία παξαβίαζε ζπκβαίλεη επίζεο φηαλ έλα θξάηνο 

παξαιείπεη λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη 

επηβιαβείο γηα ηελ επεκεξία ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ απνδίδεηαη ζε έζηκα θαη παξαδφζεηο. Μέηξα ηα 

νπνία ζθφπηκα πξνθαινχλ νπηζζνδξφκεζε ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

πνιηηηζκηθή δσή πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη πιήξσο ζην πιαίζην ηεο πιήξνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ζε αλαθνξά κε ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ εμαζθαιίδνληαη απφ ην Γηεζλέο χκθσλν
978

. 

Ζ πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ παξακέλεη έλα εμαηξεηηθά επίθαηξν δήηεκα ζε 

φιε ηελ Δπξψπε. Σα εκπφδηα πνπ εληνπίδνληαη θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ 

πνιηηηζκφ κπνξεί λα είλαη α) θπζηθά, εηδηθά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, β) 

νηθνλνκηθά, γηα παξάδεηγκα ηα εηζηηήξηα, γ) γεσγξαθηθά, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δνπλ ζε αγξνηηθέο ή απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, αιιά κπνξεί επίζεο λα είλαη θαη δ) 

                                                 
977

 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment no. 21, παξ. 

19. 
978

 Stamatopoulou E., φ.π. ζει. 152, UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

(CESCR), General comment no. 21, παξ. 62-65.  
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άπια, φπσο ηα ζπκθέξνληα, νη επηινγέο δσήο θαη ηα γισζζηθά εκπφδηα, ην ζεζκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη νη αληηιήςεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ε αληίιεςε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ηδξπκάησλ σο ειηηίζηηθσλ, ή ε ρακειή πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή 

ζπκκεηνρή
979

. 

Έλα επξχ πιέγκα εξγαιείσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, 

ηελ πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο απφιαπζεο 

ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ θάζκαηνο πνιηηηζηηθψλ πξνζθνξψλ έρεη αλαπηπρζεί 

ζηαδηαθά ζην πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη 

κεραληζκνί πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ζπκκεηνρή 

ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε δηαηήξεζε κίαο δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο κάζεζεο 

κεηαμχ ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε φηη φιεο νη πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο επηηπγράλνπλ ηε ζσζηή ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο θαη άιισλ 

ζηφρσλ πνιηηηθήο
980

. ζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε, ην άξζξν 167 παξ. 5 ΛΔΔ  

απνηειεί αθνξκή γηα κία ζεηξά πνιηηηζηηθψλ κέζσλ ζηήξημεο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηάδνζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Μεηά απφ κία πξψηε γεληά ηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ παξνρήο 

βνήζεηαο ζε ζρέδηα πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ εηθαζηηθψλ θαη 

εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, βηβιίσλ θαη αλάγλσζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο
981

, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη έλα εληαίν κέζν 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, σο κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ζε φινπο ηνπο θαιιηηερληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο 

ρψξνπο. Σν Πξφγξακκα «Πνιηηηζκφο» 2007-2013, πξνζέθεξε ρξεκαηνδνηηθή 

βνήζεηα πξνο επηδίσμε ηξηψλ αιιειέλδεησλ ζηφρσλ, ήηνη 1. ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαζπλνξηαθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, 2, ηελ 

αχμεζε ηεο δηαθξαηηθήο θπθινθνξίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ 

πξντφλησλ, θαη 3 ηελ ελίζρπζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηάινγνπ. Δπηπιένλ, έρνπλ 

θαζνξηζηεί ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα παξέκβαζεο δειαδή, 1. ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ 

                                                 
979

 European Union Open Method of Coordination Expert Group on Better Access and Wider 

Participation in Culture, Policies and good practices in the public arts and in  cultural institutions to 

promote better access to and  wider participation in culture, October 2012, ζει. 4, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://www.culturalpolicies.net/web/files/226/en/Culture_D1_report.pdf 
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 Βι. Niedobitek M., The Cultural Dimension in EC Law, Kluwer Law International, London, the 

Hague, Boston 1997, ζει. 64-70. 
981

 Βι. ζρεηηθά Παπαγηάλλεο Γ., Ο πνιηηηζκφο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν θαη νη 

λέεο ξπζκίζεηο, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1996, ζει. 118-134. 
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δξάζεσλ κεηαβιεηνχ κήθνπο, 2. ππνζηήξημε γηα εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 3. ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο, ηεο 

πνιηηηθήο αλάιπζεο, ηεο δηάδνζεο θαη ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επξσπατθή πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο
982

. 

Άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο Πνιηηηζηηθέο Πξσηεχνπζεο ηεο Δπξψπεο
983

, ηηο Δπξσπατθέο 

Ζκέξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ζε ζπλεξγαζία κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο
984

 

θαη ην Δπξσπατθφ Έηνο Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ ην 2008
985

. Ζ πνιηηηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, θαίλεηαη λα έρεη εηζέιζεη ζε κία 

λέα θάζε, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο θηιφδνμεο αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηελ επξσπατθή αηδέληα γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζε έλαλ θφζκν παγθνζκηνπνίεζεο
986

. Οη 

ζηφρνη ηεο λέαο επξσπατθήο αηδέληαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ είλαη ρηηζκέλνη γχξσ απφ 

ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο: πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία θαη δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο, 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, θαη αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ ζηνηρείνπ 

ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο χκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο
987

.  

Ζ Δπξσπατθή Αηδέληα γηα ηνλ Πνιηηηζκφ ηνπ 2007 άλνημε έλα λέν θεθάιαην 

ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη γηα ηα νπνία ε ακνηβαία κάζεζε κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

επεξγεηηθή. Σέηνηνπ είδνπο αληαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο Αλνηθηήο 

Μεζφδνπ πληνληζκνχ, δειαδή ηεο εζεινληηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

                                                 
982

 Απφθαζε 1855/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 

2006 , ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνιηηηζκφο (2007-2013), ΔΔ L 372 ηεο 27.12.2006, 

ζει. 1–11. 
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 Απφθαζε 1622/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2006, γηα ηε ζέζπηζε θνηλνηηθήο δξάζεο φζνλ αθνξά ηελ εθδήισζε Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο 

Δπξψπεο γηα ηα έηε 2007 έσο 2019, ΔΔ L 304, ηεο 3.11.2006, ζει. 1–6. 
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 Απφθαζε 1983/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 

2006 , ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Έηνο Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ (2008), ΔΔ L 412, ηεο 30.12.2006, 

ζει. 44–50. 
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 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο 10εο Μαΐνπ 2007 

ζρεηηθά κε κηα επξσπατθή αηδέληα γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζ' έλαλ θφζκν παγθνζκηνπνίεζεο, COM(2007) 

242 ηειηθφ. 
987

 Psychogiopoulou E., The European Union and Cultural Rights, εηο Vrdoljak A.F. (ed.), The Cultural 

Dimension of Human  Rights, Oxford University Press, Oxford 2013, ζζ. 159-185, ζει. 179-180.  
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κειψλ θαη ηελ αληαιιαγή πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα βειηηψζνπλ ηε 

δηθή ηνπο εξγαζία. Οη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Αλνηθηή Μέζνδν πληνληζκνχ πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην, κέζσ ελφο πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο
988

. Σν 

πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ πνιηηηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2014 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο, ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ 

δηαιφγνπ θαη ηελ πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ ρσξίο απνθιεηζκνχο, ελψ γηα ηελ 

πεξίνδν 2011-2012 ην έξγν ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ επηθεληξψζεθε ζην 

ζέκα ηεο θαιχηεξεο πξφζβαζεο θαη επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ζηνλ πνιηηηζκφ, θπξίσο 

γηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχζεο νκάδεο
989

. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο επξσπατθήο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο Europeana, θνηλνχ 

ζεκείνπ πνιχγισζζεο επηγξακκηθήο πξφζβαζεο ζην ςεθηαθφ πνιηηηζηηθφ πιηθφ 

νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο φπσο βηβιία, εθεκεξίδεο, θσηνγξαθίεο, θηλεκαηνγξαθηθά 

θαη νπηηθναθνπζηηθά έξγα, αξρεηαθά έγγξαθα, κνπζεηαθά έξγα, αξρηηεθηνληθή θαη 

αξραηνινγηθή θιεξνλνκηά θιπ., πξνσζεί ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηήλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο γλψζεο ηεο
990

. 

Σέινο, ππνγξακκίδνληαο ηνλ ηδηαίηεξα απνθαζηζηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε 

δηαηήξεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ παγίσζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ην πκβνχιην θάιεζε ηα θξάηε κέιε λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: ηε ζπκκεηνρή ζε κία δηεζληθή κειέηε γηα 

ηελ θαηάζηαζε ησλ επξσπατθψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ αξρείσλ, ηελ εληαηηθνπνίεζε 

ησλ αληαιιαγψλ εκπεηξηψλ, γλψζεσλ θαη νξζψλ πξαθηηθψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξννδεπηηθήο δηθηχσζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ επξσπατθψλ αξρείσλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπιινγψλ γηα παηδαγσγηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 

ιφγνπο
991

.  
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3.1.2. Σν δηθαίσκα ηεο σθέιεηαο ηνπ πνιηηηζκνύ 

 

Σν δηθαίσκα ηεο σθέιεηαο ηνπ πνιηηηζκνχ εληνπίδεηαη ζην δηεζλέο δίθαην 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, φπνπ θαηά ην άξζξν 27 θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρεη ειεχζεξα ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο θνηλφηεηαο, λα ραίξεηαη ηηο θαιέο 

ηέρλεο θαη λα κεηέρεη ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ζηα αγαζά ηεο θαζψο θαη 

θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχνληαη ηα εζηθά θαη πιηθά ζπκθέξνληά ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ θάζε είδνπο επηζηεκνληθή, ινγνηερληθή ή θαιιηηερληθή παξαγσγή 

ηνπ. Με πην ζαθή δηαηχπσζε, ην άξζξν 15 ηνπ Γηεζλνχο χκθσλνπ γηα ηα 

Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα φισλ 

λα σθεινχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο, 

θαη λα σθεινχληαη απφ ηελ πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ θάζε επηζηεκνληθφ, θηινινγηθφ ή θαιιηηερληθφ έξγν ηνπο. Σν άξζξν 

ζπκπιεξψλεη φηη ηα κέηξα πνπ ζα ιάβνπλ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο, ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο κεηάδνζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο κφξθσζεο.  Δπηπιένλ, ηα θξάηε 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζεβαζηνχλ ηελ απαξαίηεηε ειεπζεξία ζηηο 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, νη θχξηεο δηαζηάζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο σθέιεηαο ηνπ 

πνιηηηζκνχ πεξηιακβάλεη α) ην δηθαίσκα φισλ λα σθεινχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή 

πξφνδν θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο, β) ην δηθαίσκα φισλ λα απνιακβάλνπλ ηηο ηέρλεο γ) 

ηελ ειεπζεξία γηα επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δ) ηελ 

πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ 

δεκηνπξγψλ.   

Ζ εμαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ απνηεινχλ 

δηθαίσκα αιιά θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

σθέιεηαο ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο απνηειεί ην 

κφλν εθ ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 13 ηνπ 

Υάξηε πξνβιέπεη φηη «Η ηέρλε θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη ειεχζεξεο. Η 

αθαδεκατθή ειεπζεξία είλαη ζεβαζηή». Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ειεπζεξία ηεο ηέρλεο 
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θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο εληάρζεθε ζηνλ Υάξηε απηνηειψο θαη φρη σο κέξνο 

ηνπ επξχηεξνπ δηθαηψκαηνο ηεο απφιαπζεο ηνπ πνιηηηζκνχ, ην νπνίν απνπζηάδεη απφ 

ηνλ Υάξηε, είλαη ε «ζεψξεζή» ηεο σο παξαθνινχζεκα θαη εμεηδίθεπζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ινγηθή ζχκθσλε θαη κε ην άξζξν 19 ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα. ηηο Δπεμεγήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ αλαθέξεηαη φηη ην άξζξν 13 

ζπλάγεηαη πξσηίζησο απφ ηηο ειεπζεξίεο ζθέςεο θαη έθθξαζεο. Αζθείηαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ άξζξνπ 1 θαη κπνξεί λα ππαρζεί ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηηξέπνληαη απφ ην 

άξζξν 10 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζψπνπ
992

. Σν άξζξν 13 ηνπ 

Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαίλεηαη θαηλνηφκν 

ππφ ηελ έλλνηα φηη θαζηεξψλεη ζε έλα μερσξηζηφ άξζξν, ηηο ειεπζεξίεο ησλ ηερλψλ 

θαη ηεο έξεπλαο. Οη ειεπζεξίεο ησλ ηερλψλ, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη ηεο 

επηζηήκεο, θαζψο θαη ε αθαδεκατθή ειεπζεξία ζα πξέπεη λα αζθνχληαη εληφο ησλ 

ίδησλ νξίσλ κε απηά πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη φπσο έρνπλ 

εξκελεπζεί απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Θα πξέπεη 

επίζεο λα ζεκεησζεί φηη αλαθνξηθά κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, βξίζθεη εθαξκνγή 

ην άξζξν 3 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ
993

. 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηνο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή, ζηε ζεκαληηθή ζεσξία ηεο ηξηκεξνχο ηππνινγίαο 

ησλ ππνρξεψζεσλ, δειαδή, ππνρξέσζε ζεβαζκνχ, ππνρξέσζε πξνζηαζίαο θαη 

ππνρξέσζε εθπιήξσζεο
994

. Αλαιφγσο, ην δηθαίσκα πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά θαη 

αιιειέλδεηα ζηνηρεία ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηεο πξνζηαζίαο, ε αθξηβήο εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα εμαξηεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο, 

                                                 
992

Δπεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, 2007/C 303/02, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:EL:PDF  
993

 EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of the Charter of 

Fundamental Rights, 2006, ζει. 139-140, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf 
994

 Ζ ζεσξία ηεο ηξηκεξνχο ηππνινγίαο ησλ ππνρξεψζεσλ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη απφ κειεηεηέο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, κε ζθνπφ λα αλαβαζκίζνπλ 

πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Απηή ε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξεί, θαη' αξρήλ, λα ζπλεπάγεηαη ηξεηο 

ηχπνπο ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο, δειαδή, ππνρξέσζε ζεβαζκνχ, ππνρξέσζε πξνζηαζίαο θαη 

ππνρξέσζε εθπιήξσζεο. Ζ ιεγφκελε ηξηκεξήο ηππνινγία απνηειεί έλα ιεηηνπξγηθφ ηξφπν γηα ηελ 

απνζαθήληζε ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο ζε ζρέζε κε ην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη έρεη 

απνθηήζεη δηεζλή αλαγλψξηζε. Donders Y., The right to enjoy the benefits of scientific progress: in 

search of state obligations in relation to health, Med Health Care and Philos 14, 2011, ζζ. 371–381, 

ζει. 376. 
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θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

θξάηνο
995

. 

Σν δηθαίσκα ηεο σθέιεηαο απφ ηνλ πνιηηηζκφ, κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δηεζλή πξφηππα. Απηνί νη πεξηνξηζκνί πξέπεη 

λα επηδηψθνπλ ζεκηηφ ζθνπφ, λα είλαη ζπκβαηνί κε ηε θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ 

θαη λα είλαη απνιχησο αλαγθαίνη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ γεληθνχ θαινχ, ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Σπρφλ πεξηνξηζκνί πξέπεη επηπιένλ λα είλαη αλάινγνη ηνπ 

ζθνπνχ πνπ επηδηψθνπλ, δειαδή πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθά 

κέηξα
996

.  

Ζ πξψηε αλάγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο δελ απνδίδεη πιήξσο 

ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο, εληνχηνηο ε έξεπλα 

αλαδεηθλχεη θαίξηα δεηήκαηα ηεο ζεκαζίαο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο. 

 

3.1.2.1. Διεπζεξία ηεο επηζηήκεο θαη πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία 

 

Σν θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο σθέιεηαο απφ ηελ 

επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο πεξηιακβάλεη α) ηελ πξφζβαζε ζηα 

νθέιε ηεο επηζηήκεο απφ φινπο ρσξίο δηαθξίζεηο, β) ηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα φινπο 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απαξαίηεηε ειεπζεξία γηα 

ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, γ) ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη δ) έλα επλντθφ πεξηβάιινλ πνπ λα πξνσζεί ηε 

δηαηήξεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο
997

. 

                                                 
995

 Ζ δηαζεζηκφηεηα αθνξά ηελ θαηάιιειε λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο, θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή πξνζηαζία ή άιια θαηάιιεια έλδηθα κέζα. Ζ πξνζβαζηκφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο, δηθαζηηθέο ή άιια θαηάιιεια κέζα γηα ηε θπζηθή πξνζβαζηκφηεηα, ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζβαζηκφηεηα ή πξνζηηφηεηα, θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ. 

Σέινο. ε πνηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο επηβάιιεη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ζα πξέπεη λα 

ρνξεγνχληαη ηαρέσο απνθιεηζηηθά απφ ηνπο δηθαζηέο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο. UN Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 17: The Right of Everyone to 

Benefit from the Protection of the Moral and Material Interests Resulting from any Scientific, Literary 

or Artistic Production of Which He or She is the Author (Art. 15, Para. 1 (c) of the Covenant), 12 

January 2006, E/C.12/GC/17, παξ. 18. 
996

 Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, The right to enjoy the benefits of 

scientific progress and its applications, A/HRC/20/26, 14 May 2012, ζει. 13. 
997

 Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, The right to enjoy the benefits of 

scientific progress and its applications, A/HRC/20/26, 14 May 2012, ζει. 9. Με βάζε ηα ηέζζεξα 

ζρεηηθά θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη, ε δηαζεζηκφηεηα 

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εγθαηαζηάζεηο, ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
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Ζ ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο πνιχ ζπρλά ζεσξείηαη φηη απνηειεί «εμεηδίθεπζε» 

ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη φρη «απηφλνκν» πνιηηηζκηθφ δηθαίσκα. Γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν, ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζή ηεο ζπρλά δελ ιακβάλεη ρψξα σο μερσξηζηή 

δηάηαμε. Γηα παξάδεηγκα ηα ζπληάγκαηα ηνπ Καλαδά θαη ησλ ΖΠΑ, δελ 

πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, κε απνηέιεζκα ε ελ ιφγσ ειεπζεξία λα πξνζηαηεχεηαη σο κία 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο επξχηεξεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ζπληαγκαηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ, θπξίσο επξσπατθψλ, 

αλαγλσξίδνπλ ξεηά ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ησλ ηερλψλ θαη 

ηεο επηζηήκεο
998

. Οξηζκέλα ζπληάγκαηα πεξηνξίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπο ζηελ 

παξνρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ελψ άιια ππνρξεψλνπλ ηηο 

θπβεξλήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο
999

. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

σζηφζν φηη, ε δέζκεπζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζπρλά ππνηηκάηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπληαγκαηηθήο ζπδήηεζεο, δηφηη ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ απηήο ηεο 

πξνζθνξάο δελ είλαη μεθάζαξνο, ρσξίο λα ππνηηκάηαη ε πνιηηηθή ζεκαζία ηεο 

αλαθνξάο ηεο ζην ζπληαγκαηηθφ επίπεδν
1000

. 

Ζ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο ζπλεπάγεηαη ηελ ειεπζεξία έξεπλαο νπνηνπδήπνηε 

αληηθεηκέλνπ γλψζεο θαη νπνηαζδήπνηε επηζηεκνληθήο γλψκεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ 

δελ ππάξρνπλ «απαξαβίαζηα» επηζηεκνληθά δφγκαηα, σζηφζν φιεο νη επηζηεκνληθέο 

                                                                                                                                            
ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο είλαη δηαζέζηκα ζε επαξθή πνζφηεηα γηα ηνλ 

πιεζπζκφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο. Ζ πξνζβαζηκφηεηα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ηεο κε 

δηάθξηζεο, ηεο θπζηθήο πξνζβαζηκφηεηαο, ηδίσο ησλ επάισησλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ, ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζβαζηκφηεηαο, θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πιεξνθνξηψλ. Ζ απνδνρή απνηειεί ην κέηξν 

ηνπ θαηά πφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο, ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο είλαη πνιηηηζκηθά θαηάιιειεο θαη δελ 

παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο. Σέινο, ε πνηφηεηα ζπλεπάγεηαη φηη νη εγθαηαζηάζεηο, ηα 

αγαζά θαη νη ππεξεζίεο είλαη επηζηεκνληθά απνδεθηέο θαη θαιήο πνηφηεηαο. UN Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 14: The Right to the Highest 

Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant), 11 August 2000, E/C.12/2000/4, παξ. 12. 
998

 Γηα παξάδεηγκα, ην άξζξν 5 ηνπ Γεξκαληθνχ πληάγκαηνο αλαθέξεη φηη ηέρλε θαη ε επηζηήκε, ε 

έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία είλαη ειεχζεξεο, ην άξζξν 33 ηνπ Ηηαιηθνχ πληάγκαηνο νξίδεη φηη νη ηέρλεο 

θαη ηηο επηζηήκεο, θαζψο θαη ε δηδαζθαιία ηνπο είλαη ειεχζεξεο θαη ην άξζξν 59 ηνπ πληάγκαηνο ηεο 

ινβελίαο αλαθέξεη φηη ε ειεπζεξία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο θαιιηηερληθήο πξνζπάζεηαο 

πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλε. 
999

 Γηα παξάδεηγκα, ην Ηηαιηθφ χληαγκα νξίδεη φηη ην θξάηνο πξνσζεί ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή έξεπλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, ην Ηζπαληθφ χληαγκα πξνβιέπεη φηη νη 

δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηελ επηζηήκε θαη ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή έξεπλα πξνο 

φθεινο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ζην άξζξν 44 θαη, επίζεο, ην Διιεληθφ χληαγκα, ην άξζξν 16 νξίδεη 

φηη ε ηέρλε, ε επηζηήκε, ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία ηνπο είλαη δσξεάλ, θαη ε πξνψζεζή ηνπο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ην θξάηνο. 
1000

 Santosuosso A., Sellaroli V., Fabio E., What constitutional protection for freedom of scientific 

research?, J Med Ethics. 2007, 33, 6, ζζ. 342–344, ζει. 342, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2598288/ 
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γλψκεο ππφθεηληαη ζε επηπιένλ έξεπλα θαη θξηηηθή
1001

. Δπηπιένλ, ε ειεπζεξία ηεο 

έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλεη β) ηελ ειεπζεξία επηινγήο αληηθεηκέλνπ θαη κεζφδνπ ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν θξάηνο νθείιεη λα εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο ρσξίο δηαθξίζεηο, ζε αλαινγία σζηφζν κε ηνπ πεξηνξηζκέλνπο 

πφξνπο γηα ηελ ζεηηθή εθπιήξσζε ηεο ειεπζεξίαο. Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο επηζηήκεο απνηεινχλ ηέινο γ) ε ειεπζεξία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ 

πνξηζκάησλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη δ) ε ειεπζεξία πξφζβαζεο ζηα 

πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ηνπ εξεπλεηή λα έρεη 

πξφζβαζε ζηα δεκφζηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία αιιά δελ πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα πνπ δελ είλαη δεκνζηεπκέλα ή είλαη εκπηζηεπηηθά
1002

. 

Καηά ηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ, ν Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Prodi, δήηεζε ηε γλψκε ηεο 

επξσπατθήο νκάδαο γηα ηε δενληνινγία ηεο επηζηήκεο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

ηελ έθζεζή ηεο, κε εκεξνκελία 23 Μαΐνπ 2000, ε επξσπατθή νκάδα ζρνιίαζε ην 

άξζξν 15 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, πνπ ηφηε πεξηιάκβαλε ηελ ειεπζεξία ησλ ηερλψλ, ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο επηζεκαίλνληαο α) ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ηεο εζηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ εξεπλεηψλ θαη β) ηελ αλάγθε αλάιεςεο ζεηηθήο 

δξάζεο απφ ηηο Δπξσπατθέο θαη εζληθέο αξρέο γηα ηε ζηήξημε ηεο ειεχζεξεο άζθεζεο 

ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ελ ιφγσ πξνηάζεηο βαζίδνληαη ζηελ πεπνίζεζε 

πσο ε πξνψζεζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη πιηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ειεχζεξε άζθεζε 

ηεο έξεπλαο απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο δεκνθξαηίαο
1003

. 

Ζ ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο ηειεί ππφ ηελ αξλεηηθή δέζκεπζε ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαζψο θαη ζε πεξηνξηζκνχο ή θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

                                                 
1001

 Γαγηφγινπ Π.Γ., πληαγκαηηθφ Γίθαην, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, 4ε ελεκεξσκέλε έθδνζε, Δθδφζεηο 

άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2012, ζει. 931. 
1002

 Υξπζφγνλνο Κ., Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα –Κνκνηελή 

2002, ζει. 307-308. 
1003

 Groupe européen d‘éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE), Droits des citoyens 

et nouvelles technologies: un défi lancé à l‘Europe‘, rapport du Groupe européen d‘éthique des 

sciences et des nouvelles technologies (GEE) sur la Charte des droits fondamentaux en relation avec 

l‘innovation technique, demandé par le Président Prodi le 3 février 2000, Bruxelles, 23 mai 2000, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/ethics/fr/index.htm 

http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/ethics/fr/index.htm
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εξεπλεηήο δελ κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ αμηφπνηλεο πξάμεηο, λα αληίθεηληαη ζηε δεκφζηα 

πγεία θαη αζθάιεηα ή ηελ πξνζβνιή ηεο δεκφζηαο αηδνχο θα
1004

. 

Ο ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζηάζκηζεο κε 

ηελ ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο, αληαλαθιάηαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξνβιέπεη φηη «ην πεδίν 

ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο βηνινγίαο, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηδίσο ηα εμήο: α) ε ειεχζεξε θαη ελ 

επηγλψζεη ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκεξέζηεξεο δηαηάμεηο 

πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν, β) ε απαγφξεπζε ησλ επγνληθψλ πξαθηηθψλ, ηδίσο φζσλ 

απνζθνπνχλ ζηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ, γ) ε απαγφξεπζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαη απηψλ ησλ ηδίσλ ησλ κεξψλ ηνπ ζε πεγή θέξδνπο, δ) ε 

απαγφξεπζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο θισλνπνίεζεο ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ».  

Ζ ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ ειεχζεξε θαη ελ επηγλψζεη ζπλαίλεζε ζε ηαηξηθέο 

θαη επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο απηνλνκίαο, δειαδή ηελ ηδέα 

φηη ηα άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο ζα 

δήζνπλ. Πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ζχγρξνλεο 

βηνταηξηθήο εζηθήο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ. Ζ 

ειεπζεξία ηεο ζπγθαηάζεζεο ζπλεπάγεηαη επίζεο φηη ε ζπγθαηάζεζε κπνξεί λα 

αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή
1005

. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί ε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηφηε Γηθαζηήξην Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο) 

φπνπ επηβεβαίσζε φηη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο αλζξψπηλεο αθεξαηφηεηαο 

απνηειεί κέξνο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη, ζην πιαίζην ηεο ηαηξηθήο 

θαη ηεο βηνινγίαο, ηελ ειεχζεξε θαη ελ επηγλψζεη ζπλαίλεζε ηνπ δφηε θαη ηνπ ιήπηε. 

Σν δηθαίσκα απηφ απαγνξεχεη επίζεο ηελ αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε θαη 

πξαθηηθέο ηεο επγνληθήο θαη άιιεο κεζφδνπο πνπ πξνζβάινπλ ηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα
1006

.  

 

 

 

 

                                                 
1004

 Γαγηφγινπ Π.Γ., φ.π., ζει. 924. 
1005

 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 

Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, Oviedo, 

4.IV.1997. http://www.eucharter.org/home.php?page_id=77#ftn4 
1006

 ΓΔΚ C-377/98, Βαζίιεην ησλ Κάησ Υσξψλ θαηά Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνχιηνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δλψζεσο, πιινγή 2001, ζει. I-7079. 
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3.1.2.1.1. Δπηζηήκε θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ειεπζεξίαο ηεο επηζηήκεο θαη πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

είλαη αξθεηά δαηδαιψδεο θαη εληνπίδεηαη ηφζν ζε αθξαίεο εθθάλζεηο ζχγθξνπζεο ησλ 

ελ ιφγσ αμηψζεσλ φζν θαη ζε πην κεηξηνπαζείο ζπγθξνχζεηο. Καη‘ αξράο, ε 

αλαγλψξηζε ηνπ ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο, αλαδεηθλχεη ην δήηεκα ησλ πξαθηηθψλ επγνληθήο, δειαδή ηεο κειέηεο 

γηα ηε βειηίσζε ελφο πιεζπζκνχ κέζσ επηιεγκέλεο αλαπαξαγσγήο κε ηελ πεπνίζεζε 

φηη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ζα επηθξαηήζνπλ θαη ηα αλεπηζχκεηα ζα 

εμαιεηθζνχλ
1007

. Ζ  «θπιεηηθή» ςεπδν-επηζηήκε, πνπ εμνξζνινγίδεη ζπζηεκαηηθέο 

δηαθξίζεηο θαηά θπιεηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίν δηαδφζεθε ε επγνληθή
1008

 θαη εθαξκφζηεθαλ 

πνιηηηθέο «θπιεηηθήο πγηεηλήο», «εμπγίαλζεο», πνπ πεξηειάκβαλαλ κε ηελ 

απαγφξεπζε δηαθπιεηηθψλ γάκσλ, κε λφκνπο «θαηά ηεο επηκημίαο» θαη εθαξκνγή 

λφκσλ αλαγθαζηηθήο ζηείξσζεο
 1009

. 

                                                 
1007

 Ζ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο επγνληθήο, ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, 

μεθηλά ηνλ 19
ν
 αηψλα κε ηελ αξρηθή ηδέα πσο ε θνηλσλία πξέπεη λα πξνσζήζεη ηελ αλαπαξαγσγή φζνλ 

θαηείραλ επλντθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα απνζαξξπλζεί ε αλαπαξαγσγή εθείλσλ πνπ δελ είραλ. Σν 

πξψην θχκα ηεο επγνληθήο, απφ ηελ εκθάληζή ηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

βξίζθεη ηδηαίηεξε ππνζηήξημε ζηηο ΖΠΑ, δηαδφζεθαλ ζηε Γαλία, ηελ Διβεηία, ηε Ννξβεγία θαη ηε 

νπεδία θαη θάλεθαλ λα αζθνχλ κεγάιε επηξξνή ζηελ Γεξκαλία, φπνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πην 

αθξαία ηνπο κνξθή κε ηελ άλνδν ησλ Ναδί ζηελ εμνπζία ην 1933. Μεηά απφ ην Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν θαη ηελ πηψζε ηνπ Σξίηνπ Ράηρ, ε επγνληθή σο απνδεθηή ζεσξία πεξηζσξηνπνηήζεθε. Μεξηθέο 

ρψξεο, θπξίσο ε νπεδία θαη ε θαλαδηθή επαξρία ηεο Αικπέξηα, δηαηήξεζαλ πξνγξάκκαηα επγνληθήο 

κεγάιεο θιίκαθαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγθαζηηθήο ζηείξσζεο ησλ δηαλνεηηθά αλάπεξσλ 

αηφκσλ, θαζψο θαη άιιεο πξαθηηθέο, κέρξη ην 1970. Jackson E., Regulating Reproduction, Law, 

Technology and Autonomy, Hart Publishing, Oxford, Portland, Oregon 2001, ζει. 45. 
1008

 Lieber M., Murky minds, many muddles: The concept of race, εηο Naylor L.L. (ed.), Cultural 

Diversity in the United States, Greenwood Publishing Group, USA 1997, ζζ. 53-74, ζει. 65. 
1009

 Δπηπιένλ, κία ζεηξά απφ απιντθέο ζπγθξηηηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ηεο 

εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ θαη θπιεηηθψλ νκάδσλ 

νδήγεζαλ ην 1924 ζηελ ςήθηζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Νφκνπ γηα ηε Μεηαλάζηεπζε(Immigration Act of 

1924, or Johnson–Reed Act, including the National Origins Act, and Asian Exclusion Act-Pub.L. 68–

139, 43 Stat. 153, enacted May 26, 1924), πνπ απνζθνπνχζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ 

απφ ρψξεο ηεο Νφηηαο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαζψο θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο κεηαλάζηεπζεο 

Ηηαιψλ, Αζηαηψλ θαη Ηλδψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην ηδαληθφ ηεο ακεξηθαληθήο νκνηνγέλεηαο. Με 

ηελ απφθαζε – νξφζεκν Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 ηνπ 1967, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ αθχξσζε φινπο ηνπο λφκνπο πνπ απαγφξεπαλ ηνπο δηαθπιεηηθνχο γάκνπο. Βι. 

Kühl S., The Nazi Connection: Eugenics, American Racism, and German National Socialism, Oxford 

University Press, Oxford, New York 1994, ζει. 70-74.  

ηε Γεξκαλία, νη ηδέεο ηεο «ππεξθπιήο» (Sanierung) ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ, είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

ςήθηζε κίαο ζεηξάο λφκσλ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ απφ ηνπο θπιεηηθά θαη γελεηηθά 

«θαηψηεξνπο» πιεζπζκνχο. Πεξηζζφηεξα απφ 400.000 άηνκα ππεβιήζεθαλ ζε αλαγθαζηηθή ζηείξσζε 

ελψ ππνινγίδεηαη φηη 275.000 άηνκα δνινθνλήζεθαλ κε ην Πξφγξακκα Δπζαλαζίαο T-4. Δπηπιένλ, ν 

λφκνο «πεξί πξνζηαζίαο ηνπ γεξκαληθνχ αίκαηνο θαη ηεο γεξκαληθήο ηηκήο», γλσζηφο σο «Νφκνο ηεο 

Νπξεκβέξγεο», κεηαμχ άιισλ α) απαγφξεπε ηνπο γάκνπο κεηαμχ Δβξαίσλ θαη πνιηηψλ Γεξκαληθνχ 

αίκαηνο β) απαγφξεπε ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Δβξαίσλ θαη πνιηηψλ Γεξκαληθνχ ή ζπγγεληθνχ 
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ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

ξεηά απαγνξεχεη ζην άξζξν 3 παξ. 2 ηηο επγνληθέο πξαθηηθέο «ηδίσο φζσλ 

απνζθνπνχλ ζηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ». Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ελ 

ιφγσ απαγφξεπζε απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα δηθαηψκαηνο πνπ απνξξέεη απφ 

ιάζε θαη αδηθίεο ηνπ παξειζφληνο. Ζ απαγφξεπζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο επγνληθήο, 

φπσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία, αιιά θαη πην πξφζθαηα, ζην 

πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηεο «εζλνθάζαξζεο» ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, δελ 

πεξηέρεηαη ζηε χκβαζε Βηνταηξηθή. Αιιά απηέο νη πξαθηηθέο ζπληζηνχλ 

παξαβηάζεηο δηαθφξσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απαγφξεπζεο ηεο απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο, ηεο αξρήο ηεο 

ειεχζεξεο θαη πιήξνπο ζπλαίλεζεο ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα γάκνπ, ην δηθαίσκα 

ζηελ ηδησηηθή δσή θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηεο αξρήο ηεο 

απαγνξεχζεσο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 21 παξ. 1 ηνπ Υάξηε θαη ην άξζξν 11 ηεο 

χκβαζεο γηα ηε Βηνταηξηθή. Οη πην ζνβαξέο πξαθηηθέο ηεο επγνληθήο, φπσο ε 

θαηαλαγθαζηηθή εγθπκνζχλε θαη ε αλαγθαζηηθή ζηείξσζε πνπ δηαπξάηηνληαη σο 

κέξνο κίαο εθηεηακέλεο ή ζπζηεκαηηθήο επίζεζεο πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ άκαρνπ 

πιεζπζκνχ, απνηεινχλ επίζεο εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, φπσο 

απαγνξεχεηαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ 

ηεο 17εο Ηνπιίνπ 1998. Ζ αλαθνξά ζην ελ ιφγσ Καηαζηαηηθφ, ζηηο εμεγήζεηο ηνπ 

πξνεδξείνπ δελ ζα πξέπεη , σζηφζν, λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κφλν ηέηνηεο 

ζνβαξέο πξαθηηθέο ηεο επγνληθήο θαιχπηνληαη απφ ηε ξεηή απαγφξεπζε ζην άξζξν 3 

                                                                                                                                            
αίκαηνο γ) απαγφξεπε ζε Δβξαίν λα πξνζιακβάλεη γπλαίθα γεξκαληθνχ ή ζπγγελνχο αίκαηνο θάησ ησλ 

45 εηψλ σο νηθηαθή βνεζφ θαη δ) απαγφξεπε ζε Δβξαίν λα ζεθψλεη ηε λέα γεξκαληθή ζεκαία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην Ναδηζηηθφ Κφκκα (NSDAP) επεμεξγάζηεθε θαη ςήθηζε, ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε 

ηεο εμνπζίαο, κηα ζεηξά απφ λφκνπο, ζπγθεθξηκέλα: α) ην λφκν «πεξί απνθπγήο απνγφλσλ κε 

θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο», ην 1933, β) ην λφκν «πεξί επηθίλδπλσλ θαζ‘ έμηλ εγθιεκαηηψλ» ην 1934,  γ) 

ην λφκν πεξί «νκνγελνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο» ην 1934, δ) ην λφκν «πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

γεξκαληθνχ αίκαηνο θαη ηεο γεξκαληθήο ηηκήο» ην 1935 θαη ε) ην λφκν «πεξί πξνζηαζίαο ηεο 

θιεξνλνκηθήο πγείαο (Erbgesundheit) ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ», πνπ είλαη γλσζηφο σο λφκνο «πεξί πγηνχο 

γάκνπ» (Ehegesundheitsgesetz) ην 1935. Με βάζε ηνπο λφκνπο απηνχο, μεθίλεζαλ νη πξψηεο δηψμεηο 

ελαληίνλ ησλ Σζηγγάλσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαλ, φπσο θαη νη Δβξαίνη, θπιεηηθά «θαηψηεξνη». Αξκφδηα 

γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ήηαλ ηα ιεγφκελα «Γηθαζηήξηα Δθδίθαζεο Τπνζέζεσλ 

Κιεξνλνκηθήο Τγείαο» (Erbgesundheitsgerichte). Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ θνηλσληθέο νκάδεο, ε 

πξαθηηθή ηεο ζηείξσζεο εθαξκφζηεθε επίζεο ζηνπο ιεγφκελνπο Rheinlandsbastarde, δειαδή ζηα 

παηδηά πνπ γελλήζεθαλ απφ Γεξκαλίδεο θαη καχξνπο ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζην γαιιηθφ 

ζηξαηφ θαηνρήο. Βι. Spektorowski A., Ireni-Saban L., Politics of Eugenics: Productionism, Population 

and National Welfare, Routledge, London 2013, ζει. 50-132. 
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ηνπ Υάξηε. Ζ απαγφξεπζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο επγνληθήο εθαξκφδεηαη ηφζν γηα κέηξα 

ησλ θξαηηθψλ φζν γηα κέηξα κε θξαηηθψλ θνξέσλ
1010

. 

 

3.1.2.1.2. Δπηζηήκε θαη ζξεζθεία 

 

Μία άιιε έθθαλζε ηεο ζχγθξνπζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο κε ηελ 

ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο εδξάδεη ζηελ καθξνρξφληα ζρέζε ηεο επηζηήκεο κε ηε 

ζξεζθεία, πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαζψο απνηεινχλ 

πεγέο δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο δηεθδηθψληαο θαη νη δχν ηελ 

απφιπηε γλψζε ηνπ ζχκπαληνο. πλεπψο ε ζρέζε κεηαμχ απηψλ δχν ηεξάζηησλ 

πνιηηηζηηθψλ δπλάκεσλ ππήξμε ηαξαρψδεο, πνιχπιεπξε, θαη ραξαθηεξηδφκελε αλά 

ηνπο αηψλεο απφ ζπγθξνχζεηο θαη ζπκθηιηψζεηο
1011

. Ζ ελ ιφγσ έληαζε ζήκεξα 

εθθξάδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηε «δηακάρε δεκηνπξγίαο-εμέιημεο» (creation–evolution 

controversy). Πεξηιακβάλεη κία επαλαιακβαλφκελε πνιηηηζκηθή, πνιηηηθή θαη 

ζενινγηθή δηακάρε γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο γεο, ηεο αλζξσπφηεηαο, θαη άιισλ 

κνξθψλ δσήο. Απηή ε ζπδήηεζε καίλεηαη πιένλ δεκνζίσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

                                                 
1010

 EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of the Charter of 

Fundamental Rights, June 2006, ζει. 39-40, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf. Χζηφζν, ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα ηεο επγνληθήο έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

πξνεκθπηεπηηθή γελεηηθή δηάγλσζε (PGD). Βι. ζρεηηθά ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο: 

Parliamentary Assembly Motion for Resolution Doc. 12996, Combating eugenics and discrimination 

against people with disabilities, 06 July 2012. Δπηπιένλ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ην 2011 κε ςήθηζκά ηνπ έζεζε σο ζηφρν λα ζέζεη εθηφο λφκνπ ηελ πξαθηηθή 

ηνπ πξνγελλεηηθνχ θαη ηνπ πξνεκθπηεπηηθνχ γελεηηθνχ ειέγρνπ γηα λα θαζνξηζηεί ην θχιν ηνπ 

παηδηνχ, κε ζθνπφ ηελ πεξάησζε ηεο δσήο ηνπ εκβξχνπ. Σν ςήθηζκα σζηφζν αλαθέξεη φηη ε 

επηιεθηηθή άκβισζε γηα ιφγνπο θχινπ ζα πξέπεη λα απαγνξεπζεί εθηφο αλ δηθαηνινγείηαη γηα ηελ 

πξφιεςε ζνβαξψλ θπινζχλδεησλ γελεηηθψλ αζζελεηψλ θαη, εθηφο φηαλ είλαη δηθαηνινγεκέλε γηα λα 

απνθεπρζεί ζνβαξή θιεξνλνκηθή λφζνο.
 
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1829 

(2011). Prenatal sex selection. Βι. θαη ζρεηηθά Costa and Pavan v. Italy, Application No. 54270/10, 28 

August 2012. 
1011

 Βι. Holm S., Religion and Scientific Freedom, εηο Giordano S., Coggon J., Cappato M. (eds.), 

Scientific Freedom: An Anthology on Freedom of Scientific Research, Bloomsbury Publishing, 

London, New  York, New Delhi, Sydney 2012, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.bloomsburyacademic.com/view/Scientific-Freedom/chapter-ba-9781849669009-chapter-

013.xml;jsessionid=5BC0CBB539A432FBF53A2A890BF0A835 

Plantinga A., Religion and Science, εηο Zalta N. E. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

(Spring 2014 Edition), δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/religion-science 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf
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ηεο Ακεξηθήο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ζηε Γεξκαλία, 

Πνισλία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη αιινχ
1012

. 

Ζ δηακάρε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο θαη ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο ζεσξίαο ηεο δεκηνπξγίαο έρεη απαζρνιήζεη επαλεηιεκκέλα ηα 

δηθαζηήξηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, θπξίσο ζην επίπεδν ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο, κε πην γλσζηή ηε «Γίθε ησλ Πηζήθσλ» ηνπ 1925. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

Πνιηηεία Tennessee, θαζψο θαη ζε άιιεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαηά ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1920, ςεθίζζεθε εηδηθφο λφκνο πνπ απαγφξεπε, ζηα δεκφζηα ζρνιεία βαζηθήο 

θαη κέζεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηα Παλεπηζηήκηα πνπ ειάκβαλαλ δεκφζηεο 

επηρνξεγήζεηο, ηελ δηδαζθαιία θάζε ζεσξίαο πνπ δελ εδέρεην ηελ ζεία δεκηνπξγία 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ε δηθαζηηθή δηακάρε πνπ ηφηε αλέθπςε δηθαίσζε ηνπο νπαδνχο ηεο 

ζεσξίαο απηήο, ηνπο ιεγφκελνπο δεκηνπξγηζηέο
1013

. 

Ζ απφθαζε αλαηξάπεθε ην 1968, φηαλ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ 

αθχξσζε λφκν ηεο πνιηηείαο ηνπ Αξθάλζαο πνπ απαγφξεπε ηε δηδαζθαιία ηεο 

εμέιημεο. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε αληηζπληαγκαηηθφ ην λφκν κε ην ζθεπηηθφ φηη ε 

Πξψηε Σξνπνινγία ηνπ πληάγκαηνο ησλ ΖΠΑ δελ επηηξέπεη ζε κία πνιηηεία λα 

απαηηήζεη ηε πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο  ζηηο αξρέο ή 

απαγνξεχζεηο νπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθή αίξεζεο ή δφγκαηνο
1014

. Σν 

1981, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη ην πκβνχιην ηεο Καιηθνξλία γηα ην Πιαίζην ηεο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Δπηζηήκεο (California State Board of Education's Science 

Framework), δελ εκπφδηδε ηελ ειεχζεξε άζθεζε ηεο ζξεζθείαο ηνπ πξνζθεχγνληα 

θαη ησλ παηδηψλ ηνπ. Καηά ην δηθαζηήξην ε αληη-δνγκαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζπλεπαγφηαλ φηη ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε πξέπεη λα ηνλίδνπλ ηηο επηζηεκνληθέο 

εμεγήζεηο ηεο πξνέιεπζεο
1015

. Σν 1982, έλα νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην έθξηλε φηη ν 

λφκνο ηεο πνιηηείαο ηνπ Αξθάλζαο απαηηνχζε απφ ηα δεκφζηα ζρνιεία λα 

κεηαρεηξίδνληαη ηζφηηκα ηελ «επηζηήκε ηεο δεκηνπξγίαο» θαη ηελ «επηζηήκε ηεο 

εμέιημεο», παξαβίαδε ην χληαγκα ησλ ΖΠΑ. Ζ απφθαζε πνπ παξείρε ιεπηνκεξή 

νξηζκφ ηνπ φξνπ «επηζηήκε», θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη «ε επηζηήκε ηεο 
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 Larson E. J., Evolution: The Remarkable History of a Scientific Theory, Random House, New York 

2004, ζει. 247–263. Δπίζεο, Council of Europe, Parliamentary Assembly Resolution 1580 (2007)  The 

dangers of creationism in education, άξζξν 4. 
1013

 The State of Tennessee v. John Thomas Scopes, 152 Tenn. 424, 278 S.W. 57 (Tenn. 1925). Βι. 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο Παξαξάο Π., Γεκηνπξγηζκφο θαη ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ, Ν. 50/2011, ζζ. 345-363, ζει. 349-350, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 
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 Epperson v. Arkansas, (1968) 393 U.S. 97, 37 U.S. Law Week 4017, 89 S. Ct. 266, 21 L. Ed 228. 
1015

 Segraves v. California (1981) Sacramento Superior Court #278978. 
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δεκηνπξγίαο» δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηζηήκε. Σν δηθαζηήξην έθξηλε, 

επίζεο, φηη ν λφκνο δελ είρε έλα θνζκηθφ ζθνπφ, ζεκεηψλνληαο φηη ε 

ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα ηνπ λφκνπ είρε θνηλά ζηνηρεία κε ηε γξαθή 

δεκηνπξγηζηψλ
1016

. Σν 1987, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ έθξηλε φηη ν «λφκνο 

γηα ηελ Γεκηνπξγία» ηεο Λνπηδηάλα ήηαλ αληηζπληαγκαηηθφο θαζψο απαγφξεπζε ηελ 

δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο ζηα δεκφζηα ζρνιεία, εθηφο αλ ζπλνδεχεηαη απφ δηδαζθαιία 

ηεο «επηζηήκεο ηεο δεκηνπξγίαο». Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη, κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο πίζηεο φηη έλα ππεξθπζηθφ νλ δεκηνχξγεζε ηελ αλζξσπφηεηα, πνπ 

απνηειεί ηελ επηζηήκε ηεο δεκηνπξγίαο, ν λφκνο ππνζηεξίδεη αλεπίηξεπηα ηε 

ζξεζθεία. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε παξνρή κίαο νινθιεξσκέλεο 

επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο ππνλνκεχεηαη φηαλ ε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο 

επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνλ φξν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγίαο
1017

. Σν 1990, ην 

δηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη κηα ζρνιηθή πεξηθέξεηα κπνξεί λα απαγνξεχζεη ζε κηα 

δαζθάια ηε δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγίαο, ρσξίο λα παξαβηάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

ιφγνπ, γηα λα εμαζθαιίδεη φηη ε Πξψηε Σξνπνινγία ηνπ πληάγκαηνο δελ 

παξαβηάδεηαη θαη φηη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο δελ εγρένληαη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ
1018

. Σν 2005, ν Δπαξρηαθφο Γηθαζηήο έθξηλε φηη ε 

επηθφιιεζε πξνεηδνπνηεηηθήο επηζήκαλζεο γηα ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ζε εγρεηξίδηα 

παξαβίαδε ηελ Πξψηε Σξνπνινγία ηνπ πληάγκαηνο. Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ δηθαζηεξίνπ, ηα απηνθφιιεηα απνκαθξχλζεθαλ απφ ηα ζρνιηθά 

βηβιία
1019

. Σέινο, ην 2005 ην Γηθαζηήξην θιήζεθε λα απνθαζίζεη γηα ηε 

ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξίαο ηνπ «επθπνχο ζρεδίνπ» θαη ηεο 

ζπκπεξίιεςή ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Σν δηθαζηήξην έθξηλε 

φηη ε ζεσξία ηνπ «επθπνχο ζρεδίνπ» απνηεινχζε κία άιιε κνξθή ηεο ζεσξίαο ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ζπλεπψο ε δηδαζθαιία ηεο ζε δεκφζηα βηβιία παξαβίαδε ηελ Πξψηε 

Σξνπνινγία ηνπ πληάγκαηνο
1020

. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε δηακάρε κεηαμχ ησλ δεκηνπξγηζηψλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο γηα πνιιά ρξφληα απνηεινχζε «Ακεξηθαληθφ 

δήηεκα». Χζηφζν, ε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δεκηνπξγηζκνχ ζηα ζρνιεία 
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1018
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1019

 Selman v. Cobb County School District, 449 F.3d 1320 (11th Cir. 2006). 
1020

 Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District, et al. (400 F. Supp. 2d 707, Docket no. 

4cv2688). 
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ηεο Δπξψπεο
1021

 νδήγεζε ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ, Δπηζηεκψλ θαη Δθπαίδεπζεο ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ην 2007, ζε ζχληαμε 

έθζεζεο
1022

 θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ δεκηνπξγηζκνχ ζηα ζρνιεία. ην ελ ιφγσ ςήθηζκα αλαθέξεηαη φηη «Ο πφιεκνο 

θαηά ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο πξνέξρεηαη ζπρλά απφ 

ζξεζθεπηηθφ εμηξεκηζκφ πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε αθξνδεμηέο πνιηηηθέο θηλήζεηο. Σα 

θηλήκαηα ησλ δεκηνπξγηζηψλ δηαζέηνπλ πξαγκαηηθή πνιηηηθή εμνπζία. Δίλαη γεγνλφο, 

θαη απηφ έρεη εθηεζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φηη νξηζκέλνη ππνζηεξηθηέο ηνπ απζηεξνχ 

δεκηνπξγηζκνχ επηρεηξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε δεκνθξαηία κε ηε ζενθξαηία»
1023

. 

Δπηπιένλ, ζην ςήθηζκα αλαθέξεηαη φηη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο έρεη 

ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ζξεζθεία 

θαη ζπλεπψο δελ αληηηίζεηαη ζηελ πξνζζήθε ζενινγηθψλ ζέζεσλ ζε ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα, σζηφζν ην επηζηεκνληθφ ηνπο θχξνο είλαη αβάζηκν
1024

.  

 

3.1.2.2. Διεπζεξία ηεο ηέρλεο θαη πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία 

 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απφιαπζεο ησλ ηερλψλ, 

ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ηζρχνπλ, νη ίδηεο θαλνληζηηθέο δηαζηάζεηο κε ην 

δηθαίσκα ηεο σθέιεηαο απφ ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο. 

Δμάιινπ, δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί ε ζρέζε κεηαμχ επηζηήκεο θαη πνιηηηζκνχ 

θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλζξψπηλε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζε έλαλ δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θφζκν
1025

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην 

δηθαίσκα πεξηιακβάλεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο ηέρλεο θαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα ηελ θαιιηηερληθή θαη 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ θαη ησλ 

θνηλνηήησλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε, 
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 Βι. ζρεηηθά Παξαξάο Π., φ.π., ζει. 356-359. 
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ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνχ, γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ 

δηθαηψκαηνο
1026

. 

Παξά ην γεγνλφο πσο ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαδεηθλχεη θπξίσο ην αξλεηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο ειεπζεξίαο, γίλεηαη δεθηφ πσο θάζε θξάηνο νθείιεη λα ζπκβάιιεη κε 

θάζε πξφζθνξν ηξφπν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξναγσγή φισλ ησλ κνξθψλ ηεο 

ηέρλεο ζε πεξηβάιινλ πνπ φρη κφλνλ επηηξέπεη αιιά θαη ελζαξξχλεη ηελ άλζηζή ηνπο. 

Ζ ζπλαθήο πνιηηηθή ηνπ πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη κε ζηαζεξφ γλψκνλα ηα δεδνκέλα 

ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη ηε ινγηθή κηαο αλνηθηήο θνηλσλίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ηέρλε κφλνλ φ,ηη απνθαζίζεη ην θξάηνο λα 

πξνζηαηεχζεη θαη λα πξνάγεη σο ηέηνηα. Ζ πνιηηεία είλαη ππνρξεσκέλε λα ζεβαζηεί 

ηελ ηέρλε σο εθδήισζε ηεο αλζξψπηλεο επηλνεηηθφηεηαο θαη έθθξαζε ησλ επηζπκηψλ 

θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηινγέο ηεο
1027

. 

Ζ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο εκθαλίδεη δχν δηαζηάζεηο, κία εζσηεξηθή θαη κία 

εμσηεξηθή. Ζ εζσηεξηθή δηάζηαζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο έγθεηηαη ζηελ ειεπζεξία 

ηεο θαιιηηερληθήο ζπλείδεζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη φηη θάζε θαιιηηέρλεο κπνξεί λα 

πξναζθείηαη ζε νπνηαδήπνηε θαιιηηερληθή ηερλνηξνπία ή ξεχκα. πσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ε θαιιηηερληθή ζπλείδεζε απνηειεί κία 

εζσηεξηθψο ηεινχζα δηαδηθαζία θαη ζπλεπψο κε αληηιεπηή ή ειέγμηκε. Ζ εμσηεξηθή 

δηάζηαζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο κπνξεί λα εμεηδηθεπζεί ζε ηξεηο επηκέξνπο 

εθθάλζεηο δειαδή, α) ηελ ειεπζεξία ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, β) ηελ ειεπζεξία θπθινθνξίαο θαη δηάδνζεο ησλ 

θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγηψλ θαη γ) ηελ ειεπζεξία πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία
1028

.  

Ζ παξαγσγή έξγσλ ηέρλεο θαη ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία είλαη ινηπφλ 

θαηαξρήλ αζπκβίβαζηεο κε πξνιεπηηθά κέηξα, φπσο ε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθήο 

άδεηαο, ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηδηφηεηα κέινπο θαιιηηερληθψλ ζπιιφγσλ θαη ε 

ζπλδξνκή ηππηθψλ πξνζφλησλ σο κφλεο πξνυπφζεζεο γηα ηελ θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία.  Θα ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, «αληηζπληαγκαηηθή ε απαίηεζε άδεηαο γηα ηελ 
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παξαγσγή ελφο έξγνπ ηέρλεο, φπσο ην αλέβαζκα ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ ή ην γχξηζκα 

κίαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο». Αζπκβίβαζηε είλαη επίζεο θαη ε επηβνιή 

ινγνθξηζίαο, ρσξίο σζηφζν λα απαγνξεχεηαη ε ζχζηαζε επηηξνπήο θαηάηαμεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε θαηεγνξίεο θαηαιιειφηεηαο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, πσο αζπκβίβαζηε κε ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

ηέρλεο είλαη θαη ε επηβνιή θαη ν εμαλαγθαζκφο ηεο θαιιηηερληθήο εξγαζίαο
1029

. 

Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη ε ειεπζεξία παξαγσγήο ησλ έξγσλ ηέρλεο 

ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ ειεπζεξία θπθινθνξίαο, παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο ηνπο. 

πλαξηάηαη δειαδή ηφζν κε ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζην θνηλφ ρσξίο ηελ εμάξηεζή ηεο 

απφ πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή άδεηα φζν θαη ηελ ειεπζεξία απνζηνιήο θαη πψιεζήο 

ηνπο
1030

. Σέινο, ε ειεπζεξία ηεο ηέρλεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ ειεπζεξία πξφζβαζεο 

ηνπ θνηλνχ ζηα έξγα ηέρλεο θαη ηελ ειεπζεξία απφιαπζήο ηνπο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ειεπζεξία πξφζβαζεο δελ θαηαιακβάλεη θαη ηελ αμίσζε 

δσξεάλ επίζθεςεο εηδηθψλ πξνο ηνχην δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ νχηε ηελ απαγφξεπζε 

επηβνιήο πεξηνξηζκψλ, γηα παξάδεηγκα γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ή 

γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ
1031

. Οη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί πξέπεη σζηφζν λα 

επηβάιινληαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Άμηα αλαθνξάο είλαη ε πξνζθπγή ηεο Δπηηξνπήο 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ελαληίσλ ηεο Ηηαιίαο ζην Γηθαζηήξην εμαηηίαο ηεο 

παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο, 

επηθπιάζζνληαο πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο γηα ηελ είζνδν ζε κνπζεία, 

κλεκεία, αίζνπζεο ηέρλεο, θα., ηα νπνία ρνξεγνχλ νη απνθεληξσκέλεο ηνπηθέο ή 

εζληθέο επνπηεχνπζεο αξρέο κφλνλ ζηνπο άλσ ησλ 60 ή 65 εηψλ ζηνπο ππεθφνπο ηνπ 

θαη απνθιείνληαο απφ απηά ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο ηνπξίζηεο ππεθφνπο άιισλ 

θξαηψλ κειψλ ή ηνπο κε θαηνίθνπο πνπ πιεξνχλ ηηο ίδηεο αληηθεηκεληθέο 

πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ ειηθία
1032

. 

Χο εηδηθή ξχζκηζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ε ειεπζεξία ηεο ηέρλεο 

ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο θαη νξηνζεηήζεηο. Καη‘ αξρήλ ζηηο Δπεμεγήζεηο ηνπ 

Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ εηζάγεηαη κία γεληθή ξήηξα, πσο ε ειεπζεξία ηεο 

ηέρλεο ζα πξέπεη λα αζθείηαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 1 δειαδή ηνπ άξζξνπ πνπ 

θαηνρπξψλεη ην απαξαβίαζην ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε 

                                                 
1029

 Παπαδεκεηξίνπ Γ., φ.π., ζζ. 18-21. 
1030

 Παπαδεκεηξίνπ Γ., φ.π., ζει. 18-21. 
1031

 Γεκεηξφπνπινο Α., φ.π., ζει. 613-614. 
1032

 ΓΔΚ, C-388/01, Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, πιινγή 

2003, ζει. I-721. 
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ην άξζξν 10 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, θαηνρπξψλεηαη 

φηη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ζπλεπάγεηαη θαζήθovηα θαη 

επζχλεο θαη δχλαηαη vα ππαρζεί ζε νξηζκέλεο δηαηππψζεηο, φξνπο, πεξηoξηζκoχο ή 

θπξψζεηο, πξoβιεπoκέvoπο ππφ ηoπ vφκoπ θαη πνπ απoηειoχλ αλαγθαία κέηξα ζε κία 

δεκνθξαηηθή θoηvσvία γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ή δεκφζηα 

αζθάιεηα, ηεv πξνάζπηζε ηεο ηάμεσο θαη πξφιεςε ηoπ εγθιήκαηoο, ηελ πξνζηαζία 

ηεο ππνιήςεσο ή ησv δηθαησκάησv ησv ηξίησv, ηεv παξεκπφδηζε ηεο 

θoηvoιoγήζεσο εκπηζηεπηηθψv πιεξoθoξηψv ή ηε δηαζθάιηζε ηνπ θχξνπο θαη 

ακεξνιεςίαο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ γίλεηαη δεθηφ πσο ε ειεπζεξία ηεο ηέρλεο, δχλαηαη λα 

πεξηνξηζζεί γηα ηελ πξνζηαζία άιισλ ελλφκσλ αγαζψλ. Ζ πξνζπάζεηα ζηάζκηζεο θαη 

ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρήο έρεη απνδεηρζεί δηαρξνληθά φηη 

πξφθεηηαη γηα κία εμαηξεηηθά επίπνλε πξνζπάζεηα. Βαζηθή παξαδνρή, σζηφζν κίαο 

πξνζπάζεηαο ζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη πσο φιεο νη ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαη 

φια ηα ζπληαγκαηηθά έλλνκα αγαζά είλαη θαη‘ αξρήλ ηζνδχλακα ρσξίο λα πθίζηαηαη 

κεηαμχ ηνπο ηεξαξρηθή ζρέζε. Δξκελεπηηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη 

σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ πξνζηαηεπκέλσλ αγαζψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν λνκνζέηεο 

θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ νξηνζέηεζε κεηαμχ ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο θαη άιισλ 

ελλφκσλ αγαζψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο ζην πεδίν ηεο 

ξαδηνηειεφξαζεο, ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θ.α 
1033

.  

Ζ δηεζλήο πξαθηηθή σζηφζν απνδεηθλχεη φηη ν θνηλφο λνκνζέηεο δελ έρεη 

αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηoλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ κεηαμχ ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο 

θαη άιισλ ελλφκσλ αγαζψλ, κε απνηέιεζκα ν δηθαζηήο λα θαιείηαη λα απνθαλζεί ζε 

ad hoc βάζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο ζηάζκηζεο 

ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ. Ζ λνκνινγία ησλ δηεζλψλ δηθαηνδνηηθψλ 

κεραληζκψλ είλαη αξθεηά πινχζηα αλάινγσλ πεξηπηψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ εγθαζηδξχζεθε κε βάζε ην άξζξν 28 ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, έθξηλε φηη ε 

θαηάζρεζε έξγνπ δσγξαθηθήο θαη ε θαηαδίθε ηνπ θαιιηηέρλε γηα πνηληθφ αδίθεκα, ελ 

πξνθεηκέλσ κε ηελ θαηεγνξία φηη ν πίλαθαο δσγξαθηθήο απνηεινχζε «έθθξαζε πνπ 

σθεινχζε ερζξφ», απνηεινχζε δπζαλάινγε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

                                                 
1033

 Βι. πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, Βιαρφπνπινο ., Ζ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο, Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ 1/199, ζζ. 73-118. 
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ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 2 ηνπ πκθψλνπ, θαζψο ην θξάηνο δελ 

θαηάθεξε λα απνδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ κέηξνπ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν
1034

. 

Ηδηαηηέξσο δηαθσηηζηηθή είλαη  ε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. ηελ ππφζεζε Müller et autres c. Suisse, ηα δηθαζηήξηα 

ηεο ρψξαο είραλ θαηαδηθάζεη ηνπο πξνζθεχγνληεο ζε πξφζηηκν επεηδή απηνί είραλ 

εθζέζεη πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ θξίζεθαλ αλήζηθνη. Δπηπιένλ, ηα εζληθά δηθαζηήξηα 

είραλ δηαηάμεη ηελ θαηάζρεζε ησλ πηλάθσλ. Σν Γηθαζηήξην δέρζεθε φηη ε 

θαιιηηερληθή έθθξαζε πξνζηαηεχεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, σο αηζζεηηθή επηθνηλσλία θαη πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ηδέεο πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο. Γέρζεθε επίζεο φηη ππήξμε 

επέκβαζε ζηελ ειεπζεξία ησλ πξνζθεπγφλησλ, ε νπνία φκσο ήηαλ θαη‘ αξρήλ ζεκηηή 

αθνχ ν εζληθφο λφκνο πξνέβιεπε ηελ ηηκσξία γηα πξνζβνιή ηεο δεκφζηαο αηδνχο θαη 

εζηθήο, θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο εζηθήο πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10. Σν θξάηνο δελ επηηξέπεηαη λα 

παξεκβαίλεη ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν θαη ε παξέκβαζε είλαη αλεθηή κφλν ζε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο, δηαθνξεηηθά πξνζβάιιεηαη ε θαιιηηερληθή ειεπζεξία θαη έθθξαζε. Οη 

πίλαθεο εηθφληδαλ κε ηξφπν βάλαπζν σκέο ζεμνπαιηθέο ζθελέο θπξίσο κεηαμχ 

αλζξψπσλ θαη δψσλ, πνπ ήηαλ θπζηθφ λα πξνζβάινπλ ηελ αηδψ ηνπ αλχπνπηνπ 

επηζθέπηε. Δπνκέλσο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε θαηαδίθε θαη ε θαηάζρεζε 

ήηαλ δηθαηνινγεκέλεο ζηα πιαίζηα κίαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαη δελ ππεξέβαηλαλ 

ην αλάινγν κέηξν
1035

. 

Σε ινγνθξηζία ζε βηβιία θαη ηελ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ηνπο, 

αληηκεηψπηζε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε Éditions Plon c. France. Σν 

βηβιίν Le Grand Secret, θπθινθφξεζε ιίγν θαηξφ κεηά ην ζάλαην ηνπ François 

Mitterrand θαη πεξηέγξαθε πσο ν πξψελ Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο αληηκεηψπηδε 

ηνλ θαξθίλν ήδε απφ ηελ πξψηε ζεηεία ηνπ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε ν 

γηαηξφο γηα λα ην θξαηήζεη κπζηηθφ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη γηα ην δηάζηεκα 

ακέζσο κεηά ην ζάλαην ηνπ Πξνέδξνπ, ε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ήηαλ 

δηθαηνινγεκέλε θαζψο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πζηεξνθεκία ηνπ 

πξνζψπνπ θαη λα εληείλεη ηε ζιίςε ησλ ζπγγελψλ. Χζηφζν ε κφληκε απαγφξεπζε 

                                                 
1034

 Hak—Chul Shin v. Republic of Korea, Communication No. 926/2000, 

U.N. Doc. CCPR/C/80/D/926/2000 (2004). 
1035

 Müller et autres c. Suisse, Requête  n° 10737/84,  24 mai 1988. 
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ήηαλ δπζαλάινγε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, δεδνκέλνπ φηη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

θνηλήο γλψκεο γηα ηεο ζεηείεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρψξαο ηνπο ππεξηεξνχζε ηεο 

αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ
1036

. 

ηελ ππφζεζε Karatas c. Turquie, ν αηηψλ, έλαο Σνχξθνο θνπξδηθήο 

θαηαγσγήο, δεκνζίεπζε κία αλζνινγία πνηεκάησλ κε ηίηιν «Σν Σξαγνχδη ηεο 

Δμέγεξζεο». Δίρε θαηαδηθαζηεί γηα ηε δηάδνζε πξνπαγάλδαο θαηά ηελ αδηαίξεηε 

ελφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη θαηαδηθάζηεθε ζε έλα ρξφλν θαη νθηψ κήλεο θπιάθηζεο θαη 

ζε θαηαβνιή ελφο κεγάινπ πξφζηηκνπ. Πεξαηηέξσ, ηα αληίγξαθα ησλ πνηεκάησλ 

θαηαζρέζεθαλ. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη 

ππήξμε επέκβαζε ηεο δεκφζηαο αξρήο ζην δηθαίσκα ηνπ αηηνχληνο ζηελ ειεπζεξία 

ηεο έθθξαζεο, πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν, θαη επηδίσθε ζεκηηφ ζθνπφ, ήηνη ηελ 

πξνζηαζία ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο. ζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο παξέκβαζεο, ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ην επίκαρν έξγν απνηειείηαη απφ 

πνηήκαηα πνπ απεπζχλνπλ έθθιεζε γηα απηνζπζία γηα ην Κνπξδηζηάλ θαη 

πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλα ηδηαίηεξα επηζεηηθά απνζπάζκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά 

ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ
1037

. 

πσο παξαηεξείηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ν θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

ζηάζκηζεο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ απνθπγή απζαηξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία. Έλα 

θξηηήξην πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο δηθαζηέο αθνξά ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο ηνπ 

ελλφκνπ αγαζνχ πνπ ζπγθξνχεηαη κε ηελ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο. Γειαδή, φζν 

κεγαιχηεξε θαη εληνλφηεξε θξίλεηαη ε πξνζβνιή απφ ηελ άζθεζε ηεο θαιιηηερληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηφζν πηζαλφηεξν είλαη ε ζηάζκηζε ησλ αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ λα θαηαιήμεη ζε πεξηνξηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο. 

Ζ βαξχηεηα ηεο πξνζβνιήο ελφο ελλφκνπ αγαζνχ εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

απνδεθηψλ ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ, εάλ γηα παξάδεηγκα πξνβάιιεηαη ζε 

θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο ή ζηελ ηειεφξαζε. Άιια θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζηάζκηζεο είλαη ην είδνο  ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ, πρ. ινγνηερλία ή 

θηλεκαηνγξάθνο, ή ε θχζε ηνπ, γηα παξάδεηγκα εάλ πξφθεηηαη γηα πξντφλ ζάηηξαο
1038

. 

πσο εμάιινπ έρεη θξίλεη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

φπνηνο αζθεί ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζήο ηνπ ππφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηελ έθθξαζε 

                                                 
1036

 Éditions Plon c. France, Requête  n° 58148/00, 18 août 2004. 
1037

 Karatas c. Turquie, Requête  n° 23168/94, 30 mars 2006. 
1038

 Βιαρφπνπινο ., φ.π., ζει. 90-110. Βι. θαη ηαπξηλάθε Σ., Άξζξν 10, εηο ηζηιηάλνο Λ.Α. (επηκ.), 

Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, Δξκελεία θαη‘ άξζξν, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 

2013, ζζ. 395-432. 
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απηήο ηεο παξαγξάθνπ ζε «θαζήθνληα θη επζχλεο». Ζ έθηαζή ηνπο ζα εμαξηάηαη απφ 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί
1039

. Αλαθνξηθά κε ηελ ζαηηξηθή 

θχζε ελφο θαιιηηερληθνχ δεκηνπξγήκαηνο ην Γηθαζηήξην ζεκείσζε φηη ε ζάηηξα 

είλαη κηα κνξθή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη θνηλσληθνχ ζρνιηαζκνχ θαη κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξβνιήο θαη ηεο ζηξέβισζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

απνζθνπεί θαλνληθά ζην λα πξνθαιέζεη θαη λα μεζεθψζεη. πλαθφινπζα, θάζε 

παξέκβαζε ζην δηθαίσκα ηνπ θαιιηηέρλε ζε κηα ηέηνηα έθθξαζε ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή
1040

. 

Γίλεηαη σζηφζν απνδεθηφ πσο ν θαιιηηέρλεο απνιακβάλεη απμεκέλεο 

ειεπζεξίαο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο εθθάλζεηο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ
1041

.  

ζνλ αθνξά ηελ θαιιηηερληθή ειεπζεξία, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα απφ ηα 

ζέκαηα ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην ζεβαζκφ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνπ 1996 ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ 

ειεπζεξία ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. ην ςήθηζκα απηφ, 

ην Κνηλνβνχιην απαίηεζε ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ. Σν Κνηλνβνχιην ηφληζε επίζεο 

φηη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη 

πξφζρεκα γηα ππνθίλεζε ζε κίζνο. Σέινο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαηαδίθαζε 

ηελ πνιηηηζηηθή ινγνθξηζία θαζψο νδεγεί ζηελ απαγφξεπζε πνιηηηζηηθψλ 

                                                 
1039

 Müller et autres c. Suisse, Requête  n° 10737/84, 24 mai 1988. 
1040

 Ζ ππφζεζε αθνξνχζε ηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο ηνπ απζηξηαθνχ δσγξάθνπ Otto Mühl. 

πγθεθξηκέλα, κεηαμχ 3 Απξηιίνπ θαη 21 Ηνπλίνπ 1998 ην ζσκαηείν θηινμέλεζε κηα έθζεζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ κε «Ο αηψλαο ηεο θαιιηηερληθήο ειεπζεξίαο». Μεηαμχ ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηίζελην 

ήηαλ θη έλαο πίλαθαο κε ηίηιν «Απνθάιπςε», ηνπ Otto Mühl. Ο πίλαθαο, απνηειείην απφ έλα θνιάδ 

δηαθφξσλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ, φπσο ε Μεηέξα Σεξέδα, ν Απζηξηαθφο θαξδηλάιηνο Hermann Groer 

θαη ν πξψελ πξφεδξνο ηνπ Απζηξηαθνχ Κφκκαηνο Διεπζεξίαο Jörg Haider, ζε ζεμνπαιηθέο ζηάζεηο. 

Δλψ ηα γπκλά ζψκαηα ησλ αηφκσλ ήηαλ δσγξαθηζκέλα, ηα θεθάιηα θαη ηα πξφζσπά ηνπο απνδίδνληαλ 

κε κεγεζπκέλεο θσηνγξαθίεο, παξκέλεο απφ εθεκεξίδεο. Σα κάηηα θάπνησλ απφ ηα πξφζσπα πνπ 

εηθνλίδνληαλ ήηαλ θαιπκκέλα κε καχξεο θνξδέιεο. Αλάκεζα ζε απηά ηα πξφζσπα ήηαλ θαη ν Walter 

Meischberger, ν πξψελ γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ FPÖ έσο ην 1995, ν νπνίνο θαηά ην επίκαρν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ήηαλ κέινο ηεο Δζληθήο Γηάζθεςεο, ζέζε πνπ είρε έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 1999. Ο ελ ιφγσ 

βνπιεπηήο πξνζέθπγε δηθαζηηθά ελαληίνλ ηεο Έλσζεο Δηθαζηηθψλ πνπ εμέζεηε ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα γηα 

πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο. Σα απζηξηαθά δηθαζηήξηα ηειηθά απαγφξεπζαλ ηελ πεξαηηέξσ έθζεζε ηνπ 

πίλαθα θαη ε Έλσζε Δηθαζηηθψλ πξνζέθπγε ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ. Βι. ζρεηηθά, Vereinigung Bildender Künstler v. Austria, Application No. 68354/01, 25 

January 2007. 
1041

 Παπαδεκεηξίνπ Γ., φ.π., ζει. 18-21. 
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εθδειψζεσλ ή ζηνλ απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ βηβιίσλ ή δεκνζηεπκάησλ απφ δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο, γηα ηδενινγηθέο ή πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο
1042

. 

 

3.1.2.2.1. Διεπζεξία ηεο ηέρλεο θαη ζεβαζκόο ηνπ ζξεζθεπηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο 

 

Ζ θπξηφηεξε έληαζε αλάκεζα ζην ππφ εμέηαζε δηθαίσκα θαη ζηελ ππνρξέσζε 

ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηαπηφηεηαο αλαθχπηεη ζηε ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ησλ νξίσλ ηεο ειεχζεξεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Οη ζπλέπεηεο κίαο πηζαλήο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη ηεο πεπνίζεζεο πσο νξηζκέλα 

θαιιηηερληθά έξγα, φπσο πίλαθεο δσγξαθηθήο, ινγνηερληθά δηεγήκαηα αιιά θαη έξγα 

ζαηπξηθνχ ιφγνπ, είλαη «ηεξφζπια» ή «βιάζθεκα» εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηνλ βαζκφ εκπέδσζεο ηεο αμίαο ηεο αλνρήο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα, φπσο απνδείρζεθε 

απφ ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε ησλ «ζθίηζσλ ηνπ Μσάκεζ» ζε εθεκεξίδα ηεο 

Γαλίαο.  

 Απφ ζπληαγκαηηθή άπνςε σζηφζν, πξφθεηηαη γηα κία ζχγθξνπζε κεηαμχ δχν 

ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπκέλσλ αγαζψλ. ε απάληεζε Κνηλνβνπιεπηηθψλ 

Δξσηήζεσλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήισζε φηη «Η ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο απνηειεί 

έλα απφ ηα βαζηθά ζεκέιηα ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ καο, πνπ θαηνρπξψλνληαη 

ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 

(1) ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, νη δηαηάμεηο ηνπ απεπζχλνληαη ζηα 

θξάηε κέιε, κφλνλ φηαλ εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο. Καηά ηε ζέζπηζε ή ηε 

δηαηήξεζε ησλ εζληθψλ λφκσλ πεξί βιαζθεκίαο ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε δελ 

ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. ε απηφ ην ζέκα είλαη 

επνκέλσο απνθιεηζηηθά ηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε αξκφδηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα - φπσο απνξξένπλ απφ δηεζλείο 

ζπκθσλίεο θαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπο λνκνζεζία - ζα ηεξνχληαη»
1043

. πλεπψο, ε 

αλαξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ελ ιφγσ δήηεκα επηηξέπεη ζηα θξάηε 

                                                 
1042

 Résolution du Parlement européen du 17 février 1998 sur le respect des droits de l‘homme dans 

l‘Union européenne, 1996, B4-0267/1997, A4-0034/1998. 
1043

 Written questions by Members of the European Parliament and their answers given by a European 

Union institution, Answer given by Mrs Reding on behalf of the Commission, E-009015-12, 

OJ C 294 E, 10.10.2013. 
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κέιε λα ξπζκίδνπλ κία πηζαλή ζχγθξνπζε κεηαμχ ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζχκθσλα κε ηηο ζπληαγκαηηθέο ηνπο παξαδφζεηο αιιά θαη 

ηηο επηηαγέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ, ε Δπηηξνπή ηεο 

Βελεηίαο, ζηελ έθζεζε ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2010, θαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζηε ζχζηαζε 1805 ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2007, ηφληζε φηη ε 

λνκνζεζία πεξί βιαζθεκίαο είλαη ζε ηζρχ ζε κία κεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή ηηο Απζηξία, Γαλία, Φηλιαλδία, Διιάδα, Ηηαιία, 

Ηξιαλδία θαη Οιιαλδία, ελψ αλάινγε ηεο βιαζθεκίαο λνκνζεζία, ε «ζξεζθεπηηθή 

πξνζβνιή»ε απνηειεί αδίθεκα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ θξαηψλ κειψλ, ήηνη Κχπξνο, 

Σζερία, Γαλία, Ηζπαλία, Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηηαιία, Ληζνπαλία, Οιιαλδία, 

Πνισλία, Πνξηνγαιία θαη ινβαθία
1044

. 

 Οη λφκνη πεξί βιαζθεκίαο ησλ θξαηψλ κειψλ δελ εθαξκφδνληαη ηδηαίηεξα 

ζπρλά, σζηφζν εληνπίδνληαη αξθεηά παξαδείγκαηα εζληθήο λνκνινγίαο πνπ αθνξνχλ 

ην ελ ιφγσ δήηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα ε ηέρλε βξέζεθε αξθεηέο θνξέο 

ζην ζηφραζηξν ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, θιήξνπ θαη ιανχ πνπ δεηνχζαλ 

επηηαθηηθά απφ ηελ δηθαζηηθή εμνπζία λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, κε ηελ 

αηηηνινγία φηη ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο ζπλαίζζεκα ζίγεηαη θαη πεξηνξίδεηαη απφ έλα 

βιάζθεκν έξγν ηέρλεο. Έηζη, κε ηελ ε ππ‘ αξηζκ. 17115/1988 απφθαζε ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε πξνζσξηλή 

απαγφξεπζε πξνζβνιήο ηεο ηαηλίαο «Ο ηειεπηαίνο πεηξαζκφο» κε ην ζθεπηηθφ πσο 

«αληηζηξαηεχεηαη ηα ρξεζηά ήζε πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ζεκειηψδεηο πνιηηεηαθέο, 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη εζηθέο αξρέο θαη αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ 

ειιεληθή πνιηηεία»
1045

. Χζηφζν, ζηελ απφθαζε 5208/2000 ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ πνπ εθδφζεθε χζηεξα απφ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζσξηλή απαγφξεπζε θαη ηελ απφζπξζε απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

Μίκε Αλδξνπιάθε «Μλ – γπλαηθείν αληηκπζηζηφξεκα», επεηδή νη αλαθνξέο ζε 

                                                 
1044

 Venice Commission, Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society, 

Science and technique of democracy, No. 47, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex 2010, 

ζει. 19-20, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

STD%282010%29047-e 
1045

 Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δέρζεθε ηδηαίηεξε θξηηηθή απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, θαζψο δελ έγηλε 

θακία αλαθνξά ζηα ζπγθξνπφκελα έλλνκα αγαζά θαη ζπλεπψο θακία ζηάζκηζε αλάκεζα ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πηζηψλ θαη ηελ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο, ελψ ην 

δηθαζηήξην θαίλεηαη λα απνδέρεηαη πσο απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε 

κε ηηο αληηιήςεηο ησλ πηζηψλ, ρσξίο λα εθηηκά ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο. Βι. ηακάηεο Κ., Θεκειίσζε ησλ λνκηθψλ θξίζεσλ, Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία ηνπ 

δηθαίνπ, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε, 2003, ζει. 489. 
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ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ πνπ πεξηέρνληαλ ζην κπζηζηφξεκα, 

πξνζέβαιιαλ ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο αίζζεκα θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπο, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη «ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ  θηλείηαη ζην ρψξν ηνπ 

παξάδνμνπ, ηεο αιιεγνξίαο θαη ηεο θαληαζίαο ψζηε νπδεκία θξάζε λα εθιακβάλεηαη 

ηνηο κεηξεηνίο θαη λα ζεσξείηαη φηη απνβιέπεη ζε πξνζβνιή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ζε θζελφ ζθαλδαιηζκφ ηνπ αλαγλψζηε ελψ επηζεκαίλεηαη φηη 

θνξείο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο δελ είλαη κφλν ν θαιιηηέρλεο αιιά θαη ην θνηλφ, 

δειαδή, φζνη επηζπκνχλ λα απνιαχζνπλ ή εκπνδίδνληαη λα απνιαχζνπλ έλα 

θαιιηηερληθφ έξγν». Ζ άπνςε απηή επηβεβαηψζεθε θαη κε ηελ ππ‘ αξηζκ. 6520/2006 

απφθαζε, ε νπνία επηζθξάγηζε ηε βαζηθή παξαδνρή φηη δελ λνείηαη πξνζβνιή ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ πηζηψλ απφ έλα θαληαζηηθφ έξγν ηέρλεο, πνπ δελ 

κπνξεί λα θινλίζεη ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε ελφο αλζξψπνπ ή λα αλαηξέςεη ηα 

δεδνκέλα ηεο πίζηεο ηνπ θαη θαηέιεμε φηη θαλείο δελ κπνξεί επηθαινχκελνο ηελ 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ λα επηβάιιεη ζηνπο άιινπο ηη ζα δνπλ, ηη ζα 

αθνχζνπλ ή ηη ζα δηαβάζνπλ
1046

. Οη αζσσηηθέο απνθάζεηο βαζίζηεθαλ ζηελ 

παξαδνρή φηη γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ην αδίθεκα ηφζν ηεο θαθφβνπιεο βιαζθεκίαο, 

φζν θαη ηεο θαζχβξηζεο ζξεζθεχκαηνο απαηηείηαη ππνθεηκεληθψο «άκεζνο δφινο» 

θαθφβνπιεο ηέιεζή ηνπο
1047

. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ ελέξγεηά ηνπ ν δξάζηεο 

απνζθνπεί άκεζα ζηελ θαζχβξηζε ηεο ζξεζθείαο θαη ζηελ χβξε ηνπ Θενχ ή ησλ 

ζείσλ θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ελέξγεία ηνπ απηή επηδεηά ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ. Με 

δεδνκέλν φηη έλαο θαιιηηέρλεο φηαλ δεκηνπξγεί έλα έξγν ηέρλεο κπνξεί λα έρεη σο 

                                                 
1046

 Πνιιέο ππνζέζεηο έθηαζαλ ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα φπσο ε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Άγηνο 

Πξεβέδεο» (Απφθαζε  ππ‘ αξηζκ. 928/1984 ηνπ Αξείνπ Πάγνπ), ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Ο Ηεζνχο 

ηνπ Μφληξεαι» (Απφθαζε  ππ‘ αξηζκ. 2058/1993 ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο), 

ε ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μίκε Αλδξνπιάθε (Απφθαζε  ππ‘ αξηζκ. 4667/2000 ηνπ πκβνπιίνπ 

Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ), ε ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ θφκηθο ηνπ Απζηξηαθνχ G. Haderer (Απφθαζε  

ππ‘ αξηζκ. Δθ. Αζ. 4532/2005 ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ). Ζ λνκνινγία απηή θαίλεηαη λα αλαηξέπεηαη σο 

έλα βαζκφ, κε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ ηεο Αζήλαο πνπ 

θαηαδίθαζε ζε δέθα κήλεο θπιάθηζε ηνλ δεκηνπξγφ ζαηπξηθήο ζειίδαο ζε κέζσ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο γηα θαη‘ εμαθνινχζεζε θαζχβξηζε ζξεζθεχκαηνο. Βι. Man sentenced to jail in Greece for 

mocking monk, January 17 2014, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.reuters.com/article/2014/01/17/us-greece-blasphemy-idUSBREA0G0O620140117 
1047

 Δδξάδεηαη ζηα άξζξα 198 θαη 199 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παξαθάησ άξζξα 

αλαθέξνπλ: 

«Άξζξν 198- Καθφβνπιε βιαζθεκία 

1. Με θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ ηηκσξείηαη φπνηνο δεκφζηα θαη θαθφβνπια βξίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ην Θεφ. 

2. Όπνηνο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 1, εθδειψλεη δεκφζηα κε βιαζθεκία έιιεηςε ζεβαζκνχ 

πξνο ηα ζεία, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ. 

Άξζξν 199 – Καζχβξηζε ζξεζθεπκάησλ 

Όπνηνο δεκφζηα θαη θαθφβνπια θαζπβξίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ Αλαηνιηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία 

ηνπ Υξηζηνχ ή άιιε ζξεζθεία αλεθηή ζηελ Διιάδα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ». 
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ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ ή ηελ πξνζσπηθή ηνπ επραξίζηεζε ή απιψο θαη 

κφλν ηε δεκηνπξγία, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνδεηρζεί άκεζνο δφινο 

θαζχβξηζεο. 

ε δηεζλέο επίπεδν, αξθεηνί δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ αζρνιεζεί κε ην 

δήηεκα ηεο βιαζθεκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην ζέκα ηεο «δπζθήκεζεο ηεο ζξεζθείαο» 

έρεη απαζρνιήζεη επαλεηιεκκέλα ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απφ ην 1999, κε 

αξθεηά κε δεζκεπηηθά ςεθίζκαηα λα θαηαδηθάδνπλ ηε «δπζθήκεζε ηεο 

ζξεζθείαο»
1048

. Απφ ην 2001 εληνπίζηεθε θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο έλαο ζαθήο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ Ηζιακηθψλ θξαηψλ θαη αξθεηψλ θξαηψλ ηνπ 

«αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ» πνπ ππνζηήξημαλ ηα ςεθίζκαηα θαη ηα «δπηηθά» θξάηε 

λα ηνπνζεηνχληαη αξλεηηθά ζηα ελ ιφγσ ςεθίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη επαλεηιεκκέλα εθθξάζεη ηηο αλεζπρίεο ηεο ζρεηηθά κε ηε γεληθή 

πξνζέγγηζε, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ηελ νξνινγία
1049

. 

Σν 2011, ε Δπηηξνπή Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, ζην Γεληθφ ρφιην 

34 πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, 

φπσο απηή θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ ησλ Αηνκηθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ, έρεη δηαηππψζεη φηη «Οη απαγνξεχζεηο ζηηο δειψζεηο 

αζέβεηαο γηα κηα ζξεζθεία ή γηα έλα άιιν ζχζηεκα πίζηεσο, φπσο νη λφκνη πεξί 

βιαζθεκίαο, είλαη αζχκβαηνη κε ην χκθσλν, εθηφο απφ ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 παξάγξαθνο 2 ηνπ πκθψλνπ. Σέηνηνη πεξηνξηζκνί πξέπεη 

επίζεο λα ηεξνχλ ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξαγξαθνο 3, φπσο θη 

απηέο ησλ άξζξσλ 2,5,17,18 θαη 26. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, δελ ζα ήηαλ επηηξεπηφ απηνί 

νη λφκνη λα επηβάιινπλ δηαθξίζεηο ππέξ ή ελαληίνλ άιιεο ζξεζθείαο ή ζπζηήκαηνο 

πίζηεσο ή ζηνπο πηζηνχο έλαληη ησλ κε-πηζηψλ. Οχηε ζα ήηαλ επηηξεπηφ ηέηνηεο 

απαγνξεχζεηο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνηξαπεί ή λα ηηκσξεζνχλ νη επηθξίζεηο 

ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ ή ν ζρνιηαζκφο ζην ζξεζθεπηηθφ δφγκα ή δφγκαηα»
1050

. πσο 

                                                 
1048

 Φεθίζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο «δπζθήκηζεο ησλ ζξεζθεηψλ» έρνπλ θαηαηεζεί θαη 

ςεθηζηεί  απφ ηνλ ΟΖΔ ζε εηήζηα βάζε απφ ην 1999 κέρξη ην 2010, γηα παξάδεηγκα Commission of 

Human Rights Resolution 2000/84 E/CN.4/RES/2000/84, 26 April 2000, 2001/4 E/CN.4/RES/2001/4, 

18 April 2001, 2002/9, E/CN.4/RES/2002/9, 15 April 2002, 2003/4, E/CN.4/RES/2003/4, 14 April 

2003, 2004/6, E/CN.4/RES/2004/6, 13 April 2004 θαη 2005/3, E/CN.4/RES/2005/3, 12 April 2005. Tν 

πην πξφζθαην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο Γπζθήκεζεο ησλ Θξεζθεηψλ, κεηαμχ άιισλ θαηαδίθαδε ηελ απαγφξεπζε θαηαζθεπήο κηλαξέδσλ 

ζηελ Διβεηία. UN Human Rights Council, Combating defamation of religions: resolution / adopted by 

the Human Rights Council, 15 April 2010, A/HRC/RES/13/16. 
1049

 http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_6489_en.htm 
1050

 UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion 

and expression, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34, παξ. 48. 

http://elawyer.blogspot.gr/2011/10/blog-post_16.html
http://elawyer.blogspot.gr/2011/10/blog-post_16.html
http://elawyer.blogspot.gr/2011/10/blog-post_16.html
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26230&Itemid=33
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26230&Itemid=33
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26230&Itemid=33
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γίλεηαη αληηιεπηφ, ε Δπηηξνπή δηαηππψλεη ζεκαληηθέο ελζηάζεηο γηα ηελ χπαξμε ησλ 

λφκσλ πεξί βιαζθεκίαο ζεσξψληαο φηη νη δηαηάμεηο γηα ηα ζξεζθεχκαηα δελ έπξεπε 

λα ππάξρνπλ ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα, ελψ ν ΟΖΔ επηζεκαίλεη φηη εμαίξεζε απνηειεί ην 

άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ, θαηά ην νπνίν «Κάζε επίθιεζε εζvηθoχ, 

θπιεηηθoχ ή ζξεζθεπηηθoχ κίζoπο, πoπ απoηειεί ππoθίvεζε δηαθξίζεσv, ερζξφηεηαο ή 

βίαο απαγoξεχεηαη απφ ηo vφκo».  

ην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε 

αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ θαη ζε πνην βαζκφ ν ζεβαζκφο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζα πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζην 

Φήθηζκά ηνπ 1510 (2006) ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ην ζεβαζκφ 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Δμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

δελ πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεί 

απμεκέλεο επαηζζεζίεο ζπγθεθξηκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ, αιιά ππνγξάκκηζε 

φηη ε ξεηνξηθή κίζνπο ελάληηα ζε θάζε ζξεζθεπηηθή νκάδα είλαη αζχκβαηε κε ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ζ πλέιεπζε απνθάζηζε λα 

επαλέιζεη ζην ζέκα απηφ κε βάζε ηελ έθζεζε ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία γηα ηε 

βιαζθεκία, ηηο ζξεζθεπηηθέο πξνζβνιέο θαη ηε ξεηνξηθή κίζνπο ελαληίνλ πξνζψπσλ 

ιφγσ ηεο ζξεζθείαο ηνπο, αθνχ πξνέβε ζε απνινγηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθζεζεο θαη ηηο ζπζηάζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο
1051

. ηε χζηαζή ηεο 1805 (2007) ζρεηηθά κε ηε 

βιαζθεκία, ηηο ζξεζθεπηηθέο πξνζβνιέο θαη ηε ξεηνξηθή κίζνπο ελαληίνλ πξνζψπσλ 

ιφγσ ηεο ζξεζθείαο ηνπο, ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε, ζεψξεζε φηη ην εζληθφ 

δίθαην ζα πξέπεη λα ηηκσξήζεη κφλν εθθξάζεηο ζρεηηθά κε ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα ηα 

νπνία ζθφπηκα θαη ζνβαξά δηαηαξάζζνπλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη θαινχλ ζε δεκφζηα 

βία
1052

. 

Ζ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθή. Καηά πάγηα λνκνινγία ηνπ, ην Γηθαζηήξην δέρεηαη φηη ην 

δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο «δελ αθνξά κφλν ζε ―πιεξνθνξίεο‖ ή ―ηδέεο‖ 

πνπ γίλνληαη επκελψο απνδεθηέο ή ζεσξνχληαη κε πξνζβιεηηθέο ή νκνηφκνξθεο, αιιά 

                                                 
1051

 Council of Europe, Parliamentary Assembly Resolution Resolution 1510 (2006), Freedom of 

expression and respect for religious beliefs. 
1052

 Council of Europe, Parliamentary Assembly Recommendation 1805 (2007), Blasphemy, religious 

insults and hate speech against persons on grounds of their 

religion.http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/erec1805.

htm - 1 

http://elawyer.blogspot.gr/2011/10/blog-post_16.html
http://elawyer.blogspot.gr/2011/10/blog-post_16.html
http://elawyer.blogspot.gr/2011/10/blog-post_16.html
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/erec1805.htm#1
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/erec1805.htm#1
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/erec1805.htm#1
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επίζεο θαη ζε απηέο πνπ πξνζβάιινπλ, πνπ ζνθάξνπλ ή ελνρινχλ ην Κξάηνο ή έλα 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Απηά επηβάιινληαη απφ ηνλ πινπξαιηζκφ, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη 

ηελ επξχηεηα πλεχκαηνο, ρσξίο ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ―κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία‖. 

Όζνη δεκηνπξγνχλ, παξνπζηάδνπλ, δηαλέκνπλ ή εθζέηνπλ έξγα ηέρλεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαηαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ, γεγνλφο πνπ είλαη ζεκειηψδεο γηα κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία. Έηζη, ην θξάηνο ππνρξενχηαη λα κελ επεκβαίλεη εζθαικέλα ζηελ ειεπζεξία 

ηεο έθθξαζήο ηνπο. Οη θαιιηηέρλεο θαη φζνη πξνσζνχλ ηα έξγα ηνπο δελ απνιακβάλνπλ 

βέβαηα θάπνηαο αζπιίαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ Άξζξνπ 10. Όπνηνο αζθεί ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζήο ηνπ ππφθεηηαη, ζχκθσλα κε 

ηελ έθθξαζε απηήο ηεο παξαγξάθνπ ζε ―θαζήθνληα θη επζχλεο‖. Η έθηαζή ηνπο ζα 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί»
1053

. 

ηελ ππφζεζε Otto-Preminger-Institut v. Austria, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θιήζεθε λα απνθαζίζεη γηα ην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο ζχγθξνπζήο ηεο κε ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα. Σν 1985 ε απζηξηαθή 

κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία Otto – Preminger – Institut πξνγξακκάηηζε ηελ πξνβνιή 

ηεο ηαηλίαο «Δξσηηθή ζχλνδνο» ηνπ ζθελνζέηε Werner Schroeter
1054

. Πξηλ πξνβιεζεί 

ε ηαηλία θαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θαζνιηθνχ επηζθφπνπ ηεο πεξηνρήο, νη απζηξηαθέο 

αξρέο πξνέβεζαλ ζε θαηάζρεζε ηεο ηαηλίαο. Οη ελέξγεηεο απηέο θξίζεθαλ λφκηκεο 

απφ ηα απζηξηαθά δηθαζηήξηα θαη ην Ηλζηηηνχην πξνζέθπγε ζην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ γηα παξάβαζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο σο 

εθδήισζε ηεο ειεπζέξηαο ηεο έθθξαζεο, ππνζηεξίδνληαο φηη αθελφο πξφθεηηαη γηα 

ζαηηξηθφ έξγν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπληζηά πεξηθξφλεζε ή 

πξνζβνιή ζξεζθείαο, αθεηέξνπ φηη ε παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηνχηαλ 

κε ηελ ίδηα βνχιεζε ηνπ ζεαηή
1055

. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε επέκβαζε ησλ 

απζηξηαθψλ αξρψλ ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο κέζσ ηεο θαηάζρεζεο θαη ηεο 

δήκεπζεο ηεο ηαηλίαο απνηειεί ζεκηηή έθβαζε ηεο ζηάζκηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο, ζπλεπψο 

δελ παξαβηάδεηαη ην άξζξν 10 ηεο χκβαζεο. Σν Γηθαζηήξην εξκελεχνληαο ην άξζξν 

9 ηεο χκβαζεο δέρζεθε φηη «Δθείλνη πνπ επηιέγνπλ λα αζθήζνπλ ηελ ειεπζεξία λα 

εθδειψλνπλ ηε ζξεζθεία ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην θάλνπλ σο κέιε κηαο 

                                                 
1053

 Vereinigung Bildender Künstler v. Austria, Application No. 68354/01, 25 January 2007. 
1054

 Ζ ηαηλία ήηα βαζηζκέλε ζην νκψλπκν ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Oscar Panizza, ν νπνίνο γηα ην έξγν απηφ 

θαηαδηθάζηεθε ην 1895 απφ ηα γεξκαληθά δηθαζηήξηα γηα βιαζθεκία θαη θπιαθίζηεθε, ελψ ε 

θπθινθνξία ηνπ έξγνπ απαγνξεχηεθε. 
1055

 Τπνζηεξίρζεθε επηπιένλ φηη ε ζεκαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο είλαη ηφζν κεγάιε πνπ δελ 

δηθαηνινγεί πεξηνξηζκνχο. 
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ζξεζθεπηηθήο πιεηνςεθίαο ή κεηνςεθίαο, επιφγσο δελ ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ λα 

εμαηξνχληαη απφ θάζε θξηηηθή. Θα πξέπεη λα αλέρνληαη θαη λα δέρνληαη ηελ άξλεζε απφ 

ηνπο άιινπο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ θαη αθφκε θαη ηε δηάδνζε απφ 

άιινπο δνγκάησλ ερζξηθψλ πξνο ηελ πίζηε ηνπο. Ωζηφζν, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εθθξάδεηαη ε αληίζεζε ή ε άξλεζε ζε ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη δφγκαηα είλαη έλα 

ζέκα πνπ κπνξεί λα εκπιέμεη ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο, ηδίσο ηελ επζχλε ηνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ εηξεληθή απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην άξζξν 

9 απφ ηνπο θαηφρνπο απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη δνγκάησλ. Μάιηζηα, ζε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο, ε επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ αληίζεζεο ή άξλεζεο ζε 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο κπνξεί λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εκπνδίδνπλ φζνπο θαηέρνπλ 

ηέηνηεο πεπνηζήζεηο ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο λα ηηο δηαηεξνχλ θαη λα ηηο 

εθθξάδνπλ», ζπκπιεξψλνληαο φηη «ην άξζξν 9 ην νπνίν θαηνρπξψλεη ηε ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία κπνξεί λνκίκσο λα ζεσξεζεί φηη παξαβηάδεηαη απφ ηηο πξνθιεηηθέο 

απεηθνλίζεηο αληηθεηκέλσλ ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο, νη νπνίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο 

θαθφβνπιε παξαβίαζε ηνπ πλεχκαηνο αλεθηηθφηεηαο πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηκα κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο». Γειαδή, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ελψ δέρζεθε φηη ζαθψο νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν θξηηηθήο θαη ελαληίσζεο, σζηφζν ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε αληίζεζε ή άξλεζε πξνο θάπνηεο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ή 

δφγκαηα κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη επέκβαζε απφ ην θξάηνο. Σν Γηθαζηήξην δελ 

απνθάλζεθε γηα ην πνηνη πεξηνξηζκνί είλαη αλαγθαίνη θαη πξφζθνξνη ζηελ θξηλφκελε 

πεξίπησζε, αιιά αληηζέησο παξέπεκςε ζηε ζεσξία ηνπ «πεξηζσξίνπ εθηίκεζεο», 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζεί γηα φιε ηελ Δπξψπε κηα εληαία 

αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζξεζθείαο ζηελ θνηλσλία, νχηε είλαη δπλαηή ε θαηάιεμε ζε 

έλαλ ζπλνιηθφ νξηζκφ»
1056

. 

Αλάινγε ζηάζε θξάηεζε ην ζηελ ππφζεζε Wingrove v. the United Kingdom. 

Ο πξνζθεχγσλ ηζρπξηδφκελνο φηη ε άξλεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα  ρνξεγήζνπλ 

άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ ηαηλία «Οξάκαηα Έθζηαζεο» παξαβίαδε ην δηθαίσκά ηνπ 

ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. Ζ βηληενηαηλία δηάξθεηαο 18 ιεπηψλ ήηαλ 

εκπλεπζκέλε απφ ηε δσή ηεο Αγίαο Θεξεζίαο θαη κεηαμχ άιισλ πεξηείρε κία εξσηηθή 

πεξίπηπμε ηεο εξσίδαο κε ην Υξηζηφ. Σν Γηθαζηήξην εθηίκεζε φηη ε επέκβαζε ησλ 

αξρψλ ζηελ ειεπζεξία ηνπ θαιιηηέρλε ηθαλνπνηνχζε ηα θξηηήξηα ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

                                                 
1056

 Otto-Preminger-Institut v. Austria, Application No 13470/87, 20 September 1994. 
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δειαδή πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν, επηδίσθε έλαλ ζεκηηφ ζηφρν, ήηνη ηελ πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ έλαληη πεξηθξνλεηηθψλ, πβξηζηηθψλ, ρπδαίσλ θαη γεινίσλ 

ηξφπσλ παξνπζίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ θαη ηέινο ήηαλ απαξαίηεηε ζε κία 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία
1057

.  

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κε απφθαζε ηεο 13εο 

επηεκβξίνπ 2005 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο δελ παξαβηάδαλ 

ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, κε ηελ θαηαδίθε ελφο εθδφηε βηβιίσλ γηα ηε 

δεκνζίεπζε πξνζβνιψλ ελαληίνλ «ηνπ Θενχ, ηεο ζξεζθείαο, ηνπ Πξνθήηε θαη ηνπ 

Ηεξνχ Βηβιίνπ». Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ Berfin ζηε Γαιιία, 

θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε δχν εηψλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαηξάπεθε ζε 

πξφζηηκν. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ απνδέρηεθε φηη απηή ε 

παξέκβαζε ζην δηθαίσκα ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο πξνβιεπφηαλ 

απφ ην λφκν θαη επηδίσθε ηνπο λφκηκνπο ζηφρνπο ηεο πξφιεςεο ησλ ηαξαρψλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ εζψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ. Αλαθνξηθά κε ην εάλ ην 

κέηξν ηεο θαηαδίθεο ηνπ εθδφηε ήηαλ αλαγθαίν ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ην 

Γηθαζηήξην αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε ζηάζκηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αηηνχληνο λα 

κεηαδψζεη ηηο ηδέεο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ ζεσξίεο ζην θνηλφ απφ ηε κία πιεπξά, 

θαη ην δηθαίσκα ησλ άιισλ ζην ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο 

θαη ηεο ζξεζθείαο ηνπο, απφ ηελ άιιε. Σν Γηθαζηήξην επαλέιαβε φηη νη 

ζξεζθεπφκελνη άλζξσπνη πξέπεη λα δείρλνπλ αλνρή ζηελ άξλεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηνπο πεπνηζήζεσλ απφ άιινπο, αθφκε θαη ηε δηάδνζε δνγκάησλ ερζξηθψλ πξνο ηελ 

πίζηε ηνπο. Χζηφζν ζα πξέπεη λα δηαθξηζνχλ νη πξνθιεηηθέο απφςεηο θαη νη 

θαηαρξεζηηθέο επηζέζεηο ζηε ζξεζθεία θάπνηνπ. πλεπψο, ην Γηθαζηήξην δέρζεθε φηη 

νη πηζηνί ζα κπνξνχζαλ λνκίκσο λα αηζζάλνληαη φηη νξηζκέλα απνζπάζκαηα ηνπ 

βηβιίνπ απνηεινχζαλ αδηθαηνιφγεηε θαη πξνζβιεηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε θαηαδίθε ηνπ εθδφηε ήηαλ έλα κέηξν πνπ είρε σο ζηφρν λα παξάζρεη 

πξνζηαζία έλαληη πξνζβιεηηθψλ επηζέζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη ηεξά απφ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο. Γεδνκέλνπ φηη ην βηβιίν δελ θαηαζρέζεθε θαη ν εθδφηεο 

ππνρξεψζεθε λα πιεξψζεη έλα αζήκαλην πξφζηηκν, ην Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο δελ παξαβίαζαλ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο
1058

. 

                                                 
1057

 Wingrove v. the United Kingdom, Application No 17419/90, 25 November 1996. 
1058

 I.A. v. Turkey, Application No 42571/98, 13 September 2005. 
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ε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

παξέπεκςε ζηε ζεσξία ηνπ «πεξηζσξίνπ εθηίκεζεο», γηα ηελ θχζε θαη ην εχξνο ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, ελψ ζηηο δχν ηειεπηαίεο ππνζέζεηο αμηνζεκείσηε είλαη ε 

απνπζία νπνηαδήπνηε αλαθνξάο ζην Άξζξν 9 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πεξί ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, αιιά ην Γηθαζηήξην 

πεξηνξίζηεθε ζηελ εξκελεία κφλν ηνπ Άξζξνπ 10. 

Απηφ πνπ ζπλάγεηαη σο γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην δέρεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο πξνθχπηεη αμίσζε 

ζεβαζκνχ ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ πηζηψλ αιιά θαη ππνρξέσζε ησλ 

άιισλ λα απέρνπλ απφ ηελ έθθξαζε ηδεψλ πνπ κπνξεί λα ζνθάξνπλ, λα 

πξνζβάιινπλ ή λα ελνρινχλ
1059

. Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη εληαία επξσπατθή 

αληίιεςε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ ζε ζρέζε 

κε ηηο επηζέζεηο θαηά ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ ζεκαίλεη φηη ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε έρνπλ επξχηεξν πεξηζψξην εθηηκήζεσο θαηά ηε ξχζκηζε ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνζβάινπλ ηηο 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ζηε ζθαίξα ησλ εζψλ ή ηεο ζξεζθείαο. Χζηφζν, ην 

Γηθαζηήξην θαίλεηαη λα ζεσξεί πσο ε θαηαζηαιηηθή ή πνηληθή αληηκεηψπηζε ησλ ελ 

ιφγσ δεηεκάησλ πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη θαη ζε θπιάθηζε δελ είλαη κέηξν αλάινγν 

θαη ζεκηηφ ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία.  

Βαζηθφ θξηηήξην ζηάζκηζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ αγαζψλ είλαη ε βαξχηεηα θαη 

γεληθεπζηκφηεηα ηνπ ελφο έλαληη ηνπ άιινπ. Ο εξκελεπηήο ινηπφλ ηνπ δηθαίνπ 

νθείιεη θαη‘ αξρήλ λα πξνβαίλεη ζηε ζηάζκηζε ησλ ελλφκσλ αγαζψλ ψζηε λα 

κπνξέζεη λα πξνθξίλεη εθείλν πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ελέρεη κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα. Πεξαηηέξσ, πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηνπ επηιεγφκελνπ κέζνπ πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ηελ 

ζνβαξφηεηα ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ζηγφκελνπ δηθαηψκαηνο. Σέινο, ε πξφθξηζε ηνπ 

ελφο δηθαηψκαηνο έλαληη ηνπ άιινπ πξέπεη λα επηθέξεη ηνπο κηθξφηεξνπο δπλαηνχο 

πεξηνξηζκνχο
1060

. 

 

                                                 
1059

 Νάζθνπ – Πεξξάθε Π., Ζ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζηελ Διιάδα, ΔΔΔπξΓ, 4/1999, ζζ. 785-814, 

ζει. 787. 
1060

 ηακάηεο Κ., φ.π., ζει. 458-459. 
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3.1.2.3. Αθαδεκατθή ειεπζεξία 

 

Σν άξζξν 13 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ 

ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, πνπ ζεσξείηαη ζήκεξα κία sine 

qua non πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ παλεπηζηεκίσλ. Έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο εζληθψλ ζπληαγκάησλ πεξηέρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε 

ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία θαη ζεζπηζζνχλ εηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ή ηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο δηαθξίλνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ηχπνπο ή πξνζεγγίζεηο 

πνπ ζπρλά ζεζπίδνληαη ζπλδηαζηηθά, 1) κία πξνζέγγηζε ζηε βάζε αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ, 2) κία πξνζέγγηζε ζηε βάζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδξπκάησλ σο 

ζεζκψλ θαη 3) θαη κία πξνζέγγηζε ζηε βάζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο
1061

. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ππνγξάκκηζε ηε 

ζεκαζία ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, ε νπνία «πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ φξγαλν 

ή ζχζηεκα ζην νπνίν εξγάδνληαη θαη ηελ ειεπζεξία λα δηαλέκνπλ ηε γλψζε θαη ηελ 

αιήζεηα ρσξίο πεξηνξηζκνχο»
1062

. πλεπψο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε 

αθαδεκατθή ειεπζεξία πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο αιιά 

θαη ηελ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο εληφο ηνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο. Γειαδή, 

θαηνρπξψλεηαη ε αμίσζε απέλαληη ζηελ θξαηηθή εμνπζία, ζηνλ λνκνζέηε θαη ζηε 

δηνίθεζε λα κελ παξεκβαίλνπλ, ή λα πεξηνξίδνπλ κε πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά 

κέηξα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, θηήζεο θαη κεηάδνζεο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. Θα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θνξείο ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο δε είλαη κφλν νη 

δηδάζθνληεο θαη εξεπλεηέο ησλ αλψηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη νη 

δηδαζθφκελνη
1063

. 

Σν πεξηερφκελν ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο ζπλίζηαηαη ζηε «ζχλζεζε» κίαο 

πιεηάδαο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: ηελ ειεπζεξία 

ζπνπδψλ, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο 

                                                 
1061

 Vrielink J., Lemmens P., Parmentier S., Academic freedom as a fundamental right,  Advice Paper, 

No.6, 2010, ζζ. 1-26, ζει. 5, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
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1062

 Sorguç v. Turkey, Application No. 17089/03, 23 June 2009. 
1063

 Μάλεζεο Α., Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, εηο Μάλεζεο Α. (επηκ.),  

πληαγκαηηθή Θεσξία θαη Πξάμε 1954-1979, εθδ. άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε, 1980, ζζ. 674-

714, ζει. 677. 
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γλψκεο, ηελ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο, ηεο εξεπλεηηθήο 

απηνλνκίαο θαη ηεο αδέζκεπηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, ην δηθαίσκα ζηελ 

πιεξνθφξεζε, ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ησλ πεγψλ, ηελ 

ειεπζεξία ηεο δεκνζίεπζεο, ηελ ειεπζεξία δηαζέζεσο ηεο έξεπλαο, ην δηθαίσκα ζηελ 

αλάιεςε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο αθαδεκατθήο εξγαζίαο θα.
1064

. 

Ζ αθαδεκατθή ειεπζεξία, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ππάξρνπλ ζηεξεά ζεκειησκέλνη ιφγνη γηα ηέηνηνπ είδνπο πεξηνξηζκνχο
1065

. Δπηπιένλ, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε αθαδεκατθή ειεπζεξία δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 

δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηδησηηθψλ απφςεσλ ζε 

ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο αθαδεκατθήο εηδηθφηεηαο ελφο αηφκνπ. Οη 

αθαδεκατθνί πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί φηαλ εθθξάδνπλ δεκφζηα γλψκε γηα έλα 

ακθηιεγφκελν ζέκα πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο ή ζα πξέπεη λα 

θαηαζηήζνπλ ζαθέο φηη δελ κηινχλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ηδξχκαηνο
1066

. Χζηφζν, ην δηθαίσκα ηεο έθθξαζεο γλψκεο 

πξνθνξηθήο ή γξαπηήο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απφ ην θφβν ηε ζεζκηθήο 

ινγνθξηζίαο ή πεηζαξρίαο. Οχηε ην πξνζσπηθφ, νχηε νη δηδαζθφκελνη ζα πξέπεη λα 

ππνζηνχλ θπξψζεηο, ή λα ππφθεηληαη ζε ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε απφ ην 

παλεπηζηήκην, γηα ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο σο ηδηψηεο
1067

. 

 

3.1.2.3.1. Θξεζθεπηηθά ηδξύκαηα θαη ειεπζεξία ηεο αθαδεκατθήο έθθξαζεο 

 

                                                 
1064

 Ζ αθαδεκατθή ειεπζεξία πεξηιακβάλεη αθφκα ηελ ζεζκηθή απηνλνκία ησλ ηδξπκάησλ, δειαδή ηελ 

απηφ-δηνίθεζή ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, κε ηελ ππνρξέσζε 

σζηφζν ηεο ινγνδφηεζεο ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε ησλ θξαηηθψλ πφξσλ. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ 
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Σν δήηεκα ηεο παξέκβαζεο ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ ειεπζεξία ηεο 

επηζηήκεο, θπξίσο ζην δήηεκα ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο θαη αθαδεκατθήο 

έθθξαζεο έρεη απαζρνιήζεη, κε έκκεζν ηξφπν ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ κεηά απφ πξνζθπγή αθαδεκατθνχ, φηαλ ην πκβνχιην 

ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Καζνιηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Sacro Cuore ηνπ Μηιάλνπ 

αξλήζεθε λα εμεηάζεη αίηεζε εξγαζίαο απφ ιέθηνξα πνπ είρε δηδάμεη θηινζνθία ηνπ 

δηθαίνπ εθεί γηα πεξηζζφηεξα απφ είθνζη ρξφληα κε εηήζηεο ζπκβάζεηο, κε ηελ 

αηηηνινγία φηη ε χλνδνο Καζνιηθήο Δθπαίδεπζεο (έλα ζψκα ηεο Αγίαο Έδξαο) δελ 

είρε δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο θαη αλη‘ απηνχ είρε απιά ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο 

δειψζεηο απφ ηνλ αηηνχληα ήηαλ «ζαθψο ζε αληίζεζε κε ην θαζνιηθφ δφγκα». Σν 

Γηθαζηήξην παξαηήξεζε φηη ην πκβνχιην ηεο ρνιήο, δελ είρε ελεκεξψζεη ηνλ 

αηηνχληα, νχηε είρε πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν νη θεξφκελεο 

αλνξζφδνμεο απφςεηο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ δηδαθηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη σο 

εθ ηνχηνπ επεξέαδαλ ην ζπκθέξνλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε 

βάζε ηηο δηθέο ηνπ ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Δπηπιένλ, ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα 

είραλ πεξηνξίζεη ηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο ζην 

γεγνλφο φηη ην πκβνχιην ηεο ρνιήο είρε επηζεκάλεη ηελ χπαξμε ηεο απφθαζεο ηεο 

πλφδνπ, ρσξίο λα εμεηάζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ θεξφκελσλ αλνξζφδνμσλ απφςεσλ 

ηνπ πξνζθεχγνληνο, θαη παξέιεηςαλ επίζεο λα εμεηάζνπλ ην γεγνλφο φηη ε άγλνηα ηνπ 

πξνζθεχγνληα γηα ηνπο ιφγνπο ηεο απφιπζήο ηνπ απέθιεηε θάζε δπλαηφηεηα 

εθέζεσο. Χο εθ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζπκθέξνλ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε βάζε ην θαζνιηθφ δφγκα, δελ ζα 

κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ην κέηξν πνπ ζίγεη ηελ ίδηα ηελ νπζία ησλ δηαδηθαζηηθψλ 

εγγπήζεσλ πνπ ελππάξρεη ζην άξζξν 10 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ
1068

. 

 

3.1.2.3.2. Διεπζεξία ηεο αθαδεκατθήο έθθξαζεο, ξεηνξηθή κίζνπο θαη 

αλαδήηεζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο 
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Ζ δηάθξηζε κεηαμχ θαη άιισλ ζηξσκάησλ ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ, ζηε ζθαίξα 

ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο
1069

, δεκηνπξγεί 

αμηνινγηθά εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο εληφο ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθχπηεη ην εξψηεκα γηα ην εάλ ε 

αθαδεκατθή ειεπζεξία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ειεπζεξία δηάδνζεο ξεηνξηθήο 

κίζνπο ή ξαηζηζηηθψλ, μελνθνβηθψλ θαη αληη-ζεκηηηθψλ απφςεσλ.  

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη πξνζδηνξίζεη 

κία ζεηξά κνξθψλ έθθξαζεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 10 

ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ γηα ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο, φπσο ε ξεηνξηθή κίζνπο, ν ξαηζηζηηθφο, μελνθνβηθφο θαη αληηζεκηηηθφο 

ιφγνο, ν επηζεηηθφο εζληθηζκφο θαη ν δηαθξηηηθφο ιφγνο θαηά ησλ κεηνλνηήησλ θαη 

ησλ κεηαλαζηψλ
1070

. Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην δείρλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα 

δηαθξίλεη απφ ηε κία πιεπξά ηελ πξαγκαηηθή θαη ζνβαξή ππνθίλεζε ζε εμηξεκηζκφ 

θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ θαη πνιηηηθψλ γηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ειεχζεξα θαη λα 

«πξνζβάιινπλ, ζνθάξνπλ ή ελνρινχλ» ηνπο άιινπο
1071

. πλάγεηαη ινηπφλ ην 

ζπκπέξαζκα φηη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην αλαγλσξίδεη έλα πςειφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο γηα ηνλ «αθαδεκατθφ ιφγν» ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

ξεηνξηθή κίζνπο ή άιιεο κνξθήο έθθξαζεο πνπ δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε χκβαζε, 

αλεμάξηεηα απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ εθθξάδεη ηέηνηνπ 

είδνπο απφςεηο
1072

.  
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 Vrielink J., Lemmens P., Parmentier S., φ.π., ζει. 16. ην ίδην πλεχκα ε Απφθαζε-Πιαίζην 

2008/913/ΓΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ 
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πξννίκην αλαθέξεηαη φηη «Δθηηκήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηδίσο ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζε άιια κέζα 

ελεκέξσζεο, έρνπλ νδεγήζεη, ζε πνιιά θξάηε κέιε, ζε δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο θαη εηδηθνχο θαλφλεο ζην 

εζληθφ δίθαην φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο». Απφθαζε-πιαίζην 
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Μία ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε, πνπ εμεηάδεη ην δήηεκα απφ ηελ αληίζηξνθε 

πιεπξά, πξνέξρεηαη απφ ην Βέιγην. Σν πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην αλαγθάζηεθε 

πξφζθαηα λα εμεηάζεη εάλ έλα απφ ηα κέιε ηνπ ζα κπνξνχζε λα θαζίζεη ζε κηα 

ππφζεζε, παξά ην γεγνλφο φηη είρε αλαιάβεη, κεηαμχ άιισλ, αθαδεκατθή έξεπλα γηα 

ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Σν εξψηεκα πνπ ππνβιήζεθε ζην Γηθαζηήξην αθνξνχζε ηελ 

εξκελεία ηεο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, ζην βαζκφ πνπ ν λφκνο επηηξέπεη ηελ παξαθξάηεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

εάλ έλα πνιηηηθφ θφκκα έρεη απνδεδεηγκέλα ξαηζηζηηθφ ραξαθηήξα ή αλ νη απφςεηο 

θαη νη δξάζεηο ηνπ παξαβηάδνπλ ζαθψο ηελ Δπξσπατθή  χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ. Ζ εξεπλεηηθή παλεπηζηεκηαθή κνλάδα ηεο νπνίαο ν δηθαζηήο ήηαλ κέινο 

είρε σο έλα απφ ηα θχξηα εξεπλεηηθά ζέκαηα ηνπ «αγψλα θαηά ηεο αθξνδεμηάο». Σν 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ν δηθαζηήο δελ πξέπεη λα απνζπξζεί απφ ηελ ππφζεζε, 

επηζεκαίλνληαο φηη «ην παλεπηζηήκην είλαη έλαο πξνλνκηαθφο ρψξνο ηεο αθαδεκατθήο 

ειεπζεξίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

εξεπλεηέο, εμππεξεηψληαο ηελ πξφνδν ηεο γλψζεο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ απφςεσλ, 

πξέπεη λα απνιακβάλνπλ κηα πνιχ επξεία ειεπζεξία, πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπλ έξεπλα 

θαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο»
1073

. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε αθαδεκατθή ειεπζεξία δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ ειεχζεξε δηάδνζε ξεηνξηθήο κίζνπο, αληίζεηα ζηφρνο ηεο 

αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ 

ηεο θνηλσλίαο. Σα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, δχλαληαη λα επηβάιινπλ θπξψζεηο ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, 

απνιακβάλνληαο έλα επξχ πεξηζψξην εθηίκεζεο. Χζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα 

φξηα ζηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο έθθξαζεο ζην πιαίζην απηφ, πξέπεη θαηά 

θχξην ιφγν λα δηθαηνινγεζνχλ απφ ηελ παξνπζία θαθφβνπιεο ππνθίλεζεο ζε βίαηεο ή 

δηαζπαζηηθέο πξάμεηο. Τπφ ην πξίζκα ηεο ζεκαζίαο ηεο ειεχζεξεο έξεπλαο θαη ηεο 

δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ, νη εζληθέο αξρέο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ 

πξνζεθηηθέο ψζηε λα κελ πξνθαινχλ αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα, παξέρνληαο 

                                                                                                                                            
2008/913/ΓΔ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2008 , γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ 
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55 – 58, πξννίκην παξ. 15. 
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δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο θαη εηδηθνχο θαλφλεο ζην εζληθφ δίθαην, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ΜΜΔ
1074

. 

πλαθέο κε ην δήηεκα ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο 

είλαη απηφ ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, πνπ αλάγεηαη ζηε δηάζηαζε ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο επηζηήκεο. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη θξίλεη φηη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο. πλεπψο δελ είλαη ξφινο ηνπ λα αμηνινγήζεη ζπγθεθξηκέλα 

ηζηνξηθά δεηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο κίαο ζπλερηδφκελεο ζπδήηεζεο κεηαμχ 

ησλ ηζηνξηθψλ
1075

. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάζε ρψξα πξέπεη λα 

θαηαβάιεη γηα λα ζπδεηεζεί ε ηζηνξία ηνπ αλνηρηά θαη ακεξφιεπηα
1076

. Μία αθφκε 

δηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο απνηειεί ε 

αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζηηο πξσηαξρηθέο πεγέο ηεθκεξίσζεο γηα λφκηκε ηζηνξηθή 

έξεπλα
1077

. Σν Γηθαζηήξην ζπρλά ιακβάλεη ππφςε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αλ έλαο πεξηνξηζκφο είλαη ζπκβαηφο κε ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο, γηα παξάδεηγκα, ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο αλσηέξσλ 

θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη πνιηηηθψλ. Καηά ην Γηθαζηήξην δελ είλαη ζθφπηκν 

λα θξίλνληαη εθθξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζεκεξηλά γεγνλφηα κε ηνλ ίδην βαζκφ 

ζνβαξφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί γηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζην 

παξειζφλ
1078

. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε πξφζθαηα 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 10 ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαδίθε ησλ εθδνηψλ 

ελφο βηβιίνπ πνπ πεξηγξάθεη ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο ζπλνπηηθέο εθηειέζεηο θαηά ηνλ 

αιγεξηλφ πφιεκν
1079

, ηελ θαηαδίθε ελφο δεκνζηνγξάθνπ, ν νπνίνο αξγφηεξα 

ζθνηψζεθε, γηα δπζθήκεζε ηεο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ηνπξθν- αξκεληθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηα γεγνλφηα ηνπ 1915
1080

 θαη ηελ 

ππνρξέσζε λα δεκνζηεπζεί δηφξζσζε ελφο άξζξνπ ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα 

ζηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο επέθξηλε έλα ηξίην άηνκν γηα απφηηζε θφξνπ ηηκήο ζηνλ 

                                                 
1074

 Vrielink J., Lemmens P., Parmentier S., φ.π., ζει. 16. Βι. θαη Smolla R.A., Academic Freedom, 

Hate Speech, and the Idea of a University, Law and Contemporary Problems 53, 1990, ζζ. 195-225, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα  

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4056&context=lcp 
1075

 Chauvy and Others v. France, Application No. 64915/01, 29 June 2004. 
1076

 Monnat v. Switzerland, Application No. 73604/01, 21 September 2006. 
1077

 Kenedi v. Hungary, Application No. 31475/05, 26 May 2009. Ζ ππφζεζε αθνξνχζε ηελ άξλεζε 

ησλ αξρψλ ηεο Οπγγαξίαο ηεο πξφζβαζεο ζε έγγξαθα πνπ αθνξνχζαλ ηελ Κνκνπληζηηθή πεξίνδν ζηελ 

Οπγγαξία. 
1078

 Monnat v. Switzerland, Application No. 73604/01, 21 September 2006. 
1079

 Orban and Others v. France, Application No.  20985/05, 15 January 2009. 
1080

 Dink and others v. Turkey, Applications Nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09, 7124/09, 14 

September 2010. 
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πξψελ πξσζππνπξγφ πνπ είρε εκπιαθεί ζηελ ςήθηζε θαη εθαξκνγή ησλ 

αληηζεκηηηθήο λνκνζεζίαο
1081

.  

Σν δήηεκα ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην 

ην δήηεκα ηνπ «ηζηνξηθνχ ξεβηδηνληζκνχ» ή αλαζεσξεηηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη είηε 

ζηε ζρνιαζηηθή επαλεμέηαζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ζρεηηθά κε έλα ηζηνξηθφ 

γεγνλφο, είηε ζηξέβισζε ηεο ηζηνξηθήο θαηαγξαθήο, έηζη ψζηε νξηζκέλα γεγνλφηα 

εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επλντθφ πλεχκα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε 

ν ηζηνξηθφο ξεβηδηνληζκφο ζπρλά αθνξά ηελ άξλεζε ηζηνξηθψλ εγθιεκάησλ, γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν θαιείηαη ηζηνξηθφο αξληζκφο (historical negationism). Σν ελ ιφγσ 

δήηεκα εγείξεη εξσηήκαηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

θπξίσο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο κε αξθεηά θξάηε θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο λα ηηκσξνχλ πνηληθά ηελ άξλεζε νξηζκέλσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ φπσο 

ην Οινθαχησκα
1082

.   

 

3.1.2.4. Πξνζηαζία ησλ εζηθώλ θαη πιηθώλ ζπκθεξόλησλ  

 

Ζ πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ 

δεκηνπξγψλ απνηειεί έλα αλζξψπηλν δηθαίσκα ην νπνίν απνξξέεη απφ ηελ εγγελή 

αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία φισλ ησλ πξνζψπσλ. πλεπψο, δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή άιισλ ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ θπξίσο κέξνο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ θαη 

παξνπζηάδνπλ ζπρλά πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαζψο δχλαληαη λα θαηαλεκεζνχλ, λα 

πεξηνξίδεηαη ρξνληθά θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο, αθφκα θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή θαη λα πξνζπειαζηνχλ
1083

. Ζ 

έληαμε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

θαζελφο, πνπ απνξξένπλ απφ ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ, ινγνηερληθψλ ή 

θαιιηηερληθψλ παξαγσγψλ ηνπ ζην δίθαην ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
1084

, 

                                                 
1081

 Karsai v. Hungary, Application No. 5380/07, 1 December 2009. 
1082

 Βι. ελφηεηα 4.2.2.1.2. 
1083

 Αλαιπηηθφηεξα βι. Κνηζίξεο Δ.Λ., Γίθαην Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο, άθθνπια, Θεζζαινλίθε 

1999. 
1084

 Άξζξν 27 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Άξζξν 15 ηνπ πκθψλνπ 

γηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα. Χζηφζν, ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο δελ ζα πξέπεη λα ππνεθηηκνχληαη θαζψο απνηεινχλ έλα απνηειεζκαηηθφ θαη απζηεξφ 

ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ην νπνίν 

απνηειεί έλα βαζηθφ κέζν γηα λα εμαζθαιίζεη ε πνιηηηζηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη παξαγσγή ηνπο 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm
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πξνζδίδεη ζην ελ ιφγσ δηθαίσκα ηνλ αλαθαίξεην, νηθνπκεληθφ θαη αδηαίξεην 

ραξαθηήξα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ rationae ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη λα 

δηαθπιάζζεη ηνλ πξνζσπηθφ ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ δεκηνπξγηψλ 

ηνπο θαη κεηαμχ ησλ ιαψλ, ησλ θνηλνηήησλ, ή άιισλ νκάδσλ θαη ηεο ζπιινγηθήο 

πνιηηηζκηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηα βαζηθά πιηθά ζπκθέξνληά ηνπο πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα λα επηηξέπνπλ ζηνπο δεκηνπξγνχο λα απνιακβάλνπλ έλα 

επαξθέο βηνηηθφ επίπεδν, ελψ νη λφκνη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξνζηαηεχνπλ 

πξσηίζησο ηα ζπκθέξνληαη θαη ηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εηαηξηψλ
1085

. 

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, 

Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα, ε αλαθνξά ζε «θάζε είδνπο επηζηεκνληθή, 

ινγνηερληθή ή θαιιηηερληθή παξαγσγή» αθνξά ζε δεκηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, 

φπσο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη θαηλνηνκίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

γλψζεσλ, ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ απηνρζφλσλ θαη ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ζε πνηήκαηα, κπζηζηνξήκαηα, έξγα δσγξαθηθήο, γιππηά, 

κνπζηθέο ζπλζέζεηο, ζεαηξηθά θαη θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, παξαζηάζεηο θαη 

πξνθνξηθέο παξαδφζεηο. Σν δηεζλέο δίθαην αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ησλ δεκηνπξγψλ 

λα επσθειεζνχλ απφ θάπνην είδνο πξνζηαζίαο ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηζηεκνληθή, ινγνηερληθή ή θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπο, 

ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο απηήο ηεο πξνζηαζίαο. Ζ έλλνηα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ «εζηθψλ ζπκθεξφλησλ», πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ησλ δεκηνπξγψλ 

λα αλαγλσξίδνληαη σο νη δεκηνπξγνί ηεο επηζηεκνληθήο, ινγνηερληθήο θαη 

θαιιηηερληθήο παξαγσγήο ηνπο θαη αληηηίζεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηξέβισζε, πεξηθνπή 

ή άιιε ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή άιιε πξνζβνιή, ε νπνία ζα είλαη επηδήκηα γηα ηελ 

                                                                                                                                            
αλαγθαίνπο πφξνπο θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε απηνλνκία θαη ε αμηνπξέπεηα ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ 

εξκελεπηψλ. Communication from the Commission on the management of copyright and related rights 

in the internal market, COM (2004) 261 final θαη Communication from the Commission - Copyright in 

the Knowledge Economy. COM(2009) 532 final. Σα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

πξνζηαηεχνληαη επίζεο ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηεο Οδεγίαο 2006/116/ΔΚ πνπ 

ελαξκνλίδεη ηε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ηα ινγνηερληθά, 

θαιιηηερληθά, θηλεκαηνγξαθηθά ή νπηηθναθνπζηηθά έξγα. H ίδηα νδεγία ελαξκνλίδεη ηε δηάξθεηα 

πξνζηαζίαο ησλ θπξηνηέξσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ. Πξνβιέπεη επίζεο ππνρξεσηηθή δηαρείξηζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαισδηαθήο αλακεηάδνζεο κέζσ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο εθπξνζσπνχλησλ 

ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ. Οδεγία 2006/116/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηε δηάξθεηα πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη νξηζκέλσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ (θσδηθνπνίεζε), ΔΔ L 372 ηεο 27.12.2006, ζει. 

12 -18. 
1085

 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 17: The 

Right of Everyone to Benefit from the Protection of the Moral and Material Interests Resulting from 

any Scientific, Literary or Artistic Production of Which He or She is the Author (Art. 15, Para. 1 (c) of 

the Covenant), 12 January 2006, E/C.12/GC/17, παξ. 1-3. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=261
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0532:EN:NOT
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ηηκή θαη ηε θήκε ηνπο. Ζ πξνζηαζία ησλ «πιηθψλ ζπκθεξφλησλ» ησλ δεκηνπξγψλ, 

αληηθαηνπηξίδεη ηε ζηελή ζρέζε ηεο δηάηαμεο απηήο κε ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο, 

θαζψο θαη κε ην δηθαίσκα επαξθνχο ακνηβήο θάζε εξγαδνκέλνπ. ε αληίζεζε κε άιια 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα πιηθά ζπκθέξνληα ησλ δεκηνπξγψλ δελ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ, αιιά ζπκβάιινπλ ζηελ απφιαπζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζε έλα επαξθέο βηνηηθφ δηαβίσζεο. Οη δεκηνπξγνί επσθεινχληαη κφλν 

απφ ηελ πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ 

ηελ επηζηεκνληθή, ινγνηερληθή ή θαιιηηερληθή παξαγσγέο ηνπο
1086

. 

Ζ πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ δελ ζα 

πξέπεη λα δηαηαξάζζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ. πλεπψο, ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα ησλ δεκηνπξγψλ δελ ζα πξέπεη 

λα επλννχληαη αδηθαηνιφγεηα θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ ηεο επξείαο πξφζβαζεο ζηηο επηζηεκνληθέο θαη θαιιηηερληθέο παξαγσγέο. 

Σα θξάηε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα λνκηθά ή άιια θαζεζηψηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επηζηεκνληθή, ινγνηερληθή ή θαιιηηερληθή παξαγσγή ελφο αηφκνπ δελ ζπληζηνχλ 

εκπφδην γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα ζηελ ηξνθή, ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ην 

δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή θαη ηεο απφιαπζεο ηεο σθέιεηαο ηεο 

επηζηεκνληθήο πξνφδνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο. Αλαιφγσο, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα 

εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο πξνφδνπ γηα ζθνπνχο 

αληίζεηνπο πξνο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ζηε δσή, ηελ πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο, απνθιείνληαο γηα παξάδεηγκα ηε δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο 

εθεπξέζεσλ ησλ νπνίσλ ε εκπνξεπκαηνπνίεζή ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ πιήξε 

πινπνίεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ
1087

. 

 

3.2. Σα πνιηηηζκηθά δηθαηώκαηα σο «εηδηθά» δηθαηώκαηα δηαθνξνπνίεζεο  

Ζ δεχηεξε, θάζεηε φςε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ πεγάδεη απφ ην άξζξν 

27 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ Αηνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ην 

                                                 
1086

 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 17, παξ. 9-

17. 
1087

 WTO TRIPS Agreement, άξζξν 27 παξ. 2., θαη UNESCO Universal Declaration on the Human 

Genome and Human Rights, άξζξν 4.  
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νπνίν, «ηα θξάηε φπoπ ππάξρoπv εζvoηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο κεηovφηεηεο, 

ηα πξφζσπα πoπ αvήθoπv ζε απηέο δεv κπoξoχv vα ζηεξεζoχv ηoπ δηθαηψκαηoο vα 

έρoπv, απφ θoηvoχ κε ηα άιια κέξε ηεο oκάδαο ηoπο, ηε δηθή ηoπο πoιηηηζηηθή δσή, vα 

εθδειψvoπv θαη vα αζθoχv ηε δηθή ηoπο ζξεζθεία ή vα ρξεζηκoπoηoχv ηε δηθή ηoπο 

γιψζζα». Γειαδή, ην άξζξν 27 ηνπ πκθψλνπ θαηνρπξψλεη ηελ αηνκηθή δηάζηαζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο λα απνιακβάλνπλ ηνλ δηθφ 

ηνπο πνιηηηζκφ
1088

. 

 

3.2.1. Δηδηθά πνιηηηζκηθά δηθαηώκαηα θαη ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ 

 

Σν 1947, ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ, σο νκάδσλ, πνπ ηδξχζεθε 

ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ
1089

, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Υάξηε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

Οη πξάμεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη ησλ αξρψλ ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο ηζφηεηαο. Ζ 

ινγηθή ηεο ελ ιφγσ αληηθαηάζηαζεο βαζίζηεθε ζηελ πεπνίζεζε πσο ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηζφηεηαο θαη απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ, θαζηζηνχζαλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ 

κε απαξαίηεηεο. Χζηφζν πνιχ ζχληνκα, ε αλαγθαηφηεηα επηπιένλ κέηξσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο απφ 

δηαθξίζεηο θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, 

νδήγεζε ζηελ εθπφλεζε θαη αλάπηπμε εηδηθψλ δηθαησκάησλ θαη κέηξσλ γηα ηε 

«ζπκπιήξσζε» ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ηζφηεηα ζηνπο δηεζλείο κεραληζκνχο 

πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
1090

.  

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη έλα θαηάιιειν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ 

κεηνλνηήησλ είλαη ζεκειησκέλν ζε δχν ππιψλεο, ν πξψηνο εθ ησλ νπνίσλ αθνξά ηελ 

                                                 
1088

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε θαη ηεο ζρεηηθήο δξάζεο ηεο ΔΔΓΑ, 2003, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζηειίδα: 
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απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αηνκηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο κεηνλφηεηεο, ελψ ν δεχηεξνο αθνξά 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηηο κεηνλφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Απηή ε ηδέα κπνξεί 

βαζίδεηαη ζε κία γλσκνδφηεζε ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο
1091

, 

θαη έρεη επηβεβαησζεί απφ ηνλ ΟΖΔ θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνγξαθία
1092

.  

Σα εηδηθά δηθαηψκαηα δελ απνηεινχλ «πξνλφκηα» αιιά ρνξεγνχληαη γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηφ γηα ηηο κεηνλφηεηεο λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή επίηεπμε ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο. Μφλν φηαλ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπο, λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 

νξγαλσζεί, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ 

θξαηψλ επηηπγράλνπλ ην θνηλσληθφ θαζεζηψο πνπ είλαη δεδνκέλν γηα ηηο 

πιεηνςεθίεο. Οη δηαθνξέο ζηε κεηαρείξηζε ησλ νκάδσλ απηψλ, ή ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε απηέο, δηθαηνινγείηαη εθφζνλ εθαξκφνληαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο. Απηή ε 

κνξθή ηεο ζεηηθήο δξάζεο ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεζεί γηα κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηφ γηα ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο λα επσθειεζνχλ 

απφ ηελ θνηλσλία επί ίζνηο φξνηο κε ηελ πιεηνςεθία
1093

. Ζ ζχγρξνλε αθαδεκαηθή 

ζπδήηεζε γηα ηα εηδηθά δηθαηψκαηα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αληίιεςε πεξί δηθαηνζχλεο 

ηνπ Rawls
1094

, αιιά θαη ζηηο «δηακάρεο» κεηαμχ «θηιειεπζέξσλ» θαη «ζεσξεηηθψλ 

ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» θαη ηνπ επξχηεξνπ δηαιφγνπ κεηαμχ αηνκηζηψλ θαη 

«θνηλνηηζηψλ»
1095

.  

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη επηρεηξήζεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ 

δηθαησκάησλ, ή φπσο ζπρλά αλαθέξνληαη, ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ θαηά νκάδα 

δηθαησκάησλ (group differentiated rights). Έηζη, εληνπίδνληαη: α) Δηδηθά δηθαηψκαηα 

ηα νπνία πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ εθηφο απφ έλα ή 
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 Rawls J., A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
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πεξηζζφηεξα θνηλσληθά ππνζχλνια βάζεη ηε θπιή, ηνλ πνιηηηζκφ, ην θχιν, ηε 

ζξεζθεία ή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (ascriptive inclusion), ρσξίο σζηφζν λα 

απνθιείεηαη ε κειινληηθή ζπκπεξίιεςε ησλ ηειεπηαίσλ ζην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηελ Διιάδα απέθιεηε 

κέρξη ην 1952 ηηο γπλαίθεο απφ ην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ
1096

. ήκεξα, ηα δηθαηψκαηα 

πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ Δπξσπατθή ηζαγέλεηα δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ, ελψ ζε πνιιέο ρψξεο ην δηθαίσκα ζχλαςεο γάκνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθφηεξσλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

γάκν, δελ επεθηείλεηαη ζηα νκφθπια δεπγάξηα. β) Δηδηθά δηθαηψκαηα ηα νπνία 

ρνξεγνχληαη κφλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιν αηφκσλ σο κέξνο ηεο 

πξνζπάζεηαο λα αληηζηξαθνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο αληζφηεηαο πξνεγνχκελσλ εηψλ, ή 

γηα ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ (affirmation). Παξαδείγκαηα εηδηθψλ δηθαησκάησλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ πνιηηηθέο ζεηηθήο δξάζεο, ή λνκνζεζία θαηά 

ησλ εγθιεκάησλ θα ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο ελαληίσλ εζλνηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή 

ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ θαη δηθαηψκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε κέιε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ γηα λα εμαζθνχλ ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο 

ηνπο. γ) Δηδηθά δηθαηψκαηα απηφ-εμαίξεζεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα κέιε κίαο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο ηελ ειεπζεξία λα εμαηξεζνχλ απφ θάπνηα πηπρή ηεο θνηλσληθήο 

δσήο ή ηεο λνκνζεζίαο (culturalization ή self-exclusion). Χο θπξηφηεξν παξάδεηγκα 

εκθαλίδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε απαιιαγή ησλ ηρ απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

βξεηαληθνχ δηθαίνπ λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαηά ηελ νδήγεζε 

κνηνζηθιεηψλ
1097

. 

Ζ ζεσξία ηνπ Kymlicka πεξί θηιειεχζεξεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο πξνζθέξεη 

ηελ ηζρπξφηεξε, θαη κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή, κνξθή θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

εηδηθψλ δηθαησκάησλ. Σα εηδηθά κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο λα εθθξάδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

ηδηαηηεξφηεηα, ρσξίο λα παξεκπνδίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, 

φπσο πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, ηα νλνκάδεη «πνιπεζληθά δηθαηψκαηα» (polyethnic 

rights). Χζηφζν, ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη θπξίσο ζε 

κεηαλάζηεο θαη ζε λέεο κεηνλφηεηεο θαζψο, φπσο ππνζηεξίδεη, ε κεηαλάζηεπζε  είλαη 

εζεινληηθή, θαη ζπλεπψο νη κεηαλάζηεο γεληθά επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ 
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Review 215, 2004, ζζ. 215-258, ζει. 236-257. 
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θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ εηζέξρνληαη δηαηεξψληαο σζηφζν νξηζκέλεο πηπρέο 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα απηνχο. Σαπηφρξνλα, 

πξνζζέηεη θαη δχν επηπιένλ θαηεγνξίεο εηδηθψλ δηθαησκάησλ, θπξίσο γηα εζληθέο 

κεηνλφηεηεο θαη απηφρζνλεο πιεζπζκνχο, ήηνη α) δηθαηψκαηα απηνδηνίθεζεο πνπ 

ζπλεπάγνληαη θάπνηα κνξθή πνιηηηθήο απηνλνκίαο, θαη β) δηθαηψκαηα εηδηθήο 

εθπξνζψπεζεο, δειαδή κέηξα πνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηνλνηήησλ 

ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία, γηα παξάδεηγκα, ηελ θαζηέξσζε δεζκεπκέλνπ αξηζκνχ 

εδξψλ ζην λνκνζεηηθφ ζψκα γηα ηα κέιε ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Ο ιφγνο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο νη κεηνλφηεηεο θαη νη 

απηφρζνλεο πιεζπζκνί έρνπλ ζπρλά θνηλή ηζηνξία, θνηλφηεηα, έδαθφο θαη πνιηηηζκφ 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κεηνλνηηθνπνίεζή ηνπο ήηαλ κε εζεινληηθή ή 

απνηέιεζκα θαηάθηεζεο, επνηθηζκνχ θαη επέθηαζεο. πλεπψο, ππνζηεξίδεηαη φηη 

εθφζνλ, νη κεηνλνηηθνί θαη νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ σο «μερσξηζηνί»
1098

. πσο γίλεηαη 

εκθαλέο, ν Kymlicka εθηφο απφ ηα αηνκηθά εηδηθά δηθαηψκαηα πξνηάζζεη ζηε ζεσξία 

ην δήηεκα ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ (group rights) δειαδή δηθαησκάησλ ηα νπνία 

απνδίδνληαη ζε κία νκάδα σο νκάδα θαη φρη ζε θάζε άηνκν ηεο νκάδαο μερσξηζηά. Σα 

νκαδηθά δηθαηψκαηα έρνπλ ηζηνξηθά ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηε δηεπθφιπλζε φζν 

θαη γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ε έλλνηα ηνπο παξακέλεη 

ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελε
1099

. 

Αξθεηέο δηεζλείο πξάμεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλαθέξνληαη ζε 

εζληθέο, εζλνηηθέο, θπιεηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη κεξηθέο πξνβιέπνπλ εηδηθά 

δηθαηψκαηα γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε 

χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε θαη Σηκσξία ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο ζην άξζξν 

ΗΗ, ε χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ ζηα 

άξζξα 2 θαη 4, ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά 

Γηθαηψκαηα ζην άξζξν 13, ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα ζην άξζξν 27, ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζην άξζξν 30, 
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Multiculturalism, and Citizenship, Oxford University Press, Oxford 2001. Γηα θξηηηθή ζηελ ζεσξία ηνπ 
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ε χκβαζε ηεο UNESCO θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ ζηελ Δθπαίδεπζε ζην άξζξν 5 θαη ε 

Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ θπιή θαη ηε θπιεηηθή πξνθαηάιεςε ζην άξζξν 5. 

Σν κφλν εξγαιείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηα εηδηθά 

δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ είλαη ε Γηαθήξπμε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε εζληθέο ή εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο. Σν 

θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο, ελψ επηρεηξεί λα εμαζθαιίζεη κία ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθά, δηαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα ηελ 

εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηνπ θξάηνπο ζην ζχλνιφ ηνπ. Οη 

αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζηε Γηαθήξπμε ηζρχνπλ γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο παξάιιεια κε ηα παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

πνπ θαηνρπξψλνληαη ζε άιιεο δηεζλείο πξάμεηο. ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηα θείκελα 

πνπ πεξηέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο είλαη ε 

χκβαζε Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ, ν Υάξηεο γηα ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο ή Μεηνλνηηθέο Γιψζζεο, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ην 

Έγγξαθν ηεο πλφδνπ ηεο Γηάζθεςεο ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ Αλζξψπηλε Γηάζηαζε 

ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε
1100

. 

Παξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, κεγάιν κέξνο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ππνζηεξίδεη 

φηη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ελ γέλεη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο αξθεί γηα ηελ εγγχεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κεηνλνηήησλ, σο εθ ηνχηνπ απνξξίπηεη ηελ αλάγθε γηα  

«εηδηθά δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο»
1101

. Χζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ κεηνλνηήησλ δελ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

αιιά ζεσξνχληαη σο εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 1 ηεο χκβαζεο Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ «Η πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο κεηνλφηεηεο απηέο 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη σο ηέηνηα ζπληζηά ηνκέα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο». πλεπψο, ηα εηδηθά 

δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο δελ είλαη «μέλα» ηνπ πιαηζίνπ 

                                                 
1100

 General UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Fact Sheet No. 18 

(Rev.1), Minority Rights, February 1998, No. 18 (Rev.1). 
1101

 Γηα παξάδεηγκα Raïkka J. (ed.), Do we Need Minority Rights? Conceptual Issues, Martinus Nijhoff 

Publishers, The Hague 1996. 
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πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αιιά εμππεξεηνχλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο 

ησλ κεηνλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νπζηαζηηθή ή πξαγκαηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ηζφηεηα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεηνλεθηηθή ηνπο ζέζε ζηελ 

θνηλσλία
1102

. Γειαδή, ηα εηδηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο 

κεηνλφηεηεο εμππεξεηνχλ ηελ ππνρξέσζε θάζε πινπξαιηζηηθήο θαη αιεζηλά 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο «φρη κφλν λα ζέβεηαη ηελ εζλνηηθή, πνιηηηζηηθή, γισζζηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα θάζε πξνζψπνπ πνπ αλήθεη ζε εζληθή κεηνλφηεηα, αιιά επίζεο 

λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέςνπλ λα εθθξάζεη, λα δηαηεξήζεη 

θαη λα αλαπηχμεη απηή ηελ ηαπηφηεηα»
1103

. 

Ζ αλσηέξσ δηαπίζησζε δελ εκπνδίδεη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ λα αληηκεησπίδεη λνκνινγηαθά ηα κεηνλνηηθά 

δηθαηψκαηα κέζα απφ ην νπζηαζηηθφ ηκήκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Γειαδή, ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ εξκελεχεη ηα εηδηθά δηθαηψκαηα ησλ 

αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, φρη σο κεηνλνηηθά, αιιά σο αλζξψπηλα
1104

. 

Δμάιινπ, ε πξνζηαζία ηε πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο επίζεο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αλ θαη κεξηθά αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, ε πξνζηαζία ηνπο 

ελέρεη ζεκαληηθέο πνιηηηζκηθέο επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπηηξνπή γηα ηα 

Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα
1105

, έρεη αλαγλσξίζεη 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή, ηελ πγεία θαη ηε 

ζηέγαζε. Μεηαμχ άιισλ, έρεη θξίλεη φηη ην δηθαίσκα ζηε ζηέγαζε ζπλεπάγεηαη φηη ε 

θαηαζθεπή ησλ ζπηηηψλ, ηα δνκηθά πιηθά θαη νη πνιηηηθέο ζηέγαζεο πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν ηελ έθθξαζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

πνιπκνξθίαο ηεο ζηέγαζεο
1106

. ζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, ε Δπηηξνπή 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη φιεο νη εγθαηαζηάζεηο, αγαζά θαη ππεξεζίεο πγείαο 

πξέπεη λα είλαη πνιηηηζκηθά θαηάιιειεο, δειαδή ζρεδηαζκέλεο κε ζεβαζκφ ζηνλ 

                                                 
1102

 Henrard K., φ.π., ζει. 14-19. 
1103

 χκβαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, 

πξννίκην. 
1104

 Υξηζηφπνπινο Γ.Κ., Η εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, Όςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, εηξά: Κέληξν Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ: εηξά Μειεηψλ  Τπεχζπλνο 

εηξάο: Σζηηζειίθεο Κ,, Υξηζηφπνπινο Γ,Κ., Κξηηηθή, Αζήλα 2002, ζει. 189. 
1105

 Ο αλεμάξηεηνο θνξέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πκθψλνπ γηα 

ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα. 
1106

 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 4, The right to adequate 

housing (Sixth session, 1991), U.N. Doc. E/1992/23, annex III at 114 (1991), παξ. 8. 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=55503
http://www.perizitito.gr/series.php?seriesid=8682
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=34645
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=55503
http://www.perizitito.gr/publishers.php?publisherid=547
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πνιηηηζκφ ησλ αηφκσλ, ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ ιαψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ
1107

. 

Αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα ζε επαξθή ηξνθή, ε Δπηηξνπή έρεη δειψζεη φηη νη 

παξερφκελεο εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πνιηηηζκηθά θαηάιιειεο θαη απνδεθηέο
1108

.  

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα παξέρνπλ έλα εζηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ηε δηαηήξεζε φρη κφλν ηεο πνιπκνξθίαο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, αιιά 

θαη ηελ πνιπκνξθία εληφο ησλ πνιηηηζκψλ. Δθηφο απφ ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα παξέρνπλ 

έλα πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο απφ αξλεηηθέο παξελέξγεηεο 

θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηα επηθαιεζζνχλ ή λα ηα εξκελεχζνπλ κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε άξλεζε ή παξαβίαζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα δηθαηνινγεζνχλ ηέηνηεο 

παξαβηάζεηο ζηε βάζε ηνπ πνιηηηζκνχ δελ έρεη θακία ηζρχ βάζεη ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ. Δληφο ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα πνιηηηζκηθά 

δηθαηψκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο. Ζ επξεία έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη φρη 

κφλν πνιηηηζηηθά πξντφληα, αιιά θαη πηπρέο φπσο ε δεκηνπξγία ελψζεσλ, ε γιψζζα, 

ε ζξεζθεία θαη ε εθπαίδεπζε, ζεκαίλεη φηη ε θαηεγνξία ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ σο κέξνο 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηάο ηνπο φπσο ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή, ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή, ηε ζηέγαζε θαη ηελ πγεία. Σα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αηνκηθή φζν θαη ηε ζπιινγηθή δηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη έρνπλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα. Χο εθ ηνχηνπ, ελζαξθψλνπλ ην 

αδηαίξεην, ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηε δηαζχλδεζε φισλ ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ
1109

. 

 

                                                 
1107

 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 14, The right to the 

highest attainable standard of health (Twenty-second session, 2000), U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000), 

παξ. 12. 
1108

 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 12, Right to adequate food 

(Twentieth session, 1999), U.N. Doc. E/C.12/1999/5 (1999), παξ. 7, 8 θαη 11. 
1109

 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, International Social 

Science Journal, 61, 2010, ζζ. 15–35, ζει. 20-32. 
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3.2.1.1. Πνιηηηζκηθόο ζρεηηθηζκόο ή νηθνπκεληζκόο ζηε ζεσξία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

 

Ζ ηδέα ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ αξραηφηεηα, κε ηηο ξίδεο ηνπο λα εληνπίδνληαη ζηελ εζηθή θχζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

φληνο ή ζην θπζηθφ λφκν. Ζ ξηδνζπαζηηθή αληίιεςε ηεο νηθνπκεληθφηεηαο, βαζίδεηαη 

ζηελ ππφζεζε φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη εγγελή ηνπ αλζξψπνπ θαη ε 

δπλακηθή ηνπο εμέιημε είλαη ακεηάβιεηε, σο εθ ηνχηνπ, αλήθνπλ ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο θαη εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ζε παλνκνηφηππν 

βαζκφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ηνπο. Ζ ππφζεζε φηη κία 

ζπγθεθξηκέλε αμία ή κία εζηθή θξίζε, είλαη θαζνιηθή, ζπλεπάγεηαη φηη ε ζεκαζία ηεο 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο, ρσξίο ζεκαληηθέο εμαηξέζεηο. 

Πξάγκαηη, ην raison d'etre ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο 

αλζξψπνπο λα πξαγκαηψζνπλ ηηο αλάγθεο ηηο νπνίεο εθιακβάλνπλ σο απαξαίηεηεο 

γηα ηε δσή ηνπο θαη νη αλάγθεο απηέο κεηαθξάδνληαη ζε αμίεο πνπ επηδηψθεη κία 

θνηλσλία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αληηιήςεηο ησλ αμηψλ απηψλ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο αθφκα θαη δηακεηξηθά αληίζεηεο ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ή 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ
1110

.   

Ζ ζεσξία ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ ππνζηεξίδεη φηη νη αλζξψπηλεο αμίεο 

δελ είλαη θαζνιηθέο αιιά πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα κε ην δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν
1111

. Χο πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο, είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί ε 

αξρή πσο θάζε πνιηηηζκφο ή έζλνο πξέπεη λα θξίλεηαη κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ αμίεο θαη 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη φρη βάζεη ησλ αμηψλ ή ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ελφο 

άιινπ πνιηηηζκνχ ή έζλνπο. Δίλαη νπζηαζηηθά κία κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζην 

δήηεκα ηεο θχζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ αμηψλ ζε έλα πνιηηηζκφ
1112

. Οη ππνζηεξηθηέο 

ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ ππνζηεξίδνπλ φηη δελ πθίζηαηαη εζηθή 

θξίζε κε θαζνιηθή ηζρχ. ην πιαίζην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε ελ ιφγσ 

                                                 
1110

 Lenzerini F., The Culturalization of Human Rights Law, Oxford University Press, Oxford 2014, 

ζει. 1-4. 
1111

 Βι. αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ ζηελ 

θνηλσληνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή ζθέςε εηο Zechenter Δ.Μ., In the Name of Culture: Cultural 

Relativism and the Abuse of the Individual, Journal of Anthropological Research, Vol. 53, No. 3, 

1997, ζζ. 319-347, ζει. 323-329, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.class.uh.edu/faculty/tsommers/moral%20diversity/cultural%20relativism%20abuse%20of

%20individual.pdf 
1112

 Παξαξάο Π.Η., πληαγκαηηθφο πνιηηηζκφο θαη δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, Αλη. άθθνπιαο: Αζήλα-

Κνκνηελή 2011. 
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ππνζηήξημε ηζνδπλακεί κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη ηνπηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, 

θαζνξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ έθηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε κία 

δεδνκέλε θνηλσλία
1113

. Ζ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ ζην 

πιαίζην πξνζηαζίαο, πξνψζεζεο, εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ζπλεπάγεηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο, εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο. 

Γειαδή, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη πνιηηηζκηθά 

ζρεηηθά θαη φρη θαζνιηθά
1114

. Οη βαζηθέο αλζξψπηλεο αμίεο είλαη απεξηφξηζηα 

πνιιαπιέο, θαη κπνξεί λα είλαη αιιεινζπγθξνπφκελεο θαη αζχκκεηξεο, επηηξέπνληαο 

ζηα ειεχζεξα ππνθείκελα λα επηιέγνπλ δηαθνξεηηθέο αμηαθέο θαηεπζχλζεηο
1115

. Τπφ 

ην πξίζκα απηφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξνζδηνξίδνληαη, είηε σο απνθιεηζηηθφ 

πξντφλ ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, ή σο γεληθέο αμίεο πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα
1116

. Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ 

εληνπίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο αλάκεζα ζην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην ησλ ΖΠΑ θαη ησλ θξαηψλ ηεο 

Δπξψπεο απνηειεί ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζρεηηθνπνηεκέλεο εθαξκνγήο ησλ 

νηθνπκεληθψλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
1117

.  

Τπφ ηελ πην αθξαία εθδνρή ηνπ, ν πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη κία επηθίλδπλε απεηιή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ 

θαη ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Αλ ε ζπκκφξθσζε ηνπ θξάηνπο κε ηα 

δηεζλή πξφηππα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε, ηφηε 

ε αδηαθνξία, ε θαηάρξεζε θαη ε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη λνκηκνπνηεκέλε θαη ε πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 
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δηθαησκάησλ ζα ππφθεηληαη κφλν ζηελ θξαηηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα, θαη φρη ζηηο 

δηεζλείο λνκηθέο επηηαγέο
1118

.  

Ζ καδηθή κεηαλάζηεπζε ζηε δπηηθή Δπξψπε έθεξε ζην πξνζθήλην ηνπ 

αθαδεκαηθνχ ελδηαθέξνληνο λέεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: αλαδχζεθαλ εξσηήκαηα γηα ην αλ ζα πξέπεη νη κεηαλάζηεο 

λα αλαγθαζηνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηηο δπηηθέο λφξκεο θαη αμίεο ή εάλ νη επηηαγέο ηεο 

πνιππνιηηζκηθφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα εηζάγνπλ θάπνηεο εμαηξέζεηο, κε ζπλέπεηα ηα 

δηθαζηήξηα λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαηά ηηο εθηηκήζεηο 

ηνπο
1119

. 

πσο θαη νη πεξηζζφηεξνη ηνκείο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ην δηεζλέο δίθαην 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί έλα ζχγρξνλν επίηεπγκα, ην νπνίν είλαη λέν γηα 

φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δπλακηθέο, 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα λα επηηχρεη θαη λα 

πξνσζήζεη έλα θνηλφ πξφηππν θαη ζχζηεκα δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Ζ επειημία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλαθνξηθά κε 

ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο δηεπθνιχλεηαη κε ηελ θαζηέξσζε ειάρηζησλ πξνηχπσλ 

θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ. ην πιαίζην απηφ, ηα θξάηε 

έρνπλ ην κέγηζην πεξηζψξην πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ρσξίο λα ηίζεληαη ζε 

θίλδπλν ηα ειάρηζηα πξφηππα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απηή ε άπνςε 

αληαλαθιάηαη θαη ζηε Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο, πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε σο «θνηλφ πξφηππν» γηα φινπο. Ζ 

Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο εγθξίζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1993 απφ ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζηελ Απζηξία, εληζρχεη ηελ 

νηθνπκεληθφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δειψλνληαο φηη «φια ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα είλαη νηθνπκεληθά, αδηαίξεηα θαη αιιειέλδεηα». Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ 

σο ζχλνιν, ίζεο αμίαο πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο αλαθέξεη 

ζηελ πξψηε παξάγξαθν, φηη «ν νηθνπκεληθφο ραξαθηήξαο» φισλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ είλαη «πέξα απφ θάζε ακθηζβήηεζε». 

Ζ Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο πξνβιέπεη ξεηψο φηη ε πξνψζεζε θαη ε πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ πνιηηηζκφ, δειψλνληαο φηη 
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«ε ζεκαζία ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ δηαθφξσλ 

ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ππνβάζξσλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε»
1120

. 

Δλψ απφ ηε κηα πιεπξά, ε Γηαθήξπμε ιακβάλεη κία ζαθή ζέζε ππέξ ηεο 

νηθνπκεληθφηεηαο, απφ ηελ άιιε πιεπξά αλαγλσξίδεη έλα πηζαλφ ξφιν ησλ εζληθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ δηαθφξσλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ πιαηζίσλ. Γειαδή, ε Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη 

κηα πνιηηηζκηθά επαίζζεηε θαζνιηθφηεηα
1121

. Σαπηφρξνλα πξνβάιιεηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία ν ξφινο ησλ επηθπιάμεσλ ησλ θξαηψλ ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ σο εξγαιείν δηαηήξεζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πινπξαιηζκνχ
1122

. 

Ζ επειημία θαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο εξκελείαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο 

ηνπο θαίλεηαη λα γίλεηαη απνδεθηή θαη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 56 πεξί ηεο εδαθηθήο 

εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο πνπ αλαθέξεη φηη νη ζε νξηζκέλα εδάθε νη δηαηάμεηο 

πκβάζεσο ζα εθαξκφδνληαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. Δπηπιένλ, 

αλαγλσξίδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο λνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο θάζε θξάηνπο, 

ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη εηζαγάγεη ζηε 

λνκνινγία ηνπ ην «ζεψξεκα ηνπ πεξηζσξίνπ εθηίκεζεο» ησλ θξαηψλ κειψλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, θαζψο ζα ήηαλ δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ εληαία επξσπατθά 

πξφηππα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
1123

. πλεπψο, ε χκβαζε αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

ειάρηζην θνηλφ παξαλνκαζηή ελψ ε δηαδηθαζία γηα ηελ πινπνίεζε ελφο «εληαίνπ 

πξνηχπνπ» ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πξέπεη λα είλαη βαζκηαία, δηφηη ην ζχλνιν 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηεξίδεηαη ζηα εχζξαπζηα ζεκέιηα ηεο ζπλαίλεζεο ησλ 

θξαηψλ. Σν πεξηζψξην εθηηκήζεσο δίλεη ηελ επειημία πνπ απαηηείηαη γηα λα 

απνθεπρζνχλ νη επηδήκηεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ησλ θξαηψλ 
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θαη επηηξέπεη ζην Γηθαζηήξην λα εμηζνξξνπήζεη ηελ θπξηαξρία ησλ θξαηψλ κειψλ κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε
1124

. Οκνίσο, ην Γηθαζηήξην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαγλσξίδεη ηελ ζρεηηθφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θξίλνληαο φηη «Καίηνη κέηξα 

πεξηνξηζηηθά ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ γηα 

ιφγνπο δεκνζίαο ηάμεσο παξά κφλνλ εθφζνλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ απνζθνπνχλ λα δηαζθαιίζνπλ θαη κφλν ζην κέηξν πνπ νη ζθνπνί 

απηνί δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθά κέηξα, εληνχηνηο δελ 

απαηηείηαη, ζρεηηθψο, ην πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επέβαιαλ νη αξρέο θξάηνπο κέινπο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε κηα αληίιεςε ηελ νπνία λα ζπκκεξίδνληαη φια ηα θξάηε κέιε, φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζεκηηνχ ζπκθέξνληνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ απνθιείεηαη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε 

αλαινγηθφηεηα δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζρεηηθψο, εθ ηνπ ιφγνπ φηη έλα κφλν 

θξάηνο κέινο επέιεμε ζχζηεκα πξνζηαζίαο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ πηνζέηεζε έλα 

άιιν θξάηνο κέινο»
1125

.  

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ζηελ επξσπατθή δεκφζηα ηάμε πηνζεηείηαη 

κία πξνζέγγηζε «κεηξηνπαζνχο πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ» (moderate cultural 

relativism) πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη νη πεξηθεξεηαθέο θαη νη ηνπηθέο 

παξαιιαγέο ησλ πξνηχπσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη απνδεθηέο, αιιά, ηελ 

ίδηα ζηηγκή, δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλα βαζηθφ ππξήλα ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ, ηα νπνία είλαη θαζνιηθά
1126

 θαη αληηπξνζσπεχνπλ κία ζθιεξά 

θεξδηζκέλε ζπλαίλεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, θαη φρη ην πνιηηηζηηθφ ηκπεξηαιηζκφ 

θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή έλα ζχλνιν παξαδφζεσλ
1127

.  

Ζ νηθνπκεληθφηεηα ησλ πξνηχπσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, είλαη 

δπλαηφλ λα ππνζηεξηρζεί αθφκα θαη αλ γίλεη δεθηφ φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ 

είλαη ζεκειησκέλα ζε έλα κνλαδηθφ θαη ζηαηηθφ θηινζνθηθφ ζεκέιην, αιιά ζηε 

ζχγθιηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, ηα νπνία έρνπλ 

ηειηθά ζπγρσλεπζεί ζε κία θνηλή αληίιεςε ησλ βαζηθψλ αμηψλ πνπ ζεσξνχληαη 
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ζεκειηψδε γηα ηελ αλζξσπφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο
1128

. Ζ νηθνπκεληθφηεηα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή, εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλε 

θιεξνλνκηά ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, σο κία δηαδηθαζία ηαρείαο θαηεχζπλζεο, πνπ 

δηαξθεί θάπνηεο δεθαεηίεο αληί αηψλσλ, αλαδηαηχπσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ θαη αμηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηά κήθνο ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ, θάησ απφ 

έλα ζχλζεην πιέγκα ζπγθξνχζεσλ, πηέζεσλ, εζσηεξηθήο δπλακηθήο, ζπκβηβαζκψλ 

θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Χζηφζν, ην «αληίηηκν» πνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί, αθφκα θαη ζηελ Δπξψπε, είλαη ε μαθληθή αχμεζε ελφο αηζζήκαηνο 

«απνθνπιηνπξνπνίεζεο», κε θίλδπλν ηελ αλάδεηζε κίαο ιατθηζηηθήο αλαδήηεζεο 

ηαπηφηεηαο, ε νπνία απνηειεί ξεηή απφξξηςε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

νηθνπκεληθφηεηαο
1129

.  

 

3.2.1.2. Καηάρξεζε πνιηηηζκηθνύ ζρεηηθηζκνύ θαη θαηάρξεζε αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

 

Οη επηθξηηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ ππνζηεξίδνπλ φηη 

βαζίδεηαη ζε κία ζηαηηθή αληίιεςε ηεο θνπιηνχξαο αγλνψληαο ηελ εμειηθηηθή ηεο 

δηάζηαζε κε απνηέιεζκα λα «λνκηκνπνηεί» δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο έζηκα κε 

δπηηθψλ πνιηηηζκψλ, ελψ παξάιιεια πεξηζσξηνπνηεί ηηο κε επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο 

εληφο κίαο θνπιηνχξαο, ππεξζεκαηίδνληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ νκάδσλ θαη αγλνψληαο 

ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα.  Χζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πην πξνβιεκαηηθή πηπρή 

ηνπ πνιηηηθνχ ζρεηηθηζκνχ, αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηε πξνζηαζία 

ηνπ αλζξψπνπ. Τπνζηεξίδνληαο ηελ ζεσξία ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ ηείλνπλ λα 

αγλννχλ ην γεγνλφο πσο αξθεηέο θνηλσλίεο πεξηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα κέιε 

ηνπο
1130

. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζπδχγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηζιακηθνχ γάκνπ θαη νη άληζεο ζπλζήθεο ππφ ηηο 

νπνίεο θαζέλαο απφ απηνχο κπνξεί λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία έθδνζεο δηαδπγίνπ 

έξρεηαη ζε θξαπγαιέα αληίζεζε κε ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ
1131

. 
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 Lenzerini F., φ.π., ζει. 29. 
1129

 Roy O., Annicchino P., φ.π., ζει. 24-25. 
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 Zechenter Δ.Μ., φ.π., ζει. 327-328 θαη 337. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα βάλαπζεο θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ απνηεινχλ θαη νη επνλνκαδφκελεο «επηβιαβείο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο» 

(harmful traditional practices), νη νπνίεο ζπληζηνχλ έλα θαηλφκελν κε παγθφζκηεο 

δηαζηάζεηο θαη αληηπξνζσπεχνπλ
 

κία νπηζζνδξφκεζε ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, ε νπνία έγθεηηαη ζηηο πξνζπάζεηεο δηαθφξσλ νκάδσλ πίεζεο γηα ηελ 

ππεξίζρπζε ησλ ελ ιφγσ παξαδφζεσλ, εζψλ θαη εζίκσλ ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ
1132

. Ζ ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία απνξξέεη απφ κία «ζηξεβιή» 

αληίιεςε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ θαηά ηελ νπνία νη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο 

θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ εθιακβάλνληαη σο πιήξσο εμαξηψκελα απφ ην 

εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ πιαίζην, παξαγλσξίδνληαο θαηαθαλψο ηελ 

απνιπηφηεηα ηεο αξρήο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, ηεο πξνζσπηθήο 

απηνλνκίαο θαη απηνπξνζδηνξηζκνχ ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπληζηά φρη κφλν 

παξαβίαζε ζεκειησδψλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο 

αλζξψπηλεο ππφζηαζεο.  

Ζ νηθνπκεληθφηεηα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

θαη ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ ηνπ επξσπατθνχ ζπληαγκαηηθνχ πνιηηηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο κίαο θνπιηνχξαο λα δηαηεξήζεη ηνπο δηθνχο ηεο εζηθνχο θψδηθεο θαη 

θαλφλεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ απζαίξεηεο, θαηαρηεηηθέο θαη βίαηεο 

πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, έζηκα θαη πεπνηζήζεηο
1133

. Ζ ελ ιφγσ δηαπίζησζε πξνζζέηεη 

λέεο δηαζηάζεηο ζηελ έλλνηα ηεο θαηάρξεζεο ησλ δηθαησκάησλ, εηδηθά ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο.  

Ζ έλλνηα ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαηάρξεζεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, 

ππνζηεξίδεηαη φηη απνηειεί «κεηαθνξά» απφ ηελ αληίζηνηρε έλλνηα ηνπ αζηηθνχ θαη 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ
1134

. Ζ ηδέα ηεο ξήηξαο θαηάρξεζεο ζην δηεζλέο δίθαην γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εληνπίδεηαη ρξνληθά ιίγν κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην 

                                                                                                                                            
Σζάηζνπ, Σν Γεκφζην Γίθαην ζε εμέιημε – χκκεηθηα πξνο ηηκήλ ηνπ Καζεγεηνχ Πέηξνπ Ι. Παξαξά, 

Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2012, ζει. 699-724, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://law-

constitution.web.auth.gr/lina/files/28.-

2010_Papadopoulou.Lina_saria.stin_.ellada_tim.tomos_.Parara.pdf 
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Αλζξψπνπ, Δγθιεκαηνινγία 1/2011, ζζ. 160-165, ζει. 161. Βι. θαη Barry B., Culture and Equality, an 

Egalitarian Critique of Multiculturalism, , Harvard University Press, Cambridge, MA 2001, ζει. 252-

291. 
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 Zechenter Δ.Μ., φ.π., ζει. 342. 
1134

 Byers Μ., Abuse of Rights: Αn Οld Principle, a New Age, 47 McGill Law Journal, 2002, ζζ. 390-

431, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
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Πφιεκν. Οη βαζηθνί λφκνη νξηζκέλσλ δπηηθψλ επξσπατθψλ θξαηψλ πνπ είραλ 

αληηκεησπίζεη δξακαηηθά ην λαδηζκφ θαη ην θαζηζκφ εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ερζξψλ ηεο δεκνθξαηίαο
1135

.  Γηα παξάδεηγκα, ην άξζξν 18 

ηνπ Θεκειηψδνπο Νφκνπ ηεο Γεξκαλίαο ηνπ 1949, ηνπ Νφκνπ ηεο  Βφλλεο, πνπ 

απνηέιεζε ηελ πεγή γηα ηελ εηζαγσγή παξφκνησλ ξεηξψλ ζηα δηεζλή θείκελα 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, πξνέβιεπε φηη φπνηνο θαηαρξάηαη ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο, ηδίσο ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, ηελ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ 

ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη, ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ην απφξξεην ησλ 

επηζηνιψλ θαη ηεο ηαρπδξνκηθήο θαη ηειεπηθνηλσληαθήο αληαπνθξίζεσο, ηελ 

ηδηνθηεζία, ή ην δηθαίσκα αζχινπ γηα λα αγσληζζεί ελαληίνλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο, πθίζηαηαη έθπησζε απφ ηα ζεκειηψδε απηά δηθαηψκαηά ηνπ, ε έθηαζε 

ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην
1136

. 

 Ζ αξρή απηή πεξηιήθζεθε ζην άξζξν 30 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 1948 θαη ζην άξζξν 5 ησλ Γηεζλψλ πκθψλσλ γηα ηα 

αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ 1966. Σν άξζξν 30 ηεο Γηαθήξπμεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

ΟΖΔ απνηέιεζε ηελ άκεζε έκπλεπζε γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 17 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Οπδεκία 

δηάηαμηο ηεο παξoχζεο πκβάζεσο δχvαηαη vα εξκεvεπζή σο επαγoκέvε δη‘ έv Κξάηoο, 

κίαv oκάδα ή έv άηoκov oηovδήπoηε δηθαίσκα φπσο επηδoζή εηο δξαζηεξηφηεηα ή 

εθηειέζε πξάμεηο ζθoπoχζαο εηο ηεv θαηαζηξoθήv ησv δηθαησκάησv ή ειεπζεξηψv, ησv 

αvαγvσξηζζέvησv εv ηε παξoχζε πκβάζεη, ή εηο πεξηoξηζκoχο ησv δηθαησκάησv θαη 

ειεπζεξηψv ηoχησv κεγαιπηέξσv ησv πξoβιεπoκέvσv εv ηε ξεζείζε πκβάζεη». 

Αληίζηνηρα κε ην άξζξν 17 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνβιέπεη ζην άξζξν 

54 φηη «Κακία απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Υάξηε δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο 

ζπλεπαγφκελε δηθαίσκα επίδνζεο ζε δξαζηεξηφηεηα ή εθηέιεζεο πξάμεο πνπ απνζθνπεί 

ζηελ θαηάιπζε ησλ δηθαησκάησλ ή ειεπζεξηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ παξφληα 

                                                 
1135
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Υάξηε ή ζε πεξηνξηζκνχο ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ επξχηεξνπο απφ ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ζε απηφλ»
 1137

. 

 πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην άξζξν 17 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ην άξζξν 54 ηνπ Υάξηε δελ έρνπλ αλεμάξηεην 

ραξαθηήξα αιιά ε παξαβίαζή ηνπο ζπλδέεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα θαη 

ειεπζεξίεο πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ ηε χκβαζε θαη ηνλ Υάξηε. ηφρνο ηνπο είλαη 

λα απνηξέςνπλ άηνκα ή ζπιινγηθφηεηεο απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

χκβαζεο θαη ηνπ Υάξηε, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ. 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 17 ήηαλ λα δνζνχλ ζηε 

δεκνθξαηία ηα λνκηθά φπια ψζηε λα απνηξέςεη ηελ επαλάιεςε ηεο ηζηνξίαο, ηδίσο 

ηηο αγξηφηεηεο πνπ δηαπξάρζεθαλ ζην παξειζφλ απφ νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα  

εζληθνζνζηαιηζηηθήο, θαζηζηηθήο ή θνκκνπληζηηθήο έκπλεπζεο
1138

. Απηή ε αξρηθή 

έκπλεπζε αληαλαθιάηαη ζαθψο ζε κία πξψηκε απφθαζε ηεο πξψελ Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηεο πξψηεο απφθαζεο πνπ επηβιήζεθε 

ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 17. πγθεθξηκέλα, ζηελ ππφζεζε Kommunistische Partei 

Deutschlands v Germany (ππφζεζε KPD), πνπ αθνξνχζε ηελ απαγφξεπζε ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, ε 

Δπηηξνπή ζηεξηδφκελε ζην γεγνλφο φηη ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηθέο ηνπ δειψζεηο, δηαθήξπμε ην ζηφρν ηεο πξνιεηαξηαθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο 

δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ζεψξεζε φηη ε απαγφξεπζε ηνπ θφκκαηνο δελ 

αληηβαίλεη ηε χκβαζε. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ην άξζξν 17 ζηνρεχεη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηε χκβαζε δηαζθαιίδνληαο ηελ 

ειεχζεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο ξήηξαο 

εκπφδηζε ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα απφ ηελ επίθιεζε ησλ άξζξσλ ηεο χκβαζεο πνπ 

εγγπψληαη ηελ ειεπζεξία ηεο γλψκεο, ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη
1139

. Σα 

φξγαλα ηνπ ηξαζβνχξγνπ, εθάξκνδαλ ηε ξήηξα θαηάρξεζεο φηαλ έξρνληαλ 

αληηκέησπα κε νινθιεξσηηθέο ζεσξίεο, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο ππνζηήξημεο ή 
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πξνζπάζεηαο αλαβίσζεο ησλ εζληθνζνζηαιηζηηθψλ θηλεκάησλ
1140

, ή ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ πνιηηηθνί νξγαληζκνί εθηεινχζαλ δξαζηεξηφηεηεο εκπλεπζκέλεο απφ ηηο 

εζληθνζνζηαιηζηηθέο ηδέεο. Έηζη, θξίζεθε φηη ε απαγφξεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ έθθξαζε εζληθνζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ είλαη λφκηκε θαη, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ πνπ δηακφξθσζε ην άκεζν ππφβαζξφ ηεο ίδηαο ηεο 

χκβαζεο, κπνξεί δηθαηνινγεζεί σο αλαγθαία ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία, πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο
1141

.  

Δθηνο απφ ηε ζχλδεζε ηεο ξήηξαο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαηάρξεζεο 

δηθαηψκαηνο κε ηνλ νινθιεξσηηζκφ, ζε κεηαγελέζηεξεο ππνζέζεηο θαίλεηαη λα 

δηεπξχλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη αληίζεηε κε ην 

θείκελν θαη ην πλεχκα ηεο χκβαζεο. ε κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο ην Γηθαζηήξην 

ππελζχκηζε επαλεηιεκκέλα ηε «γεληθή ρξήζε» ηεο ξήηξαο θαηάρξεζεο ζε ππνζέζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ππνθίλεζε θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, αληηζεκηηηζκνχ, θαη ηζηνξηθνχ 

ξεβηδηνληζκνχ θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο άξλεζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο
1142

. Σν άξζξν 17 

θαιχπηεη νπζηαζηηθά ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία, εάλ γίλεη επίθιεζε, ζα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα άληιεζεο απφ απηά ηνπ δηθαηψκαηνο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηάιπζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ειεπζεξηψλ πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε
1143

. Δπηπιένλ, ζηελ ππφζεζε Lehideux and 

Isorni v France, ην Γηθαζηήξην αλαθέξζεθε ζηελ χπαξμε κίαο θαηεγνξίαο ζαθψο 

θαζνξηζκέλσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ην Οινθαχησκα, ηνπ νπνίνπ ε άξλεζε ή ε 

αλαζεψξεζε ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 10, ζχκθσλα κε  

ην άξζξν 17. ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε ην Γηθαζηήξην θαίλεηαη λα δηεπξχλεη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 17 θαη λα ζέηεη θαη ηα θξηηήξηα εθαξκνγήο ηνπ. ηε ζχκθσλε 

γλψκε ν Γηθαζηήο Jambrek εμήγεζε φηη
 
 πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην 

άξζξν 17, ν ζθνπφο ησλ παξάλνκσλ ελεξγεηψλ πξέπεη λα είλαη ε εμάπισζε ηεο βίαο ή 

κίζνπο, ε εθαξκνγή παξάλνκσλ ή αληηδεκνθξαηηθψλ κεζφδσλ, ε ελζάξξπλζε ηεο 

ρξήζεο βίαο, ε ππνλφκεπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαη πινπξαιηζηηθνχ πνιηηηθνχ 
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1141

 B.H., M.W., H.P. and G.K. vs Austria, Application No. 12774/87, 12 October 1989. Hannes C., 

Voorhoof D., φ.π., ζει. 58-59. 
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 Γηα παξάδεηγκα, X. vs Federal Republic of Germany, Application No. 9235/81, 16 July 1982,  F.P. 

vs Germany, Application No. 19459/92, 29 March 1993 θαη Otto E.F.A. Remer vs Germany, 

Application No. 25096/94, 6 September 1995. Hannes C., Voorhoof D., φ.π., ζει. 60. 
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ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, ή ε επηδίσμε ξαηζηζηηθψλ ζηφρσλ ή ζηφρσλ πνπ είλαη πηζαλφ 

λα θαηαζηξέςνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ άιισλ
1144

.  

Σν Γηθαζηήξην, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θάλεθε πξφζπκν λα δηεπξχλεη 

πεξηζζφηεξν ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο θαηάρξεζεο. Ζ ππφζεζε Norwood v the 

United Kingdom, αθνξνχζε κέινο ηνπ Βξεηαληθνχ Δζληθνχ Κφκκαηνο (BNP) πνπ 

είρε εκθαλίζεη ζην παξάζπξν ηνπ δηακεξίζκαηφο ηνπ κία κεγάιε αθίζα πνπ 

απεηθφληδε ηνπο θιεγφκελνπο Γίδπκνπο Πχξγνπο  θαη ηελ επηγξαθή «έμσ ην Ηζιάκ 

απφ ηε Βξεηαλία - Πξνζηαηέςηε ηνλ βξεηαληθφ ιαφ» θαζψο θαη κία εκηζέιελν κε ην 

ζεκάδη απαγφξεπζεο. Σν Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη νη ιέμεηο θαη νη εηθφλεο ζηελ 

αθίζα απνηεινχλ δεκφζηαο έθθξαζεο επίζεζε ζε φινπο ηνπο κνπζνπικάλνπο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη σο εθ ηνχηνπ, έθξηλε, φηη ε  ζθνδξή επίζεζε ελαληίνλ κίαο 

ζξεζθεπηηθήο νκάδαο, πνπ ζπλδέεη ηελ νκάδα σο ζχλνιν κε κία ζνβαξή 

ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, είλαη αζχκβαηε κε ηηο αμίεο πνπ δηαθεξχζζνληαη θαη 

δηαζθαιίδνληαη απφ ηε χκβαζε, ηδίσο ηεο αλνρήο, ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη ηεο 

κε δηάθξηζεο
1145

. 

Ζ λνκνινγία ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο εκθαλίδεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 17 απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ην νπνίν έρεη εληνπίζεη δηάθνξεο κνξθέο έθθξαζεο  

νη νπνίεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξνζβιεηηθέο θαη ζε αληίζεηε κε ηε χκβαζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθθξάζεσλ ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο, ηνπ 

αληηζεκηηηζκνχ, επηζεηηθνχ εζληθηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο  κεηνλνηήησλ 

θαη ησλ κεηαλαζηψλ
1146

. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη κπνξεί λα γίλεη θαηάρξεζε κε 

ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα 

ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο,  ηελ ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο 

θαη ζξεζθείαο, ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα γηα 

ειεχζεξεο εθινγέο. Γηθαηψκαηα πνπ δελ επηδέρνληαη θαηάρξεζεο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ζηε δσή, ε απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ, ε απαγφξεπζε 

ηεο δνπιείαο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ην δηθαίσκα θακίαο πνηλήο ρσξίο λφκν, 
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θαζψο θαη νη δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο πνπ θαηνρπξψλνληαη κε ηα άξζξα 5 θαη 6 ηεο 

χκβαζεο
1147

. 

πκπεξαίλεηαη φηη, ε ξήηξα ηεο θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο απνηειεί έλα αθφκα 

«εξγαιείν» πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο απφ επηζέζεηο 

ελαληίνλ ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη εκπέδσζεο ηεο αλνρήο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο ίζεο αμηνπξέπεηαο φισλ ησλ αλζξψπσλ πνπ απνηεινχλ ηα ζεκέιηα κίαο 

δεκνθξαηηθήο θαη πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο
1148

. Σαπηφρξνλα, απνηξέπεη θαη ηελ 

ππέξκεηξε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αλεθηά απφ ηελ έλλνκε ηάμε ή 

ηνλ ζπληαγκαηηθφ πνιηηηζκφ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Hizb Ut-Tahrir v. 

Germany, πνπ αθνξνχζε ηελ απαγφξεπζε απφ ηηο Γεξκαληθέο αξρέο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κίαο ηζιακηθήο έλσζεο ε νπνία ππνζηήξηδε ηελ αλαηξνπή ησλ κε 

ηζιακηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο Ηζιακηθνχ ραιηθάηνπ, ην 

Γηθαζηήξην, θαηά πιεηνςεθία, θήξπμε ηελ πξνζθπγή απαξάδεθηε ππνζηεξίδνληαο 

φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ήηαλ αδχλαην λα πξνέξρνληαη απφ ηε  

χκβαζε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία δξαζηεξηφηεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ 

θαηαζηξνθή νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ νξίδνληαη ζηε 

χκβαζε. Ο ζχιινγνο ζπλεπψο δελ ζα κπνξνχζε, λα ζηεξίδεηαη ζην άξζξν 11 γηα λα 

δηακαξηπξεζεί γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ  δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
1149

. Δπηπιένλ, ζηελ 

ππφζεζε Kokkinakis v. Greece ην Γηθαζηήξην δηαρσξίδνληαο ηηο έλλνηεο ηεο 

ρξηζηηαληθήο καξηπξίαο θαη ηνπ αλάξκνζηνπ πξνζειπηηζκνχ έθξηλε φηη ν αλάξκνζηνο 

πξνζειπηηζκφο απνηειεί παξαθζνξά ή παξακφξθσζε ηεο νκνινγίαο ρξηζηηαληθήο 

πίζηεο θαζψο κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ πιηθά ή 

θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέσλ κειψλ γηα ηελ Δθθιεζία ή 

ηελ άζθεζε αλάξκνζηεο πίεζεο ζηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ή έρνπλ 

αλάγθε, αθφκε θαη ηε ρξήζε βίαο ή πιχζεο εγθεθάινπ, ζπλεπψο δελ είλαη ζπκβαηφο 

κε ην ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο ησλ 

άιισλ
1150

. Γειαδή, ην Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε, ρσξίο λα επηθαιεζηεί ην άξζξν 17, ηε 

δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο γηα 

ζθνπνχο μέλνπο πξνο εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξεζρέζε ην δηθαίσκα. 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17 είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο, ελψ δελ παξαηεξείηαη 

ζπζηεκαηηθφηεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ
1151

. Δηδηθφηεξα, ην Γηθαζηήξην 

θαίλεηαη λα πηνζεηεί δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην άξζξν 17, θπξίσο αλαθνξηθά 

κε ηε ζρέζε ηνπ κε ην άξζξν 10. Γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην 

άξζξν 17 θαίλεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 10
1152

 ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, εμεηάδεηαη εάλ είλαη δπλαηφλ λα  

ελεξγνπνηήζεη ην άξζξν 17 ηνλ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 10, πνπ θαίλεηαη λα είλαη ε νξζφηεξε πξνζέγγηζε
1153

. 

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο είρε ηελ επθαηξία λα ηνλίζεη ηελ απαγφξεπζε ηεο θαηαρξεζηηθήο επίθιεζεο 

ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Έθξηλε φηη ηα άηνκα δελ δχλαληαη θαηαρξεζηηθψο ή δνιίσο 

λα επσθειεζνχλ απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φηη ην 

ελσζηαθφ δίθαην δελ εκπνδίδεη ηα εζληθά δηθαζηήξηα λα εθαξκφζνπλ δηάηαμε ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εθηηκήζνπλ αλ έλα δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 

δηάηαμε ηνπ δηθαίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο αζθείηαη θαηαρξεζηηθά.
1154

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ξήηξα θαηάρξεζεο, κία αξρή ζπληαγκαηηθνχ ραξαθηήξα 

κε δηεζλή αλαγλψξηζε, απνηξέπεη ηελ θαη‘ αξρήλ «λνκφηππε» άζθεζε ελφο 

δηθαηψκαηνο, ν θνξέαο ηνπ νπνίνπ πξνβαίλεη ζε ππεξβνιηθή ζπκπεξηθνξά κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζηξαηεγεί ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο αιιά θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηξίησλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε κίαο αλαγθαίαο 

ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηηο εθηξνπέο απφ ηνλ επξσπατθφ ζπληαγκαηηθφ 

πνιηηηζκφ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηξεβιή ή αθξαία ζεψξεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

ζρεηηθηζκνχ, φπσο είλαη ν ζξεζθεπηηθφο θνληακεληαιηζκφο θαη ε εθαξκνγή 
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πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαηξνχλ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε. Υσξίο λα επηβάιεη 

πεξηνξηζκνχο ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, θαζψο ην πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο δελ 

ζπξξηθλψλεηαη ή ζίγεηαη, εηζαγάγεη ηελ απαγφξεπζε ηεο ππέξβαζεο θαη ηεο 

ππεξβνιήο θαζηζηψληαο ηελ ππέξκεηξε πξάμε κε αλεθηή απφ ηελ έλλνκε ηάμε.  

 

3.2.2. Σν δηθαίσκα ηεο απόιαπζεο ηνπ πνιηηηζκνύ 

 

Σν άξζξν 27 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειεί ηελ πεγή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

απφιαπζεο ηνπ πνιηηηζκνχησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο,  έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν εθηεηακέλσλ αλαιχζεσλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν, ηα ππνθείκελα 

πξνζηαζίαο ηνπ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ.  

Οη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζέζε ηεο κεηνλνηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο 

θαηαηάζζνληαη κε ηππηθά θξηηήξηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Πξψηνλ, εθείλνη πνπ 

δηαηππψλνληαη απφ πνιπκεξείο ζπκβάζεηο, νηθνπκεληθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ 

ραξαθηήξα. Σα λνκηθά απηά θείκελα ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Γεχηεξνλ, πνιπκεξείο ή δηκεξείο ζπκβάζεηο κεηαμχ 

θξαηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην έδαθφο ηνπο θαη ηεο γισζζηθήο ηνπο ηδηαηηεξφηεηαο. Κχξην 

παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ζπλζήθεο πξνζηαζίαο κεηνλνηήησλ πνπ ζπλάθζεθαλ θαηά 

ηνλ Μεζνπφιεκν ππφ ηελ αηγίδα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

πλζήθε ηεο Λνδάλεο. Σξίηνλ, νη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηηο εζληθέο 

λνκνζεζίεο, δειαδή απφ ηα ζπληάγκαηα, λφκνπο, δηαηάγκαηα θαη ηελ εξκελεία θαη 

εθαξκνγή πνπ ηνπο δίλνπλ ηα εζληθά δηθαζηήξηα, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο 

ηνπο απφ ηε δηνίθεζε. ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη θαη πάιη φζεο απφ ηηο 

δηαηάμεηο δηεζλψλ δεζκεπηηθψλ θεηκέλσλ έρνπλ λνκφηππα εηζαρζεί ζηελ εζσηεξηθή 

έλλνκε ηάμε. Θα πξέπεη θπζηθά λα αλαθεξζνχλ ηα κε δεζκεπηηθά θείκελα δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ
1155

. Σα ζεκαληηθφηεξα κε δεζκεπηηθά θείκελα είλαη α) ην Καηαιεθηηθφ 

θείκελν ηεο Κνπεγράγεο ηνπ 1990 ηεο Γηάζθεςεο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε 

πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε, ην νπνίν γηα πξψηε θνξά παξαζέηεη θαηάινγν ησλ 
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ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ απέλαληη ζηε κεηνλνηηθή εηεξφηεηα, β) ην Κείκελν ηνπ 

Διζίλθη ηνπ 1992 ηεο ΓΑΔ, φπνπ ζεζκνζεηείηαη ε Όπαηε Αξκνζηεία γηα ηηο Δζληθέο 

Μεηνλφηεηεο, κε θχξην έξγν ηελ πιεξνθφξεζε θαη έγθαηξε πξφιεςε πηζαλψλ 

ζπγθξνχζεσλ, γ) Οη πζηάζεηο 1177 (1992), 1201 (1993), 1255 (1995) ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ, κεηαμχ άιισλ, 

ζπλέβαιαλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη 

Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ θαη ηεο χκβαζεο Πιαηζίνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ, θαη δ) ε Γηαθήξπμε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ ηνπ 1992 γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο
1156

. 

 

3.2.2.1. Αληηθείκελν πξνζηαζίαο θαη θύζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

 

Σν αληηθείκελν πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ πκθψλνπ, θαζψο θαη ηεο 

Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε Δζληθέο, Θξεζθεπηηθέο 

θαη Γισζζηθέο Μεηνλφηεηεο θαη ηεο χκβαζεο Πιαηζίνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  

Δπξψπεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ, απνηεινχλ ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαη φρη νη κεηνλφηεηεο σο νιφηεηεο. Ζ αηνκηθή πξνζέγγηζε 

επηιέρηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ πκθψλνπ, θαζψο ηα θξάηε έδεημαλ 

αλεζπρία πσο ε παξαρψξεζε ζε per se κεηνλφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ θαη 

σο ζπλέπεηα ε παξαρψξεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζα ελίζρπε ηελ εζληθή αζηάζεηα 

θαη ζα ελζάξξπλε ηάζεηο απφζρηζεο. Σαπηφρξνλα ηα θξάηε επηζπκνχζαλ λα 

απνθχγνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ησλ κεηνλνηήησλ σο νκάδσλ ζηελ Δπηηξνπή 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ζ ζπιινγηθή δηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ 

έγθεηηαη ζηελ απφ θνηλνχ άζθεζή ηνπο. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ην άξζξν 27 

ηνπ πκθψλνπ δελ αλαγλσξίδεη ζπιινγηθά ή νκαδηθά δηθαηψκαηα, εληνπίδνληαη 

πεξηπηψζεηο νκαδηθήο πξνζθπγήο ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
1157

. Σν 

δηθαίσκα ηεο απφιαπζεο ηνπ πνιηηηζκνχ, επηβεβαηψλεηαη αλαθνξηθά θαη κε ηα παηδηά 

πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαζψο ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηεο χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ «ηα Κξάηε φπνπ ππάξρνπλ Θξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο 
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κεηνλφηεηεο ή πξφζσπα απηφρζνλεο θαηαγσγήο, έλα παηδί απηφρζνλαο ή πνπ αλήθεη ζε 

κία απφ απηέο ηηο κεηνλφηεηεο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί ην δηθαίσκα λα έρεη ηε δηθή ηνπ 

πνιηηηζηηθή δσή, λα πξεζβεχεη θαη λα αζθεί ηε δηθή ηνπ ζξεζθεία ή λα ρξεζηκνπνηεί ηε 

δηθή ηνπ γιψζζα απφ θνηλνχ κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπ». 

Σν άξζξν 27 δελ παξέρεη νξηζκφ ηεο κεηνλφηεηαο, φξνο ν νπνίνο παξακέλεη 

αληηθείκελν δηακάρεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ζηφρνο ησλ ζπληαθηψλ 

ηνπ πκθψλνπ δελ ήηαλ ε έληαμε ζηα ππνθείκελα πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ 

δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ, σζηφζν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ε εξκελεία ηνπ φξνπ «κεηνλφηεηα» αλαθνξηθά κε ην άξζξν 27, έρεη δηεπξπλζεί, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζην 

Γεληθφ ρφιην Νν 23, ζχκθσλα κε ην νπνίν «ην άξζξν 27 παξέρεη δηθαηψκαηα ζε 

πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο νη νπνίεο «ππάξρνπλ» ζε έλα θξάηνο. Γεδνκέλεο 

ηεο θχζεο θαη ηνπ εχξνπο ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη απηνχ ηνπ άξζξνπ, 

δελ είλαη ζπλαθήο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ κνληκφηεηαο πνπ ππνδειψλεη ν φξνο 

«ππάξρνπλ». Σα δηθαηψκαηα απηά είλαη, απινχζηαηα, φηη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

απηέο ηηο κεηνλφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα ζηεξεζνχλ ην δηθαίσκα, απφ θνηλνχ κε άιια 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, λα απνιακβάλνπλ ηνλ δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, λα αζθνχλ ηε 

ζξεζθεία ηνπο θαη λα κηινχλ ηε γιψζζα ηνπο. Αθξηβψο φπσο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη 

ππήθννη ή πνιίηεο ηνπ θξάηνπο, δελ ρξεηάδεηαη θαη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη. Έηζη, νη 

κεηαλάζηεο εξγάηεο ή αθφκα θαη νη επηζθέπηεο ζε έλα θξάηνο, πνπ ζπληζηνχλ ηέηνηεο 

κεηνλφηεηεο, δηθαηνχληαη λα κελ ζηεξνχληαη ηελ άζθεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ. 

Όπσο νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο, ζα είραλ, γηα απηφλ 

επίζεο ην ζθνπφ, ηα γεληθά δηθαηψκαηα, γηα παξάδεηγκα ζηελ ειεπζεξία ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη, ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηεο έθθξαζεο. Η χπαξμε κηαο εζλνηηθήο, 

ζξεζθεπηηθήο ή γισζζηθήο κεηνλφηεηαο ζε έλα δεδνκέλν θξάηνο δελ εμαξηάηαη απφ 

απφθαζε απηνχ ηνπ θξάηνπο, αιιά απαηηείηαη λα δηαπηζηψλεηαη κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα»
1158

. πλεπψο, ην βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ δελ είλαη ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν κίαο κεηνλφηεηαο ζε έλα θξάηνο, αιιά ε 

χπαξμε ζηαζεξψλ θνηλσληψλ κε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία επηζπκνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ
1159

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, είλαη θαίξηα ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ισλ ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ Μειψλ 
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ησλ Οηθνγελεηψλ ηνπο, ηνπ 1990, πνπ πξνβιέπεη φηη «ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε 

εγγπψληαη ην ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη δελ ζα ηνπο απνηξέςεη απφ ηε δηαηήξεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ηνπο δεζκψλ κε ην θξάηνο θαηαγσγήο ηνπο» θαη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζε  

απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ
1160

. 

Με ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνπ άξζξνπ 27 αλαθχπηεη ην εξψηεκα γηα ην εάλ νη 

απηφρζνλεο πιεζπζκνί απνηεινχλ κεηνλφηεηεο, δειαδή ππνθείκελα πξνζηαζίαο ηνπ 

ελ ιφγσ άξζξνπ. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πκθψλνπ αξθεηά θξάηε εμέθξαζαλ ξεηά 

πσο δελ ζεσξνχλ ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο κεηνλφηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

άξζξνπ. Ζ πεπνίζεζε πσο ν πνιηηηζκφο ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ ήηαλ ηφζν 

νπηζζνδξνκηθφο θαη πξσηφγνλνο κε απνηέιεζκα αξγά ή γξήγνξα λα εμαιεηθζεί εληφο 

ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ απνηεινχζε έλα μεθάζαξν δείγκα «αίζζεζεο πνιηηηζκηθήο 

ππεξνρήο»
1161

. πσο φκσο ζρνιηάδεη ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζην 

Γεληθφ ρφιην Νν 23 «ν πνιηηηζκφο εθδειψλεηαη κε πνιιέο κνξθέο, πεξηιακβαλνκέλνπ 

ελφο ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ δσήο ζπλδεφκελνπ κε ηε ρξήζε εδαθηθψλ πφξσλ, ηδίσο ζηελ 

πεξίπησζε απηφρζνλσλ ιαψλ. Απηφ ην δηθαίσκα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη 

παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αιηεία ή ην θπλήγη θαη ην δηθαίσκα λα δνπλ ζε 

εηδηθέο εθηάζεηο πξνζηαηεπφκελεο κε λφκν»
1162

. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ έρεη θεξχμεη παξαδεθηέο αξθεηέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ άηνκα ηα 

νπνία απνηεινχλ κέιε απηνρζφλσλ ιαψλ
1163

. 

Σν άξζξν 27 ηνπ πκθψλνπ εδξαηψλεη θαη αλαγλσξίδεη έλα δηθαίσκα, ην 

νπνίν παξέρεηαη ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη ην νπνίν είλαη 

δηαθξηηφ απφ, θαη επηπξφζζεην ζε, φια ηα άιια δηθαηψκαηα ηα νπνία, σο άηνκα απφ 

θνηλνχ κε φινπο ηνπο άιινπο, ήδε δηθαηνχληαη λα απνιακβάλνπλ βάζεη ηνπ 

πκθψλνπ
1164

. Σν χκθσλν δηαθξίλεη αλάκεζα ζην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο θαη 

ζηα δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 27. Σν πξψην δηαηππψλεηαη 
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ξεηά σο δηθαίσκα πνπ αλήθεη ζε ιανχο θαη αληηκεησπίδεηαη ζε ρσξηζηφ κέξνο ηνπ 

πκθψλνπ. Σν άξζξν 27, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζρεηίδεηαη κε δηθαηψκαηα πνπ 

παξέρνληαη ζε άηνκα θαζ‘ απηά
1165

. 

Σν άξζξν 27 εθθξάδεηαη κε αξλεηηθνχο φξνπο, σζηφζν ζεηηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο δελ απνθιείνληαη. Αλ θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 27 είλαη αηνκηθά δηθαηψκαηα, εμαξηψληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο κεηνλνηηθήο 

νκάδαο λα δηαηεξήζεη ηνλ πνιηηηζκφ, ηε ζξεζθεία ή ηε γιψζζα ηεο. Δπνκέλσο, 

ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη επίζεο ζεηηθά κέηξα απφ πιεπξάο ησλ θξαηψλ γηα λα 

πξνζηαηεπζεί ε ηαπηφηεηα κίαο κεηνλφηεηαο ψζηε ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο λα 

απνιακβάλνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε γιψζζα ηνπο θαη λα αζθνχλ 

ηε ζξεζθεία ηνπο, απφ θνηλνχ κε ηα ινηπά κέιε ηεο νκάδαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ηέηνηα ζεηηθά κέηξα πξέπεη λα ζέβνληαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2.1 θαη 26 ηνπ 

πκθψλνπ, ηφζν φζνλ αθνξά ηε κεηαρείξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεηνλνηήησλ, φζν 

θαη ηε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο θαη ηνπ ππφινηπνπ 

ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. Χζηφζν, εθ‘ φζνλ ηα κέηξα απηά ζηνρεχνπλ ζηελ 

επαλφξζσζε ζπλζεθψλ πνπ εκπνδίδνπλ ή κεηψλνπλ ηελ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ 

                                                 
1165

 Δπηπιένλ, ην χκθσλν δηαθξίλεη ηα άξζξα πνπ πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 27 απφ ηηο 

εγγπήζεηο βάζεη ησλ άξζξσλ 2.1 θαη 26. Ζ πξφβιεςε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.1, πεξί απφιαπζεο ρσξίο 

δηαθξίζεηο ησλ δηθαησκάησλ βάζεη ηνπ πκθψλνπ, ηζρχεη γηα φια ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην 

έδαθνο ηνπ θξάηνπο ή πνπ ππφθεηληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ, είηε ηα πξφζσπα απηά αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηα, είηε φρη. Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη έλα δηαθξηηφ δηθαίσκα, πνπ πξνβιέπεηαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 26, γηα ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, ίζε πξνζηαζία ηνπ λφκνπ θαη κε δηάθξηζε αλαθνξηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα πνπ ρνξεγνχλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινπλ ηα θξάηε. Γηέπεη ηελ άζθεζε φισλ 

ησλ δηθαησκάησλ, είηε πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηνπ πκθψλνπ είηε φρη, ηα νπνία παξαρσξεί δηά λφκνπ 

ην θξάηνο ζε άηνκα κέζα ζηελ επηθξάηεηα ή ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ, αλεμαξηήησο ηνπ θαηά πφζνλ ηα 

άηνκα απηά αλήθνπλ ζηηο κεηνλφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 27 ή φρη. Σν δηθαίσκα ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κηα γισζζηθή κεηνλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπο κεηαμχ ηνπο, 

ηδησηηθά ή δεκφζηα, είλαη δηαθξηηφ απφ άιια γισζζηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηνπ 

πκθψλνπ. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ην γεληθφ δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο, πνπ πξνζηαηεχεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 19. Απηφ ην ηειεπηαίν δηθαίσκα είλαη δηαζέζηκν ζε 

φια ηα πξφζσπα, αλεμαξηήησο ηνπ αλ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ή φρη. Πεξαηηέξσ, ην δηθαίσκα πνπ 

πξνζηαηεχεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 27 ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ην ηδηαίηεξν δηθαίσκα, πνπ παξέρεη 

ην άξζξν 14.3 ηνπ πκθψλνπ ζε θαηεγνξνχκελα πξφζσπα, λα έρνπλ δηεξκελεία ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ή λα κηιήζνπλ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δηθαζηήξηα. Ζ 

Γηαθήξπμε ηνπ 1992 θαη ε χκβαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πξνβιέπνπλ φηη θακία 

δηάηαμή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο απνβιέπνπζα ζε δξαζηεξηφηεηεο ζε ελέξγεηεο αληίζεηεο 

ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θπξίσο ζηελ θπξηαξρηθή ηζφηεηα, ζηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα θαη ζηελ πνιηηηθή αλεμαξηεζία ησλ Κξαηψλ. Βι UN Human Rights Committee (HRC), 

CCPR General Comment No. 23, παξ. 2 -5. Βι. θαη χκβαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  Δπξψπεο 

γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ, άξζξν 21, θαη Declaration on the Rights of Persons 

Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, A/RES/47/135, Annex, άξζξν 8 

παξ. 4. Βι. θαη F. H. Zwaan-de Vries v. The Netherlands, Communication No. 182/1984, U.N. Doc. 

CCPR/C/OP/2 at 209 (1990), T.K. v. France, Communication No. 220/1987, U.N. Doc. 

CCPR/C/37/D/220/1987 (1989), L. G. Danning v. The Netherlands, Communication No. 180/1984, 

U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 at 205 (1990). 
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πνπ εγγπάηαη ην άξζξν 27, ελδέρεηαη λα ζπληζηνχλ ζεκηηή δηαθνξνπνίεζε βάζεη ηνπ 

πκθψλνπ, αλ βαζίδνληαη ζε εχινγα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα
1166

.  

Σέινο, ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

πκθψλνπ δελ κπνξνχλ ζεκηηά λα αζθεζνχλ θαηά ηξφπν αζχκβαην ή ζε έθηαζε 

αζχκβαηε κε ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ πκθψλνπ
1167

. Γειαδή, ε άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 27, δελ ζα πξέπεη λα παξαβηάδνπλ 

άιια ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην χκθσλν. Ζ Δπηηξνπή 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζπλεπψο ζέηεη σο φξην ηνπ άξζξνπ 27 ηελ παξαβίαζε 

βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Παξνκνίσο, ε Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε Δζληθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γισζζηθέο Μεηνλφηεηεο 

αλαθέξεη ξεηά φηη ηα θξάηε ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ 

γηα λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο λα εθθξάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηα έζηκά ηνπο, εθηφο εάλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο παξαβηάδνπλ ηελ 

εζληθή λνκνζεζίαο θαη αληηηίζεληαη ζηα δηεζλή πξφηππα
1168

. Χζηφζν, ε απαγφξεπζε 

νξηζκέλσλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ 

ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ θαηαδίθε ελφο πνιηηηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ηα θξάηε απνιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ πεξηζψξην εθηίκεζεο αλαθνξηθά 

κε ηηο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα απαγνξεπζνχλ, δελ δηαζέηνπλ ηελ επρέξεηα λα 

απαγνξέςνπλ νπνηαδήπνηε πξαθηηθή επηζπκνχλ. Μφλν ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο 

πξαθηηθέο πνπ παξαβηάδνπλ ην εζληθφ δίθαην θαη ηα δηεζλή πξφηππα δελ δηθαηνχληαη 

πξνζηαζίαο. Γηα απηφλ ην ιφγν, πνιηηηζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

παξαβηάδνπλ ην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ εθηφο 

λφκνπ γηα φινπο, φρη κφλν γηα ηηο κεηνλφηεηεο
1169

. 

                                                 
1166

 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 23, παξ. 6.1 θαη 6.2. Οη 

ζεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο εθθξάδνληαη ζαθέζηεξα ζην άξζξν 2 παξ. 1. ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε Δζληθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γισζζηθέο 

Μεηνλφηεηεο. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities, A/RES/47/135, Annex. 
1167

 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 23, παξ. 8. 
1168

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 

Minorities, A/RES/47/135, Annex, άξζξν 4 παξ. 2. 
1169

 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Commentary Of The 

Working Group On Minorities To The United Nations Declaration On The Rights Of Persons 

Belonging To National Or Ethnic, Religious And Linguistic Minorities, 4 April 

2005, E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, παξ. 57 θαη 58. ην ίδην πλεχκα θαη ε χκβαζε Πιαίζην ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο  Δπξψπεο πξνβιέπεη ζην άξζξν 22 φηη «Κακία απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο-Πιαηζίνπ δελ ζα εξκελεπηεί φηη πεξηνξίδεη ή φηη παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θάζε Μέξνπο 

ή θάζε άιιεο ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία δεζκεχεηαη ην Μέξνο απηφ». 
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3.2.2.2. Σν πεξηερόκελν ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απόιαπζεο ηνπ πνιηηηζκνύ 

 

Σν δηθαίσκα ηεο απφιαπζεο ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο θαζηεξψλεηαη απφ ην 

άξζξν 27 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα θαη 

εμεηδηθεχεηαη θαη αλαπηχζζεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε Δζληθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γισζζηθέο Μεηνλφηεηεο θαη ηε χκβαζε 

Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ 

Μεηνλνηήησλ απνηειεί ηε ζεζκηθή εγγχεζε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο 

γηα ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαχηηζε κε κία θνπιηνχξα θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

αλάπηπμή ηεο.  

Ο φξνο «πνιηηηζκφο» ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη ππφ ηελ επξεία έλλνηά ηνπ 

ψζηε λα πεξηιακβάλεη έζηκα, παξαδφζεηο, αμίεο, ηειεηέο, ηξφπνπο ζηέγαζεο, ηξφπνπο 

δηαηξνθήο, θαζψο επίζεο έξγα ηέρλεο, κνπζηθή, πνιηηηζκηθνχ νξγαληζκνχο, 

ινγνηερλία θαη εθπαίδεπζε. Καηά πνιινχο κειεηεηέο, ην δηθαίσκα ηεο απφιαπζεο 

ηνπ πνιηηηζκνχ ζπλεπάγεηαη φρη κφλν ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλάπηπμεο 

ελφο πνιηηηζκνχ, αιιά επίζεο θαη ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, φπσο κεηαθξάζεηο βηβιίσλ ζε κεηνλνηηθέο γιψζζεο, 

εθζέζεηο θαιιηηερληθψλ έξγσλ θαη ππνζηήξημε ηεο κεηνλνηηθήο θνπιηνχξαο κέζσ ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
1170

. Γειαδή, ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, φρη ηφζν σο δηαθξηηνχ δηθαηψκαηνο 

αιιά σο γεληθή αμία πνπ εκπλέεη απηά ηα δηθαηψκαηα
1171

. 

 

3.2.2.2.1. Γηθαίσκα επηινγήο ζπκκεηνρήο ή εμόδνπ από κία θνπιηνύξα 

 

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη νη 

πνιηηηζκηθέο ππαγσγέο ησλ αηφκσλ δελ απνηεινχλ δήηεκα επηινγήο, θαζψο πνιιά 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηά ελφο αηφκνπ είλαη εγγελή ή 

θιεξνλνκηθά, φπσο ε θπιή θαη ε εζλνηηθή θαηαγσγή. Χζηφζν, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

                                                 
1170

 United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. 

Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. UN Doc. No. 

E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. 1979, ζει. 57 θαη 99-100. 
1171

 Donders Y. M., Towards a Right to Cultural Identity?,  φ.π., ζει. 173. 
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«πνιηηηζκηθήο ζπκκεηνρήο» έρεη ηνληζηεί απφ ζεκαίλνληεο ζεσξεηηθνχο σο 

πξνυπφζεζε ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο θαζψο παξέρεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζην 

άηνκν γηα ηελ πξνζσπηθή επηδίσμε ηνπ επ δελ
1172

.  

 Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα επηιέμεη ην δηθφ ηνπ 

ζχζηεκα πνιηηηζηηθψλ αλαθνξψλ απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. ε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή ζε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο, νη άλζξσπνη κπνξεί λα αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο. Καλείο δελ ζα πξέπεη λα είλαη «θπιαθηζκέλνο» κίαο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο, θνηλφηεηαο, ζπζηήκαηνο ζθέςεσο ή θνζκνζεσξίαο, αιιά ζα 

πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο λα παξαηηεζεί απφ επηινγέο ηνπ παξειζφληνο θαη λα θάλεη 

λέεο, εθφζνλ ζπλάδνπλ κε ηηο νηθνπκεληθέο αμίεο
1173

. 

 ηε Γηαθήξπμε ηνπ Fribourg
1174

 γηα ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα αλαθέξεη φηη 

ν θάζε άλζξσπνο, κφλνο ή καδί κε άιινπο, έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέγεη κία 

πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη απηή λα γίλεηαη ζεβαζηή αλεμάξηεηα απφ ηηο κνξθέο κε ηηο 

νπνίεο εθθξάδεηαη. Ζ άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο δηαπιέθεηαη θπξίσο κε ηελ 

ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο γλψκεο θαη έθθξαζεο. 

Δπηπιένλ,  ν θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη αλ ζα ηαπηίδεηαη ή φρη κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο πνιηηηζηηθέο θνηλφηεηεο, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη απφ ζχλνξα, φπσο 

επίζεο είλαη ειεχζεξνο λα αιιάμεη ηελ επηινγή ηνπ. ε θαλέλαλ δελ κπνξεί λα 

επηβιεζεί κία πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ή θαλέλαο δελ κπνξεί λα αθνκνησζεί απφ κηα 

πνιηηηζηηθή θνηλφηεηα ελάληηα ζηελ ζέιεζή ηνπ
1175

. 

 Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα αλαγλσξίδεηαη ζηε χκβαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, ζην άξζξν 3 ηεο νπνίαο 

                                                 
1172

 Βι. αλαιπηηθφηεξα, Kymlicka W., Liberalism, Community, and Culture, Oxford University Press,  

Oxford 1989, Kymlicka W., Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford 

University Press, Oxford 1995, Kymlicka W., Politics in the Vernacular: Nationalism, 

Multiculturalism, and Citizenship, Oxford University Press, Oxford 2001. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε άπνςε ηνπ Kymlicka έρεη θξηζεί απφ κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο σο ππεξβνιηθά αηζηφδνμε. 

Ζ πνιηηηζκηθή ζπκκεηνρή, παξέρεη κελ επηινγέο ζην άηνκν, ηαπηφρξνλα δε αθαηξεί απφ ην άηνκν 

κέξνο ησλ επηινγψλ ηνπ επηβάιινληαο εζηθνχο πεξηνξηζκνχο. Βι. Pierce A.J., Collective Identity, 

Oppression, and the Right to Self-Ascription, Lexington Books, United Kingdom 2012, ζει. 17.  
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 European Manifesto for Multiple Cultural Affiliation, παξ. 5. 
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 Ζ έλαξμε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Fribourg γηα ηα Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα, έιαβε ρψξα ζηηο 7 Μαΐνπ 

2005 ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Fribourg θαη ζηηο 8 Μαΐνπ 2007 ζην Palais des Nations ζηε Γελεχε. Σν 

θείκελν παξνπζηάζηεθε απφ ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Πνιπκνξθία θαη ηα Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα 

(κε έδξα ζην Γηεπηζηεκνληθφ Ηλζηηηνχην Ζζηθήο θαη Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Fribourg) καδί κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Γαιινθσλίαο θαη ηεο UNESCO. Απνηειεί ην απνηέιεζκα 20 

ρξφλσλ δνπιεηάο απφ κία δηεζλή νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ είλαη γλσζηή σο «Οκάδα ηνπ 

Fribourg». Ζ Γηαθήξπμε ζπιιέγεη θαη απνζαθελίδεη ήδε αλαγλσξηζκέλα αιιά δηάζπαξηα ζε πνιιά 

θείκελα δηθαηψκαηα. Βι. http://www.unifr.ch/iiedh/en/publications/declaration 
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 Γηαθήξπμε ηνπ Fribourg, άξζξα 3 θαη 4. 
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πξνβιέπεηαη φηη «θάζε πξφζσπν πνπ αλήθεη ζε κηα εζληθή κεηνλφηεηα έρεη ην δηθαίσκα 

λα επηιέγεη ειεχζεξα ην λα αληηκεησπίδεηαη ή φρη σο ηέηνην θαη θαλέλα κεηνλέθηεκα δελ 

πξέπεη λα απνξξέεη απφ ηελ επηινγή απηή ή ηελ άζθεζε ησλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ». 

Σν δηθαίσκα επηινγήο ζπκκεηνρήο ή εμφδνπ απφ κία θνπιηνχξα ζην πιαίζην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο αλαδχεηαη απφ ηελ θνηλνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

θξίζε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη παξνπζηάδεηαη ζε κία ζεηξά ζρεηηθψλ 

γλσκνδνηήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζπλνςίδεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ 

λα επηιέγεη ζε πνηα εζλνηηθή, ζξεζθεπηηθή ή γισζζηθή νκάδα αλήθεη. Σα βαζηθά 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα, είλαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπκβάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
1176

. 

Σν άξζξν 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

εθαξκφδεηαη θαη αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα επηιέγεη ειεχζεξα ηε δηθή 

ηνπ πνιηηηζκηθή ή εζλνηηθή ηαπηφηεηα, θαη ε επηινγή απηή λα είλαη ζεβαζηή, εθφζνλ 

ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε Ciubotaru v. 

Moldova, ην Γηθαζηήξην εμέηαζε ηελ άξλεζε ησλ αξρψλ ηεο Μνιδαβίαο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο (Ρνπκάληθε) πνπ αηηήζεθε ν πξνζθεχγσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηεο νβηεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο κε έλα δειηίν ηαπηφηεηαο 

ηεο Μνιδαβίαο, κε ηελ αηηηνινγία φηη νη γνλείο ηνπ δελ είραλ θαηαγξαθεί σο 

«Ρνπκάλνη» ζηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο θαη γάκνπ ηνπο. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη 

«ε εζληθή ηαπηφηεηα ελφο αηφκνπ απνηειεί νπζηαζηηθή πηπρή ηεο ηδησηηθήο δσήο 

ηνπ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κνιδαβηθή 

λνκνζεζία θαη πξαθηηθή δεκηνχξγεζε αλππέξβιεηα εκπφδηα γηα θάπνηνλ πνπ 

επηζπκεί λα δειψζεη κία εζληθή ηαπηφηεηα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ θαηαγξάθεθε 

γηα ηνπο γνλείο ηνπ απφ ηηο ζνβηεηηθέο αξρέο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην Γηθαζηήξην 

δέρζεθε φηη νη αξρέο ζα κπνξνχζαλ λα αξλεζνχλ έλα αίηεκα φηαλ βαζίδεηαη ζε 
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πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή απαληά ηε ζπγθεθξηκέλε εθείλε ζηηγκή ζε έλα εξψηεκα γηα 

ηα φξηα ηεο απηνδηάζεζεο. Καη δελ θάλεη θακία δηάθξηζε αλάκεζα ζην δηθαίσκα, φηαλ εθθξάδεηαη σο 
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θαζαξά ππνθεηκεληθή θαη αβάζηκε αηηηνινγία, ε λνκηθή πξαθηηθή ζηε Μνιδαβία 

θαζηζηά αδχλαηε γηα ηνλ αηηνχληα λα πξνζθνκίζεη φια ηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία γηα 

ηε ζηήξημε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, φπσο επαιεζεχζηκνπο δεζκνχο κε ηε ξνπκαληθή 

εζληθή νκάδα, φπσο ε γιψζζα, ην φλνκα θαη ε ηαχηηζε κε άιια κέιε ηεο νκάδαο
1177

. 

Αληηθεηκεληθνί ιφγνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εζληθφηεηα ή ηελ εζλνηηθή ηαπηφηεηα 

είλαη θαηά ην Γηθαζηήξην ε θνηλή γιψζζα, ε ζξεζθεπηηθή πίζηε ή νη πνιηηηζηηθέο θαη 

παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο θαη ππφβαζξν
1178

. 

Ζ ζεκαζία ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ ππφζεζε 

«νξφζεκν» Sandra Lovelace v. Canada
1179

. Ζ πξνζθεχγνπζα ζηελ Δπηηξνπή 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην 1970 απψιεζε ην θαζεζηψο ηεο σο απηφρζνλαο 

(Maliseet Indian) κεηά ην γάκν ηεο κε κε-Ηλδηάλν, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ 

Καλαδά. Χο απνηέιεζκα, κεηά ηε ιήμε ηνπ γάκνπ ηεο θαη αθνχ επέζηξεςε ζην 

θαηαπιηζκφ γηα λα δήζεη κε ηνπο γνλείο ηεο, δελ ηεο επηηξάπεθε ε αγνξά θαηνηθίαο 

ζηνλ θαηαπιηζκφ (Maliseet Tobique Reserve), θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζε εηδηθά 

νκνζπνλδηαθά πξνγξάκκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηε ζηέγαζε θαη ηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα, ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ θπλεγηνχ θαη ςαξέκαηνο, θαη ηα 

πνιηηηζκηθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαβίσζή ηεο καδί κε ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο ηεο ζηνλ θαηαπιηζκφ. Ζ Lovelace έραζε ηελ ηδηφηεηα ηεο πξηλ απφ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ πκθψλνπ ζηνλ Καλαδά. Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

έθξηλε, σζηφζν, φηη νη επηπηψζεηο ηεο απψιεηαο ησλ πνιηηηζκηθψλ νθειψλ απφ ηε 

δηαβίσζε ζηνλ θαηαπιηζκφ ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ πκθψλνπ. Ζ 

Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ γελλεζεί θαη αλαηξαθεί ζε έλαλ 

θαηαπιηζκφ, έρνπλ δηαηεξήζεη δεζκνχο θαη ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο 

δεζκνχο ζε απηή ηελ θνηλφηεηα, ζεσξνχληαη κέξνο απηήο ηεο νκάδαο θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 27. Χο εθ ηνχηνπ , ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ε Lovelace ήηαλ κέινο 

ησλ Maliseet, επεηδή αλαηξάθεθε ζηνλ θαηαπιηζκφ θαη κφλνλ γηα ιίγα ρξφληα ήηαλ 

παληξεκέλε εθηφο απηνχ. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε επίζεο φηη ε επέκβαζε 

ζην δηθαίσκα ηεο πξνζθεχγνπζαο λα απνιακβάλεη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο έγθεηηαη θαη ζην 

γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ θνηλφηεηεο έμσ απφ ηνλ θαηαπιηζκφ πνπ λα κνηξάδνληαη 

ηελ ίδηα γιψζζα θαη πνιηηηζκφ. Σέινο, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη ε άξλεζε ζηελ 
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Lovelace λα δεη ζηνλ θαηαπιηζκφ δελ ήηαλ νχηε εχινγε νχηε απαξαίηεηε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο νκάδαο, σο εθ ηνχηνπ, ε ζηέξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 

σο απηφρζνλα απνηεινχζε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ πκθψλνπ
1180

.  

ε κία παξφκνηα ππφζεζε, ηελ Kitok v. Sweden
1181

, ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ακθηζβήηεζε ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ λφκνπ γηα ηελ εθηξνθή ηαξάλδσλ 

ηεο νπεδίαο κε ηηο εγγπήζεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ πκθψλνπ. Ο πξνζθεχγσλ, ήηαλ 

έλαο νπεδφο πνιίηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο ησλ άκε ηνπ νπνίνπ ε νηθνγέλεηα είρε 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ αλαπαξαγσγή ηαξάλδσλ γηα πάλσ απφ εθαηφ ρξφληα. Οη 

αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο ηεο νπεδίαο επηθχξσζαλ ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνχιηνπ ηεο Κνκεηείαο (Länsstyrelsen) πνπ απαγφξεπε ηελ έληαμή ηνπ, σο 

κέινπο,  ζην ρσξηφ Sorkaitum ησλ άκε θαη λα πεξηνξίζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ γηα ηελ 

εθηξνθή ηαξάλδσλ, γηα θπλήγη θαη γηα ςάξεκα, ελψ επέβαιε ηελ ππνρξέσζε εηήζηαο 

θαηαβνιήο σο ζπλδξνκή κέινπο ζηελ Regeringsrätten Sorkaitum Samby Association.  

Καηά ηελ νπεδηθή λνκνζεζία, έλα άηνκν ηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο ησλ άκε πνπ 

αζθεί έλα επάγγεικα εθηφο απφ ηελ εθηξνθή ηαξάλδσλ γηα κία πεξίνδν ηξηψλ εηψλ, 

ράλεη ην θαζεζηψο ηνπ απηφρζνλα θαη ην φλνκά ηνπ αθαηξείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο 

θαηαιφγνπο (rolls of the Lappby). Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ δηθαίσζε ηνλ πξνζθεχγνληα, δηαπηζηψλνληαο φηη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εθηξνθήο ηαξάλδσλ είλαη έλα νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ 

κίαο εζλνηηθήο θνηλφηεηαο θαη εκπίπηεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

πκθψλνπ γηα ηελ απφιαπζε ηνπ πνιηηηζκνχ κίαο κεηνλφηεηαο απφ θνηλνχ κε ηα 

άιια κέιε ηεο νκάδαο. Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απνθάζηζε φηη, ε 

επηβνιή ελφο θαλφλα πνπ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ αλαγλψξηζε κέινπο σο άκε ζε έλα 

πξφζσπν εζλνηηθήο θαηαγσγήο άκε, απνηεινχζε έλαλ πεξηνξηζκφ δπζαλάινγν πξνο 

ηνπο λφκηκνπο ζθνπνχο πνπ επηδίσθε ε ζνπεδηθή λνκνζεζία. Έηζη, ε Δπηηξνπή 

εληφπηζε κία ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ λφκνπ, ν νπνίνο πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ηεο 

κεηνλφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε έλα κφλν κέινο απηήο ηεο 

κεηνλφηεηαο. Ζ Δπηηξνπή ελεκέξσζε φηη ν πεξηνξηζκφο ζην δηθαίσκα ηνπ θάζε 
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κέινπο κίαο κεηνλφηεηαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κία ινγηθή θαη αληηθεηκεληθή 

αηηηνιφγεζε θαη λα είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ζπλερή βησζηκφηεηα θαη ηελ επεκεξία 

ηεο κεηνλφηεηαο σο ζχλνιν. Έηζη, ε Δπηηξνπή ελψ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

νπεδία δελ είρε δηαπξάμεη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ πκθψλνπ, απνθάζηζε φηη 

πξέπεη λα επηηξαπεί ζηνλ πξνζθεχγνληα ε πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θαη λα ηνπ 

επηηξέπνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθηξνθήο ηαξάλδσλ, ηνπ θπλεγηνχ θαη ηεο 

αιηείαο
1182

. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη λνκνινγηαθά αλεπηπγκέλε είλαη ε ζξεζθεπηηθή 

δηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, θαζψο «ε  ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο 

πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία επηινγήο, δηαηήξεζεο, αιιαγήο ή εγθαηάιεηςεο κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθείαο, θαζψο θαη ηεο επηινγήο ή εγθαηάιεηςεο ηεο ζξεζθείαο ελ 

γέλεη, ηεο αζξεζθείαο ή ηεο αζεΐαο, ρσξίο ηελ επέιεπζε νπνησλδήπνηε δπζκελψλ 

ζπλεπεηψλ. Η ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ππφ ηε κνξθή απηή είλαη αλεπίδεθηε πεξηνξηζκψλ. 

Δμππαθνχεηαη βέβαηα, αιιά απηφ δελ αθνξά ηε ζεσξία πεξί αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, 

φηη γηα ηελ εηζδνρή ζε έλα ζξήζθεπκα θαη ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ κε ηελ απνδνρή ελφο 

άιινπ ή θαη θαλελφο πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, θαζνξηδφκελεο 

απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ νηθείνπ ζξεζθεχκαηνο. Δθείλν πάλησο είλαη βέβαην, φηη ην 

θχξνο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο κε 

ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ ηχπσλ»
1183

. Σελ ελ ιφγσ άπνςε, ηεο κε επέκβαζε ηνπ θξάηνπο 

ζηηο δηαδηθαζίεο εηζδνρήο ή απνβνιήο κειψλ απφ κία ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα, 

πηνζεηεί θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
1184

. 

Σν άξζξν 18 ηνπ πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα 

απαγνξεχεη ηνλ  θαηαλαγθαζκφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα παξεκπνδίζεη ηελ ειεπζεξία 

ηνπ αηφκνπ λα έρεη ή λα πηνζεηήζεη ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο ηεο επηινγήο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ή απεηιήο ρξήζεο βίαο, ζσκαηηθνχ εμαλαγθαζκνχ 

ή πνηληθψλ θπξψζεσλ πνπ λα εμαλαγθάδνπλ ηνπο πηζηνχο θαη κε πηζηνχο λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη θνηλφηεηεο, λα 

απνθεξχμνπλ ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ή λα αιιαμνπηζηήζνπλ ή λα 
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 Barth W.K., φ.π., ζει. 96-97. 
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 Σξσηάλνο ., Διεπζεξία Θξεζθεπηηθήο πλείδεζεο θαη Δπηθξαηνχζα Θξεζθεία, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/troianos_eleftheria.html. Τπνζηεξίδεηαη θαη ε 

άπνςε φηη, ζε αλαθνξά κε πνιηηηζκηθέο, κε ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, νη ελ ιφγσ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εηζδνρή ή εγθαηάιεηςε κίαο κεηνλνηηθήο θνπιηνχξαο δελ ζα πξέπεη λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζηελ βάζε 

ηνπ θχινπ, ηνπ ζξεζθεχκαηνο, ή ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ. Βι. Sandra Lovelace v. Canada, 
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αζπαζηνχλ κία ζξεζθεία. Ζ έλλνηα ηνπ εμαλαγθαζκνχ ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη 

επξέσο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ ίδην ζηφρν ή 

απνηέιεζκα, φπσο γηα παξάδεηγκα πξαθηηθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

θαηνρπξψλνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ πκθψλνπ, είλαη εμίζνπ αζπκβίβαζηεο κε ην 

άξζξν 18 παξ. 2
1185

. 

Ζ ίδηα πξνζηαζία αθνξά θαη ηα άηνκα κε πεπνηζήζεηο κε ζξεζθεπηηθνχ ή 

θαζνκνινγνχκελνπ ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Kang v. Republic of 

Korea, ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, έθξηλε φηη ε ππνρξεσηηθή θχζε ηνπ 

«ζπζηήκαηνο ηδενινγηθήο κεηαηξνπήο», θαζψο θαη to επαθφινπζν «ζχζηεκα φξθνπ 

λνκνηαγήο» ην νπνίν εθαξκφδεηαη κε ηξφπν πνπ εηζάγεη δηαθξίζεηο, κε ζθνπφ ηελ 

αιινίσζε ή κεηαηξνπή ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ελφο θξαηνπκέλνπ κε ηελ 

πξνζθνξά θηλήηξσλ πξνηηκεζηαθήο κεηαρείξηζεο εληφο ησλ θπιαθψλ, παξαβίαδαλ ην 

άξζξν 18 ηνπ πκθψλνπ
1186

.  

Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ απαγφξεπζε ηνπ πξνζειπηηζκνχ ή αιιαμνπηζηίαο 

(conversion). Πξσηαξρηθά, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη εθφζνλ ε επηινγή ηεο 

ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ απνηειεί κέξνπο ηνπ forum internum, ην νπνίν δελ 

επηηξέπεη πεξηνξηζκνχο, κία γεληθή απαγφξεπζε ηνπ πξνζειπηηζκνχ ή ηεο αιιαγήο 

πίζηεο απφ ην θξάηνο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα πξφηππα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

Έλαο λφκνο πνπ απαγνξεχεη ηελ αιιαγή ζξεζθείαο ζα απνηεινχζε κία θξαηηθή 

πξαθηηθή πνπ απνζθνπεί ζηνλ επεξεαζκφ ηεο επηζπκίαο ηνπ αηφκνπ λα έρεη ή λα 

πηνζεηήζεη κία ζξεζθεία ή πεπνίζεζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη απνδεθηή απφ ην 

δίθαην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Έλα θξάηνο έρεη επηπιένλ ηε ζεηηθή ππνρξέσζε λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ αηφκσλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ θαη ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κε – θξαηηθνί 

θνξείο παξεκβαίλνπλ ζην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα «έρεη ή λα πηνζεηεί»  κία ζξεζθεία 

ή πεπνίζεζε ηεο επηινγήο ηνπ, νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ πκθψλνπ θαη 

άιισλ ζπλαθψλ δηεζλψλ θεηκέλσλ ζπλεπάγνληαη επίζεο κία ζεηηθή ππνρξέσζε ηνπ 

θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ ηέηνηεο παξεκβνιέο. Σα θξάηε πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηα πξφζσπα ζηελ επηθξάηεηά ηνπο θαη ηα άηνκα πνπ ππάγνληαη ζηε 
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 Human Rights Committee, General Comment 22, Article 18 (Forty-eighth session, 1993). 
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δηθαηνδνζία ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

κεηνλνηήησλ, αζθνχλ ηε ζξεζθεία ή πεπνίζεζε ηεο επηινγήο ηνπο ρσξίο 

εμαλαγθαζκφ θαη θφβν. Αλ κε θξαηηθνί θνξείο παξεκβαίλνπλ ζηελ ειεπζεξία απηή, 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα αιιάμεη ή λα δηαηεξήζεη κία ζξεζθεία 

ελφο αηφκνπ, ην θξάηνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

εξεπλήζεη, λα θέξεη ηνπο δξάζηεο ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο θαη λα απνδεκηψζεη ηα 

ζχκαηα
1187

. 

Οη αλσηέξσ παξαηεξήζεηο θαηλνκεληθά θέξλνπλ ζε ζχγθξνπζε ην forum 

internum κε ην  forum externum  ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, 

δειαδή ηνπ ελδηάζεηνπ θξνλήκαηνο θαη ηεο εθδήισζήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, 

δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα εάλ ε απαγφξεπζε ηνπ πξνζειπηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξφηππα, παξαβηάδεη ηελ ειεπζεξία εθδήισζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ. Ζ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή αλαθνξηθά κε ελ ιφγσ δήηεκα. 

πγθεθξηκέλα, ε ππφζεζε Kokkinakis v. Greece
1188

 ζεσξείηαη εθ ησλ βαζηθφηεξσλ 

νιφθιεξεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Ο πξνζθεχγσλ ήηαλ κάξηπξαο ηνπ Ηερσβά 

απφ ηελ εηεία. Απηφο θαη ε γπλαίθα ηνπ επηζθέθζεθαλ ην Μάξηε ηνπ 1986 ην ζπίηη 

κίαο Υξηζηηαλήο. Ο ζχδπγνο ηεο θαη ηεξνςάιηεο θάιεζε φηαλ ην αληηιήθζεθε ηελ 

αζηπλνκία πνπ ηνπο ζπλέιαβε. Ο Κνθθηλάθεο θαηαδηθάζηεθε γηα 

πξνζειπηηζκφ
1189

.
1190

. Ο πξνζθεχγσλ θαηέθπγε ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, 

θαηαγγέιινληαο παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 9. Σν Γηθαζηήξην ζπκθψλεζε κε ηνλ 

πξνζθεχγνληα φηη ε θαηαδίθε ηνπ γηα ην αδίθεκα ηνπ πξνζειπηηζκνχ, αλακθίβνια 

ζίγεη ην δηθαίσκά ηνπ ζηελ ειεπζεξία εθδήισζεο ηεο ζξεζθείαο ηνπ. Δπηζήκαλε φηη 

απαηηείηαη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ρξηζηηαληθήο καξηπξίαο θαη αζέκηηνπ 

πξνζειπηηζκνχ. Ζ ρξηζηηαληθή καξηπξία εθθξάδεη ην γλήζην πλεχκα ηνπ 

Δπαγγειηζκνχ ελψ ν αζέκηηνο πξνζειπηηζκφο είλαη κία δηαζηξνθή, κία 
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παξακφξθσζε ηνπ πλεχκαηνο απηνχ, αζπκβίβαζηε κε ην δηθαίσκα γηα ειεπζεξία ηεο 

ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο. Έηζη, ην Γηθαζηήξην παξαηήξεζε φηη ηα 

ειιεληθά δηθαζηήξηα δελ πξνζδηφξηζαλ επαξθψο ηα αζέκηηα κέζα ή  ηνλ ηξφπν πνπ 

απηφο ρξεζηκνπνίεζε γηα λα επεξεάζεη ηε ζχδπγν ηνπ ηεξνςάιηε, παξαβηάδνληαο ην 

άξζξν 9
1191

. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο δηάδνζεο θαη δηδαζθαιίαο 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ηνπ αζέκηηνπ πξνζειπηηζκνχ. Ζ πξψηε πεξίπησζε 

απνηειεί κέξνο ηεο ειεπζεξίαο εθδήισζεο ηεο ζξεζθείαο πνπ κπνξεί λα αζθεζεί 

δεκφζηα, θαη κέζα ζηνλ θχθιν απηψλ πνπ ζπκκεξίδνληαη ηελ πίζηε αιιά θαη αηνκηθά 

ζε ηδησηηθφ ρψξν θαη πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα πξνζπάζεηαο λα πεηζζεί ν πιεζίνλ. Ζ 

δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ πξνζειπηηζκνχ, κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ πιηθά ή θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέσλ 

κειψλ γηα ηελ Δθθιεζία ή ηελ άζθεζε αλάξκνζηεο πίεζεο ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη 

ζε θίλδπλν ή έρνπλ αλάγθε, ρξήζε βίαο ή πιχζε εγθεθάινπ. πλεπψο, δελ απνηειεί 

πξαθηηθή ζπκβαηή κε ην ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο 

ζξεζθείαο
1192

. Έηζη, ην 1998 ζηελ ππφζεζε Larrisis and Others v Greece
1193

 ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην εθδίθαζε κία ελδηαθέξνπζα ππφζεζε πξνζειπηηζκνχ, ζηελ 

νπνία θέξνληαλ αλακηγκέλνη ηξεηο Έιιελεο αμησκαηηθνί ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο 

πνπ αλήθαλ ζηελ Δθθιεζία ηεο Πεληεθνζηήο θαη πνπ είραλ βξεζεί απφ ειιεληθφ 

δηθαζηήξην έλνρνη πξνζειπηηζκνχ. Σν Γηθαζηήξην δηθαίσζε ηελ Διιάδα σο πξνο ην 

ζθέινο ηεο θαηαδίθεο ησλ ελαγφλησλ γηα πξνζειπηηζκφ πθηζηακέλνπ ζηξαηησηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηεο ηεξαξρηθήο εμάξηεζεο, αιιά ηελ θαηαδίθαζε σο πξνο ην 

ζθέινο ηνπ πξνζειπηηζκνχ πνιηηψλ
1194

. ην ζεκείν απηφ, κία επηθχιαμε θξίλεηαη 

αλαγθαία: «ην Γηθαζηήξην αλαδήηεζε ηε δηάθξηζε κεηαμχ θαηαρξεζηηθνχ 

πξνζειπηηζκνχ θαη ρξηζηηαληθήο καξηπξίαο ζηα πνξίζκαηα κίαο παξσρεκέλεο έθζεζεο 

ηνπ ρξηζηηαληθνχ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηψλ. Έηζη, πξνεπέιεμε, θαηά ηξφπν 

ζξεζθεπηηθά κνλνκεξή, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ηνπ ρξεζίκεπαλ αξγφηεξα ζηελ 
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αλαδήηεζε ηεο αλαινγηθφηεηαο ηνπ κέηξνπ πνπ πεξηφξηδε ηελ ειεπζεξία ηεο δηάδνζεο 

ησλ πεπνηζήζεσλ, ήηνη ηνλ ηξφπν ηεο δηαθηλδχλεπζεο ησλ ειεπζεξηψλ (πξνζθνξά 

πιενλεθηεκάησλ, θαηαρξεζηηθή πίεζε, ρξήζε βίαο, πιχζε εγθεθάινπ) θαη ηελ 

ζνβαξφηεηα ηεο δηαθηλδχλεπζεο (δηαθζνξά θαη παξακφξθσζε ηεο ρξηζηηαληθήο 

καξηπξίαο). Η επηθχιαμε έγθεηηαη ζην φηη ηα δεηήκαηα δηάδνζεο ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ξπζκίδνληαη ad hoc απφ ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα 

πεξηνξηζηηθά ηεο ειεπζεξίαο δηάδνζεο ησλ πεπνηζήζεσλ κέηξα είλαη αλάινγα κε ηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ησλ ππνςεθίσλ πξνζειχησλ, φηαλ 

ζπληεινχλ ζηελ απνηξνπή ηνπ θαηαλαγθαζκνχ πνπ πξνζβάιεη ηελ ειεχζεξε αλζξψπηλε 

βνχιεζε θαη φρη φηαλ ξπζκίδνπλ επηφηεξεο επεκβάζεηο ή απφπεηξεο επέκβαζεο. Καηά 

ζπλέπεηα ε δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πεξηνξηζηηθψλ ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο 

κέηξσλ θαη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνςεθίσλ πξνζειχησλ 

δηαηαξάζζεηαη, φρη κφλνλ φηαλ επηβάιιεηαη γεληθή απαγφξεπζε δηάδνζεο ησλ 

πεπνηζήζεσλ, αιιά θαη φηαλ αξθνχλ ιηγφηεξν επαρζή κέηξα, αληί εθείλσλ πνπ 

επειέγεζαλ γηα ηελ απνηξνπή θξνπζκάησλ θαηαλαγθαζκνχ»
1195

. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην δηθαίσκα επηινγήο κίαο θνπιηνχξαο ή κίαο 

ζξεζθείαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ειεπζεξία αιιαγήο ή «εμφδνπ» απφ κία 

θνπιηνχξα ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ επηινγή ηνπ αηφκνπ
1196

. Σν Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζεσξεί πσο ην δηθαίσκα εμφδνπ απνηειεί ηελ 

απφιπηε εγγχεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο. πλεπψο, 

ην άξζξν 9 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δελ εγγπάηαη 

θαλέλα δηθαίσκα ελαληίσζεο εληφο ελφο ζξεζθεπηηθνχ ζψκαηνο. ε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο επί ησλ ζεκάησλ ηνπ δφγκαηνο ή ηεο νξγάλσζεο κεηαμχ κίαο 

ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ελφο απφ ηα κέιε ηεο, ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ηνπ 

αηφκνπ αζθείηαη κε ηελ ειεπζεξία ηνπ λα απνρσξήζεη απφ ηελ θνηλφηεηα
1197
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Χζηφζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε έμνδνο απφ κία κεηνλνηηθή θνπιηνχξα είλαη 

πξαθηηθά αδχλαηε ή κπνξεί λα επηθέξεη δεκηνγφλεο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή θαη εμέιημε 

ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ακθίβνιε ε δπλαηφηεηα εμφδνπ ελφο αηφκνπ ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ Amish, φηαλ ηα παηδηά ηεο θνηλφηεηαο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ ειηθία ησλ δεθαηεζζάξσλ θαη ζπλεπψο είλαη αλεπαξθψο 

εμνπιηζκέλνη γηα ηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα. Παξνκνίσο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ πνπ αζθνχλ θνηλνηηθή ηδηνθηεζία ηεο γεο, ε νηθνλνκηθή 

εμάξηεζε ησλ αηφκσλ απφ ηελ θνηλφηεηα είλαη δεδνκέλε θαη ην θφζηνο εμφδνπ είλαη 

ηεξάζηην. Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο κεηνλνηηθψλ πνιηηηζκψλ πνπ είλαη ιηγφηεξν 

απνθνκκέλνη απφ ηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα, παξάγνληεο φπσο ην ςπρνινγηθφ 

θφζηνο, ν θφβνο ηνπ εμνζηξαθηζκνχ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, ε πηζαλή 

απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο, ή ν γεληθεπκέλνο θφβνο ηεο αιιαγήο θαζηζηνχλ δχζθνιε 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη αδηαλφεηε ηε δσή έμσ απφ ηελ πνιηηηζηηθή 

νκάδα
1198

. πσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία «ηα πάληα ζρεηηθά κε κία 

θνπιηνχξα απνηεινχλ εκπφδηα εμφδνπ. Μία θνπιηνχξα, ε έμνδνο απφ ηελ νπνία είλαη 

εληειψο αλέμνδε, δελ απνηειεί θνπιηνχξα»
1199

. 

Ζ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ εμφδνπ μεθηλά κε ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ σο 

κέινπο κίαο νκάδαο, ην νπνίν σζηφζν δηαηεξεί ηελ απηνλνκία λα θαζνξίδεη ηελ δσή 

ηνπ. Σν δηθαίσκα ηεο εμφδνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξαθηηθή πηζαλφηεηα ξήμεο 

κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ πξνηηκήζεσλ, πεπνηζήζεσλ ή δηθαησκάησλ θαη ησλ 

πξνηηκήζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ηεο νκάδαο ηνπ. Έηζη, ην δηθαίσκα εμφδνπ κπνξεί λα 

δψζεη ηελ επθαηξία ζην άηνκν λα εγθαηαιείςεη θαηαπηεζηηθέο ζπλζήθεο θαη λα 

εληαρζεί ζε έλαλ ηξφπν δσήο κε πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή ειεπζεξία. Χζηφζν, ε 

δηαθήξπμε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο ρσξίο θνηλσληθνχο θαη λνκηθνχο ζεζκνχο θαη 

κεραληζκνχο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ην θαζηζηά θελφ γξάκκα
1200

.  

Σα δηιιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δηθαίσκα ηεο εμφδνπ εμεγνχληαη 

πιεξέζηεξα απφ ηελ θαλαδηθή λνκνινγία. Ζ ππφζεζε Hofer et al. v. Hofer et al., 

αθνξνχζε ηέζζεξα αδέιθηα Hutterites θαη ήηαλ κέιε ηεο απνηθίαο Interlake
1201

. Σνλ 
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Μάην ηνπ 1961 ππέγξαςαλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο απνηθίαο, ε νπνία πεξηείρε δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ θνηλνθηεκνζχλε θαη ηελ απέιαζε ησλ κειψλ ηεο 

απνηθίαο. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, νη πξνζθεχγνληεο, έγηλαλ κέιε ηεο Radio Church 

of God, νη  πεπνηζήζεηο πνπ επαγγειίδεηαη ε νπνία δηαθέξνπλ ζε νξηζκέλα ζεκειηψδε 

ζηνηρεία απφ εθείλα ησλ Hutterites. Μεηά απφ αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο επαλαθνξάο 

ηνπο ζηελ πξνγελέζηεξε πίζηε ηνπο, νη πξνζθεχγνληεο εθδηψρζεθαλ απφ ηελ απνηθία. 

Οη πξνζθεχγνληεο δήηεζαλ λα ηνπο αλαγλσξηζηεί ε ηδηφηεηα κέινπο ηεο απνηθίαο 

Interlake, ηελ δίθαηε θαηαλνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

κεξηδίνπ πνπ ηνπο αλήθεη. Αληίζεηα ηα κέιε ηεο απνηθίαο, κε αληαγσγή δήηεζαλ λα 

αλαγλσξηζηεί φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ ήηαλ πιένλ κέιε ηεο απνηθίαο, θαη δελ είραλ 

ην δηθαίσκα ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, ηελ δηαηαγή λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ αλήθεη ζηελ απνηθία θαη λα παξαδψζνπλ 

φιε ηελ πξνζσπηθή ηδηνθηεζία πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο
1202

.  

Σα δεηήκαηα ηεο ππφζεζεο δελ είλαη κφλν λνκηθά, αιιά ελέρνπλ επξχηεξεο 

πξνεθηάζεηο. Οη πξνζθεχγνληεο εξγάζηεθαλ ζθιεξά ζηελ απνηθία θαη ζεψξεζαλ 

άδηθν ην γεγνλφο πσο ε αιιαγή ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ ζα έρεη σο 

ζπλέπεηα λα κείλνπλ, άζηεγνη, ρσξίο ρξήκαηα, ζηεξεκέλνη αθφκα θαη ησλ ξνχρσλ 

ηνπο. Υσξίο νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ε έμνδνο απφ κία ζξεζθεία 

θαζίζηαηαη αδχλαηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θνηλφηεηα ησλ Hutterites δελ κπνξεί λα 

παξακείλεη πηζηή ζηα ζξεζθεπηηθά ηεο ηδεψδε εάλ πξέπεη λα δψζεη ζε θάζε κέινο 

έλα αλαινγηθφ κεξίδην θάζε θνξά πνπ θάπνηνο θεχγεη. Κάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε ηηο 

απνηθίεο ζε θαηάξξεπζε
1203

.  

Σειηθά ην Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά απέξξηςε ην αίηεκα ησλ πξνζθεπγφλησλ, 

βαζηδφκελν θπξίσο ζην θαηαζηαηηθφ πνπ είραλ ππνγξάςεη. Αμηνζεκείσηε είλαη 

σζηφζν ε άπνςε ηνπ κεηνςεθνχληνο δηθαζηή, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε ειεπζεξία 

ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα αιιάδεη 

ζξεζθεία ζχκθσλα κε ηε ζέιεζή ηνπ. πλεπψο, νη εθθιεζίεο δελ πξέπεη λα 

ζεζπίδνπλ θαλφλεο πνπ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζηέξεζε απηήο ηεο 

ειεπζεξίαο
1204

. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα δηιιήκαηα είλαη αξθεηά πην μεθάζαξα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εμαλαγθαζκέλσλ γάκσλ. ηελ ππφζεζε νξφζεκν 

                                                 
1202

 Hofer et al. v. Hofer et al., Supreme Court Judgments, 1970-05-25, [1970] SCR 958. 
1203

 Spinner-Halev J., φ.π., ζει. 73-74. 
1204

 Hofer et al. v. Hofer et al., Supreme Court Judgments, 1970-05-25, [1970] SCR 958. 



 381 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ Hirani v. Hirani, κία δεθαεληάρξνλή γπλαίθα ηλδνπηζηψλ 

πνπ δνχζε κε ηνπο γνλείο ηεο, παληξεχηεθε, κε πνιηηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ γάκν πνπ 

θαλνλίζηεθε απφ ηνπο γνλείο ηεο, αιιά ν γάκνο δελ νινθιεξψζεθε πνηέ θαη άθεζε 

ηνλ ζχδπγφ ηεο κεηά απφ έμη εβδνκάδεο. Εήηεζε ηελ αθπξφηεηα ηνπ γάκνπ 

ππνζηεξίδνληαο φηη παληξεχηεθε ππφ ηελ απεηιή ησλ γνληψλ ηεο, αιιά αξρηθά 

απέηπρε επεηδή δελ ππήξρε θακία απφδεημε απεηιήο θαηά ηεο δσήο, ηεο ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο ή ηεο ειεπζεξίαο ηεο. Σν Δθεηείν σζηφζν ρνξήγεζε ην δηάηαγκα ηεο 

αθπξφηεηαο αθνχ πείζηεθε φηη νη γνλείο ηεο ηελ απείιεζαλ φηη ζα ηελ δηψμνπλ απφ ην 

ζπίηη, αλ αξλεζεί λα παληξεπηεί ηνλ άληξα πνπ είραλ επηιέμεη, θαη απηή ε απεηιή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο πηέζεηο ήηαλ αξθεηή γηα λα αλαγθάζεη ηελ πξνζθεχγνπζα λα 

δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηεο
1205

. Δπηπιένλ, κε ηελ ππφζεζε Mahmud v Mahmud, έλαο 

Παθηζηαλφο κνπζνπικάλνο δήηεζε ηελ αθχξσζε ηνπ πξνζπκθσλεκέλνπ γάκνπ ηνπ 

κε ηελ εμαδέιθε ηνπ ζην Παθηζηάλ, ηελ νπνία δελ είρε δεη παξά κφλν ζηελ ηειεηή, 

πνηέ πξηλ ή κεηά. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ, ηνπ κεηέδσζε αηζζήκαηα ληξνπήο κε ηελ άξλεζή 

ηνπ, θαη κεηά απφ δψδεθα ρξφληα πηέζεσλ ελέδσζε ζην γάκν. Παξά ην γεγνλφο πσο ν 

πξνζθεχγσλ ήηαλ ηξηάληα ρξνλψλ, νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνο θαη δελ δνχζε κε ηνπο 

γνλείο ηνπο, θξίζεθε φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πίεζε ήηαλ ηφζν κεγάιε, 

ψζηε λα ζπληξηβεί ε ζέιεζή ηνπ θαη λα εθκαηεπζεί ε ζπγθαηάζεζή ηνπ κε ηε βία. 

Δπηπιένλ, ν δηθαζηήο έθξηλε, φηη ζε πεξηπηψζεηο ςπρνινγηθήο βίαο δελ είλαη 

αλακελφκελν ην αξζεληθφ λα δείρλεη ηζρπξφηεξε ζέιεζε απφ ην ζειπθφ ή λα 

επεξεάδεηαη ιηγφηεξν ε ζπλείδεζή ηνπ
1206

. Ζ βαζηθφηεξε πνιηηηθή απάληεζε ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ ζην δήηεκα ησλ εμαλαγθαζκέλσλ γάκσλ είλαη ε επηβνιή 

ειηθηαθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ είζνδν ζπδχγσλ απφ ην εμσηεξηθφ
1207
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1206

 Mahmud v Mahmud [1994] SLT 599, Lord Prosser (Scotland). Βι. Phillips Α., φ.π., ζει. 145. 
1207

 ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πνιηηηθήο έκθαζεο έρεη δνζεί ζηε δπλαηφηεηα 

ησλ λέσλ λα αξλεζνχλ ή λα μεθχγνπλ απφ έλα αλαγθαζηηθφ γάκν, βνεζψληαο ηνπο λα μεθχγνπλ απφ 

έλα γάκν πνπ κπήθαλ παξά ηε ζέιεζή ηνπο, ή πξηλ θηάζνπλ ζε απηφ ην ζεκείν, λα απνκαθξπλζνχλ 

απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη θνηλφηεηα πνπ αζθεί πίεζε πάλσ ηνπο θα. Μεηά ηελ έθζεζε ηνπ 1999 ηεο 

Οκάδαο Δξγαζίαο ζρεηηθά κε ηνλ αλαγθαζηηθφ γάκν, ε θπβέξλεζε δεκηνχξγεζε ηελ θνηλνηηθή κνλάδα 

ζπλδέζκνπ (αξγφηεξα εθ λένπ σο Μνλάδα γηα ηνλ αλαγθαζηηθφ γάκν), κε ηελ απνζηνιή λα ζπληνλίζεη 

ηηο πξσηνβνπιίεο θαηά ησλ αλαγθαζηηθψλ γάκσλ. Ζ κνλάδα απηή ζπλέβαιε ζηελ θαηάξηηζε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηνπο αζηπλνκηθνχο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη δαζθάινπο, θαη 

παξέρεη γξακκή βνήζεηαο κε κέζν φξν 350 πεξηπηψζεηο θάζε ρξφλν. Γνπιεχνληαο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, ηα δηθαζηήξηα, θαη ην πξνζσπηθφ ηεο πξεζβείαο ζηελ ηλδηθή ππνήπεηξν, ε 

Μνλάδα έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ λέσλ λα απεγθισβηζηνχλ απφ ηελ απεηιή ελφο αλεπηζχκεηνπ 

http://swarb.co.uk/singh-v-singh-ca-1-feb-1971/
http://swarb.co.uk/singh-v-singh-ca-1-feb-1971/
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Ζ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο εμφδνπ είλαη ζχκθπηε κε έλα αθεξεκέλν 

δηθαίσκα, απηφ ηεο «εηζφδνπ» ζηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα. Σν δηθαίσκα εηζφδνπ, 

ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ επθαηξία γηα εκπινθή ζηελ αζηηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο 

επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο, ρσξίο απαξαίηεηα απηή ε κεηάβαζε λα ζπλεπάγεηαη ηελ 

πιήξε απνθήξπμε ησλ δεζκψλ κε ηελ κεηνλνηηθή θνπιηνχξα θαηαγσγήο ηνπ αηφκνπ. 

Ζ θπξηφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο 

εμφδνπ ελφο αηφκνπ, είλαη ε χπαξμε κίαο επξχηεξεο αλνηθηήο θνηλσλίαο
1208

. 

Δπηπιένλ, ε ζπζηεκαηηθή εκπινθή, ηφζν λνκηθή φζν θαη θνηλσληθή, ησλ ζεζκψλ 

είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο εηζφδνπ θαη έληαμεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε παξνρή πξνζηαζίαο ζε ζχκαηα ζξεζθεπηηθήο βίαο, ε παξνρή ηεο 

δπλαηφηεηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ παξέρεη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία, ε θαηάξηηζε 

πξνγξακκάησλ έληαμεο αλάινγσλ κε ηα πξνγξάκκαηα έληαμεο κεηαλαζηψλ, ε 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, 

Ζ ππνζηήξημε ζηελ αλαδήηεζε ζηέγεο θαη πξφζβαζε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο θα.
1209

.  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην δηθαίσκα εμφδνπ ελέρεη ζεηηθέο ππνρξεψζεηο γηα έλα 

θξάηνο, λα εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε ηζφηεηα ηνπ κέινπο πνπ εγθαηαιείπεη ηελ 

κεηνλνηηθή θνπιηνχξα. ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

«πξφηππν» γα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, ηεο εηζφδνπ ζηελ 

πιεηςεθνχζα θνπιηνχξα ρσξίο ηελ αλαγθαζηηθή απνθήξπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ νη πνιηηηθέο 

έληαμεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
1210

 αιιά θαη ησλ Ρνκά, πνιηηηθέο νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηεο κηζαιινδνμίαο, ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κέζσ ηεο έληαμεο ησλ Ρνκά ζηελ 

δεκφζηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθή δσή ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ
1211

. Ζ Δπξσπατθή 

                                                                                                                                            
γάκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνζηήξημεο γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο, αλ νη νηθνγέλεηέο ηνπο 

έρνπλ εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ. ε ζπλεξγαζία κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη θαηαθχγηα γπλαηθψλ 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, έρεη επίζεο βνεζήζεη ηνπο λένπο λα βξνπλ ελαιιαθηηθά θαηαιχκαηα καθξηά 

απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ηνπο πηέδνπλ. Απηέο νη πξσηνβνπιίεο, ζπλεπψο, παξέρνπλ έλα παξάδεηγκα γηα 

ηελ γεληθφηεξε εμαζθάιηζε ελφο «ξεαιηζηηθνχ» δηθαηψκαηνο εμφδνπ. Phillips Α., Dustin M., UK 

initiatives on forced marriage: regulation, dialogue and exit, Political Studies, 52 (3), 2004, ζζ. 531-

551. 
1208

 Kukathas C., Are there any Cultural Rights?, Political Theory 20(1), 1992, ζζ. 105–139, ζει. 134. 
1209

 Ben-Porath S., φ.π., ζει. 1025-1029. 
1210

 Βι. ελφηεηα 1.2.2.2. 
1211

 Ζ θνηλσληθή έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ θνηλνηήησλ Ρνκά απνηειεί θνηλή επζχλε ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, ε Δπξσπατθή 



 383 

Δπηηξνπή, ζηε έθζεζε πνπ εμέδσζε ην 2013, θάιεζε ηα θξάηε κέιε λα πινπνηήζνπλ 

ηηο εζληθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο γηα θαιχηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ 

Ρνκά ζηελ Δπξψπε. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θνλδχιηα ηεο Έλσζεο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο έληαμεο ησλ Ρνκά ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε απαζρφιεζε, ε 

ζηέγαζε θαη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε
1212

. Σν πκβνχιην εμέδσζε ζχζηαζε ζρεηηθά 

κε απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά ζηα θξάηε κέιε, ζηηο 9 

Γεθεκβξίνπ 2013. ηελ ελ ιφγσ ζχζηαζε ην πκβνχιην θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

ιάβνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζήο 

ηνπο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ Ρνκά ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε, ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηε ζηέγαζε ζηελ πξάμε, είηε κέζσ νξηδφληησλ ή 

ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ θαζψο επίζεο θαη κέζσ εηδηθψλ κέηξσλ πξφιεςεο ή 

αληηζηάζκηζεο ησλ κεηνλεθηεκάησλ, είηε κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν, απνδίδνληαο 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηάζηαζε ησλ θχισλ
1213

.  

 

3.2.2.2.2. Γηθαίσκα άζθεζεο πνιηηηζκηθώλ πξαθηηθώλ θαη παξαδόζεσλ 

 

                                                                                                                                            
Δπηηξνπή ηνλίδεη φηη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο έληαμεο ησλ 

Ρνκά. Σν 2011, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε αλαθνίλσζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά θαη πξφηεηλε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ. Ζ Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν πνπ έρνπλ επηηχρεη ηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ην 

Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά. Δπίζεο θέξλεη ζπρλά 

ζε επαθή ζπληνληζηέο απφ ηα 29 θξάηε κέιε, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επνπηεία ησλ εζληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ έληαμεο ησλ Ρνκά, γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ πξφνδν θαη ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο.  Κάζε 

ρψξα παξήγαγε κηα ζηξαηεγηθή γηα ηνπο Ρνκά ή κηα δέζκε νινθιεξσκέλσλ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ 

αμηνινγήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε αλαθνίλσζε πνπ εθδφζεθε ην 2012. Αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ - Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε ησλ 

Ρνκ ζηελ Δπξψπε, COM(2010) 133 ηειηθφ, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ - Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά κέρξη ην 2020, COM(2011) 

173 ηειηθφ, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ -  Δζληθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά: έλα πξψην βήκα πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, 

COM(2012) 226 ηειηθφ. 
1212

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ -  Βήκαηα πξνφδνπ ζηελ 

πινπνίεζε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά, COM(2013) 454 ηειηθφ. 
1213

 χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2013 , γηα απνηειεζκαηηθά κέηξα έληαμεο ησλ 

Ρνκά ζηα θξάηε κέιε, ΔΔ C 378 ηεο 24.12.2013, ζει. 1- 7. 
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Σν δηθαίσκα άζθεζεο πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ θαη παξαδφζεσλ απνηειεί ην 

πην ακθηιεγφκελν θαη πνιχπινθν δήηεκα αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθνχο πνιηηηζκνχο.  

Ο φξνο «πνιηηηζηηθή πξαθηηθή» ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ε εθδήισζε 

ζηνηρείσλ κίαο θνπιηνχξαο ή ππν-θνπιηνχξαο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

θαη ζπλήζεηο πξαθηηθέο κίαο ζπγθεθξηκέλεο εζλνηηθήο ή άιιε πνιηηηζκηθήο νκάδαο. 

Αλαθέξεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκψλ, ηδίσο εθείλεο ηηο πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ έρνπλ 

αζθεζεί απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Παξαδείγκαηα πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ ππφ ηνλ 

φξν απηφλ, απνηεινχλ, πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζξεζθεπηηθά θαη άιια 

πλεπκαηηθά ηειεηνπξγηθά, κε παξαδνζηαθέο ηαηξηθέο ηερληθέο, κε δηαηξνθηθέο 

πξνηηκήζεηο, κε ηξφπνπο ζηέγαζεο θαη θαηνηθίαο, κε πξαθηηθέο αλαηξνθήο ηέθλσλ, κε 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θα. Οη πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ, πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηα επίζεκα 

ηειεηνπξγηθά, θαη πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλδπζε, ηηο αξγίεο, ηε ρξήζε 

ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ, ηηο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο θαη ρξήζε άιισλ νπζηψλ, ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ην γάκν θαη ην δηαδχγην, ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε δηάζεζε ησλ 

λεθξψλ θα.
1214

. 

ην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, φπνπ ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο εξκελεχνληαη φρη σο κεηνλνηηθά, αιιά σο πιήξσο ελζσκαησκέλα ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
1215

, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ην άξζξν 9 ηεο 

πκβάζεσο, ην νπνίν ελψ αθνξά θπξίσο ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο, ε πξνζηαζία 

πνπ παξέρεη είλαη πνιχ επξχηεξε θαη ηζρχεη γηα φιεο ηηο πξνζσπηθέο, θηινζνθηθέο, 

εζηθέο θαη, θπζηθά, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Δθηείλεηαη ζε ηδέεο, θηινζνθηθέο 

πεπνηζήζεηο φισλ ησλ εηδψλ, κε ηε ξεηή αλαθνξά ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ 

ελφο αηφκνπ, θαη ην δηθφ ηνπο ηξφπν αληίιεςεο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ 

                                                 
1214

 Σν άξζξν 5 ηεο χκβαζεο Πιαηζίνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ πξνβιέπεη φηη, ηα θξάηε πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα 

επηηξέςνπλ ζηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο λα δηαηεξήζνπλ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, φπσο ε ζξεζθεία, ε γιψζζα, νη παξαδφζεηο θαη ε πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά. 

Σν άξζξν θαίλεηαη λα εκπλέεηαη θα λα εμεηδηθεχεη ην άξζξν 27 ηνπ πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη 

Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε εζvoηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή 

γισζζηθέο κεηνλφηεηεο δελ κπνξνχλ vα ζηεξεζνχλ ηνπ δηθαηψκαηνο vα έρνπλ, απφ θνηλνχ κε ηα άιια 

κέξε ηεο ακάδαο ηνπο, ηε δηθή ηνπο πνιηηηζηηθή δσή, vα εθδειψλνπλ θαη vα αζθνχλ ηε δηθή ηνπο 

ζξεζθεία ή vα ρξεζηκoπoηoχv ηε δηθή ηνπο γιψζζα. 
1215

 Υξηζηφπνπινο Γ.Κ., Η εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, Όςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, Κξηηηθή, Αζήλα 2002, ζει. 189. 
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δσήο. Γηα παξάδεηγκα, κία θηινζνθηθή αληίιεςε, φπσο ν παζηθηζκφο εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο χκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ζηάζε ηνπ εηξεληζκνχ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί «πίζηε». Οη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

απιέο γλψκεο. Πξφθεηηαη γηα ηδέεο πνπ έρνπλ θζάζεη ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν 

πεηζηηθφηεηαο, ζνβαξφηεηαο, ζπλνρήο θαη ζπνπδαηφηεηαο
1216

. Τπφ ηελ ίδηα ινγηθή, ν 

αζετζκφο
1217

, θαη ε απζηεξή ρνξηνθαγία
1218

 απνηεινχλ αμηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο
1219

. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ιεγφκελσλ «αηξέζεσλ» 

θαη «ιαηξεηψλ» (cults)
1220

. Απηφ ην γεγνλφο νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ ππφζεζε φηη 

θάπνηεο απφ απηέο ηηο νκάδεο εθηεινχλ επηθίλδπλεο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ζπκκεηέρνπλ ζε αλάξκνζηεο κνξθέο ηνπ πξνζειπηηζκνχ, φπσο ε πιχζε εγθεθάινπ 

αιιά θαη ζηελ θαρππνςία αθφκα θαη ερζξφηεηα γηα ηα λέα ζξεζθεπηηθά θηλήκαηα 

απφ ηηο παξαδνζηαθέο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο. Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ παξαηήξεζε ζην Γεληθφ ρφιην ζρεηηθά κε ην άξζξν 18 ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 18 δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο παξαδνζηαθέο ζξεζθείεο ή ζε ζξεζθείεο θαη 

πεπνηζήζεηο κε ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ή πξαθηηθέο αλάινγεο κε εθείλεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζξεζθεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη αλεζπρεηηθή ε ηάζε λα γίλνληαη 

δηαθξίζεηο θαηά νπνηαζδήπνηε ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη λενζπζηαζείζα, ή αληηπξνζσπεχεη 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ αληηθείκελν ερζξφηεηαο εθ 

κέξνπο κίαο θπξίαξρεο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο
1221

. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ εμέηαζε ην δήηεκα ησλ λέσλ ζξεζθεπηηθψλ θηλεκάησλ 

ζηελ ππφζεζε Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France v. France. Σν 

Γηθαζηήξην παξαηήξεζε φηη ε επίκαρε Γαιιηθή λνκνζεζία ζηφρεπε ζηελ πνηληθή θαη 

πξνιεπηηθή δξάζε θαηά αηξεηηθψλ θηλεκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο. Γηεπθξίληζε φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

                                                 
1216

 Arrowsmith v. United Kingdom, Application No.7050/75, Comm. Rep 1978. 
1217

 Angelini v. Sweden, Application No. 10491/83. 3 December 1986. 
1218

 C.W. v. the United Kingdom, Application No.18187/91, 10 February 1993. 
1219

 Σν άξζξν 10 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ αληηζηνηρεί ζην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο. 
1220

 European Parliament, 29 February 1996, Resolution on cults in Europe; θαη Council of Europe, 

Parliamentary Assembly, Recommendation 1412, Illegal activities of sects,  22 June 1999. EU Network 

of Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of the Charter of Fundamental Rights, 

ζει. 112, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf 
1221

 Human Rights Committee, General Comment 22, Article 18 (1993), CCPR/C/21/Rev.1/Add.4.para. 
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απνθαλζεί γηα ηελ λνκνζεζία θαη λα εμεηάζεη ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ηε χκβαζε in 

abstracto. Χζηφζν παξείρε θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο: ελψ απέθπγε λα νξίζεη 

ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο «αίξεζε» (ζέθηα), ζεκείσζε φηη ζην κέηξν πνπ ε επίκαρε 

λνκνζεζία πξνέβιεπε ηε δηάιπζή ηνπο, έλα ηέηνην κέηξν ζα κπνξνχζε λα δηαηαρζεί 

κφλν απφ ηα δηθαζηήξηα θαη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο ε χπαξμε 

ηειεζίδηθσλ θαηαδηθψλ γηα ηελ ελ ιφγσ αίξεζε ή ησλ εγεηψλ ηεο, γηα ιφγνπο πνπ 

απαξηζκνχληαη εμαληιεηηθά
1222

.  

Σν δηθαίσκα ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο ζηε ζηξαηησηηθή ζεηεία, ε νπνία 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ ζπλαληά αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ζηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
1223

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Δπηηξνπή 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ απνδέρζεθε ην δηθαίσκα απηφ ήδε απφ ην 

1993
1224

. Οκνίσο, ε Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ έρεη 

αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα έρεη αληηξξήζεηο ζπλείδεζεο ζηε 

ζηξαηησηηθή ζεηεία σο λφκηκε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ειεπζεξία ζθέςεο, 

ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο
1225

. 

H ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο, φπσο 

δηαζθαιίδεηαη απφ ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δηθαίσκα ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ζην 

βαζκφ πνπ πξνζηαηεχεη ηελ εθδήισζε απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ 

φζν θαη ζηνλ δεκφζην βίν, αλαθνξηθά κε ηε ιαηξεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο πξαθηηθέο 

θαη ηηο ηειεηέο. Ζ ιαηξεία απνηειεί ηελ πην πξνθαλή κνξθή εθδήισζεο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Ζ πξφζβαζε ζε ρψξνπο ιαηξείαο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

ηίζεληαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ πηζηψλ λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε εθδειψζεηο ιαηξείαο 

κπνξνχλ λα  εγείξνπλ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 9
1226

. 

                                                 
1222

 Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France v. France, Application no. 53430/99, 6 

November 2001.  
1223
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1224
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Affairs v. Greece (coll. compl. No. 8/2000), 25 April 2001. 
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Βάζεη ηνπ άξζξνπ 9, ην Γηθαζηήξην αζρνιήζεθε κε ελδηαθέξνληα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

ππφζεζε Manoussakis and others v. Greece, ην Γηθαζηήξην ππνγξάκκηζε φηη ηα 

θξάηε έρνπλ έλα πεξηνξηζκέλν πεξηζψξην εθηηκήζεσο φζνλ αθνξά ηε ιεπηή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζξεζθεηψλ
1227

. Ζ ππφζεζε αθνξνχζε ηελ πνηληθή 

θαηαδίθε Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά γηα ηε ιεηηνπξγία ρψξνπ ιαηξείαο άλεπ 

πξνεγνχκελεο αίηεζεο γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθήο άδεηαο
1228

. ηελ ππφζεζε Serif v. 

Greece, ην Γηθαζηήξην ηφληζε φηη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο δελ είλαη λα αθαηξέζεη ηελ 

έληαζε εμαιείθνληαο ηελ πνιπθσλία, αιιά λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο αλέρνληαη ε κία ηελ άιιε
1229

. 

 

3.2.2.2.2.1. Δύινγεο πξνζαξκνγέο 

 

 Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, έρεη θαηαπηαζηεί θαη 

κε ηηο εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ην ππφ εμέηαζε δήηεκα είλαη ε ππφζεζε Chaa´re Shalom ve 

Tsedek v. France. Ζ ελ ιφγσ ππφζεζε μεθηλά απφ ηελ απφξξηςε ησλ αξρψλ 

ρνξήγεζεο άδεηαο ζηνλ πξνζθεχγνληα γηα κία εηδηθή κνξθή ηεο ηειεηνπξγηθήο 

ζθαγήο, πνπ ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο ζξεζθεπηηθνχο θαλφλεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηεί εηδηθφ θξέαο (glatt). Σν Γηθαζηήξην ππνζηήξημε φηη ε ηειεηνπξγηθή 

ζθαγή απνηεινχζε ηεξνηειεζηία θαη, σο εθ ηνχηνπ, θαιχπηεηαη απφ ην άξζξν 9 ηεο 

χκβαζεο. χκθσλα κε ην Γηθαζηήξην, ζα ππήξρε επέκβαζε ζην άξζξν 9 κφλν αλ ζα 

ήηαλ αδχλαην γηα ππεξ-νξζφδνμνπο Δβξαίνπο λα απνθηήζνπλ θξέαο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ δψα πνπ ζθάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο ζπληαγέο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη πξνζθεχγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ηέηνην θξέαο απφ 

δηάθνξα θξενπσιεία ζην Βέιγην. Σν Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

άξλεζε ηεο άδεηαο δελ ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 9, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 

14 ζρεηηθά κε ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, δηφηη ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αηηνχληνο θαη κίαο παξφκνηαο νξγάλσζεο (ACIP) πνπ είρε ιάβεη 
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1228
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άδεηα, είρε πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο θαη επηδίσθε ηνλ ζεκηηφ ζθνπφ ηεο 

απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ησλ ελψζεσλ πνπ δηελεξγνχλ ηελ ηδηαίηεξε δηαδηθαζία ηεο 

ηειεηνπξγηθήο ζθαγήο ησλ δψσλ
1230

.  

Ζ παξέθθιηζε απφ ηελ ππνρξέσζε αλαηζζεηνπνίεζεο ζε πεξηπηψζεηο ζθαγήο 

ζε ζθαγεία ζην πιαίζην ιαηξεπηηθψλ ηχπσλ έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ Οδεγία 

93/119/ΔΚ
1231

. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη, νη ελ ιφγσ παξεθθιίζεηο πνπ 

παξέρεη ε Οδεγία αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πξνβιέπεη φηη πξνβιέπεη φηη «Καηά ηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, 

ηεο αιηείαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηνπ δηαζηήκαηνο, ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε 

ηνπο ηηο απαηηήζεηο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ σο επαίζζεησλ φλησλ ηεξψληαο 

ηαπηνρξφλσο ηηο λνκνζεηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα έζηκα ησλ θξαηψλ κειψλ 

πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηα ζξεζθεπηηθά ηππηθά, ηηο πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο θαη ηελ θαηά 

ηφπνπο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». 

 ηελ ππφζεζε Jacobski v. Poland, πνπ θηλήζεθε κεηά απφ πξνζθπγή ελφο 

Βνπδηζηή θξαηνχκελνπ ν νπνίνο δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ άξλεζε παξνρήο 

ρνξηνθαγηθψλ γεπκάησλ, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη ε απφθαζε πνπ αηηνχληνο λα 

εκκείλεη ζε κία ρνξηνθαγηθή δίαηηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θηλνχκελε ή εκπλεφκελε 

απφ κία ζξεζθεία θαη δελ ήηαλ παξάινγε. Καηά ζπλέπεηα, ε άξλεζε ησλ αξρψλ ησλ 

θπιαθψλ λα ηνπ παξάζρνπλ κία ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο χκβαζεο
1232

. Παξνκνίσο, κε ηελ απφθαζε Vartic v. 

Romania, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ππνγξάκκηζε φηη ε 

ηήξεζε ησλ δηαηηεηηθψλ πεξηνξηζκψλ σο πξάμε κε ζξεζθεπηηθά θίλεηξα 

πεξηιακβάλεη ηε ζεηηθή ππνρξέσζε γηα ην θξάηνο λα ιάβεη εχινγα θαη θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζθεχγνληνο δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 

9. Σν Γηθαζηήξην παξαηήξεζε φηη ηα γεχκαηα ηνπ αηηνχληνο δελ ρξεηάδεηαη λα 
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 Chaa΄re Shalom ve Tsedek v. France, Application no. 27417/95, 27 June 2000. Θα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί πσο επηά δηθαζηέο ππέβαιαλ απφ θνηλνχ κεηνςεθνχζα γλψκε, ππνζηεξίδνληαο φηη κε ηελ 

απφξξηςε ηεο άδεηαο γηα ην ηειεηνπξγηθφ ηεο ζθαγήο, ην θξάηνο είρε πεξηνξίζεη αδηθαηνιφγεηα ην 

δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο. Βι. Donders Y., Do cultural diversity and human rights make 

a good match?, φ.π., ζει. 28. 
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ζαλάησζή ηνπο (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ), ΔΔ L 303, 18.11.2009, ζει. 1–

30. 
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 Jacobski v. Poland, Application no. 18429/06, 7 March 2011. 
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πξνεηνηκάδνληαη, λα  καγεηξεχνληαη θαη λα ζεξβίξνληαη κε ηδηαίηεξν ηξφπν, νχηε ν 

ίδηνο απαηηνχζε εηδηθέο ηξνθέο κε ηξφπν πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε 

δηαηαξαρή ζηε δηαρείξηζε ηεο θπιαθήο ή θάπνηα κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζπζζηηίσλ άιισλ θξαηνχκελσλ, αθνχ κάιηζηα έλα δηαηηνιφγην ρσξίο δσηθά πξντφληα 

ήηαλ ήδε δηαζέζηκν γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο πνπ ηεξνχζαλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ρξηζηηαληθήο νξζφδνμεο λεζηείαο. Καηά ζπλέπεηα, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη νη αξρέο 

δελ θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αξρψλ 

ησλ θπιαθψλ θαη εθείλα ηνπ πξνζθεχγνληνο, δειαδή ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα 

εθδειψλεη ηελ ζξεζθεία ηνπ κέζα απφ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο βνπδηζηηθήο 

ζξεζθείαο θαη δηαπίζησζε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Δπξσπατθήο  χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
1233

. 

 Ζ δηαηχπσζε πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην Γηθαζηήξην ζηηο αλσηέξσ ππνζέζεηο, 

εηδηθά ε αλαθνξά ζηε ζεηηθή ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ιάβεη εχινγα θαη 

θαηάιιεια κέηξα, απνηειεί κία αμηφινγε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ησλ «εχινγσλ 

πξνζαξκνγψλ». Χο «εχινγε πξνζαξκνγή» νξίδεηαη ε αλαγθαία θαη θαηάιιειε 

ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγέο νη νπνίεο δελ επηβάιινπλ δπζαλάινγν ή 

αδηθαηνιφγεην βάξνο, φπνπ ρξεηάδεηαη ζε κία εηδηθή πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ απφιαπζε ή άζθεζε ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο φια ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο
1234

. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Gatis 

Kovalkovs v. Latvia, έλαο Λεηνλφο θξαηνχκελνο πξνζθνιιεκέλνο ζηελ θίλεζε Υάξε 

Κξίζλα (Hare Krishna) ηζρπξίζηεθε φηη ην δηθαίσκά ηνπ ζηελ ειεπζεξία ηεο 

ζξεζθείαο έρεη παξαβηαζηεί θαη φηη έρεη ππνζηεί δηαθξίζεηο κε βάζε ηε ζξεζθεία ηνπ. 

Ηζρπξίδεηαη φηη έρεη γεινηνπνηεζεί απφ ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπ θαη απφ ηνλ ηεξέα ησλ 

θπιαθψλ θαη φηη πεξηνξίζηεθε ε άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ ηνπ ζην 

θειί ηνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηαβάζεη ζξεζθεπηηθά θείκελα θαη λα 

πξνζεπρεζεί ζην θειί ηνπ. Ζ πξνζθπγή επίζεο αθνξνχζε θαη ηελ θαηάζρεζε ξάβδσλ 

ζπκηάκαηφο ηνπ απφ θξνπξφ ηεο θπιαθήο. Σν Γηθαζηήξην εμέηαζε θαηά πφζνλ έρεη 

επηηεπρζεί κία δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

δηαθπβεχνληαη, θαζψο έθξηλε φηη νη ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεχγνληνο εκπλένληαη απφ ηε 

ζξεζθεία θαη δελ είλαη παξάινγνη. Έθξηλε φηη ε επέκβαζε ζην δηθαίσκα ηνπ 

πξνζθεχγνληνο δελ ηνλ εκπφδηδε εληειψο απφ ην λα εθδειψζεη ηε ζξεζθεία ηνπ. 
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 Vartic v. Romania, Application no. 14150/08, 7 January 2014. 
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χκθσλα κε ην Γηθαζηήξην, ε ππνρξέσζε πξνζεπρήο, αλάγλσζεο ζξεζθεπηηθψλ 

θεηκέλσλ θαη δηαινγηζκνχ ππφ ηελ παξνπζία άιισλ, απνηειεί κία δπζθνιία ζρεδφλ 

αλαπφθεπθηε ζηηο θπιαθέο, αιιά δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ νπζία ηεο 

ειεπζεξίαο εθδειψζεσο ηεο ζξεζθείαο. ηεξηδφκελν θπξίσο ζην επηρείξεκα φηη ν 

πξνζθεχγνλ δελ έθαλε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηάο πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε λα 

πξνζεχρεηαη ζε έλα άιιν δσκάηην, απνθάζηζε φηη ε παξέκβαζε ζην δηθαίσκα ηνπ 

πξνζθεχγνληνο δελ ήηαλ δπζαλάινγε. Σν Γηθαζηήξην ζεκείσζε επίζεο φηη ε θαχζε 

ξάβδσλ ζπκηάκαηνο ζπλήζσο δεκηνπξγεί ηζρπξή κπξσδηά πνπ δελ είλαη επράξηζηε γηα 

φινπο θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη ελνριεηηθή γηα άιινπο θξαηνχκελνπο. Λακβάλνληαο 

ππφςε πιεξνθνξίεο πνπ παξείραλ ζηε Γηεχζπλζε Θξεζθεπηηθψλ Τπνζέζεσλ ηα κέιε 

ηνπ εθθιεζηάζκαηνο Vaishnavist ηεο Ρίγα έθξηλε φηη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θαηαιφγνπ 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία επηηξέπνληαη γηα απνζήθεπζε ζε θειηά θξαηνπκέλσλ θαη 

δελ είλαη νπζησδψο απαξαίηεηα γηα ηελ εθδήισζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ 

ησλ θξαηνπκέλσλ, δελ απνηειεί δπζαλάινγν πεξηνξηζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ
1235

.  

Σελ αλαγθαηφηεηα γηα «εχινγεο πξνζαξκνγέο» ζηε βάζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαίλεηαη λα πηνζεηεί θαη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην 

1975, φηαλ έθξηλε φηη ζε πεξίπησζε γξαπηψλ εμεηάζεσλ, φηαλ έλαο ππνςήθηνο 

ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη νη ζξεζθεπηηθνί ιφγνη θαζηζηνχλ νξηζκέλεο 

εκεξνκελίεο αδχλαηε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ πξνζιήςεσλ, νη αξκφδηεο 

αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαγθαηφηεηα θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ εκεξνκεληψλ δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ. Χζηφζν, εάλ ν ππνςήθηνο 

δελ ελεκεξψζεη ζε εχινγν ρξφλν ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηηο δπζρέξεηέο ηνπ, ε άξλεζε 

ησλ αξκνδίσλ αξρψλ λα νξίζνπλ ελαιιαθηηθή εκεξνκελία είλαη δηθαηνινγεκέλε
1236

. 

 

3.2.2.2.2.2. Οπζηώδεηο θαη «κε απαξαίηεηεο» εθδειώζεηο 

 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ γηα λα αλαγλσξίζεη «εθδειψζεηο» ηεο ζξεζθείαο 

αησξνχληαη κεηαμχ «θαλνληθψλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ εθδειψζεσλ» ηεο ζξεζθείαο 

θαη εθδειψζεσλ ρσξίο ηζρπξή ζπλνρή. Ζ πξνζέγγηζε απηή ηνπ Γηθαζηεξίνπ  έρεη 
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νδεγήζεη ζε κηα δηάθξηζε κεηαμχ «ζσζηψλ» εθδειψζεσλ ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ 

πξάμεσλ απηψλ πνπ ήηαλ απιψο εκπλεπζκέλεο ή επεξεάδνληαη απφ απηήλ. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην Γηθαζηήξην έρεη, ζησπεξά ή ξεηά, απαηηήζεη ζπκθσλία κε 

ηηο ζξεζθεπηηθέο εληνιέο ή δφγκαηα, γηα λα ζεσξήζεη θάπνηεο πξαθηηθέο σο 

«εθδειψζεηο» ηεο ζξεζθείαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 9. Ζ εμάξηεζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο ηεο εθδήισζεο ηεο ζξεζθείαο απφ ηε ζπκκφξθσζε κε 

ζεζκηθέο ή θαηαγεγξακκέλεο εληνιέο ή πξαθηηθέο, πεξηνξίδεη ην εχξνο πξνζηαζίαο 

θαη ηελ, θαηά εξεπλεηέο «εκπεηξηθή ζξεζθεία», δειαδή ε πξαγκαηηθή εκπεηξία ησλ 

ζξεζθεπφκελσλ πέξα απφ ηηο ζεζκηθά θαζνξηζκέλεο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο
1237

. 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ ππφζεζε X. v. the United Kingdom, ηνπ 1981, έλαο 

κνπζνπικάλνο δάζθαινο πξνζέθπγε ζην Γηθαζηήξην δηφηη αλαγθάζηεθε λα 

παξαηηεζεί απφ ηε δνπιεηά ηνπ επεηδή δελ ηνπ επηηξάπεθε λα απνπζηάδεη θάπνηεο 

ψξεο απφ ηελ εξγαζία ηνπ ηελ Παξαζθεπή πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ζε πξνζεπρή ζε 

έλα θνληηλφ ηδακί. Έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ αλέθπςαλ ήηαλ αλ απηή ε 

ζπκκεηνρή «απαηηείηαη» απφ ην Ηζιάκ θαη, ζπλεπψο, απνηειεί έλα «απαξαίηεην 

κέξνο» ηεο ζξεζθεπηηθήο πξαθηηθήο ηνπ. Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ν πξνζθεχγνλ 

δελ απέδεημε πεηζηηθά φηη «ήηαλ ππνρξεσκέλνο απφ ην Ηζιάκ» λα αγλνήζεη 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
1238

. ε κία άιιε πεξίπησζε, X. v. the United Kingdom, 

ηνπ 1974, ε Δπηηξνπή νκνίσο έθξηλε φηη ν πξνζθεχγσλ, έλαο βνπδηζηήο θξαηνχκελνο, 

θαηάθεξε λα απνδείμεη φηη ε επηθνηλσλία κε άιινπο βνπδηζηέο ήηαλ έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο ζξεζθεπηηθήο πξαθηηθήο ηνπ, αιιά απέηπρε λα απνδείμεη φηη απαξαίηεην 

κέξνο απηήο ηεο πξαθηηθήο ήηαλ λα δεκνζηεχεη άξζξα ηνπ ζε ζξεζθεπηηθφ 

πεξηνδηθφ
1239

. Πην πξφζθαηα, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε ηνπνζέηεζε πέηξηλνπ 

κλεκείνπ ζε θσηνγξαθία ηάθνπ δελ είλαη κία «απαίηεζε» ηεο ζξεζθείαο ηνπ 

αηηνχληνο, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζξεζθεία επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε θσηνγξαθίαο, 

θαη ζπλεπψο ε πξάμε δελ εκπίπηεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 9 ηεο χκβαζεο
1240

. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ ππφζεζε D. v. France, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη, ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ππνζέζεηο φπνπ νη πξνζθεχγνληεο επεδίσθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε πξαθηηθέο πνπ θαηλνκεληθά δελ απαηηνχληαη απφ ηηο ζξεζθείεο 

ηνπο, ην άξζξν 9 δελ πξνζηάηεπε ηνλ πξνζθεχγνληα δηφηη ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ζε 
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κία πξάμε πνπ ζεσξείηαη «αληίζεηε» κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζξεζθείαο ηνπ, δειαδή λα 

κελ παξαδψζεη ην έγγξαθν δηαδπγίνπ (get) ζηελ πξψελ ζχδπγφ ηνπ, ζχκθσλα κε ην 

έζηκν ηνπ Δβξατθνχ λφκνπ
1241

.  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζέηεζε ην Γηθαζηήξην (θαη ε Δπηηξνπή), ζε πεξηπηψζεηο 

φπσο απηέο πνπ εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ έρεη επηθξηζεί γηα ηελ κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ 

ζξεζθεπφκελσλ αλζξψπσλ πνπ δελ απνδέρνληαη φιεο ηηο δνγκαηηθέο εληνιέο κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθείαο ή πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ζξεζθεία ηνπο ζέηεη πεξαηηέξσ 

απαηηήζεηο γηα απηνχο. Δπηπιένλ, ε πξνζέγγηζε απηή δελ ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο 

φηη νξηζκέλεο ζξεζθείεο θαζνξίδνπλ έλα ζχλνιν ππνρξεσηηθψλ πξαθηηθψλ αιιά  

ελζαξξχλνπλ ηα κέιε ηνπο λα απνδείμνπλ ηελ επζέβεηά ηνπο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξαθηηθέο πέξα απφ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ
1242

. 

Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κία ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ζεσξείηαη 

απαξαίηεην κέξνο κίαο ζξεζθείαο, ην Γηθαζηήξην έρεη ζπρλά αλαγλσξίζεη θξαηηθέο 

παξεκβάζεηο κε ηε κνξθή απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

ππφζεζε Mann Singh v. France, πνπ αθνξνχζε ηελ άξλεζε ησλ αξρψλ λα 

αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα νδήγεζεο ελφο άλδξα ηρ ιφγσ ηεο απξνζπκίαο ηνπ λα 

αθαηξέζεη ην ηνπξκπάλη ηνπ γηα ηελ θσηνγξαθία, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε πίζηε 

ηρ ππνρξεψλεη ηα κέιε ηεο λα θνξνχλ ην ηνπξκπάλη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο θαη δελ 

ζεσξείηαη κφλν κέξνο ηεο θαξδηάο ηεο ζξεζθείαο ηνπο, αιιά αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο. Χζηφζν, απνθάζηζε φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ειεπζεξίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο ήηαλ δηθαηνινγεκέλνο θαη απαξαίηεηνο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο
1243

. ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε 

ζεκείσζε ηεο λνκνινγηαθήο «δηαθσλίαο», κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, αθξηβψο γηα ηελ ίδηα ππφζεζε. 

Καηά ηελ Δπηηξνπή, ε ελ ιφγσ απαγφξεπζε ησλ Γαιιηθψλ αξρψλ ρσξίο λα εμεγνχλ 

πεηζηηθά πψο έλα ηέηνην κέηξν είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 

αζθάιεηαο, παξαβηάδεη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα εθδειψλεη ηελ ζξεζθεία ηνπ
1244

. 

 

                                                 
1241

 D. v. France, Application no. 10180/82, 6 December 1983. 
1242

 Peroni L., φ.π., ζει. 675. 
1243

 Mann Singh v. France  Application no. 24479/07,  13 November 2008. 
1244

 (Mann) Singh v. France, HRC, 26/09/2013, CCPR/C/108/D/1928/2010. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2224479/07%22]%7D
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3.2.2.2.2.3. πγθξνύζεηο ελλόκσλ αγαζώλ 

 

Ζ αλσηέξσ αληίζεζε αλαδεηθλχεη ην ακθηιεγφκελν δήηεκα ηεο έλδπζεο 

ζξεζθεπηηθψλ ξνχρσλ θαη ζπκβφισλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, δήηεκα ην νπνίν έρεη 

ζπδεηεζεί εθηελψο αλαθνξηθά κε ηελ ηζιακηθή καληίια
1245

. Ζ έλδπζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ πξνζηαηεχεηαη απφ ην δηθαίσκα ηεο εθδήισζεο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ, αλ θαη ην Γηθαζηήξην έρεη επαλεηιεκκέλσο 

αλαγλσξίζεη φηη νη θξαηηθέο παξεκβάζεηο κε ηε κνξθή απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζκψλ 

κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηηο αξρέο ηνπ θνζκηθνχ 

θξάηνπο θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ
1246

. Σν Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη ε πνηληθή 

θαηαδίθε ησλ κειψλ κίαο ζξεζθεπηηθήο νκάδαο γηα ηελ έλδπζε ηνπξκπαληνχ, καχξνπ 

ρηηψλα θαη ξάβδνπ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο έμσ απφ έλα ηδακί ηζνδπλακεί κε 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 9. Σν Γηθαζηήξην ηφληζε, επίζεο, φηη ε ππφζεζε απηή 

αθνξνχζε ηελ ηηκσξία γηα ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλνπ ξνχρνπ ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο πνπ ήηαλ αλνηθηνί ζε φινπο, θαη φρη, φπσο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζε 

δεκφζηα ηδξχκαηα, φπνπ ε ζξεζθεπηηθή νπδεηεξφηεηα κπνξεί λα ππεξηζρχεη ηνπ 

δηθαηψκαηνο εθδήισζεο ηεο ζξεζθείαο
1247

. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ήξζε αληηκέησπν κε ην ίδην ζέκα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα ζηηο 

ππνζέζεηο Ranjit Singh v. France θαη Jasvir Singh v. France, πνπ αθνξνχζαλ καζεηέο 

ηρ πνπ θνξνχζαλ Keski (κηθξφ ηνπξκπάλη) θαη ζηηο ππνζέζεηο Aktas v. France, 

Bayrak v. France, Gamaleddyn v. France θαη Ghazal v. France πνπ αθνξνχζαλ 

κνπζνπικάλεο καζήηξηεο πνπ θνξνχζαλ θαπφ  (αληηθαζηζηψληαο ηε καληίια). ε 

φιεο απηέο ηηο απνθάζεηο ην Γηθαζηήξην έθξηλε ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ αηηνχλησλ 

πξνδήισο αβάζηκεο, ζηεξηδφκελν ζε κεγάιν βαζκφ ζην πεξηζψξην εθηηκήζεσο ηνπ 

θάζε θξάηνπο θαη επηζήκαλε φηη είλαη θαζήθνλ ησλ εζληθψλ αξρψλ λα δηαζθαιίζνπλ 

φηη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ 

άιισλ, ε εθδήισζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ δελ απνηειεί κία επηδεηθηηθή πξάμε ε νπνία ζα 

απνηειέζεη πεγή πίεζεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ. Σν Γηθαζηήξην αλαθέξζεθε επίζεο 

ζην ξφιν ηεο αξρήο ηεο θνζκηθφηεηαο σο κία ζπληαγκαηηθή θαη ζεκειηψδε αξρή ηεο 

                                                 
1245

 Βι. ελφηεηα 2.2.2.1. 
1246

 Leyla Şahin v. Turkey, Application no. 44774/98, 10 November 2005 θαη Dogru v. France, 

Application no. 27058/05, 4 December 2008. Βι. θαη ελφηεηα 2.2.2.4.2. 
1247

 Ahmet Arslan and Others v. Turkey, Application no. 41135/98, 23 February 2010. 
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Γεκνθξαηίαο, κε ηελ νπνία ηαπηιηδεηαη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πξνζηαζία 

ηεο θαίλεηαη λα είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ηδίσο ζηα ζρνιεία. Σν γεγνλφο φηη νη 

πξνζθεχγνληεο ζηηο ππνζέζεηο απηέο, πξνηίζεληαη λα θνξέζνπλ έλα πην δηαθξηηηθφ 

θάιπκκα θεθαιήο, δελ κεηψλεη θαηά ην Γηθαζηήξην ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

θξάηνπο. Σέινο, ην Γηθαζηήξην δελ ζεψξεζε ηελ απνβνιή ησλ καζεηψλ δπζαλάινγε, 

δεδνκέλνπ φηη πξνηάζεθαλ ζηνπο πξνζθεχγνληεο, ελαιιαθηηθνί ηξφπνη εθπαίδεπζεο, 

φπσο ηδησηηθά ζρνιεία ή εθπαίδεπζε ζην ζπίηη
1248

.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θαη ζε απηέο ηηο πεξίπησζεηο ε Δπηηξνπή ηνπ 

ΟΖΔ πηνζέηεζε έλαλ ζπιινγηζκφ πνπ δηαθέξεη απφ ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. ηελ ππφζεζε Bikramjit Singh v. 

France, πνπ αθνξνχζε ηελ απνβνιή ελφο καζεηή ηρ ιφγσ ηνπ Keski, ε Δπηηξνπή 

επηρείξεζε λα εμηζνξξνπήζεη ηα επηρεηξήκαηα φισλ ησλ πιεπξψλ, ζεσξψληαο πσο ε 

γεληθή αξρή ηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο, δελ κπνξεί λα ππεξηζρχζεη ηπθιά ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ φπσο ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη 

ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ππφζεζεο
1249

. 

Σν πην πξφζθαην παξάδεηγκα αθνξά θπξίσο πξαθηηθέο ηεο επηθξαηνχζαο 

ζξεζθείαο θαη φρη κεηνλνηηθήο. Ζ γλσζηή ππφζεζε Eweida and Others v. the United 

Kingdom, αθνξνχζε ηέζζεξηο ρξηζηηαλνχο πνπ επηζπκνχζαλ λα εθδειψλνπλ ηε 

ζξεζθεία ηνπο ζηελ εξγαζία, δχν εθ ησλ νπνίσλ νξαηά θνξψληαο έλα ζηαπξφ γχξσ 

απφ ην ιαηκφ ηνπο θαη δχν εθ ησλ νπνίσλ αξλήζεθαλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε 

νκφθπια δεπγάξηα, ν έλαο ζε ηδησηηθή εηαηξία θαη ε δεχηεξε ζε δεκφζηα ππεξεζία, ηε 

γξακκαηεία ηνπ Γήκνπ. Σν Γηθαζηήξην δέρζεθε φηη ε επηκνλή ησλ δχν πξψησλ 

πξνζθπγνπζψλ λα θνξάλε ζηαπξφ παξαθηλήζεθε εκθαλψο απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα 

καξηπξνχλ ηελ Υξηζηηαληθή πίζηε, ελψ ε άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ δχν 

πξνζθεπγφλησλ ηνπο παξαθηλήζεθαλ απφ ηελ πεπνίζεζε φηη νη νκνθπινθηιηθέο 

ζρέζεηο είλαη αληίζεηεο πξνο ην λφκν ηνπ Θενχ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ηεο έλδπζε ηνπ ζηαπξνχ καδί κε ηε ζηνιή αεξνζπλνδνχ, ππήξμε 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε έλδπζεο ηνπ ζηαπξνχ κε ζηνιή λνζνθφκαο ππεξίζρπε ε αλάγθε 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο πνπ απαηηνχζε ηελ κε έλδπζε θνζκεκάησλ απφ λνζειεπηηθφ 

                                                 
1248

 Aktas v. France, Application no. 43563/08, Bayrak v. France, Application  no. 14308/08, 

Gamaleddyn v. France, Application  no. 18527/08, Ghazal v. France, Application  no.29134/08, J. 

Singh v. France, Application  no. 25463/08 θαη  R. Singh v. France, Application  no. 27561/08, 30 June 

2009. 
1249

 Bikramjit Singh v France, Communication No. 1852/2008, UN Doc. CCPR/C/106/D/1852/2008. 
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πξνζσπηθφ. ηηο δχν επφκελεο πεξηπηψζεηο θξίζεθε φηη νη δηαθνξέο ζηε κεηαρείξηζε 

ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απαηηνχλ ηδηαίηεξα ζνβαξή αηηηνιφγεζε θαη φηη 

ηα δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ θχινπ ήηαλ ζε κία ζρεηηθά παξφκνηα θαηάζηαζε κε ηα 

εηεξφθπια δεπγάξηα φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε ηνπο γηα λνκηθή αλαγλψξηζε θαη 

πξνζηαζία ηεο ζρέζεο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, νη αξρέο είραλ επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα, 

γηα ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εξγνδφηε λα εμαζθαιίζεη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη ην δηθαίσκα ησλ πξνζθεπγφλησλ λα εθδειψλνπλ ηε 

ζξεζθεία ηνπο. Σν Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ε ζσζηή ηζνξξνπία είρε επηηεπρζεί θαη 

σο εθ ηνχηνπ, έθξηλε φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

άξζξν 9
1250

. 

ηε δηεζλή λνκνινγία θαη πξαθηηθή σζηφζν εληνπίδνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ 

ην φξην κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ ζεκηηψλ πεξηνξηζκψλ 

ηνπο είλαη αξθεηά πην ακθίζεκα. Γηα παξάδεηγκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιε 

αθαδεκατθή θαη πνιηηηθή ζπδήηεζε έρεη πξνθαιέζεη ε θαηνρή ηνπ kirpan, δειαδή ηνπ 

ηειεηνπξγηθνχ μίθνπο ή καραηξηνχ, απφ ηνπο ηρ, ην νπνίν ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

απνηειεί φπιν. ε θάπνηα θξάηε ην kirpan δελ αληηκεησπίδεηαη σο ζξεζθεπηηθφ 

ζχκβνιν αιιά σο φπιν
1251

. 

Ζ θαηνρή ηνπ kirpan ζε δεκφζηνπο ρψξνπο φπνπ ε αλάγθε γηα δεκφζηα 

αζθάιεηα είλαη απμεκέλε, φπσο ηα ζρνιεία, δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα. ην 

πιαίζην απηφ ε Καλαδηθή λνκνινγία πξνζθέξεη ρξήζηκεο απαληήζεηο. ηελ ππφζεζε 

Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ 

Καλαδά έθξηλε φηη ε πιήξεο απαγφξεπζε ζε δσδεθάρξνλν καζεηή λα θαηέρεη ην 

kirpan εληφο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ απαγφξεπε ηελ θαηνρή 

φπισλ, παξαβίαδε ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ ειεπζεξία. Αλ θαη ν ιφγνο ηεο απαγφξεπζεο 

ήηαλ εχινγνο, ε εμαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ αζθαιείαο ζην ζρνιείν, 

ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ππήξραλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πνπ δελ πεξηφξηδαλ ή 

πεξηφξηδαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ ειεπζεξία ηνπ καζεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ππνρξέσζε ην καζεηή λα δηαηεξεί ην kirpan πιήξσο «ζθξαγηζκέλν» ζην ξνπρηζκφ 

                                                 
1250

 Eweida and Others v. the United Kingdom, Applications nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 θαη 

36516/10, 15 January 2013. 
1251

 Γηα παξάδεηγκα, ε Γαλία είλαη ε πξψηε ρψξα φπνπ εληνπίδεηαη δηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηνρή ηνπ kirpan είλαη παξάλνκε θαη παξαβηάδεη ηνλ πνηληθφ 

θψδηθα ηεο ρψξαο, Hight Court East U.2007.316Ø. Αληίζεηα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ν ζρεηηθφο λφκνο 

πξνβιέπεη εηδηθή εμαίξεζε θαηνρήο φπινπ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. Criminal Justice Act 1988, 

section 139. 
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ηνπ
1252

. Χζηφζν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη επηηαγέο αζθαιείαο είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε αεξνδξφκηα, ν πεξηνξηζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ειεπζεξίαο ζεσξείηαη κάιινλ ζεκηηφο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Καλαδά έθξηλε φηη ε απαγφξεπζε ηνπ kirpan θαηά ηε 

δηάξθεηα αεξνπνξηθψλ ηαμηδηψλ είλαη λφκηκε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ
1253

. Οκνίσο, ζεσξείηαη ζεκηηή ε απαγφξεπζε ηνπ kirpan απφ ηελ 

αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε πξνζσπηθή αζθάιεηα ηνπ 

δηθαζηή, ε δεκφζηα ηάμε θαη ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο
1254

. 

 

3.2.2.2.2.4. Ιδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή σο πνιηηηζκηθή πξαθηηθή 

 

Δθηφο βέβαηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα 

ηνπ αηφκνπ κίαο κεηνλφηεηαο, ν ηξφπνο δσήο κίαο κεηνλφηεηαο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ 

ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ σο κέξνο ηεο ηδησηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην άξζξν 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
1255

. ην πιαίζην εμέηαζεο ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δσήο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ κεηνλνηήησλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ξνκά 

θαη κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε χκβαζε-Πιαίζην γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ησλ θξαηψλ ζην πεδίν απηφ θαη λα επηηξαπεί ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία κε 

ηε δηαηήξεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δσήο θαη θνπιηνχξαο. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8, ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην έρεη αζρνιεζεί κε πνιιέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ Ρνκά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηεο άξλεζεο ησλ αξρψλ παξνρήο 

άδεηαο γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηα ηξνρφζπηηα ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη γεο. 

Σν Γηθαζηήξην δελ δηαπίζησζε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

θπξίσο δηφηη δελ πεξηιακβάλεη ηφζν εθηεηακέλεο ζεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ λα ππνλνεί 

ην δηθαίσκα παξαρψξεζεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο νίθνπ θαηνηθίαο
1256

.  

Ζ ππφζεζε Buckley v. the United Kingdom είλαη ε πξψηε ζρεηηθή ππφζεζε 

πνπ αθνξά ηελ αξλεηηθή απάληεζε απφ ηηο βξεηαληθέο ηνπηθέο αξρέο, γηα 

                                                 
1252

 Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006, 1 S.C.R. 256, 2006 SCC 6. 
1253

 Nijjar v. Canada 3000 Airlines Ltd., [1999] C.H.R.D. N
o
. 3. 

1254
 R. v. Hothi et al. (1985), 35 Man. R. (2d) 159 (Man. C.A.). 

1255
 Σν άξζξν 7 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ αληηζηνηρεί ζην άξζξν 8 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αηνκηθή απηνλνκία. 
1256

 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, φ.π., ζει. 28. 
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εγθαηάζηαζε θαξαβαληψλ ζε κία νξηζκέλε πεξηνρή. Σν Γηθαζηήξην απέξξηςε ην 

αίηεκα γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8, εθηηκψληαο φηη νη αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο 

δηαζέηνπλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα εθαξκφζνπλ ηε χκβαζε, ζηαζκίδνληαο ην 

αηνκηθφ ζπκθέξνλ ζε ζρέζε κε ην γεληθφ ζπκθέξνλ. Αλαθνξηθά κε ηελ άξλεζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο λα εγθαηαζηαζεί ζηελ πξνηεηλφκελε απφ ηηο αξρέο θαηνηθία, ην 

δηθαζηήξην ηφληζε φηη ην άξζξν 8 δελ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα επηιέγνπλ ηνλ ηφπν ηεο 

θαηνηθίαο ηνπ ζε βάξνο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο
1257

. 

ηελ ππφζεζε Chapman v. the United Kingdom, ε πξνζθεχγνπζα θαη ν 

ζχδπγφο ηεο, κέιε κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ (gypsies), ζπλερψο ηαμίδεπαλ θαη 

δνχζαλ ζε θαξαβάληα (caravans). ηαλ ζέιεζαλ λα κείλνπλ ζε κία πεξηνρή θαη 

δήηεζαλ άδεηα γηα λα εγθαηαζηαζνχλ, νη αξκφδηεο ηνπηθέο αξρέο ην αξλήζεθαλ θαη 

ηνπο αλάγθαζαλ αξθεηέο θνξέο λα κεηαθηλνχληαη, ζηεξψληαο απφ ηα παηδηά ηνπο ηηο 

ζπνπδέο ηνπο θαη έλαλ ήξεκν ηξφπν δσήο. πσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε, ηα θξάηε 

νθείινπλ λα κεξηκλνχλ εηδηθά γηα επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο ηνπο, επνκέλσο θαη λα ιακβάλνπλ 

ζεηηθά κέηξα δηεπθνιχλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο, αθνινπζψληαο ηηο 

επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Θα 

πξέπεη, πάλησο, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαίσκα απηφ ζπγθξνχεηαη κε ην δηθαίσκα ζην 

πεξηβάιινλ ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ κίαο πεξηνρήο λα γίλεηαη ζηάζκηζε ησλ δπν 

αγαζψλ, πάληνηε κε αληηθεηκεληθά θαη ινγηθά θξηηήξηα
1258

. 

Ζ ππφζεζε Chapman ήηαλ κία απφ ηηο πέληε
1259

 πνπ αθνξνχζαλ ηελ άξλεζε 

ηεο θπβέξλεζεο λα παξάζρεη νηθνδνκηθέο άδεηεο ζε νηθνγέλεηεο ηζηγγάλσλ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη νη πεξηζηάζεηο ησλ ππνζέζεσλ δηαθέξνπλ ειαθξψο, ην Γηθαζηήξην ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηέιεμε ζην ίδην ζπκπέξαζκα. Οη ππνζέζεηο είλαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, δηφηη ην 

Γηθαζηήξην εγθαζίδξπζε έλα αμηφινγν ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ 

δσήο ησλ ηζηγγάλσλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο δσήο. Δπηθαινχκελν δηεζλείο 

θαη επξσπατθέο πξάμεηο γηα ηηο κεηνλφηεηεο, ην Γηθαζηήξην παξαηήξεζε φηη ππάξρεη 

κία αλαδπφκελε δηεζλήο ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ αλαγλσξίδεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ κεηνλνηήησλ 

                                                 
1257

 Buckley v. the United Kingdom, Application No. 20348/92, 7 February 1992. 
1258

 Chapman v. the United Kingdom, Application No, 27238/95, 18 January 2001. 
1259

 Beard v. the United Kingdom, Application No. 24882/94, 18 January 2001, Coster v. the United 

Kingdom, Application No. 24876/94, 18 January 2001, Lee v. the United Kingdom, Application No. 

25289/94, 18 January 2001, θαη Jane Smith v. the United Kingdom, Application No. 25154/94, 18 

January 2001. 
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θαη ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο 

ηνπο, φρη κφλν γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηνλνηήησλ, αιιά γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο γηα  φιε ηελ θνηλφηεηα. Χζηφζν, 

ην Γηθαζηήξην ζπλέρηζε δειψλνληαο φηη δελ ππήξρε νξηζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ γηα ην πνηα θξαηηθή δξάζε ζα ήηαλ επηζπκεηή ζε κία δεδνκέλε θαηάζηαζε. 

Σν Γηθαζηήξην επηζήκαλε φηη ε πνιππινθφηεηα θαη ε επαηζζεζία ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο εμηζνξξφπεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο κεηνςεθίαο κε ελδερφκελεο ζπγθξνπφκελεο απαηηήζεηο, θαζηζηά ην 

ξφιν ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ απνθιεηζηηθά επνπηηθφ. Ζ δήισζε απηή 

αλαδεηθλχεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πνπ ελεξγεί κε απηνζπγθξάηεζε γηα λα 

απνθεπρζεί ε ππέξβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην 

Γηθαζηήξην δελ θαίλεηαη πξφζπκν λα επηβάιεη ζεηηθέο ππνρξεψζεηο ζηα θξάηε
1260

. 

Γειαδή, ην Γηθαζηήξην, αλ θαη έθξηλε φηη ππήξμε γεληθή ζπλαίλεζε ζρεηηθά 

κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, δελ ζεψξεζε φηη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο είλαη 

αξθεηά ζπγθεθξηκέλεο γηα λα δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 8. ζνλ αθνξά ηελ 

εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ ηζηγγάλσλ ζε ζρέζε κε ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, ε 

άπνςε ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη κάιινλ αληηθαηηθή. Απφ ηε κία πιεπξά, ην Γηθαζηήξην 

ηφληζε ηελ εηδηθή ζέζε ησλ κεηνλνηήησλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ην Γηθαζηήξην ππνζηήξημε φηη, εάλ νη ηζηγγάλνη είραλ δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε απφ ηνπο άιινπο πνιίηεο, απηφ ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ. πσο φκσο πξναλαθέξζεθε θαη επηβεβαηψζεθε απφ ηελ 

λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, ε κε δηάθξηζε πεξηιακβάλεη ηελ 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ
1261

. πλεπψο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, πνιηηηζκηθψλ θνηλνηήησλ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη εηδηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο
1262

. 

Σν Γηθαζηήξην εθάξκνζε ηηο αξρέο απηέο ζε κία ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ γάκνπ ησλ Ρνκά, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχληαμεο επηδψληνο. Σν 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε άξλεζε ρνξεγήζεσο ηεο ζπληάμεσο επηδψληνο ζε κέινο ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ Ρνκά, κεηά ην ζάλαην ελφο Ρνκά ηνλ νπνίν είρε παληξεπηεί ζχκθσλα 

                                                 
1260

 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, φ.π., ζει. 29. 
1261

 Βι. θεθάιαην 1. 
1262

 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, φ.π., ζει. 29. 
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κε ηηο εηδηθέο ηειεηέο ηεο θνηλφηεηάο, επί δεθαελλέα ρξφληα ηζνδπλακεί κε παξαβίαζε 

ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο. Σν Γηθαζηήξην 

έιαβε ππφςε ην γεγνλφο φηη ε πξνζθεχγνπζα αλήθε ζε κία θνηλφηεηα εληφο ηεο 

νπνίαο ην θχξνο ηνπ γάκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηειεηέο θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο, νπδέπνηε 

είρε ακθηζβεηεζεί ή ζεσξεζεί αληίζεην πξνο ηε δεκφζηα ηάμε απφ ηελ θπβέξλεζε. 

Αλέθεξε ζε απηφ ην πιαίζην φηη ε δχλακε ησλ ζπιινγηθψλ πεπνηζήζεσλ κίαο 

θνηλφηεηαο πνπ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο πνιηηηζκηθά δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Σν 

δήηεκα ηεο ζαθψο θαζνξηζκέλεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Ρνκά ζηελ Ηζπαλία 

θαίλεηαη πσο ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ην Γηθαζηήξην. πσο επηζήκαλε 

είλαη απαξαίηεην λα ηνληζζεί ε ζεκαζία ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ αληιεί ε 

πξνζθεχγνπζα ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ θνηλφηεηα ησλ Ρνκά, κία θνηλφηεηα 

πνπ έρεη ηηο δηθέο ηεο αμίεο πνπ είλαη θαιά εδξαησκέλεο θαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηελ 

ηζπαληθή θνηλσλία
1263

. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ηα δηεζλή θείκελα ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

πξνζηαζίαο πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ε δηεζλήο λνκνινγία δελ παξέρνπλ 

πξνζηαζία γηα νπνηνδήπνηε πνιηηηζκηθφ έζηκν ή πξαθηηθή, αιιά δηαθξίλνπλ κεηαμχ 

«νπζηαζηηθψλ» θαη «κε νπζησδψλ» ζηνηρείσλ ελφο πνιηηηζκνχ. Ζ δπζθνιία ινηπφλ 

έγθεηηαη ζην λα δηαθξηζεί ην νπζηαζηηθφ κε ην κε νπζηαζηηθφ ζηνηρείν κίαο 

θνπιηνχξαο εηδηθά ζε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ
1264

. H Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ κε απφθαζή ηεο παξέρεη 

ζηα θξάηε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη 

κεραληζκψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ήηνη α) λα είλαη ζπλεπείο κε ην ππάξρνλ 

ζψκα δηθαίνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, β) λα είλαη ζεκειηψδνπο ραξαθηήξα θαη 

απνξξένπλ απφ ηελ εγγελή αμηνπξέπεηα θαη αμία ηνπ αλζξψπνπ, γ) λα είλαη αξθεηά 

αθξηβείο ψζηε λα νδεγνχλ ζε αλαγλσξίζηκα θαη εθαξκφζηκα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

                                                 
1263

 Muñoz Díaz v. Spain, Application No.  49151/07, 8 December 2009. 
1264

 Stamatopoulou E., Cultural Rights in International Law, Article 27 of the Universal Declaration of 

Human Rights and Beyond, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2007, ζει. 113-114. ην 

πιαίζην απηφ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ ΟΖΔ, ην άξζξν 29 ηεο νπνίαο ηνλίδεη ηελ αηνκηθή επζχλε απέλαληη ζε κία θνηλσλία: «Σν άηνκν 

έρεη θαζήθνληα απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο θαη κφλν είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε 

θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ» θαη «ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη 

ζηελ απφιαπζε ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ θαλείο δελ ππφθεηηαη παξά κφλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη 

απφ ηνπο λφκνπο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ, θαη λα ηθαλνπνηνχληαη νη δίθαηεο απαηηήζεηο ηεο εζηθήο, 

ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηνπ γεληθνχ θαινχ, ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία». 



 400 

ππνρξεψζεηο, δ) λα παξέρνπλ, ξεαιηζηηθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο 

εθαξκνγήο θαη ε) λα πξνζειθχνπλ επξεία δηεζλή ππνζηήξημε
1265

.  

Οη αλσηέξσ ζπλζήθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ
1266

 παξέρνπλ έλα ζπλεθηηθφ θαη αζθαιέο πιαίζην 

θαζνξηζκνχ ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο κεηαμχ νπζηψδνπο θαη επνπζηψδνπο κέξνπο 

ελφο πνιηηηζκνχ. Γίλεηαη δεθηφ πσο θπξηφηεξνο παξάγνληαο γηα ηνλ ελ ιφγσ 

θαζνξηζκφ απνηειεί ε έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη αμίαο ηνπ αλζξψπνπ.  

Γεδνκέλνπ φηη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα απνηειεί, εθηφο απφ λνκηθφ, έλα εγγελέο θαη 

εζηθφ δηθαίσκα, ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηηο πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα 

δηάθνξα ήζε
1267

. 

 

3.2.2.2.2.5.  Δπηβιαβείο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο 

 

Κάζε πνιηηηζκφο παξάγεη αμίεο πνπ άπηνληαη εηδηθά απηήο ηεο θνπιηνχξαο. 

Δλψ πνιιέο αμίεο ζπκπίπηνπλ κεηαμχ πνιιψλ πνιηηηζκψλ, άιιεο δηαθέξνπλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε δενληνινγηθή ηνπο έθθξαζε, κεξηθέο αμίεο κεηαηξέπνληαη ζε 

λφκνπο απφ θνηλσλίεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αδηθίεο ζην εζσηεξηθφ 

θάζε θξάηνπο. Μεξηθέο θνξέο απηνί νη λφκνη νξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο πξάμεηο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέζσ δηεζλνχο δηαβνχιεπζεο θαη 

ζπλαίλεζεο. Σαπηνρξφλσο, ηα δηεζλή αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ, πξαγκαηψλνληαη κέζα ζηελ πνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θάζε θνηλσλίαο. Απηφ είλαη ην ζεκείν ηεο ελλνηνινγηθήο επαθήο 

κεηαμχ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ. Με άιια ιφγηα, ν 

πνιηηηζκφο είλαη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θαηαλνεηά θαη λα εθαξκνζηνχλ
1268

. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη πνιηηηζκηθέο 
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 General Assembly, A/RES/41/120, 4 December 1986, Setting international standards in the field of 

human rights. 
1266

 Stamatopoulou E., Cultural Rights in International Law, Article 27 of the Universal Declaration of 

Human Rights and Beyond, φ.π., ζει. 115- 162. 
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 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηνί ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο σο κεηαβιεηή θαη εγγελήο ζε θάζε ηζηνξηθή ζηηγκή θαη δηακνξθψλεηαη απφ εμσηεξηθέο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο γηα ηηο εζηθέο αμίεο πηνζεηεζεί θάζε θνηλσλία. Βι. Σζεβξέλεο Β. Κ., Αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2012, Capps P., Human Dignity and the 

Foundations of International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, Oregon, 2009, Luban D., Legal 

Ethics and Human Dignity, Cambridge University Press, Cambridge 2007. 
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 Stamatopoulou E., Cultural Rights in International Law, Article 27 of the Universal Declaration of 

Human Rights and Beyond,  φ.π., ζει. 18. 
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παξαδφζεηο ιακβάλνπλ ραξαθηήξα εζηκηθνχ δηθαίνπ δειαδή, ελφο θαζηεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ακλεκνλεχησλ θαλφλσλ πνπ είρε εμειηρζεί απφ ηνλ ηξφπν ηεο δσήο θαη 

ησλ θπζηθψλ επηζπκηψλ ησλ αλζξψπσλ, ην γεληθφ πιαίζην ησλ νπνίσλ ήηαλ θνηλψο 

γλσζηφ, πνπ παξέκεηλαλ ζηηο κλήκεο θάζε γεληάο
1269

. 

Οη πνιηηηζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη νη εζηκηθέο 

πξαθηηθέο απνηεινχλ ζπκπεξηθνξέο θιεξνδνηνχκελεο απφ γεληά ζε γεληά, νη νπνίεο 

παξαηεξνχληαη ζε θάζε θνηλσληθή νκάδα ζε παγθφζκην επίπεδν, ιεηηνπξγψληαο ζε 

κεγάιν βαζκφ σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνρήο θαη ζπλέρηζεο ηεο νκάδαο. Πέξαλ, 

σζηφζν, απηήο ηεο ζεηηθήο ηνπο δηάζηαζεο, θάπνηεο εμ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ 

ζπληζηνχλ, σο εθ ηνπ επηβιαβνχο ραξαθηήξα ηνπο, πεξηπηψζεηο βάλαπζεο 

θαηαπάηεζεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ κειψλ 

ησλ νκάδσλ πνπ ηηο πηνζεηνχλ
1270

. 

Σαπηφρξνλα, αξθεηά θείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πεξηιακβάλνπλ 

«αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο» ψζηε πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο παξαβηάδνπλ ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα λα κελ γίλνληαη αλεθηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε Γηεζλήο χκβαζε 

γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαηά γπλαηθψλ πξνβιέπεη ζην άξζξν 

5 φηη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε «λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα 

ζρέδηα θαη ηα πξφηππα θνηλσληθνπνιηηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άλδξα θαη ηεο 

γπλαίθαο κε ζθνπφ λα θζάζνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ εζηκηθψλ ή 

θάζε άιινπ ηχπνπ ζπλεζεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο θαησηεξφηεηαο ή ηεο 

αλσηεξφηεηαο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ θχινπ ή ζηελ ηδέα ελφο ζηεξεφηππνπ ξφινπ ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ». Δπηπιένλ, ε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

πξνβιέπεη φηη «ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια θαη 

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα θαηαξγεζνχλ νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο πνπ βιάπηνπλ 

ηελ πγεία ησλ παηδηψλ»
1271

. Με πην μεθάζαξν ηξφπν, ε Γηαθήξπμε γηα ηα δηθαηψκαηα 

πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο ή εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο 

κεηνλφηεηεο, εμαηξεί ηηο βιαπηηθέο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο απφ ην πεδίν πξνζηαζίαο 

ηεο: «Σα θξάηε ζα παίξλνπλ κέηξα, γηα ηε δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ ψζηε ηα 
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 Bekker, J.C., Seymour‘s Customary Law in Southern Africa, 5th edn, Cape Town, Juta & Co. Ltd, 

1989, ζει. 11. 
1270

 UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional 

Practices Affecting the Health of Women and Children, August 1995, No. 23, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα :http://www.unhcr.org/refworld/docid/479477410.html. Βι. Γνπζέηε Η., φ.π., ζει. 161. 
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 Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, 1989, άξζξν 24 παξ. 3. Βι. Νάζθνπ-Πεξξάθε 

Π., Υξπζφγνλνο Κ., Αλζφπνπινο Υ., (πξφινγνο, επηκ.), Η Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ θαη ε εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε, Δξκελεία θαη' άξζξν, Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2002. 



 402 

πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο λα εθθξάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα 

αλαπηχζζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα, ηηο παξαδφζεηο θαη ηα έζηκα ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη βξίζθνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηα δηεζλή θξηηήξηα» θαζψο θαη «ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε δελ πξέπεη λα ζίγνπλ ηελ απφιαπζε, απφ φια 

ηα πξφζσπα, ησλ νηθνπκεληθψο αλαγλσξηδφκελσλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ».  

Ζ Δπηηξνπή γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ 

ΟΖΔ, έρεη αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά θαη ελεξγά κε ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ 

παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, επηθξίλνληαο ηηο πξαθηηθέο πνπ παξαβηάδνπλ 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ελζαξξχλνληαο θαη πξνηείλνληαο πνιηηηθέο, λφκνπο θαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ
1272

. 

Οπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ηηο επηβιαβείο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ζηελ 

Δπξψπε ζα πξέπεη λα εθθηλά απφ ηελ πξνέιεπζε ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ηέηνηεο 

πξαθηηθέο είλαη απνηέιεζκα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ηάζεσλ ησλ πιεζπζκψλ ζην 

πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο αχμεζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξεπκάησλ απφ ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο θαη αζηαηηθήο επείξνπ πξνο ηε Γχζε. Δίλαη 

επίζεο αιήζεηα φηη νξηζκέλεο απφ ηηο πξαθηηθέο απηέο δελ ζπλδένληαη ηζηνξηθά κε 

ηνλ επξσπατθφ ρψξν. Χζηφζν, νξηζκέλεο πξαθηηθέο επδνθηκνχλ ζηελ Δπξψπε, αθφκε 

θαη φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο Δπξψπεο
1273

. Καζίζηαηαη, 
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 Μία ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ εθζέζεσλ ηεο επηηξνπήο απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, 

απνθαιχπηεη φηη ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ηα αθφινπζα είδε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 
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δίθαην ή ηελ πεξηνπζία, νη δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο ηα πςειά επίπεδα αλαιθαβεηηζκνχ, νη 

πξψηκνη γάκνη, νη αλαγθαζηηθνί γάκνη ρήξσλ κε ηνλ αδειθφ ηνπ αείκλεζηνπ ζπδχγνπ, ν γάκνο κε 

απαγσγή ηεο λχθεο, ηα εγθιήκαηα ηηκήο, ε πνιπγακία, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, νη δηαθξίζεηο ζην 

ρψξν εξγαζίαο, θαη ε γεληθφηεξε θνπιηνχξα ηεο αλσηεξφηεηαο ησλ αλδξψλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ. 

Stamatopoulou E., Cultural Rights in International Law, Article 27 of the Universal Declaration of 

Human Rights and Beyond, φ.π., ζει. 25-26. ηηο ελ ιφγσ πξαθηηθέο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ε 

πξνηίκεζε γηα αξζεληθά ηέθλα, πνπ πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο φπσο ε βξεθνθηνλία ή ε παξακέιεζε ηνπ 

παηδηνχ γέλνπο ζειπθνχ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ην βεβηαζκέλν ηάτζκα γπλαηθψλ, ε επηβνιή 

απάλζξσπσλ θαη εμεπηειηζηηθψλ πνηλψλ ζε γπλαίθεο «παξαβάηεο» πνιηηηζηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 

θαλφλσλ, φπσο ε έλδπζε κε παληειφλη ή ε εμψγακε ζπλνπζία, ε επηβνιή απάλζξσπσλ θαη 

εμεπηειηζηηθψλ πνηλψλ ζε γπλαίθεο ζχκαηα εγθιεκάησλ, γηα παξάδεηγκα βηαζκψλ. Οη ελ ιφγσ 

πξαθηηθέο, ιακβάλνπλ ρψξα είηε ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο θαη θνηλσλίαο είηε, ζε θάπνηα θξάηε, ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν πνιηηείαο. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 

23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, August 1995, No. 23. 
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 Ageng'o, Carole, Harmful Traditional Practices in Europe: Judicial Interventions, 2009, δηαζέζηκν 

ζηελ ηζηνζειίδα:  
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επνκέλσο, πξνθαλέο πσο νη παξαβηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ νη ελ ιφγσ πξαθηηθέο 

αθνξνχλ ηφζν ζηα δηεζλή θαη πεξηθεξεηαθά θείκελα πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη ηα ζπληάγκαηα επηκέξνπο, θπξίσο 

δπηηθψλ, ρσξψλ
1274

. 

Ζ δηθαζηηθή αλαγλψξηζε ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ σο 

θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα γηα ηελ παξνρή αζχινπ έρεη εθαξκνζηεί ζε πνιιά θξάηε 

ηεο Δπξψπεο θαη εληζρχζεθε κε ην Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ην 

νπνίν δήηεζε απφ ηα θξάηε κέιε λα «αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα αζχινπ ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν λα ππνζηνχλ αθξσηεξηαζκφ ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ»
1275

. Πξηλ απφ ην Φήθηζκα, ζηε γαιιηθή ππφζεζε Aminata 

Diop
1276

, ε Δπηηξνπή Δθέζεσλ Πξνζθχγσλ δέρζεθε φηη αθξσηεξηαζκφο ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ιφγν δίσμεο θαη  δηαηήξεζε ηε ζέζε 

ηεο επί ηεο αξρήο, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο
1277

.  

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη επίζεο απνθαλζεί 

γηα ην ζέκα. ηελ ππφζεζε Collins and Akaziebie v. Sweden, νη πξνζθεχγνληεο είραλ 

αζθήζεη έθεζε θαηά δηαηαγήο απνκάθξπλζεο κε ην ζθεπηηθφ φηη, εάλ επηζηξέςνπλ 

ζηελ παηξίδα ηνπο, ηε Delta State ζηε Νηγεξία, ε θφξε ηεο πξνζθεχγνπζαο θηλδχλεπε 

λα ππνζηεί αθξσηεξηαζκφ ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. Δπηπιένλ ε πξνζθεχγνπζα ε 

νπνία είρε ήδε ππνβιεζεί ζε αθξσηεξηαζκφ, θηλδχλεπε λα ππνζηεί κία πην ζνβαξή 

κνξθή αθξσηεξηαζκνχ, ηνλ «αγθηεξηαζκφ». Οη ζνπεδηθέο αξρέο απέξξηςαλ ηνλ 

ηζρπξηζκφ σο απίζηεπην, αιιά επαλέιαβαλ φηη ν εμαλαγθαζκέλνο αθξσηεξηαζκφο 

ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο «απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο 

κεηαρείξηζεο». Ζ πξνζθπγή απέηπρε γηα κία αθφκε θνξά ιφγσ έιιεηςεο αμηνπηζηίαο. 

Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη «δελ ακθηζβεηείηαη φηη ε ππνβνιή κίαο γπλαίθαο 

ζε αθξσηεξηαζκφ αλέξρεηαη ζε θαθνκεηαρείξηζε αληίζεηε πξνο ην άξζξν 3 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ»
1278

. 
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πσο γίλεηαη εκθαλέο νη ελ ιφγσ παξαδνζηαθέο επηβιαβείο πξαθηηθέο 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ηδηαίηεξα επάισηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ
1279

. Ζ πξνθεηκέλε εζηίαζε 

ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ δε ζπλεπάγεηαη ηε ζεψξεζή ηνπο σο κνλαδηθψλ 

ζπκάησλ ηεο πξνθιεζείζεο απφ θάπνηεο εζηκνηππηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο 

θαηαζηξαηήγεζεο ή πεξηνξηζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλεηψλ, 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη αθηηβηζηψλ αληηηίζεληαη ζηνλ αλδξηθφ αθξσηεξηαζκφ ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ηελ πεξηηνκή γηα κε ζεξαπεπηηθνχο ή ηαηξηθνχο ζθνπνχο
1280

. 

Ζ λνκηκφηεηα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ηεο πεξηηνκήο ησλ αξζεληθψλ λεπίσλ είλαη 

έλα ζέκα πνπ δελ ζπδεηείηαη ηαθηηθά ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο 

λνκνζεζίαο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζπάληα ηέζεθε ππφ λνκηθφ θαη 

δηθαζηεξηαθφ έιεγρν
1281

. Ζ κε ζεξαπεπηηθή πεξηηνκή ησλ αξζεληθψλ παηδηψλ 

ζεσξείηαη λφκηκε ζηα δπηηθά θξάηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο γνληθήο ζπγθαηάζεζεο, 

αλ θαη αξθεηνί εξεπλεηέο ακθηζβεηνχλ ηελ εγθπξφηεηα απηήο ηεο ππφζεζεο, σο κε 

ζηέξεα ζεκειησκέλε ζην εζληθφ δίθαην
1282

. Οξηζκέλα θξάηε έρνπλ ζέζεη λνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ δηαδηθαζία ηεο πεξηηνκήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε νπεδία πνπ 

επηηξέπεη κφλν ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ην Δζληθφ πκβνχιην 

Τγείαο λα πξαγκαηνπνηνχλ απηέο ηηο ηαηξηθέο επεκβάζεηο, θαη επηβάιεη ηελ παξνπζία 

γηαηξνχ ή εηδηθνχ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ο 

λφκνο επίζεο πξνβιέπεη φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ε επηζπκία ηνπ 

                                                 
1279

 Kane J., Harmful traditional practices, Daphne booklets: issues and experiences in combating 

violence against children, young people and women, European Commission, DG Justice, Freedom and 

Security, Belgium 2007, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  
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Citizenship, and Human Rights, Societies Without Borders, 6:3, 2011, ζζ. 304-329 δηαζέζηκν ζηελ 
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42-50, ζει. 43, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=2308350 
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 Σν 1987, ν Δηδηθφο Δηζεγεηήο (Special Rapporteur) ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ελεκεξψζεθε απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζηε Βνπιγαξία φηη ε ειεπζεξία ηεο 
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λα κελ πξνβεί ζε πεξηηνκή ζα πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή
1283

. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ζηελ ππφζεζε Re J, ην δηθαζηήξην έθξηλε ε πεξηηνκή ζηε Βξεηαλία απαηηεί ηε 

ζπγθαηάζεζε φισλ ησλ αζθνχλησλ ηε γνληθή κέξηκλα, ή ηελ άδεηα δηθαζηεξίνπ ην 

νπνίν απνθαζίδεη γηα ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, θαη απαγφξεπζε ηελ 

πεξηηνκή ζε έλα αξζεληθφ παηδί ελφο κνπζνπικάλνπ παηέξα θαη κίαο ρξηζηηαλήο 

κεηέξαο  πνπ αζθνχζε ηελ επηκέιεηα. Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη ε απφθαζε γηα ηελ 

πεξηηνκή ελφο παηδηνχ γηα ιφγνπο άιινπο απφ ηαηξηθή αλάγθε είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

θαζψο ε δηαδηθαζία είλαη κε αλαζηξέςηκε θαη ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κφλν εθφζνλ 

νη γνλείο ηελ εγθξίλνπλ καδί ή, ειιείςεη ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ, ην δηθαζηήξην 

απνθαζίδεη γηα ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ
1284

. Παξνκνίσο ζε άιιε ππφζεζε 

ην δηθαζηήξην αξλήζεθε λα επηηξέςεη ζε κνπζνπικάλα κεηέξα λα ηειέζεη πεξηηνκή 

ζην γην ηεο. Ο δηθαζηήο έθξηλε φηη ζα πξέπεη ηα παηδηά λα απνθαζίζνπλ γηα ην πνηα 

ζξεζθεία ζα αθνινπζήζνπλ θαη φηη ε πεξηηνκή δελ ζα εμππεξεηνχζε ην θαιχηεξν 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ
1285

. 

Σν δήηεκα ηεο πεξηηνκήο σο ζέκα ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη εηδηθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, αλαδσππξψζεθε ην 2012 φηαλ έλα Γεξκαληθφ 

πεξηθεξεηαθφ δηθαζηήξην ζηελ Κνινλία εμέδσζε κία εληππσζηαθή απφθαζε, 

θεξχζζνληαο ηελ πξαθηηθή ηεο κε ζεξαπεπηηθήο αλδξηθήο πεξηηνκήο κία παξάλνκε 

δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί ζσκαηηθέο βιάβεο, αθφκα θαη αλ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηαηξηθέο πξνδηαγξαθέο. χκθσλα κε ην δηθαζηήξην, ε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ δελ ζα 

κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ αθξσηεξηαζκνχ αλζξψπηλνπ 

δσληαλνχ ηζηνχ, θαζψο ηα γνληθά δηθαηψκαηα θαη ην δηθαίσκα ηνπ γνληνχ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ κία δηαδηθαζία πνπ 

δελ εμππεξεηεί ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ αθφκε θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

απνθπγήο πηζαλνχ απνθιεηζκνχ απφ ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο θνηλφηεηα. Σν δηθαζηήξην 

ππνζηήξημε φηη ε πεξηηνκή δελ είλαη εχινγε ππφ ηελ έλλνηα ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

αθφκα θαη αλ ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο θαζψο αιιάδεη ην ζψκα 

ηνπ παηδηνχ κφληκα θαη αλεπαλφξζσηα θαη δελ εμππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ 

λα απνθαζίζεη αλεμάξηεηα ην ζξήζθεπκά ηνπ, αξγφηεξα ζηε δσή
1286

. Γειαδή, ην 

δηθαζηήξην απνδέρηεθε φηη ην δηθαίσκα ελφο παηδηνχ ζηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 

                                                 
1283

 Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar. 
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 Landgericht Köln, Wa. 151 Ns 169/11, 7 May 2012. 
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ππεξηζρχεη ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ γνληψλ ηνπ
1287

. Οξηζκέλνη 

παξαηεξεηέο δήισζαλ φηη ζα κπνξνχζε λα ζέζεη έλα λνκηθφ πξνεγνχκελν πνπ 

πνηληθνπνηεί ηελ πξαθηηθή. Μεηά απφ εμνξγηζκέλεο δηακαξηπξίεο ησλ 

κνπζνπικαληθψλ θαη εβξατθψλ θνηλνηήησλ ηεο Γεξκαλίαο, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2012, 

κεηά απφ κηα ζεηξά αθξνάζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ, ε Bundestag ελέθξηλε ηελ 

πξφηαζε λφκνπ, πνπ πιένλ απνηειεί άξζξν ηνπ Γεξκαληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ 

επέηξεπε ξεηψο ηε κε ζεξαπεπηηθή πεξηηνκή θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα εθηειείηαη
1288

. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ην ςήθηζκα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κε ην νπνίν εθθξάδεηαη ε αλεζπρία ηεο γηα κία 

θαηεγνξία παξαβηάζεσλ ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ παηδηψλ πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ πεξηηνκή ησλ λεαξψλ αγνξηψλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο θαη ηελ ππνβνιή ή ηνλ 

εμαλαγθαζκφ ησλ παηδηψλ ζε ηξππήκαηα, δεξκαηνζηημία (ηαηνπάδ) ή πιαζηηθή 

ρεηξνπξγηθή. ην ςήθηζκα πξνηείλεηαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ επαηζζεηνπνίεζεο, ν 

δεκφζηνο θαη δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο θαζψο θαη ε πξφηαμε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

γηα νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ελ ιφγσ δεηήκαηα
1289

.  

Σν δήηεκα ηεο πεξηηνκήο γηα κε ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ζέκα έληνλεο ακθηζβήηεζεο θαη δηακάρεο κεηαμχ ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ, πνπ πξνηάζζνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ην 

δηθαίσκα θαη ην θαζήθνλ ησλ γνλέσλ λα ην θαζνδεγνχλ ζηελ άζθεζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ηνπ ειεπζεξίαο
1290

, θαη κεηαμχ κίαο απμαλφκελεο κεξίδαο λνκηθψλ 

επηζηεκφλσλ, ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ, πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ αιιά θαη αλδξψλ πνπ 
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 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1952 (2013), Children‘s right to physical 

integrity 
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 Σν άξζξν 14 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πξνβιέπεη φηη: 

1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ γηα ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη 

ζξεζθείαο. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσκα θαη ην θαζήθνλ ησλ γνλέσλ ή, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
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3. Η ειεπζέξηα ηεο δήισζεο ηεο ζξεζθείαο ηνπ ή ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ κπνξεί λα ππφθεηηαη κφλν ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν θαη πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο 
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ζεσξνχλ φηη ε πεξηηνκή απνηειεί κία βάξβαξε δηαδηθαζία αθξσηεξηαζκνχ, ε νπνία 

είλαη επψδπλε, επηβιαβήο, κε αλαζηξέςηκε θαη κε ειάρηζηα νθέιε
1291

.  

Πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ δελ γίλνληαη αλεθηέο ή ζεσξνχληαη επηβιαβείο 

γηα ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ δελ ζπλδένληαη κφλν κε κεηνλνηηθέο ζξεζθείεο ή 

θνπιηνχξεο αιιά εληνπίδνληαη αθφκα θαη ζε επηθξαηνχζεο θνπιηνχξεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην 2000 ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απέξξηςε 

νκφθσλα πξνζθπγή ηδησηψλ πνπ ζπλδένληαλ κε Υξηζηηαληθά ηδησηηθά ζρνιεία ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε απαγφξεπζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ησλ 

καζεηψλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία πξνζέβαιε ηα δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ ζηελ ειεπζεξία 

ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο δσήο
1292

. Παιαηφηεξεο απνθάζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαηαδίθαζαλ 

ηε ζρνιηθή ζσκαηηθή ηηκσξία, πξψηα ζηα δεκφζηα ζρνιεία θαη αξγφηεξα ζηα 

ηδησηηθά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
1293

. Καηά ην Γηθαζηήξην ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή 

ή νηθνγελεηαθή δσή
1294

 ή ε ειεπζεξία ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ
1295

 δελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζρεηηθά επηρεηξήκαηα γηα λα απνξξίςνπλ ηελ 

απαγφξεπζε θάζε ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα, θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο σο εγγελέο 

κέξνο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε σο επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο θαη ηαπηφηεηαο, είηε ην αληίζεην. Αλακθίβνια, ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα πξνζθέξνπλ έλα πξφζθνξν πιαίζην γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο
1296

, θαζψο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ 

κία δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 

λφκηκσλ θαη ζεκηηψλ πεξηνξηζκψλ ηεο έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
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Diversity", Brussels, September 2006 (with the support of the Francqui Foundation), Bruylant 

Bruxelles 2010, ζζ. 663-716, ζει. 664. 
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ειιείςεη  εηδηθήο ξχζκηζεο ή εγγχεζεο, ε άζθεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο πξνζηαηεχεηαη κέζα απφ ην 

επξχηεξεο εγγπήζεηο πνπ παξέρνπλ ηα άξζξα ηεο χκβαζεο. Σν Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην έρεη αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ησλ κεηνλνηηθψλ απφςεσλ θαη 

πεπνηζήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. Αλ θαη δελ απαηηεί 

«απφιπηε νκνηνκνξθία», ην Γηθαζηήξην πηνζεηεί κία αξθεηά «απζηεξή» ζηάζε 

ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, επηρεηξψληαο ζπρλά λα δηαθξίλεη 

κεηαμχ «νπζηαζηηθψλ» θαη «κε νπζησδψλ» ζηνηρείσλ ελφο πνιηηηζκνχ, ελψ γηα ηελ 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ απνθαίλεηαη θπξίσο γηα 

ηελ αλαινγηθφηεηα ησλ κέηξσλ απηψλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο ζε κία 

δεκνθξαηηθή, πινπξαιηζηηθή θνηλσλία. Σν «πεξηζψξην εθηίκεζεο» πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζηηο εζληθέο αξρέο θαίλεηαη λα είλαη επξχηεξν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

απιέο εζηθέο επηηαγέο, φπσο εηδηθέο δηαηηεηηθέο απαηηήζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ, φπσο ε ζσκαηηθή ηηκσξία. 

Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην δελ έρεη δηζηάζεη λα επηβάιεη ηε δηθή ηνπ άπνςε πεξί 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζπλππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην θαίλεηαη λα πηνζεηεί έλα πην 

απζηεξφ πξφηππν ζην παξφλ ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ησλ δηεζλψλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ απφ φ,ηη ζα έπξαηηε έλα δηθαζηήξην ή επηηξνπή κε παγθφζκηα 

αξκνδηφηεηα. Δίλαη επίζεο ζαθήο, ε έθθιεζε πξνο ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο θαη 

πξφηππα θαη ζηηο πξννδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θξάηε κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

Πξαθηηθά, ε εμηζνξξφπεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ εθθξάζεσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, θαη ησλ θαζεκεξηλψλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, απνηειεί κία αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία ζηα 

ζχγρξνλα πνιππνιηηηζκηθά θξάηε θαη ζην πιαίζην ησλ «πνιηηηθψλ ηαπηφηεηαο» 

(identity politics). Χζηφζν, ην δηεζλέο θαη επξσπατθφ δίθαην αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ δελ απνηειεί έλα ζχλνιν ζηαηηθψλ θείκελψλ αιιά «δσληαλψλ 

εξγαιείσλ»
1297

 ηα νπνία πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

θαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο λφξκεο. Γειαδή, ε ζπλερήο εμέιημε θαη εξκελεία ηνπ 
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 Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη αλαγλσξίζεη φηη ε ΔΓΑ απνηειεί έλα 

δσληαλφ εξγαιείν ππφ ηελ αλσηέξσ έλλνηα. Βι. γηα παξάδεηγκα, Goodwin v United Kingdom 

Application No. 17488/90, 27 March 1996. Βι. πεξηζζφηεξα Letsas G., The ECHR as a Living 

Instrument: Its Meaning and its Legitimacy, εηο Føllesdal A., Wilhelms W., Ulfstein G. (eds.), 

Constituting Europe The European Court of Human Rights in a National, European and Global 

Context, Cambridge University Press, Cambridge 2013, ζζ. 106-141. 
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δηθαίνπ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί «νπηζζνρψξεζε» ζηε 

δηαδηθαζία εκπέδσζεο ησλ νηθνπκεληθψλ παλαλζξψπηλσλ αμηψλ νη νπνίεο απνηεινχλ 

ζεκειηψδε βάζε ηνπ ζχγρξνλνπ επξσπατθνχ ζπληαγκαηηθνχ πνιηηηζκνχ.  

Ζ αλσηέξσ ινγηθή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο νη αμηνινγηθνί νξίδνληεο πνπ 

απνηεινχλ ηελ πεγή νξηζκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ, 

επηβιαβψλ γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ζα πξέπεη λα επαλαελλνηνινγνχληαη λα 

εξκελεχνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηηαγέο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσληθν-πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ησλ αμηαθψλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ 

αιιά θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηνπ δηθαίνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γειαδή, νη 

ζξεζθεπηηθέο θαη άιιεο πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο δελ δχλαληαη λα παξακέλνπλ 

«θιεηδσκέλεο» ζε άθακπηεο πξαθηηθέο θαη δφγκαηα ηνπ παξειζφληνο, φηαλ νη 

πξαθηηθέο δελ ζέβνληαη ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηελ εμειηζζφκελε ζχγθιηζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. ε 

απηφ ην πιαίζην, πξνηάζζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο «απηφ-πξνζαξκνγήο» ζε ζπλδπαζκφ 

κε καθξφρξνλεο πνιηηηθέο δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

αλαζεψξεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ γξαθψλ θαη εζίκσλ, κε ηελ επαλεμέηαζε ησλ 

πξσηνγελψλ πεγψλ θαη ηελ πξφηαμε λέσλ εξκελεηψλ ρσξίο απηέο λα είλαη 

απεθδπφκελεο ηνπ νπζηαζηηθνχ αμηαθνχ λνήκαηφο ηνπο. Ζ θπξηφηεξε πξφθιεζε 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ζηαζεξψλ εζηθψλ επηηαγψλ κίαο 

ζξεζθείαο ή κίαο θνπινχξαο ρσξίο σζηφζν ηνλ θαηαρξεζηηθφ «καλδχα» ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ζπληεξεηηζκνχ θαη ληεηεξκηληζκνχ φηαλ ζπληζηά παξαβίαζε 

ζεκειησδψλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο 

ππφζηαζεο. 

Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία αλακθίβνια είλαη καθξνρξφληα θαη εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζέιεζε κίαο κεηνλνηηθήο θνπινχξαο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ζηελ πινπνίεζε ησλ φπνησλ αιιαγψλ θαη ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ πνπ απαληψληαη ζε έλα θξάηνο θαη ζηε δηαβνχιεπζε κε ηηο 

εζληθέο θαη ππεξεζληθέο αξρέο. πλεπψο, ηαπηφρξνλα είλαη απαξαίηεηεο δηθαην-

πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ ή λα απαγνξεπζνχλ πξαθηηθέο 

αζπκβίβαζηεο κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Οη ελ ιφγσ παξεκβάζεηο σζηφζν ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζεκειηψδεηο επξσπατθέο ζπληαγκαηηθέο αξρέο θαη κε 

γλψκνλα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο απηνλνκίαο. 
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3.2.2.2.3. Γισζζηθά δηθαηώκαηα 

 

Ζ γιψζζα απνηειεί κία βαζηθή δηάζηαζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο 

ηαπηφηεηαο. Γηα πνιιά άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, ε γιψζζα είλαη έλαο απφ 

ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ηεο κεηνλνηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη αλαγλψξηζεο. 

Χζηφζν, ε γιψζζα, φπσο θαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, δελ είλαη ζηαηηθή αιιά 

εμειίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ
1298

. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2013 ε Αλεμάξηεηε Δκπεηξνγλψκνλαο ηνπ ΟΖΔ γηα ζέκαηα 

κεηνλνηήησλ, ζεκείσζε φηη ε πξνζηαζία ησλ γισζζηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηήησλ απνηειεί ππνρξέσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθπγή 

εληάζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ 

ζηαζεξψλ, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά, θνηλσληψλ, ζπκπιεξψλνληαο φηη ε γιψζζα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηηο γισζζηθέο κεηνλνηηθέο θνηλφηεηεο πνπ επηδηψθνπλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ μερσξηζηή ζπιινγηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, κεξηθέο 

θνξέο θάησ απφ ζπλζήθεο πεξηζσξηνπνίεζεο, απνθιεηζκνχ θαη δηαθξίζεσλ
1299

.  

ηνλ επξσπατθφ ρψξν, ε θαηάζηαζε θαη ε ζέζε ησλ δηαθφξσλ γισζζηθψλ 

νκάδσλ δηαθέξνπλ πνιχ. Έηζη, φπσο ζεκεηψλεηαη, «γηα ηνπο Ιξιαλδνχο θαη ηνπο 

Λνπμεκβνπξγηαλνχο ε εζληθή ηνπο γιψζζα αλαγλσξίδεηαη θαη κάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Ιξιαλδίαο, ηα ηξιαλδηθά είλαη ε πξψηε επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο. ηελ Ιζπαλία, 

νη Απηφλνκεο Κνηλφηεηεο ηεο Καηαινλίαο, ηεο Υψξαο ησλ Βάζθσλ θαη ηεο Γαιιίαο 

αλαγλσξίδνπλ ζην ζχληαγκά ηνπο ηηο ηνπηθέο γιψζζεο, θαη έηζη επηηξέπεηαη θαη 

πξνσζείηαη ε ρξήζε ηνπο ζηε δηνίθεζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Γισζζηθά δηθαηψκαηα παξαρσξνχληαη ζηηο Βαιεαξίδεο λήζνπο θαη 

ζηε Βαιέλζηα, αλνρή παξαηεξείηαη ζην Πξηγθηπάην ησλ Αζηνπξηψλ γηα ηα αζηνπξηαληθά 

(bable), ελψ θαηαπηέδνληαη ηα γαιηθηαλά ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη θακία πξνζηαζία δελ 

παξέρεηαη ζηα βεξβεξηθά. ηελ Ιζπαλία ςεθίζηεθε πξφζθαηα λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία 
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 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 

Commentary on the Language Rights of Persons belonging to National Minorities under the 

Framework Convention for the Protection of National Minorities, ACFC/44DOC(2012)001 rev, 

Strasbourg, 24 May 2012, ζει. 6, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_CommentaryLanguage_en.pdf 
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 Report of the Independent Expert on minority issues, A/HRC/22/49, HRC 22th session – 2013, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC2249_Engli

sh.PDF. Mancini S., de Witte B., Language Rights as Cultural Rights: A European Perspective, εηο 

Francioni F., Scheinin M., (eds.), Cultural Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 

2008, ζζ. 247-284. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC2249_English.PDF
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC2249_English.PDF
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ησλ θξηνπιαληθψλ ελψ ε γεξκαληθή ζην λφηην Σχξνιν θαη ε γαιιηθή ζηελ Αφζηα 

αλαγλσξίδνληαη επηζήκσο δηπιά ζηελ ηηαιηθή. ηε Γαιιία, θξάηνο πνπ αληηκεησπίδεη 

ερζξηθά ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε άιιεο γιψζζαο πιελ ηεο γαιιηθήο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, 

νκηινχληαη ηνπιάρηζηνλ 9 γιψζζεο. Μεξηθέο απφ απηέο μεπεξλνχλ ηα ζχλνξα ηνπ 

γαιιηθνχ θξάηνπο (βαζθηθά, θαηαιαληθά, θιακαλδηθά, νμηηαληθά, θξαγθη-

πξνβεγθηαλά), ελψ άιιεο απνηεινχλ ηνπηθή γιψζζα κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο 

(βξεηαληθά, γεξκαληθά Αιζαηίαο θαη Λσξξαίλεο, θνξζηθαληθά ή αθφκα θαη νη θξενιηθέο 

ησλ ππεξπφληησλ γαιιηθψλ δηακεξηζκάησλ. ε θξαηηθφ επίπεδν δελ ππάξρεη 

αλαγλψξηζε, ζε πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ φκσο, αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο 

θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηάζσζε ησλ γισζζψλ απηψλ. 

ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ε ακηγέζηεξε νκάδα είλαη νη Οπαινί. Σν 1993 ςεθίζηεθε λφκνο 

γηα ηελ νπαιηθή γιψζζα θαη έθηνηε ζην Cardiff (Welsh Language Act) ιεηηνπξγεί 

γξαθείν γηα ηε γισζζηθή πνιηηηθή (Welsh Language Board). Η εθπαίδεπζε ζηα 

νπαιηθά πξνζθέξεηαη ζε πνιιά ζρνιεία (Welsh medium schools), αθφκα θαη ζηα 

παλεπηζηήκηα ηνπ Aberystwyth θαη ηνπ Bangor, ελψ ην ηέηαξην θαλάιη ηεο νπαιηθήο 

ηειεφξαζεο εθπέκπεη ζηα νπαιηθά. Η θσηία αθνινπζεί δεηιά, αιιά ζηαζεξά, ην 

παξάδεηγκα ηεο Οπαιίαο, ελψ ζηε Βφξεην Ιξιαλδία νη δπζθνιίεο είλαη κεγαιχηεξεο, 

παξ‘ φιν πνπ νη Βνξεηντξιαλδνί εκςπρψλνληαη απφ ηελ εμάπισζε ησλ ηξιαλδηθψλ ζηε 

γεηηνληθή Ιξιαλδία. Οη Κάησ Υψξεο είλαη κεηά ηε Φηιαλδία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε 

Ννξβεγία ην ηέηαξην θξάηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαη ην δεχηεξν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ππέγξαςε θαη επηθχξσζε ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε γηα ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο θη ηηο Μεηνλνηηθέο Γιψζζεο, κέηξα γηα ηε δηάζσζε ησλ γισζζψλ απηψλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπο ζηνλ δεκφζην βίν. Ο ράξηεο αλαθέξεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο, ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηα 

κέζα ελεκέξσζεο, ζηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζρεηηθή ππνδνκή, ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη ζε δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. Με ζηφρν λα 

θαιπθζεί έλα επξχ θάζκα πνιχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην θείκελν ηεο ζχκβαζεο 

πξνζθέξεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε νξηζκέλεο επηινγέο»
1300

. 
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 Πξνθίιε ., Ζ Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη κεηνλνηηθέο γιψζζεο, 

εηο  Υξηζηίδεο Α.Φ. (επηκ.), "Ιζρπξέο" θαη "αζζελείο" γιψζζεο ζηελ Δπξσπατθή 'Δλσζε. 'Oςεηο ηνπ 

γισζζηθνχ εγεκνληζκνχ (Πξαθηηθά δηεζλνχο ζπλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο 1997), Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο,  Θεζζαινλίθε 1999, ζζ.207-212, ζει. 207-209. 
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Σν Δπξσπατθφ Γξαθείν γηα ηηο Ληγφηεξν Οκηινχκελεο Γιψζζεο (EBLUL)
1301

 

έρεη ηαμηλνκήζεη ηηο κεηνλνηηθέο γιψζζεο πνπ νκηινχληαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο  σο εμήο: 1. εζληθέο γιψζζεο ησλ δχν θξαηψλ κειψλ πνπ δελ απνηεινχλ 

επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  (δειαδή, ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο 

Λνπμεκβνπξγηαλήο γιψζζαο), 2. γιψζζεο ησλ θνηλνηήησλ πνπ θαηνηθνχλ ζε έλα 

θξάηνο κέινο (πρ. Breton ζηε Γαιιία, Οπαιία ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην), 3. γιψζζεο 

ησλ θνηλνηήησλ πνπ θαηνηθνχλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε (π.ρ. Βάζθσλ ζηε 

Γαιιία θαη ζηελ Ηζπαλία, Occitan ζηε Γαιιία, ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Ηζπαλία), 4. 

γιψζζεο ησλ θνηλνηήησλ πνπ απνηεινχλ κεηνλφηεηεο ζην θξάηνο ζην νπνίν δνπλ, 

αιιά είλαη νη γιψζζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ (πρ. γεξκαληθά ζην 

Βέιγην, νπεδηθά ζηε Φηλιαλδία) θαη 5. γιψζζεο ρσξίο εδαθηθφ πξνζδηνξηζκφ (πρ. 

Ρνκά, γίληηο)
1302

. 

πσο επηζεκαίλεηαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ δελ επλννχλ ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζε γισζζηθέο κεηνλφηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γισζζηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο 

ζην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: «1. O αξηζκφο ησλ νκηιεηψλ γηα πνιιέο 

κεηνλνηηθέο γιψζζεο είλαη ηφζν κηθξφο, ψζηε λα κελ είλαη πιένλ εμαζθαιηζκέλε κηα 

απηφλνκε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή κέζα ζε κηα Eλσκέλε Eπξψπε. ηε Γεξκαλία 

γηα παξάδεηγκα, κηινχλ πεξίπνπ 900 άηνκα ηα αλαηνιηθνθξηδηθά, ζην Cressoney ηεο 

Iηαιίαο πεξίπνπ 500 άηνκα ηε γεξκαληθή, ζην λφηην Tηξφιν ηεο Iηαιίαο πεξίπνπ 20.000 

ιαληίλν. 2. Oη πξνζπάζεηεο γηα ππεξζπλνξηαθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ελνπνίεζε 

θαη γισζζηθή ηππνπνίεζε δηά κέζνπ ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνσζνχλ ηελ αθνκνίσζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ 

κεηνλνηήησλ. 3. H θαζεκεξηλή γισζζηθή επαθή κε ηηο κεγάιεο πιεηνλνηηθέο γιψζζεο 

ησλ επξσπατθψλ εζλψλ είρε σο απνηέιεζκα λα επηθξαηήζεη ζε φιεο ηηο κεηνλνηηθέο 

πεξηνρέο κηα ηάζε πξνο δηγισζζία θαη πνιπγισζζία, ε νπνία πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηε 

ζεκαζία ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ σο έλα γεληθά έγθπξν κέζν επηθνηλσλίαο. 4. H 

επηηάρπλζε ζηνλ ηνκέα ηεο νξνινγίαο θαη ε γισζζηθή πξνζαξκνγή, αθφκε θαη κηθξψλ 

                                                 
1301

 Σν Δπξσπατθφ Γξαθείν Ληγφηεξν Γηαδεδνκέλσλ Γισζζψλ ηδξχζεθε ην 1982 κε έδξα ζηηο 

Βξπμέιεο θαη γξαθεία ηνπηθψλ επηηξνπψλ ζηα θξάηε κέιε. ηφρνο ηνπ γξαθείνπ είλαη ε κειέηε, ε 

ζπιινγή θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο θνηλφηεηεο θαη ηηο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο 

γιψζζεο ηεο Δπξψπεο. Ó Riagáin D., Many Tongues but One Voice: a Personal Overview of the Role 

of the European Bureau for Lesser Used Languages in Promoting Europe‘s Regional and  Minority 

Languages, εηο O‘Reilly C. (ed.), Language, Ethnicity and the State, Palgrave, New York 2001, ζζ. 20-

39, ζει. 24-26. 
1302

 Shuibhne N.N, The European Union and Minority Language Rights: Respect for Cultural and 

Linguistic Diversity, International Journal on Multicultural Societies (IJMS), Vol. 3, No. 2, 2001, ζζ. 

61-77, ζει. 65. 
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γισζζηθψλ θνηλνηήησλ, ζε κηα ειεθηξνληθά πξνζαλαηνιηζκέλε δηεζλνπνίεζε κείσζε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο 

δεκφζηαο δσήο»
1303

. 

 

3.2.2.2.3.1. εκαζία γισζζηθώλ δηθαησκάησλ 

 

Σα γισζζηθά δηθαηψκαηα έρνπλ ζπλδεζεί κε δεηήκαηα έληνλνπ πνιηηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο θνξείο θαη θξάηε ηζρχνο γηα λα 

πξνσζήζνπλ πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ ηζρπξψλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. ηελ ινγηθή απηή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφθαζε γηα 

λα πξνζηαηέςνπλ κηα εζληθή ή γισζζηθή κεηνλφηεηα αθαλίδνληαο ή πεξηνξίδνληαο 

ηελ πνιηηηθή ηζρχ κηαο άιιεο εζλνηηθήο νκάδαο
1304

. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί ε 

αθαδεκατθή δηαθσλία αλαθνξηθά κε ηε ζεψξεζε ησλ γισζζηθψλ δηθαησκάησλ σο 

κέξνο ηνπ ζψκαηνο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αληίζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ην 

νπζηαζηηθφ κέξνο ησλ γισζζηθψλ δηθαησκάησλ είλαη έλα ζέκα πνπ ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθφ θάζε θνηλσλίαο, θαζψο ηα 

γισζζηθά δηθαηψκαηα δελ ζεσξνχληαη αδηακθηζβήηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
1305

.  

Δηδηθή κλεία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ γισζζηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ 

Δπξσπατθφ Υάξηε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ (European 

Charter for Regional or Minority Languages-ECRML)
1306

 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, πνπ απνηειεί ηε κνλαδηθή πνιπκεξή ζχκβαζε ε νπνία αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ
1307

. Καηαξηίζζεθε ην 1992 

                                                 
1303

 Nelde H.P., Πνιπγισζζία θαη κηθξέο γιψζζεο-κεηνλφηεηεο ζηε κειινληηθή Δπξψπε, εηο Υξηζηίδεο 

Α.Φ. (επηκ.), "Ιζρπξέο" θαη "αζζελείο" γιψζζεο ζηελ Δπξσπατθή 'Δλσζε. 'Oςεηο ηνπ γισζζηθνχ 

εγεκνληζκνχ (Πξαθηηθά δηεζλνχο ζπλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο 1997), Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο,  Θεζζαινλίθε 1999, ζζ. 232-240, ζει. 232-233. 
1304

 Βι. Σζηηζειίθεο K., Σν δηεζλέο θαη επξσπατθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ γισζζηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ κεηνλνηήησλ θαη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε, άθθνπια Αζήλα 1996. Δπηπιένλ, Craith N.M., (ed.), 

Language, Power and Identity Politics, Palgrave Macmillan, New York 2007. 
1305

 Patten A., Kymlicka W., Language Rights and Political Theory, Oxford University Press, Oxford 

2003. 
1306

 Ó Riagáin D., φ.π., ζει. 34-37. Mancini S., de Witte B., φ.π., ζει. 250-275. 
1307

 Ο Υάξηεο έρεη επηθπξσζεί απφ 19 κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ελψ 14 θξάηε ηνλ έρνπλ 

ππνγξάςεη αιιά δελ ηνλ έρνπλ επηθπξψζεη. Πιεξνθνξίεο απφ: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_en.asp 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1992


 414 

θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεξηθεξεηαθψλ θαη 

κεηνλνηηθψλ γισζζψλ ηεο Δπξψπεο. Ο Υάξηεο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 Απγνχζηνπ 

1998, φηαλ 5 ρψξεο νινθιήξσζαλ ηελ επηθχξσζή ηνπ. πσο θαζίζηαηαη ζαθέο ζην 

πξννίκην, ν πξσηεχσλ ζθνπφο ηνπ Υάξηε είλαη πνιηηηζηηθφο. Δίλαη ζρεδηαζκέλνο λα 

πξνζηαηεχεη θαη λα πξνσζεί ηηο πεξηθεξεηαθέο ή κεηνλνηηθέο γιψζζεο σο 

απεηινχκελν ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο. Ο Υάξηεο 

επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη θαη λα πξνσζήζεη ηηο πεξηθεξεηαθέο ή κεηνλνηηθέο 

γιψζζεο, φρη ηηο γισζζηθέο κεηνλφηεηεο. Γηα απηφ ην ιφγν, δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

πνιηηηζηηθή δηάζηαζε θαη ηε ρξήζε κίαο πεξηθεξεηαθήο ή κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζε 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ησλ νκηιεηψλ ηεο
1308

. Παξά ην γεγνλφο πσο ν Υάξηεο δελ 

θαζηεξψλεη θαλελφο είδνπο δηθαηψκαηα γηα ηνπο νκηιεηέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ή 

κεηνλνηηθψλ γισζζψλ, εληνχηνηο είλαη ρξήζηκνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

χκβαζεο Πιαίζηπ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ, γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε γισζζηθή εηεξφηεηα 

ησλ νκηιεηψλ. 

Σν πξψην κέιεκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο «κεηνλνηηθή γιψζζα». Ο 

Δπξσπατθφο Υάξηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ νξίδεη φηη 

κεηνλνηηθή ή πεξηθεξεηαθή γιψζζα είλαη εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη «παξαδνζηαθά» 

απφ ηνπο θαηνίθνπο κίαο πεξηνρήο, νη νπνίνη απνηεινχλ κεηνςεθία ζε ζρέζε κε ην 

ππφινηπν ηνπ πιεζπζκνχ θαη δελ είλαη επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο. Γελ 

πεξηιακβάλεη νχηε δηαιέθηνπο ηεο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο, νχηε γιψζζεο 

κεηαλαζηψλ
1309

. Σν επίζεην «πεξηθεξεηαθφο» πεξηγξάθεη γιψζζεο νκηινχκελεο ζε 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηεο επηθξάηεηαο ελφο θξάηνπο, εληφο ηεο νπνίαο, ζπλ ηνηο 

άιινηο, κπνξεί λα νκηινχληαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ. Ο φξνο 

«κεηνλνηηθφο» αλαθέξεηαη ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο είηε ε γιψζζα νκηιείηαη απφ 

άηνκα πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο επηθξάηεηαο ελφο 

θξάηνπο, είηε νκηιείηαη απφ νκάδα αηφκσλ, ε νπνία, αλ θαη ζπγθεληξσκέλε ζε κία 

πεξηνρή ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο, είλαη αξηζκεηηθά κηθξφηεξε απφ ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο πεξηνρήο πνπ νκηιεί ηελ γιψζζα ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ θξάηνπο. Πξφθεηηαη 

                                                 
1308

 Δπξσπατθφο Υάξηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ, Αηηηνινγηθή έθζεζε, ETS 

No. 148, Strasbourg 1992, παξ. 10-11, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Explreport_gr.pdf 
1309

 Δπξσπατθφο Υάξηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ, άξζξν 1. παξ. 1. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1998
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δειαδή γηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε ζε 

έλα δεδνκέλν θξάηνο
1310

. 

«Δδαθηθφο ρψξνο» ζηνλ νπνίν ε πεξηθεξεηαθή ή ε κεηνλνηηθή γιψζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζεκαίλεη ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ε γιψζζα απνηειεί 

ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ελφο αξηζκνχ πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ πηνζέηεζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ θαη κέηξσλ πξνψζεζεο. Δπηπιένλ, «γιψζζεο εθηφο 

εδαθηθνχ ρψξνπ» είλαη νη γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιίηεο ηνπ θξάηνπο νη 

νπνίεο δηαθέξνπλ απφ ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ ηνπ θξάηνπο αιιά πνπ, αλ θαη παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη 

εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπ θξάηνπο, δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή
1311

. 

Ζ δηάθξηζε γιψζζαο θαη δηαιέθηνπ κεξηθέο θνξέο επηθέξεη έλλνκα 

απνηειέζκαηα, θαζψο ε ηπρφλ αλαγλψξηζε κηαο γιψζζαο ή κηαο δηαιέθηνπ σο 

ηέηνηαο απφ ην θξάηνο ζα ηελ εληάμεη ελδερνκέλσο ζε λνκηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. 

Αληίζεηα, ε δηάιεθηνο δχζθνια μεθεχγεη απφ ηελ αθνκνησηηθή ηάζε ηεο επίζεκεο 

γιψζζαο. Δπηπιένλ, φπσο παξαηεξείηαη ε χπαξμε κεηνλνηηθήο γιψζζαο δελ 

ζηνηρεηνζεηεί απαξαίηεηα θαη ηελ χπαξμε γισζζηθήο κεηνλφηεηαο ή ελ γέλεη 

κεηνλνηηθήο νκάδαο
1312

. 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο πεξηθεξεηαθψλ ή κεηνλνηηθψλ γισζζψλ θαη 

λνκηκνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ηεο θαη γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο. Μία ηέηνηα 

αλαγλψξηζε δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο γιψζζαο σο επίζεκεο 

γιψζζαο
1313

. Ζ αλαγλψξηζε ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ, ρσξίο λα είλαη παλάθεηα, 

απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα θάζε νξγαλσκέλε θαη ζεζκηθή πξνζέγγηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ γελλά ε ζπλχπαξμε ηεο κεηνλνηηθήο κε ηελ θπξίαξρε ή επίζεκε 

γιψζζα. Πξψηνλ, γηαηί ε εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο απνθηά 

νληφηεηα φηαλ ζα κπνξέζεη λα νξηζηεί θαη λα απηνλνκεζεί θνηλσληθά παξάιιεια κε 

ηε λνκηθή ξχζκηζε. Γεχηεξνλ, γηαηί νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ 
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ζα ζεζπηζηνχλ βάζεη ηεο αλαγλψξηζεο ζα ξπζκίδνπλ θαζεκεξηλά ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ απνδεθηψλ ηνπο, αιιά θαη ηνπ ππφινηπνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο δηνίθεζεο. Ζ 

εηζαγσγή ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην ηνπηθφ ζρνιείν, ε ζπλδξνκή ηνπ θξάηνπο ζηε 

δηάδνζε εληχπσλ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, γηα παξάδεηγκα, απνηεινχλ επλντθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο γιψζζαο, αλ δηαπηζηψλεηαη θίλδπλνο αθνκνίσζεο 

θαη ζπλεπψο εμαθάληζεο, ή γηα ηε ζηήξημή ηεο ελάληηα ζε θαηλφκελα 

πεξηζσξηνπνίεζεο.  

Χζηφζν, ε εγθαηάζηαζε ζε νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλα θέληξα, 

νκνηνγελνπνηεκέλα φκσο γισζζηθά, ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο ιφγνπο 

εμάιεηςεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο. Δδψ ν θαλφλαο δηθαίνπ, πνπ έξρεηαη λα πξνάγεη 

ηε γιψζζα κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο, ελδερνκέλσο δελ ζα έρεη νπζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα, θαζψο δελ αγγίδεη ηα αίηηα ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο
1314

. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε αλαγλψξηζε θαη θαζηέξσζε λνκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο 

κεηνλνηηθψλ γισζζψλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη ηε «δηάζσζε» ή ηε ζσξάθηζε ηεο 

γιψζζαο απφ ηνπο θηλδχλνπο εμαθάληζεο. Καη απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ν θαλφλαο 

δηθαίνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ νκηιεηψλ ή φηαλ νη θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο αθπξψλνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο
1315

.  

Με βάζε ηε χκβαζε Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ 

θαη ηνλ Υάξηε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ, ηα γισζζηθά 

δηθαηψκαηα ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε α) ζηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα ηκήκαηνο ή φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, αθφκε θαη νξηζκέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, ην δηθαίσκα ζηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηα νπνία πξαγκαηψλνληαη ζην 

ρψξν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ή ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ πνπ ηδξχνληαη 

ζηνπο θφιπνπο ηεο κεηνλφηεηαο
1316

, θαη β) ζηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε 
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ηεο γιψζζαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, ζηελ ρξήζε ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αξρψλ, 

ζηε ρξήζε απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζηελ αλάξηεζε επηγξαθψλ θαη ζηε 

ρξήζε ηνπσλπκίσλ απφ ηηο αξρέο ζηε γιψζζα απηή, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζηε 

ζχζηαζε ζπιιφγσλ κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο
1317

.  

Δπηπιένλ, ν Υάξηεο, φπσο φιεο νη βαζηθέο ζπκβάζεηο πξνζηαζίαο 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, πεξηθιείεη ξήηξα κε δηάθξηζεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

απηψλ ησλ γισζζψλ, αιιά θαη πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ ελεξγφ ππνζηήξημή ηνπο
1318

.  

Έηζη, ε γεληθή αξρή ηεο ηζφηεηαο ηθαλνπνηείηαη απφ ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ ππέξ 

ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο θαη ηεο ηδηαίηεξεο γιψζζαο ηεο. Ζ χπαξμε δηαθνξψλ δελ 

πξέπεη λα ζεκειηψλεη πξαθηηθέο ηζνπέδσζεο αιιά αληίζεηα λα απνηειεί αληηθείκελν 

δηαθνξνπνηεκέλεο αληηκεηψπηζεο
1319

. Οη γισζζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ νξηζκέλα θξάηε γηα ηελ απαζρφιεζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ή ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη ε ηζαγέλεηα, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δπζαλάινγν εκπφδην 

γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ζηελ απφιαπζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε πεξηπηψζεσλ έκκεζσλ δηαθξίζεσλ. πλεπψο, πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη απαηηήζεηο απηέο ζρεδηάδνληαη 

θαη πινπνηνχληαη κε ακεξφιεπην θαη δηαθαλή ηξφπν θαη λα πεξηιακβάλνπλ 

κεραληζκνχο γηα ηελ πεξηνδηθή επαλεμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο
1320

.  πσο εμεγείηαη εμάιινπ, κφλν θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ 

ηέηνηνπ είδνπο γιψζζεο λα αληηζηαζκίζνπλ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, ηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο ηνπ παξειζφληνο, λα δηαηεξεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ σο δψζα πηπρή ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Δπξψπεο
1321

. 

Οη γισζζηθέο πνιηηηθέο  ελφο θξάηνπο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη 

γιψζζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία είλαη ερεξέο θαη επδηάθξηηεο ζην δεκφζην 

ηνκέα, έηζη ψζηε θάζε άηνκν λα έρεη επίγλσζε ηνπ πνιπγισζζηθνχ ραξαθηήξα ηεο 
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θνηλσλίαο θαη ηνλ αλαγλσξίδεη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσλίαο. Γηα λα απμεζεί 

ν ζεβαζκφο ζηηο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο γιψζζεο, νη γισζζηθέο πνιηηηθέο πξέπεη λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, φπσο ηα 

ηνπηθά δηνηθεηηθά θέληξα, θαζψο θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Δπηπιένλ, είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο νκηιεηέο ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ λα κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη ηελ 

επηθξαηνχζα γιψζζα αιιά θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή νη νκηινχληεο ηελ 

επηθξαηνχζα γιψζζα λα κάζνπλ κεηνλνηηθέο. χκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη 

ζην άξζξν 6 ηεο χκβαζεο-Πιαίζην νη γισζζηθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο πνπ δνπλ εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζήο ηνπο, ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ κε-ππεθφσλ
1322

. 

 

3.2.2.2.3.2. Μεηνλνηηθέο γιώζζεο θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

 

Ο ρξφλνο θαη ε ζέζε πνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ή 

κεηνλνηηθέο γιψζζεο ζηα ΜΜΔ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπο. 

ήκεξα, θακία γιψζζα δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ επηξξνή ηεο ρσξίο λα έρεη 

πξφζβαζε ζηηο λέεο κνξθέο καδηθήο επηθνηλσλίαο. Ο ζεβαζκφο γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο 

ή κεηνλνηηθέο γιψζζεο θαη ε αλάπηπμε ελφο πλεχκαηνο αλνρήο πξνο απηέο απνηεινχλ 

κέξνο κίαο γεληθήο αλεζπρίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ελφο θαζεζηψηνο 

πνιπγισζζίαο εληφο ηνπ θξάηνπο. Ζ ελζάξξπλζε ησλ ΜΜΔ λα επηδηψμνπλ ηέηνηνπο 

ζηφρνπο δε ζεσξείηαη παξάηππε θξαηηθή επηξξνή. Πξάγκαηη, ν ζεβαζκφο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε αλνρή ησλ κεηνλνηήησλ θαη ε απνθπγή ππνδαχιηζεο ηνπ 

κίζνπο είλαη ην είδνο ησλ ζηφρσλ ηνπο νπνίνπο ε πιεηνλφηεηα ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ δε δηζηάδνπλ λα επηβάιινπλ σο ππνρξεψζεηο ησλ ΜΜΔ. ην ίδην πλεχκα, γηα 

ηνπο νκηιεηέο πεξηθεξεηαθψλ ή κεηνλνηηθψλ γισζζψλ, απηή ε αξρή ζπληζηά 

ζεκαληηθφ παξάγνληα απνδνρήο ησλ θπξίαξρσλ γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ
1323

.  

Σν δηθαίσκα ηεο ζηε ιήςε θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ή ηδεψλ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο Πιαίζην, 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηα ΜΜΔ. Πξνθεηκέλνπ 
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ε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή 

πνιπκνξθία ηεο θνηλσλίαο, ζα πξέπεη ε επαξθήο παξνπζία ησλ πξνζψπσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαη ησλ γισζζψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αξηζκεηηθά κηθξφηεξσλ κεηνλνηήησλ λα είλαη εγγπεκέλε. Δπηπιένλ, εθφζνλ νη 

εθπνκπέο ζε κεηνλνηηθέο γιψζζεο ζπρλά απαηηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα 

ηε κεηάθξαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο νξνινγίαο, ηα θνλδχιηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ. H 

δεκηνπξγία έληππσλ κέζσλ δελ ζα πξέπεη λα παξαθσιχεηαη αιιά λα εληζρχεηαη, ελψ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηερληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΜΜΔ. Σέινο, ε παξαγσγή ηαηληψλ ή κνπζηθήο ζε κεηνλνηηθή γιψζζα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζηε δεκφζηα δσή. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, νη αξρέο δελ ζα πξέπεη λα επηβάινπλ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο φζνλ 

αθνξά ηε κεηαγιψηηηζε, ην ζπγρξνληζκφ ή ηνλ ππνηηηιηζκφ ζηελ επίζεκε γιψζζα, 

θαζψο απηά ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ δπζαλάινγα ηελ παξαγσγή θαη πξνβνιή 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζε κεηνλνηηθέο γιψζζεο
1324

.  

Ζ αλάπηπμή ησλ ΜΜΔ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο 

νδεγνχλ ζηελ εμαζζέληζε ηεο πνιηηηζηηθήο επηξξνήο ησλ ιηγφηεξν νκηινχκελσλ 

γισζζψλ. Γηα ηα θπξίαξρα ΜΜΔ, ηδίσο ηελ ηειεφξαζε, ην κέγεζνο ηνπ θνηλνχ 

απνηειεί γεληθά απνθαζηζηηθφ παξάγνληα. Αιιά νη πεξηθεξεηαθέο θαη κεηνλνηηθέο 

γιψζζεο εθπξνζσπνχλ κηα κηθξή πνιηηηζηηθή αγνξά. Παξά ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ 

ηνπο πξνζθέξνληαη απφ ηελ πξφνδν ησλ ηερλνινγηψλ αλακεηάδνζεο, παξακέλεη 

αιεζέο φηη πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ΜΜΔ έρνπλ αλάγθε δεκφζηαο 

ππνζηήξημεο. Αλαθνξηθά κε ηα ηδησηηθά ΜΜΔ, κε δεδνκέλε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, νη αξρέο ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο θαηαλνκήο 

ησλ ζπρλνηήησλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

αγξνηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, φπνπ ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο θαηνηθνχλ παξαδνζηαθά ή ζε κεγάιν αξηζκφ. Χζηφζν, ηα ΜΜΔ 

ζπληζηνχλ έλα πεδίν ζην νπνίν ε δεκφζηα παξέκβαζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ε 

δξάζε κέζσ θαλνληζκψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. Οη δεκφζηεο αξρέο ζα 
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 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

ζει. 14-16. 
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πξέπεη λα δξνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κέζσ ελζάξξπλζεο θαη παξνρήο 

βνήζεηαο
1325

.  

 

3.2.2.2.3.3. Υξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιώζζαο ζηε δεκόζηα δσή 

 

Σα γισζζηθά δηθαηψκαηα είλαη απνηειεζκαηηθά κφλν φηαλ εθαξκφδνληαη ζηε 

δεκφζηα δσή θαη ην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ελφο αηφκνπ ηδησηηθά θαη 

δεκφζηα, πξνθνξηθά θαη γξαπηά, ειεχζεξα θαη ρσξίο παξεκβνιή, ζεσξείηαη έλα απφ 

ηα θχξηα κέζα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο. Σν άξζξν 10 ηεο 

χκβαζεο Πιαίζην ζέηεη ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή ρξήζε ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα ζθαίξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζρέζεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο κε ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο. 

πγθεθξηκέλα ην άξζξν πξνβιέπεη φηη «ηα κέξε δεζκεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ζε θάζε 

πξφζσπν πνπ αλήθεη ζε εζληθή κεηνλφηεηα ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα θαη 

ρσξίο εκπφδηα ηε κεηνλνηηθή ηνπ γιψζζα ηδησηηθά, φπσο θαη δεκφζηα, πξνθνξηθά θαη 

γξαπηά» θαζψο θαη «ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζεκαληηθήο ή παξαδνζηαθήο 

εγθαηάζηαζεο πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο, φηαλ απηά ηα πξφζσπα 

ην δεηήζνπλ θαη απηφ αληαπνθξίλεηαη ζε κία πξαγκαηηθή αλάγθε, ηα κέξε ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζηηο ζρέζεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ κε 

ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο». Ζ εζληθή λνκνζεζία είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ ή ηδξπκάησλ επεξεάδνπλ έλα λφκηκν δεκφζην ζπκθέξνλ, 

φπσο ε δεκφζηα αζθάιεηα, ε πγεία, ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη ηεο απαζρφιεζεο, ή ε αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε 

αλαινγηθφηεηα ελφο πεξηνξηζηηθνχ κέηξνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 

έλλνηα ηνπ έλλνκνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζηελά. Ζ 

ζέζπηζε λφκσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο επίζεκεο γιψζζαο ή 

γισζζψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ζεκηηφ ζηφρν, σζηφζν ν ζηφρνο απηφο ζα 

πξέπεη λα επηδησρζεί κε ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη θαη ζέβεηαη ηε γισζζηθή ηαπηφηεηα 

θαη ηηο γισζζηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαη κε ην γεληθφ 
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παξ. 107-113. 



 421 

πλεχκα ηεο ελζάξξπλζεο, ηεο αλνρήο θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε επέκβαζε ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα δελ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί
1326

.  

Ζ γιψζζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζεηο κε ηηο αξρέο. Θα πξέπεη λα 

παξέρνληαη νη ειάρηζηεο δεζκεχζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο ησλ νκηιεηψλ ηεο 

ελ ιφγσ γιψζζαο: πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εθαξκνγέο ή έγγξαθα είλαη ζεκηηφ λα 

κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ή κεηνλνηηθή γιψζζα, ρσξίο σζηφζν λα 

ζπλεπάγνληαη θάπνηα ππνρξέσζε απάληεζεο ζε απηή ηε γιψζζα
1327

. 

Σν άξζξν 10 ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νη κεηνλνηηθέο γιψζζεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ζρέζεηο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, δειαδή ηελ 

χπαξμε γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ «ζεκαληηθήο ή παξαδνζηαθήο εγθαηάζηαζεο 

πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο». Σα θξάηε απνιακβάλνπλ πεξηζψξην 

εθηίκεζεο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ, σζηφζν είλαη 

αλαγθαία ε θαζηέξσζε μεθάζαξσλ θαη δηάθαλσλ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά 

κε ην πψο θαη πφηε πξέπεη λα θαζηεξψζεη ρξήζε ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζζεί ε ηζφηηκε απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο. Δπηπιένλ, ην άξζξν 10 

πξνβιέπεη φηη «ηα κέξε δεζκεχνληαη λα εγγπεζνχλ ην δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ πνπ 

αλήθεη ζε εζληθή κεηνλφηεηα λα πιεξνθνξείηαη, ζην ζπληνκφηεξν δηάζηεκα θαη ζε κία 

γιψζζα πνπ θαηαλνεί, ηνπο ιφγνπο ηεο ζχιιεςήο ηνπ, ηε θχζε ηεο αηηίαο ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ απαγγέιιεηαη ελαληίνλ ηνπ, θαζψο θαη λα ακπλζεί ζηε γιψζζα απηή, αλ 

είλαη δπλαηφ κε ηε δσξεάλ βνήζεηα ελφο δηεξκελέα»
1328

. 

Σέινο, είλαη απαξαίηεην νη νκάδεο πνπ νκηινχλ ηελ ίδηα πεξηθεξεηαθή ή 

κεηνλνηηθή γιψζζα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηζκηθέο 
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 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

ζει. 18-19. πσο ζπκπεξαίλεηαη, ν ξπζκηζηηθφο θαλφλαο δηθαίνπ πνπ έξρεηαη λα θαλνληθνπνηήζεη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γισζζψλ θαη ησλ νκηιεηψλ ηνπο απαηηεί ηδηαίηεξε επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηφπν, ζην ρξφλν θαη γηα 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηνλνηηθή γιψζζα απνηειεί δηάιεθην 

ηεο επίζεκεο γεηηνληθνχ θξάηνπο θαη πνπ ε δεχηεξε επηιέγεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ πξνζηαζίαο ηεο γιψζζαο, αλ θαη μέλε ηειηθά σο πξνο ηε κεηξηθή ηνπ κεηνλνηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Έηζη, αληί ησλ γαιινπξνβεγθηαλψλ πνπ νκηινχληαη ζηελ Βαι λη‘ Αφζηα ηεο βφξεηαο 

Ηηαιίαο, ε θνηλή γαιιηθή ζεσξείηαη απφ ην ζρεηηθφ ηηαιηθφ δίθαην φηη είλαη ε κεηξηθή κεηνλνηηθή 

γιψζζα ηνπ πιεζπζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ην δίθαην επεκβαίλεη φρη σο παξάγνληαο δηάζσζεο κηαο 

γιψζζαο, αιιά επηβνιήο κηαο άιιεο, ζπγγεληθήο έζησ αιινηψλνληαο καθξνπξφζεζκα ηνλ εζλνηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο. Σζηηζειίθεο Κ., Μεηνλνηηθέο Γιψζζεο θαη «Μεηνλνηηθνπνίεζε», 

ην δίθαην σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο, φ.π., ζει. 210-220. 
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αληαιιαγέο θαη λα αλαπηχζζνπλ ελ γέλεη ηηο ζρέζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδξάκνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαθχιαμε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γιψζζαο ηνπο. 

Σέηνηεο ζρέζεηο πξέπεη λα έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ πέξα απφ ηα 

εζληθά ζχλνξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ νκάδεο πνπ νκηινχλ ίδηεο ή παξεκθεξείο 

πεξηθεξεηαθέο ή κεηνλνηηθέο γιψζζεο είλαη δηεζπαξκέλεο ζε παξαπάλσ απφ έλα 

θξάηε
1329

. 
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3.2.2.2.3.4. Υξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιώζζαο ζηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

 

Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Πεξηθεξεηαθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ, 

πξνβιέπεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο
1330

. Ζ νξηνζέηεζε κεηαμχ ησλ 

γισζζηθψλ δηθαησκάησλ, θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζε δίθαηε δίθε, έρεη θαζνξηζηεί απφ ην 

Ηηαιηθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην
1331

 θαη απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά. 

χκθσλα κε ην ηειεπηαίν, ην δηθαίσκα ζηε δίθαηε δίθε είλαη θαζνιηθφ θαη δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθφηεξν γηα ηα κέιε επίζεκσλ γισζζηθψλ θνηλνηήησλ 

απφ φ, ηη γηα ηα άηνκα πνπ κηινχλ άιιεο γιψζζεο. Σα γισζζηθά δηθαηψκαηα έρνπλ 

κία εληειψο μερσξηζηή θαηαγσγή θαη ξφιν. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνζηαηεχνπλ ηηο 

επίζεκεο γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ζε κία ρψξα θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηζφηεηα ηεο 

ζέζεο ηνπο
1332

.  

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε Οδεγία 

2010/64/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα ζε δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε 

ηελ Οδεγία, ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ζηνπο ππφπηνπο ή θαηεγνξνπκέλνπο πνπ 

δελ νκηινχλ ή δελ θαηαλννχλ ηε γιψζζα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο λα παξέρεηαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε δηεξκελεία θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ 

αλαθξηηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζηπλνκηθψλ 

αλαθξίζεσλ, φισλ ησλ αθξνακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ θαη ηπρφλ 

αλαγθαίσλ ελδηάκεζσλ αθξνάζεσλ. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ, ψζηε ζηνπο ππφπηνπο 

ή ζηνπο θαηεγνξνπκέλνπο πνπ δελ θαηαλννχλ ηε γιψζζα ηεο ζρεηηθήο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο λα παξέρεηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γξαπηή κεηάθξαζε 

φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ είλαη νπζηψδε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη είλαη ζε 

ζέζε λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ππεξάζπηζήο ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 

ε δηεμαγσγή δίθαηεο δίθεο
1333

. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο κε ηηο δηθαζηηθέο αξρέο, ην δηθαίσκα ζε δηεξκελέα 

δελ έρεη σο ζηφρν ηελ αλνρή, ηελ πξνζηαζία ή ηελ πξνψζεζε νπνηαζδήπνηε γιψζζαο 

ή γισζζηθήο ηαπηφηεηαο αιιά ζηελ εμαζθάιηζε δίθαηεο δίθεο. Ο κνλαδηθφο ζθνπφο 

ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δηεξκελεία είλαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζπλεπψο εάλ ν 

θαηεγνξνχκελνο κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα γίλεη θαηαλνεηφο κε ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, αθφκε θαη αλ δελ είλαη γιψζζα ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζεσξείηαη φηη εμαζθαιίδεηαη επαξθψο.  

Ζ αλσηέξσ δηαπίζησζε επηβεβαηψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ ζηελ ππφζεζε Dominique Guesdon v. France, ε νπνία 

αθνξνχζε έλαλ Γάιιν πνιίηε ηνπ νπνίνπ ε κεηξηθή γιψζζα ήηαλ ε Βξεηνληθή 

(Breton), ν νπνίνο θαηεγνξήζεθε γηα παξακφξθσζε νδηθψλ πηλαθίδσλ ζηα Γαιιηθά 

θαη δηθάζηεθε ζε Γαιιηθφ Γηθαζηήξην. Ο θαηεγνξνχκελνο δήηεζε απφ ην δηθαζηήξην 

λα επηηξέςεη ζε απηφλ θαη ζηνπο κάξηπξεο ππεξάζπηζήο ηνπ λα δψζνπλ θαηάζεζε 

ζηελ Breton. Σν δηθαζηήξην ζεκείσζε φηη ν θαηεγνξνχκελνο ήηαλ ζε ζέζε λα 

εθθξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηα γαιιηθά θαη φηη νη κάξηπξεο ηνπ θαηαλννχζαλ θαη 

κηινχζαλ γαιιηθά, παξά ην γεγνλφο φηη πξνηηκνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

Breton. Σν δηθαζηήξην αξλήζεθε ην αίηεκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα δηεξκελέα θαη 

δηεμήγαγε ηε δίθε ζηα γαιιηθά. Ο θαηεγνξνχκελνο ηζρπξίζηεθε φηη ε άξλεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα εθθξαζηεί ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα παξαβίαζε ην δηθαίσκά ηνπ γηα 

δίθαηε δίθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα. Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζεκείσζε φηη ζηφρνο ηνπ 

άξζξνπ 14 είλαη λα εμαζθαιίδεη ηε δηαδηθαζηηθή ηζφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα ησλ φπισλ 

ζην πιαίζην δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ε δηάηαμε απηή, 

σζηφζν, δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε λα ρξεζηκνπνηνχλ κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ζην 

δηθαζηήξην. χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή έλα θξάηνο κέινο δελ ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη δηεξκελέα ζε έλαλ πνιίηε ηνπ νπνίνπ ε κεηξηθή γιψζζα δηαθέξεη απφ ηελ 

επίζεκε δηθαζηηθή γιψζζα. Σν θξάηνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη δηεξκελέα αλ ν 

θαηεγνξνχκελνο θαη νη κάξηπξεο ππεξάζπηζεο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ή λα 

εθθξαζηνχλ ζηε γιψζζα ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε άξλεζε ζηνλ θαηεγνξνχκελν ηνπ δηθαηψκαηνο 
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ρξήζεο ηεο Breton, φηαλ θαηάιαβε φηη κηινχζε γαιιηθά, δελ παξαβίαδε, ην δηθαίσκά 

ηνπ γηα δίθαηε δίθε
1334

.  

Οη δηαηάμεηο ινηπφλ ηνπ Υάξηε βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε φηη αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη νκηιεηέο κίαο πεξηθεξεηαθήο ή κεηνλνηηθήο γιψζζαο είλαη ηθαλνί 

λα κηιήζνπλ ηελ επίζεκε γιψζζα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο ελψπηνλ 

ελφο δηθαζηεξίνπ, πηζαλφλ λα ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα εθθξαζηνχλ ζηε γιψζζα πνπ 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθά εγγχηεξε ζε απηνχο ή ζηελ νπνία δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε 

επθξάδεηα. Θα εξρφηαλ ινηπφλ ζε ζχγθξνπζε κε ην ζθνπφ ηνπ ράξηε αλ ε εθαξκνγή 

ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο πξαθηηθήο αλαγθαηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε επεθηείλεηαη πέξαλ ηεο απζηεξά ζρεηηθήο κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα νπηηθήο, παξέρνληαο ζηελ πξάμε κηα ειεχζεξε επηινγή ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν, ζεσξήζεθε εχινγν λα επηηξαπεί ζηα θξάηε θάπνηα δηαθξηηηθφηεηα 

σο πξνο ην εάλ ζα γίλεη απνδεθηή ή φρη θαη ην φξην εθαξκνγήο ηεο ζε νξηζκέλεο 

δηθαζηηθέο πεξηθέξεηεο
1335

. 

 

3.2.2.2.3.5. Υξήζε ηνπ πξνζσπηθνύ νλόκαηνο θαη ηνπ παηξώλπκνπ ζε κεηνλνηηθή 

γιώζζα 

 

Σν δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηνπ πξνζσπηθνχ νλφκαηνο θαη ηνπ παηξψλπκνπ ζε 

κία κεηνλνηηθή γιψζζα θαη ε επίζεκε αλαγλψξηζή ηνπ απνηειεί «ππξήλα» ησλ 

γισζζηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα θαη 

αμηνπξέπεηα. Σα θξάηε ζα πξέπεη εγγπψληαη φηη ηα άηνκα είλαη ειεχζεξα απφ εκπφδηα 

ή πίεζε ζηε ρξήζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ νλνκάησλ ηνπο ζηε δηθή ηνπο γιψζζα 

αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο άηνκα ππνρξεψζεθαλ λα αιιάμνπλ ή λα 

εγθαηαιείςνπλ ηα νλφκαηά ηνπο. Δλψ ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηεο χκβαζεο 

Πιαίζην είλαη δηαηππσκέλε κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζηα θξάηε κέξε λα ηελ 

εθαξκφζνπλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηθέο ηνπο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη λνκηθφ 

                                                 
1334

 Guesdon v. France, Communication No. 219/1986, U.N. Doc. CCPR/C/39/219/1986. Βι. θαη 

Henrard Κ., Language and the Administration of Justice: The International Framework,  International 

Journal on Minority and Group Rights, 7, 2000, ζζ. 75-108. Πεξαηηέξσ, Cardi V., Regional or 

Minority Language Use before Judicial Authorities: Provisions and Facts, Journal on Ethnopolitics & 

Minority Issues in Europe, Vol. 6 Issue 2, Special section, 2007, ζζ. 1-24, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-

a6a8c7060233&lng=en&id=115613 
1335

 Δπξσπατθφο Υάξηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ, Αηηηνινγηθή έθζεζε, φ.π., 

παξ. 95. 
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ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα εγγπεζνχλ έλα ζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξφηππα. Πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ζχγθξνπζε ησλ γισζζηθψλ 

παξαδφζεσλ, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάιεμεο γπλαηθείσλ 

νλνκάησλ κεηά ην γάκν
1336

. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Raihman v. Latvia ηεο 

Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, ν πξνζθεχγσλ, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα 

θαη επψλπκν ήηαλ εγγεγξακκέλν απφ ηηο αξρέο ηεο ΔΓ κέρξη ην 1998, φηαλ έιαβε 

δηαβαηήξην απφ ηηο ιεηηνληθέο αξρέο ην φλνκά ηνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ θαηάιεμε 

πνπ απαηηείηαη γηα ηα πεξηζζφηεξα αξζεληθά νλφκαηα ζηε ιεηηνληθή γιψζζα, κε 

απνηέιεζκα λα αιινηψλεηαη ε πξνθνξά ηνπ, ελψ ε αίηεζή ηνπ γηα αιιαγή ηνπ 

νλφκαηφο ηνπ απνξξίθζεθε. Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ε επέκβαζε πξνθαιεί 

ζεκαληηθέο ελνριήζεηο γηα ηνλ πξνζθεχγνληα, νη νπνίεο δελ είλαη εχινγεο. Με βάζε 

ηελ πξνεγνχκελε λνκνινγία, κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ην άξζξν 17 ηνπ 

πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα
1337

, πεξηειάκβαλε ην δηθαίσκα 

ηνπ αηφκνπ λα επηιέγεη θαη λα αιιάδεη ην φλνκά ηνπ θαη πξνζηαηεχεη ηα άηνκα απφ 

ηελ επηβνιή αιιαγήο ηνπ νλφκαηφο ηνπο απφ ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ε Δπηηξνπή ζέσξεζε φηη ε κνλνκεξήο ηξνπνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξνζθεχγνληα 

ζηα επίζεκα έγγξαθα ζπληζηά απζαίξεηε επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, θαηά 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πκθψλνπ
1338

. 

Σα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ ηξαζβνχξγνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρνπλ δερηεί 

φηη ε ξχζκηζε ησλ νλνκάησλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νηθνγελεηαθήο θαη 

ηδησηηθήο δσήο
1339

, εθφζνλ ην φλνκα ελφο αηφκνπ απνηειεί έλα κέζν πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη δεζκφ ελφο πξνζψπνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ
1340

.  

 

                                                 
1336

 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

ζει. 19-20. 
1337

 Σν άξζξν 17 ηνπ πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα πξνβιέπεη φηη «Καvείο δεv 

ππφθεηηαη ζε απζαίξεηεο ή παξάvoκεο παξεvoριήζεηο ηεο ηδησηηθήο ηoπ δσήο, ηεο oηθoγέvεηαο, ηεο 

θαηoηθίαο ή ηεο αιιειoγξαθίαο ηoπ, oχηε ζε παξάvoκεο πξoζβoιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςήο ηoπ» θαη 

φηη «Κάζε πξφζσπo έρεη δηθαίσκα πξoζηαζίαο απφ ηo vφκo έvαvηη ηέηoησv παξεvoριήζεσv ή 

πξoζβoιψv». 
1338

 Raihman v. Latvia, Communication No. 1621/2007, UN Doc. CCPR/C/100/D/1621/2007. 
1339

 Coeriel et al v. the Netherlands, Communication No. 453/1991, UN Doc. CCPR/C/52/D/453/1991. 
1340

 Burghartz v. Switzerland, Application No. 16213/90, 22 February 1994. 
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3.2.2.2.3.6. Υξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιώζζαο ζε δηαθεκήζεηο θαη αλαθνηλώζεηο 

 

Γηαηάμεηο πνπ πεξηνξίδνπλ αδηθαηνιφγεηα ηε ρξήζε κίαο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο ζε δηαθεκίζεηο θαη αλαθνηλψζεηο, πηλαθίδεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 

ηδησηηθνχ ραξαθηήξα αιιά είλαη νξαηέο ζην θνηλφ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην άξζξν 11 

ηεο χκβαζεο Πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ζηε δεχηεξε παξάγξαθν φηη «ηα κέξε 

δεζκεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ζε θάζε πξφζσπν πνπ αλήθεη ζε κία εζληθή κεηνλφηεηα 

ην δηθαίσκα λα παξνπζηάδεη ζηε κεηνλνηηθή ηνπ γιψζζα ζήκαηα, επηγξαθέο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ εθηίζεληαη ζε δεκφζηα ζέα». Δπηπιένλ, ην 

άξζξν 11 ζηελ ηξίηε παξάγξαθν πξνβιέπεηαη φηη «ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχληαη 

παξαδνζηαθά απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθή κεηνλφηεηα, ηα 

κέξε, ζην πιαίζην ηνπ λνκνζεηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζπκθσληψλ κε άιια 

θξάηε, εάλ ππάξρνπλ, ζα πξνζπαζήζνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, 

λα πηνζεηήζνπλ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζηηο ηνπηθέο παξαδνζηαθέο νλνκαζίεο, ζηα 

νλφκαηα ησλ δξφκσλ θαη άιισλ ηνπνγξαθηθψλ πηλαθίδσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην 

θνηλφ, φηαλ ε δήηεζε είλαη ε απαηηνχκελε». πσο γίλεηαη εκθαλέο νη δηαηάμεηο ηνπ ελ 

ιφγσ άξζξνπ ζέηνπλ απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο χκβαζεο Πιαίζην, σζηφζν ηα θξάηε δελ ζα πξέπεη λα θαηαρξψληαη 

ην πεξηζψξην εθηηκήζεψο ηνπο θαη λα επηβάιινπλ δπζαλάινγα εκπφδηα. Ο 

θαζνξηζκφο μεθάζαξσλ θαη δηαθαλψλ θξηηεξίσλ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη 

απαξαίηεηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε νδηθή αζθάιεηα ή ε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αιθαβήησλ, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επηρεηξήκαηα θαηά ηεο 

εγθαηάζηαζεο δίγισζζσλ πηλαθίδσλ. Αληίζεηα, ε δηγισζζία ζε πηλαθίδεο πξέπεη λα 

πξνσζεζεί, δεδνκέλνπ φηη κεηαδίδεη ην κήλπκα φηη ζε κία δεδνκέλε πεξηνρή 

ζπλππάξρνπλ κε αξκνλία δηάθνξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ
1341

. 

 

3.2.2.2.3.7. Ννκνινγηαθή πξνζέγγηζε ησλ γισζζηθώλ δηθαησκάησλ 

 

 Ζ δηεζλήο λνκνινγία είλαη αξθεηά θεηδσιή ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γισζζηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, παξά ηελ δηαθεξπθηηθή θαη 

                                                 
1341

 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

ζει. 20-21. 
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λνκνπαξαγσγηθή ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ γισζζηθή εηεξφηεηα. Σν Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζηελ ππφζεζε Belgian Linguistics Case 

απέθιηζε ηε ρξήζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ πξνθεηκέλνπ λα επηιέγεηαη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε
1342

. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε Inhabitants of 

Alsemberg and Beersel v. Belgium θαη ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο, πξνθχπηεη 

ν απνθιεηζκφο σο δηθαηνινγεηηθήο βάζεο γηα ηελ θαηνρχξσζε ηέηνησλ δηθαησκάησλ 

ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο χκβαζεο αληηζηνίρσο
1343

. 

 ηελ ππφζεζε X v. Austria, ε πξνζθεχγνπζα, ε νπνία αλήθε ζε ζινβεληθή 

κεηνλφηεηα, αιιά σο κεηξηθή γιψζζα κηινχζε ηε γεξκαληθή, δελ κπνξνχζε λα 

εθθξάζεη ηελ αθνζίσζή ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε κεηνλφηεηα ζπκκεηέρνληαο ζε κία 

γισζζηθή απνγξαθή. Ηζρπξίζηεθε, επηθαινχκελε ην άξζξν 3 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ φηη ππέζηε θαθή κεηαρείξηζε, δηφηη 

αλαγθάζηεθε λα επηιέμεη αλάκεζα ζην λα θάλεη εζθαικέλε δήισζε ζπκκεηέρνληαο 

ζηελ απνγξαθή, αθνχ ε κεηξηθή ηεο γιψζζα δελ ήηαλ ε ζινβεληθή θαη ζην λα 

αξλεζεί ηελ πίζηε ηεο ζηε ζινβεληθή κεηνλφηεηα. Ζ Δπηηξνπή δελ πείζηεθε απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηνινγία, ζεσξψληαο φηη ε πξνζθεχγνπζα δελ είρε θαλέλα 

θψιπκα λα εθθξάζεη ηελ αθνζίσζή ηεο ζηε κεηνλφηεηα ζηελ νπνία αλήθε θαη κε 

άιινπο ηξφπνπο πέξαλ ηεο εηδηθήο απηήο απνγξαθήο. πσο αλαθέξεηαη ζηελ 

απφθαζε ε χκβαζε δελ αλαγλσξίδεη δηθαηψκαηα ζε κεηνλφηεηα σο ηέηνηα. Ζ 

πξνζηαζία ησλ κειψλ ηεο πεξηνξίδεηαη ζην δηθαίσκα λα κελ γίλνληαη δηαθξίζεηο ζε 

βάξνο ηνπο θαηά ηελ απφιαπζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ δηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε, 

ιφγσ ηνπ φηη αλήθνπλ ζηε κεηνλφηεηα
1344

. 

H νξζνγξαθία ησλ επσλχκσλ θαη νλνκάησλ ζχκθσλα κε ηηο κεηνλνηηθέο 

γιψζζεο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8, ην νπνίν εγγπάηαη ην δηθαίσκα 

ζηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. Παξ 'φια απηά, ην Γηθαζηήξην 

πηνζέηεζε κία κάιινλ πεξηνξηζηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ηνκέα απηφ, ρνξεγψληαο επξχ 

πεξηζψξην εθηίκεζεο ζηα θξάηε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ χπαξμε ηεο πιεζψξαο ησλ 

παξαγφλησλ ηζηνξηθνχ, γισζζηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ζε 
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θάζε ρψξα θαη ηελ απνπζία ελφο επξσπατθνχ θνηλνχ ζπζηήκαηνο
1345

. Χζηφζν, ζηελ 

ππφζεζε Erdagoz v. Turkey, ε πξνζθεχγνπζα αηηήζεθε ηε δηφξζσζε ηεο 

νξζνγξαθίαο ηνπ νλφκαηφο ηεο, εμεγψληαο φηη νλνκάδεηαη «Gozel» θαη φρη «Guzel», 

ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, δέρηεθε φηη ε αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ ηνπξθηθψλ δηθαζηεξίσλ λα ηεο επηηξέςνπλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φλνκά ηεο 

κε ηελ θνπξδηθή ηνπ πξνθνξά, δελ είλαη απαξαίηεηε ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία 

θαη αλαγλψξηζε νκφθσλα φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο
1346

. 

ηελ ππφζεζε ησλ Kemal Taşkın and Others v. Turkey, ην Γηθαζηήξην αξλήζεθε φηη 

ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, κε ηελ αηηηνινγία φηη ηα ηνπξθηθά νλφκαηα ησλ πξνζθεπγφλησλ δελ 

κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ζε θνπξδηθά, δηφηη ηα νλφκαηα πνπ επέιεμαλ πεξηείραλ 

ραξαθηήξεο πνπ δελ ππήξραλ ζηελ ηνπξθηθή επίζεκε αιθαβήην
1347

, 

ηελ ππφζεζε Podkolzina v. Latvia, ε πξνζθεχγνπζα, ε νπνία ήηαλ κέινο ηεο 

ξσζηθήο κεηνλφηεηαο ζηε Λεηνλία, απνθιείζηεθε απφ ηε ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ γηα 

ηε Λεηνληθή Βνπιή ιφγσ ηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο ηεο επάξθεηαο 

απφ ηηο αξρέο. Σν Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, πνπ αθνξά ην δηθαίσκα ζηηο ειεχζεξεο εθινγέο, εθθξάδνληαο ηε 

δπζπηζηία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην παξαηήξεζε φηη ε ππνρξέσζε ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ 

ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο ζην 

νπνίν θαηνηθνχλ ππαγνξεχεηαη απφ έλαλ λφκηκν ζθνπφ, ν νπνίνο δηθαηνινγεί ηελ 

απαξαίηεηε δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηελ πξφβιεςε ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηα 

θξάηε. Γηεπθξίληζε κάιηζηα φηη ε χκβαζε δελ εγγπάηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο γηα επηθνηλσλία κε ηηο δεκφζηεο αξρέο ή ηε ιήςε 

πιεξνθνξηψλ ζηελ γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπ θάζε πνιίηε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηεο χκβαζεο. Απηή ε δηθαζηηθή εξκελεία παξέρεη ζηα θξάηε ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ξπζκίδνπλ ζε εζληθφ επίπεδν ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα ελεξγνχλ ζην φλνκα ηεο 

γισζζηθήο νκνηνγέλεηαο
1348

.  

ηελ ππφζεζε Mehmet Nuri Ozen and Others v. Turkey, ζηελ νπνία 

αλαγλσξίζηεθε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ γηα ην ιφγν φηη δελ επεηξάπε ζε θξαηνχκελν λα 

αιιεινγξαθεί ζηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα, πνπ ήηαλ ε θνπξδηθή
1349

. Σέινο, ηα 

γισζζηθά δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαη θαη ππφ ην άξζξν 10 ηεο χκβαζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Ulusoy and Others v. Turkey ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε 

απαγφξεπζε παξαγσγήο ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ, ζηελ Κνπξδηθή γιψζζα, ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ δεκαξρείνπ, απνηέιεζε παξαβίαζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο
1350

. 

 

3.2.2.2.3.8. Η νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνιπγισζζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ην πξσηνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ εληνπίδεηαη θάπνηα 

λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάβξσζεο ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ γηα 

παξάδεηγκα κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 165 παξ. 2 

παξέρεη άθζνλεο επθαηξίεο γηα άιιεο δξάζεηο ππέξ ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ, κε ηε 

κνξθή ηεο πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο. Δπηπιένλ, ε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 167 ΔΚ, 

ζρεηηθά ηελ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπεξηιάβεη ππνεζληθέο ηαπηφηεηεο θαη έηζη λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο κεηνλνηηθέο 

γιψζζεο. Πξάγκαηη, νη δξάζεηο κε βάζε ηα άξζξα 165, 166 θαη 167 ΔΚ, έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ηελ πξνψζεζε ησλ κεηνλνηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ιηγφηεξν 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ γισζζψλ φπσο γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα 

σθξάηεο, Leonardo Da Vinci, θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηε λενιαία ηα νπνία έρνπλ 

ππνζηεξίμεη έξγα θαη δξάζεηο εθκάζεζεο γισζζψλ ησλ κεηνλνηήησλ. Σν πξφγξακκα 

Πνιηηηζκφο 2000, 2007 θαη ηα δηαζξσηηθά ηακεία ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηηο 

κεηνλνηηθέο γιψζζεο. Σα έξγα απηά βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εθκάζεζεο ησλ 

κεηνλνηηθψλ γισζζψλ θαη ηεο δηάδνζήο ηνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ην έηνο 

2006 δεκηνπξγήζεθε κία νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 
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έληαμεο ησλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ νκάδα έρεη σο ζηφρν 

λα εθδίδεη ζπζηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κεηαμχ άιισλ φζνλ 

αθνξά ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ζπζηάζεηο γηα ηελ γηα ηελ εθκάζεζε γισζζψλ
1351

. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πηνζεηεί κηα πνιηηηθή νιηθήο πνιπγισζζίαο 

επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο: 1. ζηνλ ηνκέα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 

επίζεκσλ γισζζψλ ηεο, 2. ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηηθψλ, ιηγφηεξν 

νκηινχκελσλ ή επαξρηαθψλ γισζζψλ θαη 3. ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ 

γισζζψλ ή ησλ γισζζψλ θαηαγσγήο
1352

.  

Απφ ην 1983, κία ζεηξά ςεθηζκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηε ιήςε κέηξσλ ππέξ ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζηθψλ νκάδσλ
1353

, 

επέθεξαλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα
1354

. Γηα παξάδεηγκα ην 1983 νξίζηεθε θσδηθφο 

πξνυπνινγηζκνχ  γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ. Ζ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ 1998 νδήγεζε, φκσο, ζηελ αλαζηνιή ηεο ζέζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ (δειαδή ηα νηθνλνκηθά κέζα πθίζηαληαη κελ αιιά δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή). Σν Γηθαζηήξην δελ αζρνιήζεθε κε 

ηηο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο γιψζζεο αιιά κε ηα δεηήκαηα αξρήο πεξί ηεο ρξήζεο 

δεκνζηνλνκηθψλ πφξσλ θαη απνθάζηζε φηη ηα νηθνλνκηθά κέζα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ ππάξρεη θαηάιιειε λνκηθή 

βάζε
1355

. Μέρξη ζήκεξα ε Δπηηξνπή απέηπρε ζηε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο 

λνκηθήο βάζεο
1356

. 
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ηελ έθζεζε Δπξσκσζατθφ πνπ δεκνζίεπζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 1996, 

εμεηάδνληαη νη δηάθνξεο θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο παξάκεηξνη βάζεη ησλ νπνίσλ 

παξάγεηαη θαη αλαπαξάγεηαη κηα γισζζηθή κεηνλνηηθή νκάδα. εκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή κηαο κεηνλνηηθήο γιψζζαο παίδνπλ ε νηθνγέλεηα, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε ίδηα ε γισζζηθή θνηλφηεηα
1357

. 

Σν έηνο 2001 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζε ζπκθσλία κε 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, σο Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Γισζζψλ. Με ηε ιήμε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Έηνπο Γισζζψλ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ςήθηζκα κε ην 

νπνίν πξνηείλεη κέηξα πξνψζεζεο ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο εθκάζεζεο 

γισζζψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο 

Φεβξνπαξίνπ 2002 γηα ηελ πξναγσγή ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο 

εθκάζεζεο γισζζψλ. Σν πκβνχιην εθθξάζηεθε ππέξ ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο 

θαη αλέζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

γηα ηελ πξναγσγή ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο εθκάζεζεο γισζζψλ. ην 

πξφγξακκα δξάζεο εθαξκφζηεθε κία πξνζέγγηζε ζπκπεξίιεςεο, δειαδή ην 

πξφγξακκα δξάζεο επηδηψθεη ηελ πξναγσγή ησλ γισζζψλ ελ γέλεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηγφηεξν δηαδεδνκέλσλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηαθψλ ή 

κεηνλνηηθψλ γισζζψλ
1358

.  

Ζ γιψζζα ζρεηίδεηαη θαη κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ αθελφο σο μερσξηζηφο ιφγνο δηάθξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ αθεηέξνπ ιφγν ηεο ζπλάθεηάο ηεο κε ηηο έλλνηεο 

ηεο εζληθφηεηαο, ηεο θπιήο θαη ηεο εζληθφηεηαο
1359

. 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. ηελ ππφζεζε Ministère Public v. Mutsch, ην Γηθαζηήξην ραξαθηήξηζε ην 

δηθαίσκα ησλ δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλε γιψζζα 

ζε εγρψξηα δηθαζηήξηα σο θνηλσληθφ πιενλέθηεκα, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα 

είλαη ζηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ άιια θξάηε κέιε ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο 

φπσο θαη γηα ηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. Οη πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο 
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 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσκσζατθφ, Ζ παξαγσγή θαη ε αλαπαξαγσή ησλ κεηνλνηηθψλ 
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 Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 
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 Ahmed T., φ.π., ζει. 388. 
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ζρεηίδνληαη κε ηηο γισζζηθέο ξπζκίζεηο ζην Βέιγην γηα έλα γεξκαλφθσλν δήκν. ε 

κία ζχληνκε αιιά ζεκαληηθή δήισζε, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη  ην πιαίζην ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ θαη ηεο ειεπζεξίαο εγθαηαζηάζεσο, ε 

πξνζηαζία ησλ γισζζηθψλ δηθαησκάησλ θαη πξνλνκίσλ ησλ αηφκσλ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία
1360

. 

Ζ απφθαζε Bickel and Franz ην Γηθαζηήξην εκβάζπλε πεξηζζφηεξν ην δίθαην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο ην δηθαίσκα ρξήζεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο 

ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο εμεηάζηεθε απφ ηελ άπνςε ηεο ειεπζεξίαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ επεθηείλνληαο έηζη ην πεδίν ηεο πξνζηαζίαο ζεκαληηθά. Σν Γηθαζηήξην 

επηβεβαίσζε ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε θάηη πνπ είρε ππαηληρηεί ζηελ Groener
1361

, φηη ε 

πξνζηαζία κίαο «εζλν-πνιηηηζκηθήο κεηνλφηεηαο» είλαη, prima facie έλαο ζεκηηφο 

ζηφρνο πνιηηηθήο. Έλα θξάηνο κέινο δηαζέηεη πεξηζψξην εθηηκήζεσο θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο γισζζηθήο ηνπ πνιηηηθήο, αιιά κφλν κέρξη ηνλ βαζκφ 

θαηά ηνλ νπνίν ηα γισζζηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη δελ δεκηνπξγνχλ 

δηαθξίζεηο γηα ηνπο ππεθφνπο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, αθφκα θαη ηηο κεηνλνηηθέο 

γιψζζεο
1362

. Δλ θαηαθιείδη, ινηπφλ, θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ φηη ε επζχλε γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ γισζζηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ παξακέλεη ζηελ δηθαηνδνζία ησλ θξαηψλ κειψλ.  

Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα επαλεμεηάζεη ηηο εζληθέο 

πξαθηηθέο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, φηαλ ελεξγνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο, αμηνινγψληαο ηε γισζζηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο κέινπο έλαληη ησλ 

ελσζηαθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο
1363

.  

πσο γίλεηαη εκθαλέο ε επξσπατθή λνκνπαξαγσγή δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ πξναγσγή ηεο γισζζηθήο δηαθνξάο ηελ νπνία ζεσξεί ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο 

ζηνηρείν ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ πνπ ελζσκαηψλεη ηηο πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο ησλ 

επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηεο
1364

. Χζηφζν, ε λνκνινγηαθή πξαθηηθή είλαη αξθεηά πην 

δηζηαθηηθή ζηελ αλαγλψξηζε γισζζηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 
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κεηνλφηεηεο. ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ πνιιέο δηαηάμεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ γισζζηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηήησλ. Παξά ην γεγνλφο πσο νη ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο δχζθνια κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ, φπσο 

αλαγλσξίδνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ «πξνψζεζε» ησλ κεηνλνηηθψλ 

γισζζηθψλ δηθαησκάησλ - κηα ιηγφηεξν ηζρπξή αιιά κε ακειεηέα πηπρή ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο
1365

. 

 

3.2.2.2.4. Δθπαηδεπηηθά δηθαηώκαηα 

 

Οη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο επηηάζζνπλ ηελ 

εμέηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηθαησκάησλ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ππφ ην 

πξίζκα ησλ πνιιαπιψλ θαη ελίνηε αληηθαηηθψλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα ζπκβηβαζηνχλ 

θαη ηζνξξνπεζνχλ. Οη δηαθνξεηηθνί ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζηελ εθπαίδεπζε, ήηνη νη 

εθπαηδεπφκελνη, νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη κεηνλνηηθέο νκάδεο, νη ηνπηθέο, 

πεξηθεξεηαθέο θαη θεληξηθέο αξρέο παξνπζηάδνπλ αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο πνπ κπνξεί 

λα δηαθέξνπλ θαη πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη λα ηθαλνπνηνχληαη 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ
1366

. 

Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα «δηθαίσκα 

ελδπλάκσζεο» (empowerment  right) ην νπνίν επηηξέπεη ζηα άηνκα, ελήιηθεο θαη 

παηδηά, λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηηο θνηλφηεηεο ή θνηλσλίεο ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφιαπζε πνιιψλ άιισλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ
1367

. Γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ πιήξσο απφ ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, φπσο ην 

δηθαίσκα ζηελ εξγαζία ρσξίο ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Οκνίσο, 

ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ςήθνπ ή ην δηθαίσκα ηεο ίζεο πξφζβαζεο 
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http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_CommentaryEducation_en.pdf


 435 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εμαξηψληαη απφ έλα ειάρηζην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

αιθαβεηηζκνχ. Ζ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ απφςεσλ, ηεο ζπλάζξνηζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο θαη ε 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, απαηηεί επίζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κφλν κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο
1368

. Σαπηφρξνλα ε εθπαίδεπζε 

ζπληζηά κεραληζκφ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εληειψο αξλεηηθά θαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη λα εληζρχεη ηηο θπξίαξρεο 

αληηεμηζσηηθέο ηδενινγίεο θαη αμίεο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο
1369

. 

Σν ηξίπηπρν «αμηνπξέπεηα - πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα - πνιπκνξθία» 

εληνπίδεηαη ζε αξθεηά δηεζλή θείκελα σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ αίζζεζε ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθηεζε 

ηεο «πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο», πνπ νξίδεηαη σο «έλα ζχλνιν απφ πνιηηηζκηθέο αμίεο 

κε ηηο νπνίεο ηα πξφζσπα ή νκάδεο απηνπξνζδηνξίδνληαη, εθθξάδνληαη θαη επηζπκνχλ 

λα αλαγλσξίδνληαη. Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζπλεπάγεηαη ειεπζεξίεο πνπ 

ελππάξρνπλ ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζπλδπάδεη ηελ πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία, ηε κλήκε θαη έξγν ζε κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε δηαδηθαζία. Σν 

δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επνκέλσο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο εζλνηηθέο, 

γισζζηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο σο κέζν γηα ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ δηάθνξεο κνξθέο δηαθξίζεσλ
1370

. 

Σν δηεζλέο δίθαην
1371

 αλαγλσξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε πέξαλ ηνπ φηη είλαη έλα 

γεληθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα, ζπληζηά θαη θξίζηκν ηνκέα ησλ κεηνλνηηθψλ 

δηθαησκάησλ, δηφηη δελ βνεζάεη ηνλ άλζξσπν κνλάρα ζην λα δηεθδηθήζεη θαη λα 

αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ αιιά θαζίζηαηαη θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξναγσγή ηνπο. Δηδηθά γηα ηηο κεηνλφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ αληίμνεο θαηαζηάζεηο 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, πξνζιακβάλεη ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα. Ζ 
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ζεκαληηθφηεηα πνπ ελέρεη γηα ηηο κεηνλφηεηεο ε κεηάδνζε ησλ αμηψλ θαη ηεο ζηάζεο 

δσήο ηνπο, κέζσ εθπαίδεπζεο, αλαγλσξίζζεθε απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα πξηλ απφ ηελ 

εγθαζίδξπζε θαη θαζηέξσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, σο παγθφζκηνπ ζεζκνχ, 

κέζσ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ θαηνρχξσζε ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο κε-δηάθξηζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ην άξζξν 26, πξνβιέπεη φρη κφλν λα δηαζθαιίδεηαη ε απιή ηππηθή 

πξφζβαζε θάζε παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη λα θαηνρπξψλεηαη ε πιήξεο 

αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο
1372

. 

Οη πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

δελ πξνζζέηνπλ θάηη ζεκαληηθφ ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κεηνλνηήησλ, εθηφο 

απφ ηελ πξφβιεςε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ζπκπεξίιεςε ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ, ηνπ πλεχκαηνο θαηαλφεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο ηαπηφηεηαο, ηε γιψζζαο ηνπ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ
1373

. Χζηφζν, ην 
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 Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ δηεπθξηλίδεη κε εμαηξεηηθή επάξθεηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ην άξζξν 28 ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ 

ζηελ εθπαίδεπζε επηηπγράλεηαη πξννδεπηηθά θαη ζηε βάζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ. Πεξηιακβάλεη 

α) ηε ζηνηρεηψδε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε γηα φινπο, β) ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο 

δηαθφξσλ κνξθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηφζν γεληθήο φζν θαη επαγγεικαηηθήο, αλνηρηέο θαη 

πξνζηηέο ζε θάζε παηδί, κε θαηάιιεια κέηξα, φπσο ε ζέζπηζε ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη ε 

πξνζθνξά ρξεκαηηθήο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο, γ) ηελ εμαζθάιηζε ζε φινπο ηεο πξφζβαζεο 

ζηελ αλψηαηε παηδεία κε φια ηα θαηάιιεια κέζα, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο, δ) ηελ 

παξνρή αλνηθηήο θαη πξνζηηήο ζρνιηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ελεκέξσζεο  θαη πξνζαλαηνιηζκνχ, ε) 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηαθηηθήο ζρνιηθήο θνίηεζεο θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ εγθαηάιεηςεο ησλ 

ζρνιηθψλ ζπνπδψλ, ζη) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο πεηζαξρίαο κε ηξφπν πνπ λα 

ηαηξηάδεη ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ θαη δ) ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο παηδείαο, κε ζθνπφ γηα εμάιεηςε ηεο άγλνηαο θαη ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζηνλ θφζκν θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο θαη ζηηο ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. Οη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηεο 

χκβαζεο είλαη: α) ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή 

αλάπηπμε ησλ ραξηζκάησλ ηνπ θαη ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ, β) ε αλάπηπμε 

ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη γηα ηηο αξρέο πνπ 

θαζηεξψλνληαη ζην Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, γ) ε αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνπο γνλείο ηνπ 

παηδηνχ, ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηε γιψζζα ηνπ θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο, θαζψο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

ηνπ γηα ηηο εζληθέο αμίεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δεη, ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία κπνξεί λα θαηάγεηαη θαη 

γηα ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ δηαθέξνπλ απφ ην δηθφ ηνπ, δ) ε πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα κία ππεχζπλε 

δσή ζε κία ειεχζεξε θνηλσλία κέζα ζε πλεχκα θαηαλφεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη 

θηιίαο αλάκεζα ζε φινπο ηνπ ιανχο θαη ηηο εζληθηζηηθέο, εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη ζηα 

πξφζσπα απηφρζνλεο θαηαγσγήο θαη ε) ε αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
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δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ γνλέσλ σο 

θπξηφηεξνπο παξνρείο θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, θαη ηα θξάηε ππνρξενχληαη λα 

ζέβνληαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη 

θαηά ηε ξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ
1374

. 

Δπηπιένλ, ε ίδξπζε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηδηψηεο πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη, ζχκθσλα πάληα κε ηα ειάρηζηα πξφηππα πνπ νξίδνληαη απφ ην θξάηνο. Ζ 

χκβαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ πξνβιέπεη φηη «ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο παηδείαο, ηα κέξε 

αλαγλσξίδνπλ ζηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε εζληθή κεηνλφηεηα ην δηθαίσκα λα 

ηδξχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη δηθά ηνπο ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά θαη κνξθσηηθά 

ηδξχκαηα» ρσξίο σζηφζν θάπνηα νηθνλνκηθή ππνρξέσζε απφ ηα θξάηε
1375

. Ζ 

χκβαζε-Πιαίζην πξνβιέπεη πεξαηηέξσ ηε ιήςε κέηξσλ, αλ είλαη απαξαίηεην, ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο γηα λα πξνάγνπλ ηε γλψζε ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζξεζθείαο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη 

ηεο πιεηνλφηεηαο θαη δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηεο πξφζβαζεο 

                                                                                                                                            
Σν άξζξν 2 ηνπ πξψηνπ πξσηνθφιινπ ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνλίδεη 

ηε θηιειεχζεξε άπνςε ηνπ δηθαηψκαηνο. Ζ πξψηε πξφηαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πξσηνθφιινπ αξηζ. 1 

δηαηππψλεηαη κε αξλεηηθνχο φξνπο, σο απαγφξεπζε άξλεζεο ζε θάζε πξφζσπν ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Χζηφζν, είλαη θαηαλνεηφ φηη ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 1 ζπλεπάγεηαη ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε λα εμαζθαιίζνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, δηφηη δηαθνξεηηθά, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζα είρε λφεκα. EU Network of 

Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of the Charter of Fundamental Rights, φ.π., 

ζει. 142. 
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 πγθεθξηκέλα, ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πξνβιέπεη φηη «ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε ζέβνληαη ην δηθαίσκα θαη ην θαζήθνλ ησλ γνλέσλ ή, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ παηδηνχ, λα ην θαζνδεγνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψκαηνο θαηά 

ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ» θαη «ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε 

θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αξρήο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία θαη νη δχν γνλείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπ. Ζ επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ αλήθεη θαηά θχξην 

ιφγν ζηνπο γνλείο ή, θαηά πεξίπησζε ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. Σν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ 

πξέπεη λα απνηειεί ηε βαζηθή ηνπο κέξηκλα». Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, άξζξα 

14 παξ. 2 θαη 18 παξ. 1. Αλάινγε πξφβιεςε εληνπίδεηαη θαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Οη γνλείο έρνπλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην δηθαίσκα 

λα επηιέγνπλ ην είδνο ηεο παηδείαο πνπ ζα δνζεί ζηα παηδηά ηνπο», Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, άξζξν 26, παξ. 3. θαη ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ην νπνίν «ηα ζπκβαιιφκεvα θξάηε ζηo παξφv χκθσvo αvαιακβάvoπv ηεv 

ππoρξέσζε vα ζέβovηαη ηεv ειεπζεξία ησv γovέσv ή ησv voκίκσv θεδεκφvσv, vα θξovηίδoπv γηα ηε 

ζξεζθεπηηθή θαη εζηθή αγσγή ησv παηδηψv ηoπο ζχκθσvα κε πεπoηζήζεηο ηoπο» Γηεζλέο χκθσλν γηα 

ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, άξζξν 18 παξ. 4. Σέινο, ην άξζξν 2 ηνπ πξψηνπ πξσηνθφιινπ 

ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πξνβιέπεη φηη θάζε θξάηνο πξέπεη λα ζέβεηαη 

ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ λα εμαζθαιίδνπλ ηε κφξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Βι. επηπιένλ, Γηεζλέο χκθσλν γηα 

ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα, άξζξν 14 παξ.4. 
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 χκβαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, 

άξζξν 13. 
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ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο επαθέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

απνδίδεη ε χκβαζε-Πιαίζην ζηελ εθκάζεζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη ζην 

δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ πνπ αλήθεη ζε κία εζληθή κεηνλφηεηα λα καζαίλεη ηε 

κεηνλνηηθή ηνπ γιψζζα ρσξίο λα ζίγεηαη ε εθκάζεζε ηεο επίζεκεο γιψζζαο ή ε 

δηδαζθαιία ζηε γιψζζα απηή. Δηδηθά, ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζεκαληηθήο ή 

παξαδνζηαθήο εγθαηάζηαζεο πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο, φηαλ 

ππάξρεη αξθεηή δήηεζε, ηα θξάηε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα  ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο ηηο κεηνλφηεηεο 

λα κάζνπλ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα ή λα ηνπο παξέρεηαη παηδεία ζηε γιψζζα απηή ζην 

πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο
1376

. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηε χκβαζε ηεο UNESCO θαηά ησλ 

θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηνπ 1960, πνπ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηα εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ, ζέηνληαο κάιηζηα σο βάζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο φρη κφλν ηελ εθαξκνγή 

ηεο ξήηξαο ησλ κε δηαθξίζεσλ αιιά πξνβιέπνληαο θαη ηε ιήςε εθ κέξνπο ησλ 

θξαηψλ πξφζζεησλ κέηξσλ ππέξ απηψλ. Ζ χκβαζε αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ζηηο 

κεηνλφηεηεο ζην άξζξν 5 παξ. 3. χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή είλαη απαξαίηεην λα 

αλαγλσξηζζεί ζηα κέιε ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ ην δηθαίσκα λα αζθνχλ ηηο δηθέο 

ηνπο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηήξεζεο ζρνιείσλ 

θαη αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θάζε θξάηνπο, ηεο ρξήζεο ή ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο δηθήο ηνπο γιψζζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη α) δελ 

εκπνδίδεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο γιψζζαο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηέο β) δελ ζα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ηελ 

εζληθή θπξηαξρία, γ) ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο δελ ζα είλαη θαηψηεξν απφ ην γεληθφ 

επίπεδν πνπ έρεη ήδε ηεζεί ή γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη δ) ε 

παξαθνινχζεζε ζηα ζρνιεία απηά είλαη πξναηξεηηθή θαη φρη αλαγθαζηηθή
1377

. 
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 χκβαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, 

άξζξα 12 θαη 14. 
1377

 Παλαγησηίδεο Ν. Μ., φ.π., ζει. 136-137. Βι. αλαιπηηθφηεξα Joint Expert Group UNESCO 

(CR)/ECOSOC (CESCR) on the Monitoring of the Right to Education, UNESCO Convention against 

Discrimination in Education (1960) and Articles 13 and 14 (Right to Education) of the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A comparative analysis, United Nations  

Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris 2006, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145922e.pdf 
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Με βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, νη δηαζηάζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ θαη λα 

θσδηθνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο: α) ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζε φια ηα επίπεδα 

θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζπλερή θαηάξηηζε ρσξίο δηαθξίζεηο, β) ε ειεπζεξία 

ίδξπζεο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, γ) ν ζεβαζκφο ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ γνλέσλ λα εμαζθαιίδνπλ ηε κφξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, δ) ην 

δηθαίσκα ηεο εθκάζεζεο θαη ηεο γλψζεο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο 

θαη ηεο ζξεζθείαο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη ηεο πιεηνλφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο 

πξννπηηθήο ηεο εθπαίδεπζεο, ε) ην δηθαίσκα εθκάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο
1378

.  

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ζην Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ
1379

. Σν άξζξν 3 

ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ 

πσο ε Έλσζε ζπκβάιεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε πςειήο πνηφηεηαο ζηα 

θξάηε κέιε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα άξζξα 165 θαη 166 παξέρνπλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. Δλψ ην άξζξν 165 θαιχπηεη ηελ εθπαίδεπζε γεληθά θαη ζε φια ηα 

επίπεδα, ην άξζξν 166 αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Καη νη δχν δηαηάμεηο 

θαζηζηνχλ μεθάζαξν πσο ε επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλήθεη ζηα θξάηε κέιε θαη απαγνξεχνπλ 

θάζε δξάζε ζε ζρέζε κε ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ 

αξκνδηφηεηα ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, φκσο, είλαη πην 

εθηεηακέλε ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε γεληθά. Δλψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 165, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ελζαξξχλεη κφλν ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη αλ 

είλαη απαξαίηεην, ζπκπιεξψλεη θαη ππνζηεξίδεη ηε δξάζε ηνπο, ην άξζξν 166 
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επηηξέπεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα εθαξκφδεη πνιηηηθή επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηεξίδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ. ηφρνη ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ εθπαηδεπηψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηδίσο ησλ λέσλ, θαζψο θαη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ 

δηπισκάησλ θαη ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ. Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

έρεη επαλεηιεκκέλα επηθαιεζηεί ηηο δηαηάμεηο απηέο ππνζηεξίδνληαο ηελ ρσξίο 

δηαθξίζεηο πξφζβαζε ζε παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζε άιια θξάηε κέιε
1380

. 

 

3.2.2.2.4.1. Ιζόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Ζ ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη κεηαρείξηζεο θαζηεξψλεη κία ζεηηθή ππνρξέσζε ησλ 

θξαηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ είλαη πξνζηηφ ζε φινπο. 

ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο πξάμεηο θαη, ηδίσο, ζηε χκβαζε ηεο UNESCO ηνπ 1960, ην 

πεξηερφκελν ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπλδέεηαη ζηελά κε ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο κε 

δηάθξηζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαγνξεπκέλσλ δηαθξίζεσλ
1381

. 

Ο φξνο «δηάθξηζε» ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη θάζε 

δηάθξηζε, εμαίξεζε, πεξηνξηζκφ ή πξνηίκεζε πνπ βαζηδφκελε ζηε θπιή, ην ρξψκα, 

ην γέλνο, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ζε πνιηηηθή ή άιιε πεπνίζεζε, ηελ εζληθή ή 

θνηλσληθή πξνέιεπζε, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηε γέλλεζε, έρεη σο ζθνπφ ή 

απνηέιεζκα ηελ εθκεδέληζε ή εμαζζέληζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη εηδηθφηεξα: α) ηε ζηέξεζε πξφζβαζεο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νκάδαο 

πξνζψπσλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ή βαζκίδα εθπαίδεπζεο, β) ηνλ πεξηνξηζκφ 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νκάδαο πξνζψπσλ ζε θαηψηεξεο ζηάζκεο εθπαίδεπζε, γ) 

ηελ εγθαζίδξπζε ή δηαηήξεζε ρσξηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ή ηδξπκάησλ γηα 

πξφζσπα ή νκάδεο πξνζψπσλ, ή δ) ηελ επηβνιή ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή νκάδα 

πξνζψπσλ, ζπλζεθψλ αζπκβίβαζησλ κε. ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Αλαθέξεηαη ζε 

φινπο ηνπο ηχπνπο θαη ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε, ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο ζπλζήθεο 
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θάησ απφ ηηο νπνίεο, απηή παξέρεηαη
1382

. Πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ θαη λα 

απνηξέςνπλ δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηα θξάηε ζα πξέπεη λα: α) λα θαηαξγήζνπλ 

νπνηεζδήπνηε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη δηνηθεηηθέο νδεγίεο θαη λα ζέζνπλ ηέξκα ζε 

νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή πνπ ζπλεπάγεηαη δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, β) 

λα δηαζθαιίζνπλ κε ηε ζέζπηζε λφκσλ, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, φηη νπδεκία 

δηάθξηζε πθίζηαηαη σο πξνο ηελ είζνδν καζεηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, γ) λα 

κελ επηηξέςνπλ θακηά δηαθνξά ζηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ, εθ κέξνπο ησλ 

δεκνζίσλ αξρψλ παξά κφλν κε βάζε ηελ. αμία ή ηελ αλάγθε ζε φηη αθνξά ηα ζρνιηθά 

δίδαθηξα θαη ηελ παξνρή ππνηξνθηψλ ή άιισλ κνξθψλ βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο 

θαζψο θαη αλαγθαίσλ αδεηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ επηδίσμε ζπνπδψλ ζε μέλεο 

ρψξεο, δ) λα κελ επηηξέςνπλ, ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή βνήζεηαο ρνξεγνχκελεο απφ ην 

δεκφζην ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πεξηνξηζκνχο ή πξνηηκήζεηο βαζηδφκελεο 

απνθιεηζηηθά ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο αλήθνπλ ζε κία νξηζκέλε νκάδα, ε) λα 

παξάζρνπλ, ζηνπο μέλνπο ππεθφνπο πνπ θαηνηθνχλ ζην έδαθνο ηνπο πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ίδηα κε απηήλ πνπ παξέρεηαη ζηνπο δηθνχο ηνπο ππεθφνπο
1383

.  

Γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

παηδείαο, ηα θξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζηήζνπλ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή λα γεληθεχζνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο θαζηζηψληαο ηελ πξνζηηή ζε φινπο, λα θαηαζηίζνπλ ηελ 

αλψηεξε εθπαίδεπζε εμίζνπ πξνζηηή ζε φινπο ζηε βάζε ηεο αηνκηθήο ηθαλφηεηαο· λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκφξθσζε φισλ ζηελ ππνρξεσηηθή απφ ηνλ λφκν ζρνιηθή 

θνίηεζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη 

ηζφηηκν νη ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζε 

φια ηα δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ίδηαο βαζκίδαο είλαη ηζφηηκα. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα γηα λα πξνάγνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα εληείλνπλ κε 

θαηάιιειεο κεζφδνπο ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ή πνπ δελ ηελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη θαη ηε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο 

ζηε βάζε ηεο αηνκηθήο ηθαλφηεηαο θαζψο θαη λα παξάζρνπλ εθπαίδεπζε γηα ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ρσξίο δηάθξηζε
1384

. 
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Σν δηθαίσκα ζε κε δηαθξηηηθή πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ην 

επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα πξέπεη λα 

εξκελεχεηαη ππφ ην πξίζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε, ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ ηεο 9εο 

Γεθεκβξίνπ 1989
1385

, θαη ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε, φπνπ έρεη εθαξκνζηεί ε αξρή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαη ε απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο. Δπίζεο, ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα είλαη ε δεπηεξνγελήο λνκνζεζία, πνπ αθνξά ηελ απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη ζπλερή θαηάξηηζε, γηα ιφγνπο θχινπ, 

ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ
1386

, 

θαη ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε γεληθά
1387

, γηα ιφγνπο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο
1388

. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

έρεη θξίλεη φηη ηα ηέθλα δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ, αθφκα θαη φηαλ είλαη άλσ ησλ 

21 εηψλ θαη δελ εμαξηψληαη απφ ηνπο αληφληεο ηνπο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 

εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα φπσο, επηδφκαηα εθπαίδεπζεο
1389

. πσο πξνθχπηεη απφ ηε 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζην πιαίζην ηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε εθαξκφδεηαη κφλν ζε δηαθξαηηθφ πιαίζην, δειαδή νη θνηλνηηθνί 

ππήθννη θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ηζφηηκε 

πξφζβαζε απφ ηε ζηηγκή πνπ κεηαθηλνχληαη γηα λα εξγαζηνχλ ή λα ζπνπδάζνπλ ζε 

άιιν θξάηνο κέινο θαη φρη ζην θξάηνο θαηαγσγήο ηνπο
1390

. 

ζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα εμαξηψκελα ησλ εξγαδνκέλσλ 

πξφζσπα, ην Γηθαζηήξην εθάξκνζε ηνλ Καλνληζκφ 1612/68 γηα ηελ παξνρή 

δηθαησκάησλ εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Καλνληζκνχ 1612/68
1391

, ηα 
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παηδηά ελφο πνιίηε πνπ αλήθεη ζε ρψξα ηεο ΔΟΚ (ζήκεξα Δπξσπατθή Έλσζε) θαη 

εξγάδεηαη ζε άιιε ρψξα απηήο εηζάγνληαη ζηα ίδηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο απηνχ. Δπηπιένλ, 

πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, ε δηδαζθαιία ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ 

λέσλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επαλέληαμε ζε πεξίπησζε παιηλφζηεζεο. ε απηφ ην 

ζηάδην ν ζηφρνο πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ηππηθήο 

ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη αθνινπζείηαη κηα «αθνκνησηηθή» 

ινγηθή ρσξίο αλαθνξέο ζην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξφ ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ
1392

. 

Θα κπνξνχζε επίζεο λα ππνζηεξηρζεί πσο ε κεηαλάζηεπζε ελ γέλεη γίλεηαη αληηιεπηή 

σο παξνδηθφ θαηλφκελν θαη ε εζεινχζηα επηζηξνθή ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δεδνκέλε. 

πσο γίλεηαη εκθαλέο, ν ελ ιφγσ Καλνληζκφο δεκηνπξγεί κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή 

αλάκεζα ζηνπο ππεθφνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

θξαηψλ.  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε  

κεηνλφηεηεο ζε θαιήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ηα θξάηε ζα πξέπεη επίζεο λα δξάζνπλ 

απνθαζηζηηθά γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη φια ηα παηδηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Ρνκά, είλαη δεφλησο εγγεγξακκέλα ζε ζρνιεία θαη φηη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί ή άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε λνκαδηθέο ή εκη-

λνκαδηθέο νκάδεο αληηκεησπίδνληαη κε επνηθνδνκεηηθφ θαη ελεξγφ ηξφπν. Ζ παξνρή 

εθπαίδεπζεο ή θάπνησλ επίπεδσλ εθπαίδεπζεο απνθιεηζηηθά ζηελ επίζεκε γιψζζα 

ελδέρεηαη λα απνθιείεη ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο ή άιιεο νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο. 

Δπηπιένλ, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ επηζηακέλα ηα πνζνζηά 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ηα πνζνζηά πξφζβαζεο ζηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη ελ ζπλερεία ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε. Διιείςεηο φζνλ αθνξά ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ηηο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηε θπζηθή 

πξφζβαζε ζηα ζρνιεία θαη ηε κεηαθνξά, ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ 

ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ γνλέσλ θαη ε 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ απξνζπκία ησλ γνλέσλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ζρνιεία θαη ηελ 

αληίζηνηρε έιιεηςε βνχιεζεο απφ ηα παηδηά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 
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πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο θαη εηδηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα είλαη αλαγθαία γηα 

καζεηέο πξνεξρφκελνπο απφ θνηλσληθά κεηνλεθηηθά πεξηβάιινληα. Ζ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ απνηειεί αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο
1393

. 

Ζ Οδεγία 77/486/ΔΟΚ
1394

 αλαγλψξηζε φηη ε έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο, απαηηεί λα ιακβάλνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ηνπ θξάηνο ππνδνρήο θαη φηη απαηηείηαη επίζεο λα 

ιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε ππνδνρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαηαγσγήο, ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, ηδίσο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ελδερφκελε 

επαλέληαμή ηνπο ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο
1395

. Καηά ην γξάκκα ηεο Οδεγίαο ηα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα παξέρεηαη ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο δσξεάλ εθπαίδεπζε ππνδνρήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηδίσο ηε 

δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο γιψζζαο ή κηαο απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο πξνζαξκνζκέλε ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη γηα ηελ 

αξρηθή θαη ζπλερή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρνπλ ηελ εθπαίδεπζε απηή. 

Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη φηη πξέπεη λα ιάβνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε πξνέιεπζεο 

ηα θαηάιιεια κέηξα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαλνληθή 

εθπαίδεπζε, ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο
1396

. 

Σν 2008, κεηά απφ ηελ πηνζέηεζε αξθεηψλ λνκνζεηεκάησλ θπξίσο ήπηνπ 

δηθαίνπ
1397

, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ κε ζηφρν ηελ 

δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηα παηδηά απφ νηθνγέλεηεο 

κεηαλαζηψλ. Σα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 
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πνιηηηθή θαη ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ, ν ξφινο 

ηήο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην κέιινλ ηεο Οδεγίαο 77/486/ΔΟΚ πεξί ηεο ζρνιηθήο 

θνηηήζεσο ησλ ηέθλσλ ησλ δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ θαη θπξίσο ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη ε εθαπίδεπζε παηδηψλ κεηαλαζηψλ απφ ηξίηεο 

ρψξεο. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη έλα λέν πιαίζην γηα ηελ αλνηθηή κέζνδν 

ζπληνληζκνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ζηα 

θξάηε κέιε έλα θφξνπκ ζπλεξγαζίαο
1398

.  

ε ζπλέρεηα ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ, ην πκβνχιην ην 2009 θάιεζε ηα θξάηε 

κέιε λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ζην απαηηνχκελν επίπεδν αξκνδηφηεηάο ηνπο 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη παξέρνληαη ζε φια ηα παηδηά 

δίθαηεο θαη ίζεο επθαηξίεο θαζψο θαη ε απαηηνχκελε ζηήξημε γηα λα αλαπηχμνπλ 

πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο, λα αλαπηχμνπλ ηελ 

ακνηβαία κάζεζε φζνλ αθνξά ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ θαη λα θάλνπλ ζηνρεπκέλε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακείνπ θαη άιισλ πφξσλ φπσο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Έληαμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ζρέδηα ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ. 

Δπηπιένλ δήηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα δηεπθνιχλεη θαη λα ζηεξίμεη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, λα ζπλεξγαζζεί ζηελά κε άιινπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

κεηαλάζηεπζε, φπσο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ε UNESCO θαη ν ΟΟΑ θα
1399

. 

Αληίζηνηρν ςήθηζκα εμέδσζε θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
1400

. 

 

3.2.2.2.4.2. Ιζόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη παξάιιεια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

 

Απφ θαζαξά λνκηθή άπνςε, ε λνκηκφηεηα μερσξηζηψλ ζρνιείσλ, δειαδή 

ζρνιείσλ ή ηάμεσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη 

φρη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα ακθηιεγφκελν ζέκα. Θα 

                                                 
1398

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξαζηλε Βηβινο - Mεηαλάζηεπζε θαη θηλεηηθφηεηα: πξνθιήζεηο θαη 

επθαηξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο ΔΔ, COM (2008) 423 ηειηθφ. 
1399

 πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ 2009/C 301/07. 
1400

 Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, P6_TA(2009)0202, A6-0125/2009. 



 446 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη θαζηεξψλεη κία θαηάζηαζε δηαρσξηζκνχ πνπ 

παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Sampanis and Others v. Greece, Έιιελεο ππήθννη, Ρνκά 

ζηελ θαηαγσγή, εθπξνζσπνχκελνη απφ ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ 

ηνπ Διζίλθη, πξνζέθπγαλ ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

επηθαινχκελνη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ θαη 

ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο, θαη πξνέβαιαλ ηελ αηηίαζε φηη απνπζηάδνπλ απφ ην 

εζληθφ δίθαην αλάινγα κέζα πξαγκαηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πξνζθπγήο. Καηά 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ πξνζθεπγφλησλ, νη αξκφδηεο δηεπζχλζεηο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιεηψλ Αζπξνπχγνπ αξλήζεθαλ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά, επηθαινχκελνη έιιεηςε 

νδεγηψλ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν, ελψ πιεξνθφξεζαλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

γνλείο φηη, κφιηο ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο, ζα ηνπο θαινχζαλ λα εθπιεξψζνπλ 

ηηο αλαγθαίεο δηαηππψζεηο. Οπδέπνηε, ζηε ζπλέρεηα, εθιήζεζαλ νη γνλείο λα 

εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, θαη κε δεδνκέλεο ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

ππφινηπσλ γνλέσλ πνπ δελ επηζπκνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα θνηηήζνπλ ζηα ίδηα 

ζρνιεία κε ηα παηδηά ησλ Ρνκά, παξελέβε ζηελ ππφζεζε θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

θαη κεηά απφ αιιεπάιιειεο ζπζθέςεηο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Γήκνπ 

Αζπξνπχξγνπ, απνθαζίζηεθε λα θαηαζθεπαζηεί έλα ζρνιηθφ παξάξηεκα ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ ζηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ ζε απηφ 

ηα παηδηά Ρνκά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, κε ζηφρν ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία. ηηο 12 

επηεκβξίνπ 2005, εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νη γνλείο Ρνκά, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη νη πξνζθεχγνληεο, ζπλφδεπζαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, ζηελ 

είζνδν ηνπ, φκσο, είραλ ζπγθεληξσζεί πνιινί κε Ρνκά γνλείο, νη νπνίνη επηηέζεθαλ 

θξαζηηθά ζηνπο Ρνκά, ελψ, ζηε ζπλέρεηα, νη κε Ρνκά γνλείο απέθιεηζαλ ηελ είζνδν 

ηνπ ζρνιείνπ έσο φηνπ ηα παηδηά Ρνκά κεηαθεξζνχλ ζε άιιν θηίξην. Αλ θαη ηειηθά 

ιεηηνχξγεζαλ νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζρνιηθέο αίζνπζεο γηα ηα παηδηά ησλ 

νηθνγελεηψλ θαηαγσγήο Ρνκά, νξηζκέλνη εμ απηψλ ζα πξνηηκνχζαλ λα θνηηήζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζηηο θαλνληθέο παξά ζηηο εηδηθέο ηάμεηο, ππήξρε φκσο φιν απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ν έληνλνο θφβνο φηη ζα απεηινχληαλ ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ 

παηδηψλ γηα απηφ θαη νη δάζθαινί ηεξνχζαλ, εκκέζσο, κηα ζηάζε ππέξ ηεο θνίηεζεο 

ζην εηδηθφ γηα Ρνκά ζρνιείν. Σν Γηθαζηήξην θαηαδίθαζε ηελ ειιεληθή ηαθηηθή 

δηαρσξηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνλφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζεσξψληαο 

αδηαλφεηε ηελ εθδήισζε ηφζν ζνβαξψλ επεηζνδίσλ κηζαιινδνμίαο ιφγσ ηεο 

εγγξαθήο ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν Γηθαζηήξην 
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ππνγξάκκηζε ηελ αμία ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ, φπσο θαη ηεο έληαμεο ζηελ θνηλσλία 

θαη ηφληζε φηη πξέπεη λα απνδνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαζθάιηζε ηεο εγγξαθήο 

ζην ζρνιείν φισλ ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζεκαζία ε νπνία θαζίζηαηαη αθφκα 

κεγαιχηεξε φηαλ ηα παηδηά αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. ζνλ αθνξά, εηδηθφηεξα, ζην 

άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, θαηαδίθαζε γηα 

άιιε κία θνξά ηε δηάθξηζε κε βάζε ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ελφο πξνζψπνπ, 

ππνγξακκίδνληαο φηη κέζα ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ε νπνία εκθνξείηαη απφ ηηο 

αξρέο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηηο δηάθνξεο θνπιηνχξεο, νπδεκία 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε, ε νπνία βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ή ζε απνθαζηζηηθφ βαζκφ 

ζηελ εζλνηηθή θαηαγσγή πξνζψπνπ, δελ αηηηνινγείηαη αληηθεηκεληθά
1401

. 

πσο νξζψο επεζήκαλε ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο ηνπ 1983, ε Δπηηξνπή γηα ηελ 

Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ, ε ίδξπζε δχν ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 

κπνξεί λα είλαη θαηαλνεηή, αιιά ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ελ θαηξψ ηελ πξαθηηθή 

δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ
1402

. Χζηφζν, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα δηεζλή λνκνινγία θαη θαζνιηθά απνδεθηή 

ζεσξία, ε δηαθνξνπνίεζε δελ ζπληζηά δηάθξηζε, εθφζνλ επηδηψθεηαη έλαο ζεκηηφο 

ζηφρνο θαη ππάξρεη αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ηνπ ζηφρνπ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί. Μφλν ε δηαθνξνπνίεζε ε νπνία δελ 

δηθαηνινγείηαη εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη απαξάδεθηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ είλαη εχινγα θαη αληηθεηκεληθά. ε νξηζκέλεο 

ρψξεο, κεηνλνηηθέο νκάδεο δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκα λα αληηκεησπίδνληαη κε βάζε έλα 

μερσξηζηφ θαη αλεμάξηεην ηνκέα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
1403

. Ζ χκβαζε ηεο 

UNESCO πξνβιέπεη φηη δελ απνηειεί δηάθξηζε «ε εγθαζίδξπζε ή δηαηήξεζε γηα 

ζξεζθεπηηθνχο ή γισζζηθνχο ιφγνπο ρσξηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ή 

ηδξπκάησλ πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζχκθσλε κε ηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ ή λνκίκσλ 

θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα .ζπζηήκαηα ή ε 

παξαθνινχζεζε ζε ηέηνηα ηδξχκαηα είλαη πξναηξεηηθή θαη εθφζνλ ε παξερφκελε 

εθπαίδεπζε αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ή εγθξίλνληαη απφ ηηο αξκφ-

δηεο αξρέο, εηδηθφηεξα γηα εθπαίδεπζε ίδηνπ επηπέδνπ. Η εγθαζίδξπζε ή ε δηαηήξεζε 

                                                 
1401

 Sampanis and Others v. Greece, Application No. 32526/05, 5 June 2008. ηαπξηλάθε Σ., Πξψην 

Πξσηφθνιιν, Άξζξν 2, φ.π., ζει. 693-706. 
1402

 Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 22 November 1983, 

A/38/18, παξ. 197, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.un.org/documents/ga/res/38/a38r021.htm 
1403

 Economic and Social Council, Note by the secretariat on Information received from 

intergovernmental organizations and indigenous peoples,  Beetson J., Indigenous peoples and our right 

to an independent indigenous education system, E/CN.4/Sub.2/AC.4/1998/2, παξ. 7. 
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ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ εθφζνλ απηά δελ απνζθνπνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ 

νπνηαζδήπνηε νκάδαο αιιά ζηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πέξαλ απηψλ 

πνπ παξέρνληαη απφ ην δεκφζην, εθφζνλ ηα ηδξχκαηα απηά δηνηθνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ζθνπφ απηφλ θαη εθφζνλ, ε παξερφκελε - εθπαίδεπζε αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη ή εγθξίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, εηδηθφηεξα γηα εθπαίδεπζε ηνπ 

ίδηνπ επηπέδνπ»
1404

. Θα πξέπεη σζηφζν λα γίλεηαη δεθηφ φηη, έλα δηαρσξηζηηθφ 

ζρνιηθφ ζχζηεκα δελ ζα πξέπεη λα έρεη κφληκν ραξαθηήξα θαζψο ν ζηφρνο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ παηδηνχ γηα κία ππεχζπλε δσή ζε κία ειεχζεξε θνηλσλία κέζα ζε 

πλεχκα θαηαλφεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζφηεηαο πξνυπνζέηεη έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζην νπνίν νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξεο κεηνλφηεηεο, εζλνηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο λα κάζνπλ λα δήζνπλ καδί εηξεληθά απφ πνιχ λεαξή ειηθία
1405

. 

 

3.2.2.2.4.3. Διεπζεξία ίδξπζεο εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ 

 

Σν δηθαίσκα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηθά ηνπο ηδησηηθά ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ππφθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, ηδίσο ησλ 

θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Οη εθπαηδεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ππφθεηηαη ζηηο ίδηεο κνξθέο επνπηείαο, φπσο άιια ηδξχκαηα, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηα πξφηππα δηδαζθαιίαο. Δθφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο, ζα πξέπεη ηα πξνζφληα πνπ απνλέκνληαη  απφ ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα λα 

αλαγλσξίδνληαη επηζήκσο. Σν δηθαίσκα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο 

λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηθά ηνπο ηδησηηθά ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο 

δελ ζπλεπάγεηαη θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε γηα ην θξάηνο, αιιά δελ απνθιείεη ην 

ελδερφκελν ηέηνηαο ζπλεηζθνξάο
1406

.  

Ζ ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

πξνβιέπεη φηη «Η ειεπζεξία ίδξπζεο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ζεβαζκφ ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε κφξθσζε ησλ ηέθλσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο, 

                                                 
1404

 χκβαζε ηεο UNESCO θαηά ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, άξζξν 2, παξ. 2.  
1405

 Amor A., φ.π., παξ. 23. ηαπξηλάθε Σ., Πξψην Πξσηφθνιιν, Άξζξν 2, φ.π., ζει. 693-706. 
1406

 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 

Commentary on Education under the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 

φ.π., ζει 27. 
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θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο, γίλνληαη ζεβαζηά ζχκθσλα κε ηηο 

εζληθέο λνκνζεζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζή ηνπο». Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηνο, ε Δπξσπατθή Έλσζε βαζίδεηαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ επηρεηξείλ, φπσο 

θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 16 ηνπ Υάξηε
1407

, θαη ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

ππεξεζηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ έρεη 

δειψζεη ξεηά φηη ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ππεξεζία, απηφ ην ζπκπέξαζκα 

κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηελ απφθαζε ηνπ ζηελ ππφζεζε Belgium v. Humbel, ε νπνία 

αθνξνχζε κία ζεηξά καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ απφθαζή ηνπ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεξεζία, δεδνκέλνπ φηη δελ παξέρεηαη έλαληη 

ακνηβήο
1408

. Καηά ζπλέπεηα, εθφζνλ ηα ηδησηηθά ζρνιεία εηζπξάηηνπλ ηέιε εγγξαθήο, 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ. Δλψ ην άξζξν 14 

αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, δελ ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε ησλ 

θξαηψλ κειψλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ή λα επηδνηήζνπλ ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε ξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ επηδνηήζεσλ, 

εκπίπηεη εμ νινθιήξνπ ζηε δηθαηνδνζία ησλ θξαηψλ κειψλ
1409

. 

Σα θξάηε έρνπλ ινηπφλ ηελ επρέξεηα λα ζέηνπλ ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξφηππα αλαθνξηθά γηα παξάδεηγκα κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ή πεηζαξρίαο. Σα ηδησηηθά ζρνιεία κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ 

ηνπο ζξεζθεπηηθνχο, θηινζνθηθνχο ή παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηινγήο ηνπο. 

Χζηφζν, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ηα θξάηε θαη ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα 

ηεξνχλ ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ηδησηηθά ζρνιεία πξέπεη λα 

παξέρνπλ θαζνδήγεζε θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, θξηηηθφ θαη πινπξαιηζηηθφ, ζηηο 

ίδηεο γξακκέο κε ηα δεκφζηα ηδξχκαηα. πλεπψο ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ξπζκίζνπλ ηα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία, έηζη ψζηε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

θαη νη ειεπζεξίεο φισλ ησλ καζεηψλ λα είλαη πξνζηαηεπκέλα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

ππφζεζε Campbell and Cosans v. United Kingdom, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έθξηλε φηη ε ζσκαηηθή ηηκσξία ζε καζεηέο εθηφο απφ ηελ 

                                                 
1407

 Updated Explanations relating to the text of the Charter of Fundamental Rights by the Praesidium 

of the European Convention of 18 July 2003, CONV 828/1/03 REV 1. 
1408

 Τπφζεζε 263/86, Belgium v. Humbel, πιινγή 1988, ζει. 5365. 
1409

 EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of the Charter of 

Fundamental Rights, φ.π., ζει. 147. 
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παξαβίαζε άιισλ δηθαησκάησλ πνπ εγγπάηαη ε χκβαζε, ζηέξεζε απφ ηνλ γην ηνπ 

πξνζθεχγνληα ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο ε άξλεζή ηνπ λα δερζεί ηέηνηα 

ηηκσξία είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαηεηακέλε αλαζηνιή ηεο θνίηεζήο ηνπ
1410

. Ζ 

ππνρξέσζε ηεο αληηθεηκεληθήο θαη πινπξαιηζηηθήο δηδαζθαιίαο πξνθχπηεη επίζεο 

απφ ηελ αξρή ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο πνπ πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ απφιαπζε ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο πεξηιακβάλεη ηε δηαζθάιηζε  

ηεο δίθαηεο ζπδήηεζεο αληίζεησλ απφςεσλ
1411

. 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ «γθεηνπνίεζε» νξηζκέλσλ εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη ζηε δηαηψληζε ηεο έιιεηςεο 

θαηαλφεζεο θαη αλνρήο. πλεπψο, απαηηείηαη ε δηαηήξεζε κίαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ, 

αθελφο, ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

ζεκειηψδνπο αξρήο ηεο ειεχζεξεο εθπαίδεπζεο σο βαζηθή εγγχεζε ηεο ηζφηεηαο, θαη, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηεο ειεπζεξίαο ησλ αηφκσλ λα επηιέγνπλ ην είδνο ηεο παηδείαο 

ζε ζπλαξκνγή κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα εζλνηηθή νκάδα. 

Ζ ηζνξξνπία απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο κε 

δηάθξηζεο, ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ γηα 

φια ηα άηνκα αλεμάξηεηα απφ ηελ εζλνηηθή ή ζξεζθεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα
1412

. 

 

3.2.2.2.4.4. Δθπαίδεπζε θαη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ  

 

Ο ζεβαζκφο ηεο ειεπζεξίαο ησλ γνλέσλ λα εμαζθαιίδνπλ ηε κφξθσζε θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο 

ηνπο πεπνηζήζεηο, πεγάδεη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ γνλέσλ βάζεη ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ σο πξσηαξρηθνχο παξνρείο θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, 

θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο ζπλείδεζεο θαη 

ζξεζθείαο. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ 

ππφζεζε Campell and Cosans δηεπθξίληζε φηη νη θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζεβαζηέο ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

αζπκβίβαζηεο κε ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε 

                                                 
1410

 Campbell and Cosans v. United Kingdom, Application  No. 7511/76, 25 February 1982. 
1411

 EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of the Charter of 

Fundamental Rights, Article 14, Right to Education, φ.π., ζει. 147. Βι. ελφηεηα 
1412

 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 13: The 

Right to Education (Art. 13 of the Covenant), 8 December 1999, E/C.12/1999/10, παξ. 30. 
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αληίζεζε κε ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε
1413

. Σν 

Γηθαζηήξην έθξηλε πεξαηηέξσ ζηελ ππφζεζε Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. 

Denmark φηη ε  ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

γνλέσλ δελ ηθαλνπνηείηαη απιψο κε ηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ ζρνιείσλ  αιιά ην θξάηνο 

πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ην ζεβαζκφ ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ γνλέσλ ζε φιν ην 

πξφγξακκα δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε κία νκάδα απφ γνλείο 

παξαπνλέζεθαλ φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Γαλίαο 

παξαβίαζε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην πψο ηα παηδηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

εθπαηδεπηνχλ
1414

. Αλάινγεο ππνζέζεηο αληηκεηψπηζε ην Γηθαζηήξην αλαθνξηθά κε 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα εζηθήο πνπ πξνζέβαιαλ ηα ζξεζθεπηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θάπνησλ γνλέσλ
1415

,  ηε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζηε ζνπληηηθή 

εξκελεία ηνπ Ηζιάκ ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ πνπ 

αζπάδνληαη ηελ πίζηε Αιεβί
1416

, ή ηεο ζξεζθεπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνλ 

Υξηζηηαληζκφ ζε ζχγθξνπζε κε ηηο θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο κε ρξηζηηαλψλ 

γνλέσλ
1417

. Σν θξηηήξην πνπ εθάξκνζε ην Γηθαζηήξην ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

είλαη ην εμήο: ην θξάηνο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαιακβάλεη ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαζθαιία, πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη 

πιεξνθνξίεο θαη ε γλψζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

κεηαθέξεηαη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, θξηηηθφ θαη πινπξαιηζηηθφ. Σν θξάηνο δελ ζα 

πξέπεη λα επηδηψθεη ην ζηφρν ηεο θαηήρεζεο. Δάλ ζπκβαίλεη απηφ, νη θξαηηθέο αξρέο 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγνχλ ζηα παηδηά πιήξε απαιιαγή απφ ηα καζήκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ. 

ηελ ππφζεζε Valsamis v. Greece, νη πξνζθεχγνληεο ήηαλ Μάξηπξεο ηνπ 

Ηερσβά. ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο νη γνλείο ησλ καζεηξηψλ ππέβαιαλ γξαπηή 

δήισζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θφξεο ηνπο ζα έπξεπε λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, νπ εθθιεζηαζκνχ θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ενξηαζκνχ πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ενξηαζκνί εζληθψλ επεηείσλ θαη δεκφζηεο 

παξειάζεηο, θαζψο ν θηιεξεληζκφο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζξεζθείαο ηνπο, ε νπνία 

απαγνξεχεη θάζε ζπκπεξηθνξά ζρεηηθή κε πφιεκν ή βία. Έλα κήλα αξγφηεξα 

                                                 
1413

 Campell and Cosans v. the United Kingdom, Application No. 7511/76, 7743/76, 25 February 1982. 
1414

 Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, Application No. 5095/71, 7 December 1976. 
1415

 Appel-Irrgang v. Germany, Application No. 45216/07, 6 October 2009. 
1416

 Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, Application No. 1448/04, 9 October 2007. 
1417

 Folgerø and Others v. Norway, Application No. 15472/02, 29 June 2007. 
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δεηήζεθε απφ ηηο δχν καζήηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ κε ηηο ηάμεηο ηνπο ζε 

παξέιαζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ. Οη καζήηξηεο 

ελεκέξσζαλ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο φηη ε ζξεζθεία ηνπο δελ ηνπο 

επέηξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επέηεην ελφο πνιέκνπ. Οη εθπαηδεπηηθέο αξρέο 

απέξξηςαλ ην αίηεκά ηνπο, ιφγσ ανξηζηίαο. ηαλ δελ εκθαλίζηεθαλ ζηελ ενξηή 

ηηκσξήζεθαλ απφ ην ζπκβνχιην ησλ θαζεγεηψλ κε απνβνιή. Σν Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηηο παξειάζεηο δελ παξαθσιχεη κε θάπνην ηξφπν ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ 

λα ζπκβνπιεχνπλ, λα δηαθσηίδνπλ θαη ελ ηέιεη λα θαζνδεγνχλ ηα παηδηά ηνπο 

ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο θνζκνζεσξία θαη ηηο δηθέο ηνπο θηινζνθηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Δμάιινπ, ην Γηθαζηήξην δελ δηθαηνχηαη λα απνθαλζεί γηα 

ην ζέκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ή εάλ νη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο, πνπ ζεσξνχλ θαιχηεξεο νη πξνζθεχγνληεο, είλαη φλησο νη 

πξνζθνξφηεξεο γηα λα κάζνπλ νη λεφηεξνη ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο ηνπο. Χζηφζν, ην 

Γηθαζηήξην έθθξηλε φηη παξαβηάζηεθε ην δηθαίσκα ζηελ πξαγκαηηθή πξνζθπγή, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

θαζψο νη πξνζθεχγνληεο δελ δηέζεηαλ θαλέλα λνκηθφ κέζν γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο πνηλήο πνπ επεβιήζε ζηηο δχν καζήηξηεο, ή αθφκα ηεο 

ακθηζβήηεζεο ηεο εγθπθιίνπ πνπ ππνρξέσλε ηε ζπκκεηνρή ζε εζληθέο ενξηαζηηθέο 

εθδειψζεηο
1418

.  

Μία δηθαζηηθή ππφζεζε πνπ θέξζεθε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είρε ηε δπλακηθή λα απνηειέζεη νξφζεκν γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο θνζκηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε. Δληνχηνηο, απηφ δελ ζπλέβε θαζψο ην 

Μάξηην ηνπ 2011 ε πξνζθπγή ηεο Ηηαιίαο ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ πέηπρε 

λα αληηζηξέςεη ηελ αξρηθή απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ ιήθζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 

2009. ηελ ππφζεζε Lautsi and Others v. Italy, έλαο γνλέαο ππνζηήξημε επηηπρψο φηη 

ν δηνηθεηηθφο λφκνο ηεο Ηηαιίαο πνπ απαηηεί ηε δεκφζηα παξνπζία ηνπ εζηαπξσκέλνπ 

ζε θάζε δεκφζηα ζρνιηθή αίζνπζα παξαβίαδε ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ σο πξνο ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηθέο ηνπο 

ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο. Σν Ννέκβξην ηνπ 2009 εθηά δηθαζηέο 

                                                 
1418

 Valsamis v. Greece, Application no. 21787/93, 18 December 1996. Βι. Νάζθνπ Πεξξάθε Π., 

Θξεζθεπηηθή Διεπζεξία, εηο Νάζθνπ- Πεξξάθε Π., Κηζηάθηο Γ., Οη Διιεληθέο Τπνζέζεηο ζην 

ηξαζβνχξγν, Σφκνο Α‘, 1991-2001, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε Αζήλα 2006, ζζ. 321-353, 

ζει. 333-337. ηαπξηλάθε Σ., Πξψην Πξσηφθνιιν, Άξζξν 2, φ.π., ζει. 693-706. 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2221787/93%22]%7D
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πήξαλ νκφθσλα ηελ απφθαζε θαηά ηεο Ηηαιίαο. Σν θείκελν ηεο απφθαζεο 

θαζηζηνχζε ζαθέο φηη απηή ε απφθαζε θαηά ηεο Ηηαιίαο ζπκκνξθσλφηαλ κε ην 

χληαγκα ηεο Ηηαιίαο, ην νπνίν είλαη θνζκηθφ απφ ην 1985 φηαλ ν νκνινγηαθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο εγθαηαιείθζεθε πιήξσο. Ζ δεκφζηα παξνπζία 

ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί είηε απφ ην αίηεκα άιισλ 

γνλέσλ πνπ ζέινπλ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε πνπ είλαη ζπλεπήο κε ηα πηζηεχσ ηνπο 

νχηε απφ έλαλ αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κε πνιηηηθά θφκκαηα ρξηζηηαληθήο 

έκπλεπζεο. Ο ζεβαζκφο γηα ηα πηζηεχσ ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα ιαβαίλεη ππφςε ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πηζηεχσ άιισλ γνλέσλ. Σν θξάηνο ππνρξενχηαη ζε ζξεζθεπηηθή 

νπδεηεξφηεηα ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε φπνπ ε παξαθνινχζεζε απαηηείηαη αζρέησο 

ζξεζθείαο θαη ζα πξέπεη λα επηδεηάεη λα ελζηαιάμεη ζηνπο καζεηέο ηελ θξηηηθή 

ζθέςε
1419

.  

Ζ Ηηαιία άζθεζε ην δηθαίσκά ηεο γηα έθεζε ηεο απφθαζεο ζηελ Οινκέιεηα 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
1420

. Σν Γηθαζηήξην, 

ζε δεχηεξν βαζκφ, απνδέρηεθε ηελ έθεζε ηεο Ηηαιηθήο θπβέξλεζεο, θξίλνληαο φηη ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο. Αλ θαη ην θξάηνο 

νθείιεη λα ζέβεηαη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, παξφια απηά, έλα ζξεζθεπηηθφ 

ζχκβνιν ζηα ζρνιεία, φπσο ν Δζηαπξσκέλνο, δελ απνηειεί επηξξνή ηέηνηνπ 

κεγέζνπο, πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηνλ ςπρηζκφ ελφο παηδηνχ ή λεαξνχ 

αηφκνπ. Δπίζεο, ν ζηαπξφο, σο ζχκβνιν απνηειεί ηζηνξηθφ ζηνηρείν ηνπ Ηηαιηθνχ 

θξάηνπο θαη ηειεί ππφ ηελ πνιηηηζκηθή πξνζηαζία ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, πνπ 

νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηνπ ηηαιηθνχ έζλνπο. Μπνξεί, βέβαηα, λα 

πξνζθέξεη κία ππεξέρνπζα ζέζε ζηε ζξεζθεία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, αιιά απηφ δελ 

είλαη αξθεηφ, γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε αλάξηεζε ηνπ Δζηαπξσκέλνπ σο 

πξνζειπηηζκφο. Δμάιινπ, ζηελ Ηηαιία νη ππφινηπεο ζξεζθείεο είλαη εμίζνπ 

αλαγλσξηζκέλεο θαη ηπγράλνπλ ειεπζεξίαο θαη αλνρήο απφ ην επίζεκν θξάηνο
1421

. 

 

                                                 
1419

 Lautsi and Others v. Italy, Application No. 30814/06, 3 November 2009. Ζ απφθαζε έγηλε δεθηή 

κε χβξεηο ζηελ Ηηαιία θαη αιινχ. Σα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο δέρηεθαλ βίαηεο επηζέζεηο ζην ζρνιείν θαη 

έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο ζρεδηάζηεθαλ ζηαπξνί. European Parliament Platform for Secularism in Politics 

(EPPSP) , Freedom of Thought, Conscience and Religion: Lautsi v Italy, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://politicsreligion.eu/news/lautsi-v-italy/ 
1420

 Δλαληίνλ ηεο απφθαζεο, εθηφο ηεο Ηηαιηθήο Κπβέξλεζεο, παξελέβεζαλ θαη νη θπβεξλήζεηο άιισλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ, αλάκεζα ηνπο ε Διιεληθή θαη ε Κππξηαθή θαζψο θαη ην Βαηηθαλφ. 
1421

 Lautsi and Others v. Italy, Application No. 30814/06, 18 March 2011.  
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3.2.2.2.4.5. Δθπαίδεπζε ζηε γλώζε ηνπ πνιηηηζκνύ, θαη ηεο γιώζζαο ησλ 

κεηνλνηήησλ 

 

Ζ γλψζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζξεζθείαο ησλ 

κεηνλνηήησλ, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαη ηελ απνθπγή ηεο 

εμαλαγθαζκέλεο αθνκνίσζεο. Ζ πξνψζεζε απηήο ηεο γλψζεο θαζψο θαη ηεο γλψζεο 

ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζξεζθείαο ηεο πιεηνλφηεηαο 

εηζάγεη κία δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή ζην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο
1422

. ην πιαίζην απηφ, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, λα δηεπθνιχλνπλ ηηο επαθέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο θαη λα πξνάγνπλ ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ φζνλ 

αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ παηδεία, ζε φια ηα επίπεδα γηα ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ 

ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο
1423

.  

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη νη θξαηηθέο ππνρξεψζεηο δελ αθνξνχλ κφλν 

ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηαηίζεληαη γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο αιιά θαη 

γηα ηα άηνκα ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο θαζψο ε πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο μερσξηζηέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο, ελψ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο κε ζηφρν ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, είηε ζε κία πιεηνςεθηθή ή κία κεηνλνηηθή, λα κάζνπλ λα 

αιιειεπηδξνχλ επνηθνδνκεηηθά κεηαμχ ηνπο
1424

. 

Αλαθνξηθά κε ην πνιππνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη 

απαξαίηεην ηα θξάηε λα πξνβαίλνπλ ζε ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο. 

                                                 
1422

 Ο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα αλνρήο θαη ηνπ δηαιφγνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

πξννίκην ηεο χκβαζεο Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη ζην δεχηεξν παξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Βηέλλεο ησλ αξρεγψλ θξαηψλ 

θαη θπβεξλήζεσλ. Vienna Declaration, 9 October 1993, δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=621771 
1423

 χκβαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, 

άξζξν 12 παξ. 2. Σα ελ ιφγσ κέηξα πνπ πξνηείλνληαη δελ είλαη εμαληιεηηθά. Advisory Committee on 

the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Commentary on Education under 

the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., ζει  13. 
1424

 Eide Α., Commentary to the UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or 

Ethnic. Religious and Linguistic Minorities, E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2 (2001), παξ. 64-70. Βι. 

αλαιπηηθά Harris N., Education, Law and Diversity, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 

2007. 



 455 

Κξίζηκεο ζεκαζίαο ηνκείο δξάζεο γηα ηα θξάηε είλαη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ε παξνρή θαη ε αλαζεψξεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ κε πνιππνιηηηζκηθφ 

θαη δηαπνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν θαη κέζνδν. Σα εθπαηδεπηηθά απηά κέηξα απηά δελ ζα 

πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ εληνπίδνληαη κεγαιχηεξα 

πνζνζηά κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ.  Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην δηαπνιηηηζκηθφ 

ζηνηρείν ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, ηε 

δηάδνζε ηεο γλψζεο ησλ πνιηηηζκψλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηελ εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο ηεο πιεηνςεθίαο απφ πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, ηα θξάηε 

πξέπεη λα θάλνπλ εθηηκήζεηο ησλ δηαθφξσλ δπλαηνηήησλ γηα ηε δφκεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο
1425

. 

Ζ δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ή κεηνλνηηθήο γιψζζαο, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε γιψζζα απηή, 

απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 

γισζζηθήο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ηεο κεηνλνηηθήο 

νκάδαο, πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ εζλνγισζζηθή θαη ηε ζξεζθεπηηθή ηδηαηηεξφηεηα. 

Δάλ ε παξνρή παηδείαο ζηε κεηξηθή γιψζζα είλαη απηνλφεηε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο, ε δηδαζθαιία ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ή ε παξνρή 

παηδείαο ζηε γιψζζα απηή βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. ε 

πεξίπησζε πνπ αθνξά ζηε γιψζζα κίαο κεηνλνηηθήο νκάδαο, ηφηε δεκηνπξγείηαη ε 

αλάγθε λα εμηζνξξνπεζνχλ αλφκνηεο θαηαζηάζεηο κε εηδηθά κέηξα. Με δεδνκέλν φηη 

θάζε γιψζζα έρεη δηαθνξεηηθφ θνηλσληθή ζεκαζία γηα ηε ρξήζε ηεο θαη ηηο 

γισζζηθέο θνηλφηεηεο ζε θάζε επηκέξνπο πεξίπησζε, ηα κνληέια πνπ ήδε 

εθαξκφδνληαη έρνπλ δηπιή φςε. Απφ ηε κία, ε νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή κε 
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 Απηφ απαηηεί, σο πξψην βήκα, ηε ζπιινγή βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ θαη αηφκσλ. Ζ επηινγή ησλ δνκψλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερφκελνπ ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη 

απφ επξεία εθηίκεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε παξάγνληεο φπσο: α) Σνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην. 

Ηδίσο ζε ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεί εζληθέο εληάζεηο ή επηζεηηθφ εζληθηζκφ, ε αλάγθε λα 

εμαζθαιηζηεί απνηειεί κία αλαπφζπαζηε πξνηεξαηφηεηα. β) Σηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. γ) Σν επίπεδν ηεο γισζζηθήο 

επάξθεηαο ησλ παηδηψλ ζηε γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ επηθξαηνχζα γιψζζα. δ) Σα 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ή πεξηνρή. ε) Σε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

θαηάιιεισλ βηβιίσλ. ζη) Σελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. δ) Σνπο νηθνλνκηθνχο ή 

άιινπο αλαγθαίνπο πφξνπο. Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ απφ δηάθνξεο 

νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε ακνηβαία θαηαλφεζε θαη αλνρή, ελψ ηαπηφρξνλα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε επηηπρήο δηαηήξεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ πνπ 

αλήθνπλ ζε δηάθνξεο νκάδεο. Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of 

National Minorities, Commentary on Education under the Framework Convention for the Protection of 

National Minorities, φ.π., ζει. 14-20. 
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δεδνκέλα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε κεηάδνζε ηεο κεηνλνηηθήο αιιά θαη ηεο 

επίζεκεο γιψζζαο κέζα απφ ην ζρνιείν, θαη απφ ηελ άιιε, ε δεκηνπξγία ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν νθείιεη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη εληαγκέλν ζηελ εζσηεξηθή 

έλλνκε ηάμε
1426

. 

Σν δηθαίσκα ηεο εθκάζεζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο δηαθέξεη απφ ην 

δηθαίσκα ηεο κάζεζεο «κέζσ» ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο. Ζ χκβαζε Πιαίζην γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ πξνβιέπεη φηη «ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

ζεκαληηθήο ή παξαδνζηαθήο εγθαηάζηαζεο πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο 

κεηνλφηεηεο, φηαλ ππάξρεη αξθεηή δήηεζε, ηα κέξε ζα πξνζπαζήζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ, 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, θαη ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, ηε 

δπλαηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο ηηο κεηνλφηεηεο λα κάζνπλ ηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα ή λα ηνπο παξέρεηαη παηδεία ζηε γιψζζα απηή»
1427

. 

Σα θξάηε εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη δνκέο γηα ηελ δηδαζθαιία 

ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο. Μεηαμχ ησλ πην θνηλψλ κεζφδσλ θαη ησλ δνκψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηεο 

γιψζζαο είλαη: α) ζρνιεία φπνπ ε κεηνλνηηθή γιψζζα θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε θαη 

φπνπ ε γιψζζα ηεο πιεηνςεθίαο δηδάζθεηαη κφλν σο κάζεκα, β) ζρνιεία φπνπ ε 

κεηνλνηηθή γιψζζα θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, φπσο 

ηζηνξία ή γεσγξαθία, δηδάζθνληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιεηνςεθνχζαο γιψζζαο, γ) 

ζρνιεία, φπνπ ε γιψζζα ηεο πιεηνςεθίαο θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε θαη, φπνπ κφλν 

κεξηθά καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ κεηνλνηηθή γιψζζα ή/θαη κέζσ κεηνλνηηθψλ 

γισζζψλ, δ) δίγισζζα ζρνιεία φπνπ ε κεηνλνηηθή θαη ε πιεηνςεθηθή γιψζζα 

βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο.  

Σα αλσηέξσ παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο ην θξίζηκν ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ δηεζλή 

πξαθηηθή εληνπίδνληαη δνκέο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο εηδηθψλ νκάδσλ πνπ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα απφ ην θνηλφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Παξά ην γεγνλφο φηη νη κεξηθέο απφ απηέο ηηο δνκέο αλαγλσξίδνληαη σο 
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θαη φρη σο δηθαίσκα, ILO Convention No. 169, άξζξν 28, παξ. 1. Βι. Wilson D., Educational Rights of 

Persons Belonging to National Minorities, Report for the 5th anniversary of the entry into force of the 

FCNM), Council of Europe, Strasbourg, 2003. 
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ζεκηηέο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηβάιινπλ 

δηαρσξηζκνχο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο, φπσο είλαη ζπρλά ε 

πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Ρνκά: α) «εηδηθέο ηάμεηο» ή αθφκα θαη «εηδηθά 

ζρνιεία» πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπρλά δπζαλάινγα γηα ηα παηδηά ησλ Ρνκά κε 

αηηηνινγία κία ιαλζαζκέλα γεληθεπκέλε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία ηνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηαθηηθνχ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, β) 

ππνζηεξηθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο ηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ή έληαμε ησλ 

παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα, γ) θπξηαθάηηθα ζρνιεία, 

ηα νπνία ζε νξηζκέλα θξάηε, ζεσξνχληαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ δεκφζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
1428

. 

Ννκνινγηαθά, ε γισζζηθή εθπαίδεπζε ησλ κεηνλνηήησλ αληηκεησπίδεηαη κε 

θεηδψ απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. ηελ ππφζεζε 

Belgian Linguistic Case, ηελ πξψηε πνπ έζεζε δεηήκαηα πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ 

κίαο κεηνλνηηθήο θνηλφηεηαο, νη πξνζθεχγνληεο, γαιιφθσλνη θάηνηθνη θιακαλδηθήο 

επαξρίαο, ηζρπξίζηεθαλ φηη παξαβηάζηεθε ε Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ επεηδή δελ παξαζρέζεθε ζηα παηδηά ηνπο πξφζβαζε ζε γαιιφθσλν ίδξπκα 

βαζηθήο εθπαίδεπζεο. Οη αηηνχληεο, βειγηθήο ππεθνφηεηαο, πξνζέθπγαλ ζηελ 

Δπηηξνπή εθπξνζσπψληαο θαη ηα παηδηά ηνπο πνπ ήηαλ αλήιηθα, ηα νπνία είλαη 

γαιιφθσλα ή εθθξάδνληαη κε κεγαιχηεξε επθξάδεηα ζηα γαιιηθά, νπφηε επηζπκνχλ 

λα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ηνπο ζε απηή ηε γιψζζα. χκθσλα κε ην Γηθαζηήξην, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο γιψζζαο πνπ δηδάζθεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είλαη 

απνθιεηζηηθά δήηεκα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θξάηνπο, επνκέλσο, ην άξζξν 2 ηνπ 

Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξήηξα κε δηάθξηζεο ηνπ άξζξνπ 14, δελ 

ζπλεπάγεηαη ηελ εγγχεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ παηδηψλ ή ησλ γνλέσλ λα ηνπο 

παξαζρεζεί εθπαίδεπζε ζηελ γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπο, ελ πξνθεηκέλνπ ζηε κεηξηθή 

κεηνλνηηθή. πλεπψο, ην Γηθαζηήξην δελ δηαπίζησζε παξαβίαζε ηεο χκβαζεο θαη 

ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ζεσξψληαο φηη ην ηειεπηαίν δελ αλαγλσξίδεη 

αμηψζεηο γισζζηθνχ ραξαθηήξα θαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο 
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δελ δηαηαξάζζνπλ αδηθαηνιφγεηα ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ησλ 

πξνζθεπγφλησλ
1429

.  

Γηαθνξεηηθή σζηφζν ήηαλ ε ζηάζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζηελ ππφζεζε  Cyprus 

v. Turkey. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ππήξμε παξαβίαζε 

ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ γηα ην ιφγν φηη νη ειιελνθχπξηνη θάηνηθνη ζην βφξεην ηκήκα ηεο 

Κχπξνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζε ειιελφθσλα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

χκθσλα δε κε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε παληειήο απνπζία 

ειιελφγισζζσλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην βφξεην ηκήκα ηεο 

Κχπξνπ, αλ θαη νη ηνπξθνθππξηαθέο αξρέο γλσξίδνπλ φηη φινη νη ειιελνθχπξηνη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πξνηηκνχλ λα δηδάζθνληαη ζηε γιψζζα ηνπο θαη φηη νη καζεηέο 

επηζηξέθνπλ ππφ πξνυπνζέζεηο ζην λφηην ηκήκα ηεο Κχπξνπ, ζπληζηά άξλεζε ηεο 

νπζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ε δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη 

ζηελ ηνπξθηθή ή ζηελ αγγιηθή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ αηφκσλ, 

νη νπνίνη έρνπλ ηε ζεκηηή επηζπκία λα δηαηεξήζνπλ ηελ δηθή ηνπο εζληθή θαη 

πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα. Αλ θαη ην άξζξν 2 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ 

εγγπάηαη ηελ πξφζβαζε απνθιεηζηηθά ζηηο πθηζηάκελεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε νη δεηνχκελεο δνκέο ππήξμαλ ζην παξειζφλ, αιιά 

θαηαξγήζεθαλ απφ ηηο ηνπξθνθππξηαθέο αξρέο
1430

. ηελ ππφζεζε İrfan Temel and 

Others v. Turkey, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ ιφγσ αλαζηνιήο ηεο θνίηεζεο δεθανθηψ θνηηεηψλ απφ ην 

παλεπηζηήκην γηα δχν ζεηείεο σο πεηζαξρηθφ κέηξν επεηδή είραλ δεηήζεη ηελ 

εηζαγσγή πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ θνπξδηθήο γιψζζαο
1431

.  

Πξφζθαηα ην Γηθαζηήξην θιήζεθε λα απνθαλζεί ζρεηηθά κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηα ζρνιεία ηεο Τπεξδλεηζηεξίαο (Transnistria) κε θχξηα γιψζζα απηή 

ηεο Μνιδαβίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ιαηηληθφ αιθάβεην. πγθεθξηκέλα, ε 

ππφζεζε αθνξνχζε ηελ πξνζθπγή ππεθφσλ ηεο Μνιδαβίαο πνπ δνπλ ζηε Μνιδαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Τπεξδλεηζηεξίαο, κία απνζρηζηηθή νληφηεηα πνπ δελ έρεη 

αλαγλσξηζηεί απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, επί ηνπ παξφληνο ππφ ηνλ de facto έιεγρν ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. Οη πξνζθεχγνληεο, θαηεγνξψληαο ηεο αξρέο ηεο 

Τπεξδλεηζηεξίαο (θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο Μνιδαβίαο) θαη ηεο Ρσζίαο, ηζρπξίζηεθαλ 
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education in Belgium), Application Nos. 1474/62, 1677/62, 1691/62,1769/63, 1994/63, 2126/64, 23 

July 1968. 
1430

 Cyprus v. Turkey, Application No. 25781/94, 10 May 2001. 
1431

 İrfan Temel and Others v. Turkey, Application No. 36458/02, 3 March 2009. 
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φηη ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ιαηηληθψλ γξαθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ηεο 

ζρεηηθήο παξελφριεζεο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηεο Μνιδαβίαο σο γιψζζα δηδαζθαιίαο, απνηειεί 

παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξψηνπ 

Πξσηνθφιινπ, θαζψο θαη ηα άξζξα 8  θαη 14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ησλ πξνζθεπγνπζψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 

Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε ηε «ζεκειηψδε ζεκαζία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», ζεκείσζε φηη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη 

απεξηφξηζην. Έλα θξάηνο κπνξεί λα ζέζεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, αιιά ην Γηθαζηήξην πξέπεη λα πεηζζεί φηη νη ελ ιφγσ 

πεξηνξηζκνί είλαη πξνβιέςηκεο γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη απνζθνπνχλ ζηελ 

επίηεπμε ελφο ζεκηηνχ ζθνπνχ. Σν Γηθαζηήξην επηζήκαλε φηη, αλ θαη ηα θιεηζηά 

ζρνιεία αξγφηεξα άλνημαλ εθ λένπ, εγθαηαζηάζεθαλ ζε ζέζεηο ιηγφηεξν βνιηθέο θαη 

κε ρεηξφηεξν εμνπιηζκφ. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε κνιδαβηθή γιψζζα δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ή αλαγλσξίδεηαη πνπζελά αιινχ ζηνλ θφζκν θαη φηη δελ ππάξρνπλ 

θνιέγηα ή παλεπηζηήκηα πνπ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Καηά ζπλέπεηα, εάλ έλα παηδί 

επηζπκνχζε λα ζπλερίζεη ζπνπδέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα κάζεη κία 

άιιε γιψζζα ή αιθάβεην. Σν Γηθαζηήξην ζεψξεζε ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη, σο 

απνηέιεζκα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ ζρνιείσλ, νη γνλείο έπξεπε λα επηιέμνπλ 

κεηαμχ ηνπ λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε ππνβαζκηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο φπνπ ζα 

αληηκεηψπηδαλ απεηιέο θαη παξελφριεζε ή λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε ζρνιεία 

φπνπ ζα κάζαηλαλ κία γιψζζα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη έμσ απφ ηελ Τπεξδλεηζηεξία. 

Σν Γηθαζηήξην έθξηλε επίζεο, φηη νη ελέξγεηεο ησλ αξρψλ ηεο Τπεξδλεηζηεξίαο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπλδένληαη κε απνζρηζηηθνχο ζηφρνπο ηεο πεξηνρήο. Σν Γηθαζηήξην 

ηειηθά έθξηλε, νκφθσλα, φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ Πξψηνπ 

Πξσηνθφιινπ φζνλ αθνξά ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε 

ηνπ φζνλ αθνξά φζνλ αθνξά ηε Γεκνθξαηία ηεο Μνιδαβίαο. Δπηπιένλ, ην 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ ήηαλ αλαγθαίν λα εμεηάζεη ρσξηζηά ηηο αηηηάζεηο ησλ 

πξνζθεπγφλησλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ή ηνπ άξζξνπ 14
1432

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πνιηηεία έρεη ζνβαξή επζχλε ζην λα δηαρεηξηζηεί 

ππεχζπλα θαη δίθαηα ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σν δίθαην 

                                                 
1432

 Catan and Others v. Moldova and Russia, Application Nos. 43370/04, 8252/05, 18454/06, 19 

October 2012. 
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ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ησλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο επεκβαίλεη επαξθψο γηα λα πξνζηαηεχζεη επαξθψο ηελ 

κεηνλνηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Ζ γλψζε, ε δηαηήξεζε θαη ε αλάπηπμε άιισζηε 

ηεο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζξεζθείαο κίαο κεηνλφηεηα 

απνηειεί κείδνλ δήηεκα, ζπλδεδεκέλν άκεζα κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο, 

αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηεο, ελψ παξάιιεια ε γλψζε ηεο επηθξαηνχζαο 

θνπιηνχξαο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ εκπέδσζε ησλ αξρψλ ηεο αλνρήο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ζε κία πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηηθή θνηλσλίαο. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαλεξψλεη λνκνινγηαθά κία επηκνλή λα εξκελεχεη ην 

άξζξν 2 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ κε ηξφπν πνπ λα κελ δπζρεξαίλεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ή λα ηελ θαζηζηά «αλεθάξκνζηε», αθήλνληαο απξνζηάηεπηεο 

ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη άιιεο κεηνλφηεηεο έλαληη ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο
1433

.  

 

3.2.2.2.5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκόζηα δσή 

 

Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ζεσξείηαη 

απαξαίηεην ψζηε αθελφο ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο λα πξναρζνχλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο θαη 

έηζη λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αμίεο ηνπο, αθεηέξνπ λα δεκηνπξγεζεί 

κία νινθιεξσκέλε θαη πινπξαιηζηηθή θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλνρή θαη ηνλ 

δηάινγν
1434

. Ζ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο 

είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζψο ε 

παξακνλή ησλ κεηνλνηήησλ ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηηο εληάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ
1435

. 

Ο φξνο  «δεκφζηα δσή»  ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί ππφ ηελ επξεία έλλνηα, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ εμάιεηςε φισλ 

                                                 
1433

 Νάζθνπ Πεξξάθε Π., φ.π., ζει. 336-337. 
1434

 Economic and Social Council, UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human 

Rights, Commentary Of The Working Group On Minorities To The United Nations Declaration On The 

Rights Of Persons Belonging To National Or Ethnic, Religious And Linguistic Minorities, 

E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, 4 April 2005, παξ. 35. 
1435

 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

παξ. 9 
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ησλ κνξθψλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. Αλ θαη ζηα πξναλαθεξζέληα δηεζλή θείκελα 

πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή, πηπρέο ηνπ 

φξνπ «δεκφζηα δσή» πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο θαη 

εμνπζίαο θαζψο θαη ζπκκεηνρή ζε άιινπο πνιηηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ηνκείο. Ζ 

ζπκκεηνρή κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ίδξπζεο κεηνλνηηθψλ ζσκαηείσλ, ηε ζπκκεηνρή ζε άιιεο ελψζεηο θαη κέζσ επαθψλ 

ηνπο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο θαη πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα
1436

.  

Σν Πξφγξακκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη ζηηγκήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηα θξάηε κέιε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο 

εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, θαζψο θαη άιιεο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο. χκθσλα κε ην 

Πξφγξακκα, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ εζληθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ απνθιεηζκνχ ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο. Μία ζεκαληηθή 

ζπληζηψζα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ θξαηψλ κειψλ γηα βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή γηα ηα κέιε ησλ Ρνκά θαη 

ίληη
1437

. Δπηπιένλ, κία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» 

ζπλίζηαηαη ζην λέν θνηλφ ζηφρν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
1438

. 

Οη εθπξφζσπνη ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ εκπεηξία 

έρεη δείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο κφλν ζηα ηειηθά ζηάδηα, είλαη κηθξήο ζεκαζίαο 

θαζψο ππάξρεη πνιχ κηθξφ πεξηζψξην γηα ζπκβηβαζκφ. Οη κεηνλφηεηεο ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζηε δηακφξθσζε, πηνζέηεζε, 

                                                 
1436

 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

παξ. 70 θαη UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, φ.π., παξ.35-37. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ησλ κεηνλνηήησλ ζηε δεκφζηα δσή, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

έρεη επηθεληξσζεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Οη θχξηεο δεζκεχζεηο ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, 

ζεξαπεχνληαη απφ ηελ Οδεγία 2000/43/ΔΚ θαη ηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία. Σν άξζξν 21 ηνπ Υάξηε, αζρνιείηαη εηδηθά κε ηελ απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ. 
1437
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2001, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
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εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηνπο αθνξνχλ
1439

. Ζ εθπξνζψπεζε 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ζηα εθιεγκέλα ζψκαηα, ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε, ην δηθαζηηθφ θαη ηηο ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ είλαη 

απαξαίηεηε, αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή. Ζ 

ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηα αηξεηά φξγαλα ζε δηάθνξα επίπεδα εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο θαη ηηο εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ εθινγηθή λνκνζεζία. Ζ επηινγή θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπρλά έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δθηφο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηνπο δχν θχξηνπο ηχπνπο ησλ εθινγηθψλ ζπζηεκάησλ (πιεηνςεθηθφ θαη αλαινγηθφ), 

πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή εηδηθψλ κεραληζκψλ, φπσο είλαη θξαηεκέλεο ζέζεηο, ηηο 

πνζνζηψζεηο, ε εηδηθή πιεηνςεθία, ε δηπιή ςήθνο ή δηθαηψκαηα «βέην»
1440

. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηζκηθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, είλαη ζεκαληηθφ νη αξρέο 

δηελεξγνχλ επαξθείο δηαβνπιεχζεηο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

Οη κεηνλφηεηεο, κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηαλνκήο ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο γηα ηηο 

πνιηηηζκηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπο. Δπηπιένλ, φηαλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ηδξχκαηα 

γηα ηε δηνρέηεπζε ηεο ζηήξημεο απηήο, ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ζα 

πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη επαξθψο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ νη 

κεηνλφηεηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

                                                 
1439

 Σν 1991, ε Γηάζθεςε γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε, πξαγκαηνπνίεζε 

πλάληεζε εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο Δζληθέο Μεηνλφηεηεο ζηε Γελεχε φπνπ εληνπίζηεθαλ πξαθηηθέο 

κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε νξηζκέλα θξάηε, φπσο ε εγθαζίδξπζε ζπκβνπιεπηηθψλ ζσκάησλ θαη 

ζσκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ζξεζθεία, φπνπ 

ππήξρε αληηπξνζψπεπζε ησλ κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα δηνηθεηηθήο απηνλνκίαο θαη 

απηφ-δηνίθεζεο. Report of the CSCE Meeting of Experts on National Minorities, Geneva, 19 July 

1991, Part IV. Βι. θαη Second progress report of Special Rapporteur A. Eide on possible ways and 

means of facilitating the peaceful and constructive solution of problems involving minorities 

(E/CN.4/Sub.2/1992/37), παξ. 122-155. Σνλ Μάην ηνπ 1999, κηα νκάδα αλεμάξηεησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζπλαληήζεθε ζην Lund ηεο νπεδίαο θαη θαηήξηηζε  έλα ζχλνιν ζπζηάζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ ζην δεκφζην βίν. Οη ζπζηάζεηο βαζίδνληαη ζηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο θαη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, φπσο ν ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, 

ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο. The Lund recommendations can be found on the web site 

of the OSCE High Commissioner on National Minorities, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα, 

http://www.osce.org/hcnm/documents/lund.htm. Καηά ηελ πέκπηε ζχλνδφ ηεο, ζην ηέινο ηνπ Μαΐνπ 

1999, ε Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηηο Μεηνλφηεηεο ελέθξηλε κηα ζεηξά ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ίδην ζέκα. 

Report of the Working Group on Minorities on its fifth session, (E/CN.4/Sub.2/1999/21), παξ. 81-88. 

Βι. UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, φ.π., παξ. 38-40. 
1440

 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

παξ. 72-141. 
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δηθά ηνπο κέζα ελεκέξσζεο αιιά θαη λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα είλαη παξφληεο ζε 

θχξηα (mainstream) κέζα ελεκέξσζεο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσλία ζην 

ζχλνιφ ηεο
1441

. 

Αξθεηνί ζξεζθεπηηθνί θνξείο είραλ αλαπηχμεη αλεπίζεκεο ζρέζεηο κε ηα 

επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα γηα πνιιά ρξφληα
1442

. Οη δεζκνί κεηαμχ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηέζεθαλ ζε κία πην επίζεκε 

βάζε ην 1992, φηαλ ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Jacques Delors θαζηέξσζε έλα 

πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη «Μηα ςπρή γηα ηελ Δπξψπε», ν ζηφρνο ηνπ νπνίνπ φπσο 

πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή είλαη λα δψζεη κία πλεπκαηηθή θαη εζηθή δηάζηαζε 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
1443

.  

                                                 
1441

 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

παξ.  65-68 
1442

 Jansen T., Europe and Religions: the Dialogue between the European Commission and Churches or 

Religious Communities, Social Compass 47(1), 2000, ζζ. 103-112. 
1443

 Βι. European Commission, Archives of GOPA, Dialogue with Religions, Churches and 

Humanisms –Issues: A Soul for Europe, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/activities/dialogue_religions_humanisms/index_

en.htm. Βι. θαη McCrea R., The recognition of religion within the constitutional and political order of 

the European Union, LSE 'Europe in Question' discussion paper series, 10/2009, ζζ. 1-55, ζει. 15, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:   

http://eprints.lse.ac.uk/53359/1/__Libfile_repository_Content_European%20Institute_LEQS%20Discu

ssion%20Papera_LEQSPaper10.pdf. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηεμήγαγε αλεπίζεκεο δηαβνπιεχζεηο κε 

εθπξνζψπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηα πξψηα ρξφληα δεκηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

νηθνδνκήκαηνο. Ζ Δπηηξνπή ππνζηήξηδε ηελ πνιηηηθή ηεο απεξηφξηζηεο πξφζβαζεο ησλ «νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ» ζηα θνηλνηηθά ζεζκηθά φξγαλα, θαη δηαβνπιεπφηαλ κε απηέο πξηλ ηελ ζρεδίαζε θάπνηαο 

λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, ρσξίο λα εθαξκφδεη θάπνην θξηηήξην δηαβνχιεπζεο ή λα παξαρσξεί 

ζπκβνπιεπηηθφ status θαη εηδηθά δηθαηψκαηα SEC(92)2272, 2 Dec. 1992, An open and structured 

dialogue between the Commission and special interest groups, ζει. 1. Ννκηθή βάζε απηήο ηεο 

πξαθηηθήο απνηέιεζε αξγφηεξα, ην Πξσηφθνιιν ππ‘ αξηζκφλ 7, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ην νπνίν έρεη πξνζαξηηζζεί ζηε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ, ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε Δπηηξνπή πξέπεη [...] λα πξνβαίλεη ζε επξείεο δηαβνπιεχζεηο πξηλ 

πξνηείλεη λνκνζεζία θαη λα δεκνζηεχεη, φπνπ απηφ επηβάιιεηαη, έγγξαθα δηαβνπιεχζεσλ». Ζ Δπηηξνπή 

ζρεκαηνπνίεζε ηε δηαδηθαζία ηνπ θνηλσληθνχ (civil) δηαιφγνπ, αθνινπζψληαο «ήπηεο» πξνζεγγίζεηο 

(soft approaches) ρσξίο ηελ πξφζεζε λα ηεο πξνζδψζεη «ζεζκηθφ» ραξαθηήξα, κε ηελ πηνζέηεζε ησλ 

«Γεληθψλ αξρψλ ειάρηζησλ θξηηεξίσλ δηαβνχιεπζεο» ην 2002 θαη ηνπ «πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ζπκθεξφλησλ» ην 2008. Βι. Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο: Πξνο 

ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ – Πξφηαζε ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαβνχιεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή,COM(2002) 704 ηειηθφ θαη Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθή πξσηνβνπιία ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαθάλεηαο, Πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ζπκθεξφλησλ (κεηξψν θαη 

θψδηθαο δενληνινγίαο), COM(2008) 323 ηειηθφ. Οη αλαθνηλψζεηο  απνηεινχλ κέξνο ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο γηα ηελ θαιχηεξε δηαξξχζκηζε, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πην δηάθαλε 

δηαδηθαζία λνκνπαξαγσγήο. Ζ Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο δηαβνχιεπζεο πξέπεη λα 

δηέπνληαη απφ ηηο πέληε βαζηθέο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Γηαθπβέξλεζεο, ήηνη ζπκκεηνρή, δηαθάλεηα, 

ινγνδφηεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπλνρή, αξρέο πνπ πξέπεη λα ζέβνληαη  φια ηα κέξε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. Θέηεη επίζεο θαη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο, ππφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δηεμάγεηαη ε δηαβνχιεπζε. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο 

κεηαρείξηζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

δηεμάγνληαη κε αλνηρηφ θαη δηαθαλή ηξφπν. Δπηηξέπνπλ ζηνλ θνηλνηηθφ λνκνζέηε λα είλαη ζίγνπξνο γηα 

http://www.ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/activities/dialogue_religions_humanisms/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/activities/dialogue_religions_humanisms/index_en.htm
http://eprints.lse.ac.uk/53359/1/__Libfile_repository_Content_European%20Institute_LEQS%20Discussion%20Papera_LEQSPaper10.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/53359/1/__Libfile_repository_Content_European%20Institute_LEQS%20Discussion%20Papera_LEQSPaper10.pdf
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Ζ Γηαθήξπμε ηνπ 1998 γηα ην Καζεζηψο ησλ Δθθιεζηψλ θαη ησλ κε 

νκνινγηαθψλ νξγαλψζεσλ πνπ πξνζαξηήζεθε ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ 

ζεκαηνδφηεζε επίζεο κία επηζεκνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ζξεζθεπηηθνχο θνξείο ζε φηη αλέθεξε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέβεηαη θαη δελ ζίγεη 

ην θαζεζηψο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ελψζεσλ ή θνηλνηήησλ ζηα θξάηε κέιε θαη φηη ε  Δπξσπατθή Έλσζε ζέβεηαη 

παξνκνίσο ην θαζεζηψο ησλ θηινζνθηθψλ θαη κε νκνινγηαθψλ νξγαλψζεσλ
1444

.  

Δλψ ε  πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνβιέπεη ζην άξζξν 11 φηη «Σα ζεζκηθά 

φξγαλα δηαηεξνχλ αλνηρηφ, δηαθαλή θαη ηαθηηθφ δηάινγν κε ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο 

ελψζεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ», ην θαζεζηψο ησλ ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ 

δηαρσξίδεηαη ζην άξζξν 17 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην νπνίν 

επαλαιακβάλεη ηε Γηαθήξπμε ηνπ 1998 γηα ην Καζεζηψο ησλ Δθθιεζηψλ: «1.   Η 

Έλσζε ζέβεηαη θαη δελ ζίγεη ην θαζεζηψο πνπ έρνπλ ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην νη 

εθθιεζίεο θαη νη ζξεζθεπηηθέο ελψζεηο ή θνηλφηεηεο ζηα θξάηε κέιε. 2.   Η Έλσζε 

ζέβεηαη επίζεο ην θαζεζηψο πνπ έρνπλ ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην νη θηινζνθηθέο 

θαη κε νκνινγηαθέο νξγαλψζεηο. 3.   Ή Έλσζε δηαηεξεί αλνηρηφ, δηαθαλή θαη ηαθηηθφ 

δηάινγν κε ηηο εθθιεζίεο θαη ηηο νξγαλψζεηο απηέο, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε 

ηαπηφηεηα θαη ζπκβνιή ηνπο». 

Ζ ηζαγέλεηα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πιήξε 

θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ηα εκπφδηα γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε γηα ηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ. 

Πξέπεη επίζεο λα αλαπηπρζνχλ κνξθέο ζπκκεηνρήο ησλ ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζε ηνπηθέο εθινγέο κεηά απφ κία 

νξηζκέλε πεξίνδν δηακνλήο θαη έληαμεο
1445

. Αλ θαη είλαη ζεκηηφ λα επηβιεζνχλ 

                                                                                                                                            
ηελ πνηφηεηα θαη θπξίσο γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε 

ζεκαληηθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, Πξνο ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη 

ηνπ δηαιφγνπ – Πξφηαζε ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 

δηαβνχιεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή,COM(2002) 704 ηειηθφ. Smismans S., 

Civil Society in European Institutional discourses, Cahiers Europeens des Sciences Po 4 2002, Institut 

d‘Etudes Politiques Paris, ζζ. 1-25, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.cee.sciences-

po.fr/erpa/docs/wp_2002_4.pdf θαη Obradovic D.,Vizcaino J.M.A., Good Governance requirements 

concerning the participation of interest groups in EU consultations, Common Market Law Review 43, 

2006, ζζ. 1049–1085. Ζ Λεπθή Βίβινο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε ηνπ 2001 αλαγλψξηζε φηη ε «θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνβνιή ησλ αλεζπρηψλ ηνπ πνιίηε θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ. Οη εθθιεζηαζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ζα 

ζπκβάιινπλ θαη απηέο ζεκαληηθά». Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ηνπιίνπ 2001 «Δπξσπατθή 

Γηαθπβέξλεζε - Μηα Λεπθή Βίβινο», COM(2001) 428 ηειηθφ. 
1444

 Declaration on the status of churches and non-confessional organisations, Declaration No.11 to the 

last act of the Treaty of Amsterdam, Official Journal C 340, 10/11/1997 P. 0133. 
1445

 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, φ.π., παξ. 50. 

http://www.cee.sciences-po.fr/erpa/docs/wp_2002_4.pdf
http://www.cee.sciences-po.fr/erpa/docs/wp_2002_4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=428
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νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη, νη 

ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί δελ ζα πξέπεη λα επεθηείλνληαη απφ φ, ηη είλαη απαξαίηεην. 

Παξφιν πνπ ε απαίηεζε ηεο ηζαγέλεηαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί αλαθνξηθά κε ηηο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηα Κξάηε ελζαξξχλνληαη λα παξέρνπλ ζε ππεθφνπο άιισλ 

θξαηψλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο ηνπηθέο εθινγέο θαη ηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ πνιηηηζκηθά απηφλνκσλ πεξηθεξεηψλ
1446

. 

Ζ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη ηελ εγθαζίδξπζε δηφδσλ 

δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ, ψζηε λα  ρξεζηκεχζεη 

σο κέζν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηεξφηεηαο σο 

πξνυπφζεζεο γηα ηε δπλακηθή ζηαζεξφηεηα κηαο θνηλσλίαο. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ 

ζε κεηνλφηεηεο, φπσο θαη ηα άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ζπλαζξνίδνληαη θαη λα ζρεκαηίζνπλ ελψζεηο θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ησλ 

εζλνηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ελψζεσλ θαη θνηλσληψλ, αιιά θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ πνιηηηθά θφκκαηα, εθφζνλ ην επηζπκνχλ
1447

.  

ην ίδην πιαίζην πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ 

δηαιφγνπ, θαζηζηψληαο δπλαηφ γηα ηηο κεηνλφηεηεο λα είλαη νξαηέο, θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

ζην ζχλνιφ ηεο. Ο δηάινγνο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε εθπξνζψπνπο ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ησλ αξρψλ, αιιά ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο 

θνηλσλίαο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη αθελφο ζηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

θνηλσλία γεληθά θαη ηαπηφρξνλα αθεηέξνπ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ε 

δπλαηφηεηα λα εμνηθεησζνχλ θαιχηεξα κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα θαη ηελ ηζηνξία 

ησλ κεηνλνηήησλ
1448

. 

Ζ ζεκαζία ηεο δηεζλνχο πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο αλαθέξεηαη ζε έλα κεγάιν 

αξηζκφ ζπλζεθψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ίζε αμία θαη αμηνπξέπεηα φισλ ησλ 

πνιηηηζκψλ
1449

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε ειεχζεξε δηεζλήο πνιηηηζκηθή ζπλεξγαζία 

                                                 
1446

 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

παξ. 101. 
1447

 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, φ.π., παξ. 42-49. 
1448

 Βι. επίζεο άξζξν 6 παξ. 1 ηεο χκβαζεο Πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ 

Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, φ.π., 

παξ. 22. 
1449

 Γηα παξάδεηγκα, Γηαθήξπμε ηεο Οπλέζθν γηα ηηο αξρέο ηεο δηεζλνχο πνιηηηζκηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

1966.  
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κεηαμχ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζεβαζκνχ ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θαηαλφεζεο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο 

εηξήλεο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ησλ θξαηψλ
1450

. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη επηζεκάλεη ηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ησλ 

Δπξσπατθψλ αμηψλ θαη ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ππνζηεξίδνληαο φηη ν 

απνηειεζκαηηθφο δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο, ζηελ κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο νινθιήξσζεο, βξίζθνληαο θνηλά ζεκεία, 

θαη ζπκθσλψληαο ζε αμίεο ηφζν ζε ελσζηαθφ επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθή αληαιιαγή ζα πξέπεη λα εληζρπζεί, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα επθαηξία γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ θνηλσληψλ ππνδνρήο θαη γηα ηελ απνθπγή παξεμεγήζεσλ ησλ ηηκψλ κέζα ζε κία 

πνηθηιφκνξθε θνηλσλία
1451

. 

Σν δηθαίσκα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ δεκφζηα δσή, 

ζπλεπάγεηαη φηη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο έρνπλ ην δηθαίσκα, θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν φπσο θαη ηα άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο, λα ζπζηήζνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ή 

θαη λα εγθαηαιείςνπλ νπνηαδήπνηε έλσζε πνπ κπνξεί λα επηζπκνχλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη άιισλ 

ελψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή, γισζζηθή ή ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα. 

Σν δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο 

εθηείλεηαη ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλείο επίπεδν. Σν δηθαίσκά ηνπο λα ηδξχνπλ 

ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε ελψζεηο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλν απφ ην λφκν θαη νη 

πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα είλαη κφλν νη ίδηνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ελψζεηο ησλ 

πιεηνςεθηψλ: νη πεξηνξηζκνί πξέπεη λα είλαη θξίλνληαη αλαγθαίεο ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία, πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ή ηεο δεκφζηαο 

αζθάιεηαο, ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ή ηεο εζηθήο , ή 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηξίησλ. Σν δηθαίσκα ησλ 

                                                 
1450

 Stamatopoulou E., Cultural Rights in International Law, Article 27 of the Universal Declaration of 

Human Rights and Beyond, φ.π., ζει. 203. 
1451

 Commission Staff Working Document, ―The Consolidation of the EU Framework on Integration – 

Report to the 2010 Ministerial Conference on Integration‖, SEC(2010) 357 of 19 March 2010, 

Brussels. Παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Έληαμεο πνπ ζηνρεχνπλ ξεηά ζξεζθεπηηθέο νκάδεο είλαη ηα δηαθξαηηθά ζρέδηα MIRACLE θαη Direct. 

Βι. αλαιπηηθφηεξα Carrera S,, Parkin J., The Place of Religion in European Union Law and Policy  

Competing Approaches and Actors inside the European Commission, RELIGARE Working Document 

No. 1 / September 2010, ζζ. 1-42, ζει. 20-21, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.religareproject.eu/system/files/PolicyBrief-A5.pdf 
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αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ επαθή αθνξά 1. ηηο 

επαθέο ησλ αηφκσλ εληφο κίαο κεηνλφηεηαο, 2. επαθέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

κεηνλνηήησλ εληφο ελφο θξάηνπο θαη 3. δηαζπλνξηαθέο επαθέο. Οη ελ ιφγσ επαθέο 

πξέπεη λα είλαη «ειεχζεξεο» αιιά θαη «εηξεληθέο», δειαδή δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε βίαησλ κέζσλ ή ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ρξήζεο ηέηνησλ 

κέζσλ Απηέο νη επαθέο ζα πξέπεη λα είλαη, αιιά θαη. θαη νη ζηφρνη ηνπο πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
1452

. 

Ήδε κε ηελ ππφζεζε Bosman ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έθξηλε 

φηη ε ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 11 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ 

Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ θαη πξνθχπηεη απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο πνπ είλαη 

θνηλέο ζηα θξάηε κέιε, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηα νπνία 

πξνζηαηεχνληαη ζηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε
1453

. Οη επίζεκεο εμεγήζεηο γηα ην Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηβεβαηψλνπλ φηη ην άξζξν 12 

ηνπ Υάξηε αληηζηνηρεί ζην άξζξν 11 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ είλαη σζηφζν επξχηεξν, θαζψο 

πεξηιακβάλεη ελψζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν, σζηφζν ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ 

Υάξηε, νη πεξηνξηζκνί δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ απηνχο πνπ ζεσξνχληαη σο 

λφκηκνη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ
1454

. 

Αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηζκηθή δσή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εξκελεία ηνπ 

άξζξνπ 11 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ γηα ηελ 

ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ εμέηαζε ηελ άξλεζε ησλ 

                                                 
1452

 πσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 παξ. 4 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηα δηθαηψκαηα πξνζψπσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε εζληθέο ή εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο. UN Sub-Commission on 

the Promotion and Protection of Human Rights, φ.π., παξ. 51-52. 
1453

 ΓΔΚ C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association a.o. v. Bosman a.o., 

πιινγή 1995, ζει I-5065. 
1454

 Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη ην δηθαίσκα απηφ, βαζίδεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Κνηλνηηθνχ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ. ρεηηθέο δηαηάμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη 

ην άξζξν 20 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 1948 θαη ηα άξζξα 

21 θαη 22 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα ηνπ 1966.  EU Network 

of Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of the Charter of Fundamental Rights, 

June 2006, ζει. 124, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf 
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ηνπξθηθψλ αξρψλ λα επηηξέςνπλ ηε κεηαθίλεζε ελφο Κππξίνπ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο 

απφ ηε βφξεηα Κχπξν ζηε λφηηα Κχπξν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο 

ησλ δχν θνηλνηήησλ. Σν Γηθαζηήξην, απέξξηςε ηελ έλζηαζε ηεο Σνπξθίαο φηη ε 

πξνζθπγή αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ 4 γηα ηελ ειεπζεξία 

θπθινθνξίαο θαη εμέηαζε ηελ ππφζεζε ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 11, θξίλνληαο φηη 

ην δηθαίσκα πνπ ζίγεηαη είλαη ε ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη νη αξρέο ζα πξέπεη λα 

απέρνπλ απφ ηελ εθαξκνγή παξάινγσλ, έκκεζσλ πεξηνξηζκψλ ζην δηθαίσκα 

απηφ
1455

. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ έθξηλε ε απιή ζπκκεηνρή ζε 

κία εηξεληθή δηαδήισζε δελ επηηξέπεηαη λα ππνβιεζεί ζε πεξηνξηζκφ νχηε επνκέλσο 

κπνξεί λα δψζεη ιαβή ζε πεηζαξρηθή πνηλή, εθφζνλ ην ελδηαθεξφκελν άηνκν δελ 

ζπκκεηείρε νχηε δηέπξαμε θάπνηα θαηαθξηηέα πξάμε
1456

. 

Ζ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη πξνζηαηεχεη ηφζν ηηο νξγαλψζεηο φζν θαη ηα 

άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα ζπλεηαηξηζηνχλ. ε αληίζεζε κε ηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Κνηλνηηθφ 

Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ, νχηε ζηνλ 

Υάξηε ηεο Έλσζεο, νχηε ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

αλαθέξεηαη ην δηθαίσκα ηεο κε πξνζρψξεζεο ζε κία έλσζε. Με ηα ρξφληα, σζηφζν, 

ην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ έρεη δερηεί φηη ην άξζξν 11 ηεο χκβαζεο 

πξνζηαηεχεη απηφ ην «αξλεηηθφ» ην δηθαίσκα, ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ
1457

. Πην 

πξφζθαηα, ζηελ ππφζεζε Chassagnou a.o. v. France, ην Γηθαζηήξην παξαηήξεζε φηη 

έλα άηνκν δελ απνιακβάλεη ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, εάλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ειεπζεξία δξάζεο ή επηινγήο πνπ παξακέλεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

είλαη είηε αλχπαξθηε είηε κεησκέλε ψζηε λα κε έρεη πξαθηηθή αμία. Σν Γηθαζηήξην 

έθξηλε φηη απφ ην λφκν ελφο πξνζψπνπ λα πξνζρσξήζεη ζε κία έλσζε, πνπ είλαη 

ζεκειησδψο αληίζεηε κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, λα είλαη κέινο ηνπ, θαη ε ππνρξέσζε, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ έλσζε, λα κεηαθέξεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ 

πάλσ ζηε γε πνπ θαηέρεη, έηζη ψζηε ε ελ ιφγσ έλσζε κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ηνπο νπνίνπο απνδνθηκάδεη, βαίλεη πέξαλ απηνχ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα 

                                                 
1455

 Djavit An v. Turkey, Application No. 20652/92, 20 February 2003. 
1456

 Ezelin v. France, Application No. 11800/85, 26 April 1991. ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε ην Γηθαζηήξην 

έπξεπε λα αμηνινγήζεη ηελ απιή ζπκκεηνρή δηθεγφξνπ ζε δηαδήισζε, ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα 

δχν δηθαζηηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο είραλ θαηαδηθαζηεί νπαδνί ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

Γνπαδεινχπεο. Ο πξνζθεχγσλ δηθεγφξνο θαηαδηθάζηεθε ζε κηθξή πεηζαξρηθή πνηλή, δηφηη δελ ηήξεζε 

ηηο απνζηάζεηο πνπ έπξεπε απέλαληη ζηηο πξνζβιεηηθέο θαη πβξηζηηθέο εθθξάζεηο ησλ δηαδεισηψλ θαη 

αξλήζεθε λα δψζεη ζρεηηθή θαηάζεζε. 
1457

 EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of the Charter of 

Fundamental Rights, φ.π., ζει. 131. 
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λα εμαζθαιηζηεί φηη κία δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλάινγε πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ
1458

 

 

3.2.2.2.6. Γηθαίσκα ζηελ άζθεζε παξαδνζηαθώλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  

 

Ο πνιηηηζκφο εθδειψλεηαη κε πνιιέο κνξθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο γεο, εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ. Σν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αιηεία ή ην θπλήγη θαη ην 

δηθαίσκα λα δνπλ ζε πεξηνρέο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν. Ζ απφιαπζε ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ κπνξεί λα απαηηήζεη ζεηηθά λνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη κέηξα 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ησλ κεηνλνηηθψλ 

θνηλνηήησλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ
1459

.  

Ζ Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ 

Πιεζπζκψλ αλαγλσξίδεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε  γηα ζεβαζκφ θαη  πξνψζεζε ησλ 

έκθπησλ δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηηο πλεπκαηηθέο 

παξαδφζεηο, ηελ ηζηνξία θαη ηε θηινζνθία, θαη ηδηαίηεξα ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

αλαθνξηθά ζηε γε, ηα εδάθε θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαζψο θαη φηη νη 

απηφρζνλεο πιεζπζκνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηα 

πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηνπο ζπζηήκαηα ή ζεζκνχο, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

άζθεζε ησλ δηθψλ ηνπο κέζσλ δηαβίσζεο θαη αλάπηπμεο, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ειεχζεξα ζε φιεο ηηο παξαδνζηαθέο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
1460

. 

Παξάιιεια, ε χκβαζε 169 ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο πξνβιέπεη φηη ε 

ρεηξνηερλία, νη αγξνηηθέο θαη θνηλνηηθέο βηνκεραλίεο, ε νηθνλνκία ζπληήξεζεο 

(subsistence economy) θαη νη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ απηνρζφλσλ 

πιεζπζκψλ, φπσο ην θπλήγη, ην ςάξεκα, ε παγίδεπζε θαη ε ζπιινγή, πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο απηάξθεηαο θαη αλάπηπμεο. Οη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη, κε ηε 
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Minorities), 8 April 1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, παξ. 7. 
1460

 Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ Πιεζπζκψλ, Τηνζεηήζεθε 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ην Φήθηζκα 61/295 ηεο 13εο επηεκβξίνπ 2007, πξννίκην θαη άξζξν 20. 



 470 

ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ απηψλ φπνπ ελδείθλπηαη, λα δηαζθαιίδεη φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο εληζρχνληαη θαη πξνσζνχληαη
1461

. 

Σν δηθαίσκα ηεο δηαβίσζεο ζηα παξαδνζηαθά εδάθε θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ηνλ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δσήο ζε ζρέζε κε ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο είλαη έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα. Ζ εξκελεία ηεο παξαδνζηαθήο ή 

άιισο ηππηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ σο κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο θαη 

ηαπηφηεηαο ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ
1462

 ήηαλ θαζνξηζηηθή. 

Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη αζρνιεζεί κε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, ππφ ην άξζξν 27 ηνπ πκθψλνπ, αλαθνξηθά κε ηελ απφιαπζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή ρξήζε ηεο γεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο πεξηπηψζεηο απηνρζφλσλ πξνέιεπζεο Sami ζε 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο γεο γηα ηελ εθηξνθή ηαξάλδσλ θαη ηελ 

παξνρή αδείαο ηεο θπβέξλεζεο ζε εηαηξίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γε γηα ηελ πινηνκία, 

ηελ εμφξπμε ή ηε δαζνθνκία
1463

. Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ επηβεβαίσζε 

φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εθηξνθήο ηαξάλδσλ είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Sami θαη σο εθ ηνχηνπ εκπίπηεη ζην άξζξν 27 ηνπ πκθψλνπ γηα 

ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα. Ζ Δπηηξνπή ζέζπηζε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ γηα 

λα πξνζδηνξίζεη εάλ κία θξαηηθή παξέκβαζε ζπληζηά παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 27: ηα θξαηηθά κέηξα πνπ λα παξεκπνδίδνπλ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πξέπεη λα έρνπλ κία ινγηθή θαη αληηθεηκεληθή αηηηνιφγεζε θαη λα είλαη ζπκβαηά κε 

ηηο άιιεο δηαηάμεηο ηνπ πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα. 

Δπηπιένλ, ην θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε δηαβνχιεπζεο κε ηελ θνηλφηεηα θαη λα 

πεξηνξίδεη θαηά ην δπλαηφλ ηνλ αληίθηππν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη. Καηά ηελ 

Δπηηξνπή, θάζε πεξηνξηζκφο ζε έλα κέινο κίαο απηφρζνλεο θνηλφηεηαο γηα ηελ 

άζθεζε θαη ηελ απφιαπζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ, εηδηθά φηαλ ζρεηίδεηαη κε πξαθηηθέο 

δηαβίσζεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε γε θαη ην έδαθνο, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ινγηθή 
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θαη αληηθεηκεληθή αηηηνιφγεζε, θαη κάιηζηα ν πεξηνξηζκφο πξέπεη λα είλαη αλαγθαίνο 

γηα ηελ ζπλνιηθή επεκεξία ηεο ελ ιφγσ θνηλφηεηαο
1464

. 

ε δχν άιιεο ζεκαληηθέο ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο Sami, νη ππνζέζεηο 

Länsman θαηά ηεο Φηλιαλδίαο, ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε. Καη 

νη δχν ππνζέζεηο αθνξνχζαλ εθηξνθείο ηαξάλδσλ εζλνηηθήο θαηαγσγήο Sami, νη 

νπνίνη ηζρπξίζηεθαλ φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα απνιακβάλνπλ 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 27, δεδνκέλνπ φηη νη θξαηηθέο 

αξρέο επέηξεςαλ ηε ιεηηνπξγία ιαηνκείσλ πέηξαο, ηελ πινηνκία θαη ηελ  θαηαζθεπή 

δξφκσλ ζηελ γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηξνθή ηαξάλδσλ. ε ακθφηεξεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή ππνζηήξημε ε επίδξαζε κέηξσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ηαξάλδσλ δελ επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο ιαηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πινηνκία. Ζ Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

αληίθηππνο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο αξρέο ζηελ απφιαπζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη δελ ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα. Ζ Δπηηξνπή, σζηφζν, εμέθξαζε 

ηε γεληθή αλεζπρία ηεο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο αξρέο ζε 

ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη πξνεηδνπνίεζε ηε Φηλιαλδία φηη νη κειινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπληζηνχλ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 27, εθφζνλ είραλ 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εθηξνθή ηαξάλδσλ θαη ηελ απφιαπζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ ησλ Sami
1465

. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή ρξεζηκνπνηεί ην 

θξηηήξην ηεο επίπησζεο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη έρεη επηθξηζεί θπξίσο 

αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε κίαο πνζνηηθήο ζχγθξηζεο κεηαμχ ηεο έθηαζεο ηεο 

πεξηνρήο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηα επίκαρα έξγα θαη ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Sami γηα ηελ εθηξνθή ηαξάλδσλ. Αλεπαξθήο πξνζνρή 

δφζεθε ζην επηρείξεκα ησλ ελαγφλησλ πνπ αλέδεημε γηα κηα πνηνηηθή πηπρή, δειαδή 

ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ γηα 

ην κέιινλ ηνπο. ηελ ππφζεζε Anni Äärelä and Jouni Näkkäläjärvi v. Finland, 

δφζεθε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 
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πξνζθεχγνληεο ππνζηήξημαλ φηη ε ελ ιφγσ γε ήηαλ ε θαιχηεξε δηαζέζηκε γηα βνζθή 

ην ρεηκψλα. Ζ Δπηηξνπή ηζρπξίζηεθε φηη δελ δηέζεηε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη απφ 

ηα δχν κέξε, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη αλεμάξηεηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο γηα ην 

άξζξν 27. Ζ Δπηηξνπή ζπλεπψο δελ κπφξεζε λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θαηαγξαθή ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 27
1466

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε Δπηηξνπή απνδέρζεθε φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ 

πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Χο εθ ηνχηνπ, κία ηέηνηα δέζκεπζε, 

απφ θνηλνχ κε άιινπο, απνηειεί κέξνο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ. 

Γειαδή, ε Δπηηξνπή αλαγλψξηζε φηη νη παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, θαη ε παξεκβνιή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη επηδήκηα γηα ηελ πνιηηηζκηθή αθεξαηφηεηα θαη 

επηβίσζή ηνπο
1467

. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ έρεη πηνζεηήζεη κία δπλακηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηαο θαη ππνζηήξημε φηη ην άξζξν 27 ηνπ πκθψλνπ γηα ηα 

Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα δελ πξνζηαηεχεη κφλν ηηο παξαδνζηαθέο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή κέζα βηνπνξηζκνχ κηαο θνηλφηεηαο. Σν γεγνλφο φηη, 

γηα παξάδεηγκα, νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εθηξνθή ηαξάλδσλ, ή φηη ηα νηθνλνκηθά κέζα 

είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη ηελ ηερλνινγία δελ ζπλεπάγεηαη 

φηη ην άξζξν 27 δελ έρεη εθαξκνγή. Χζηφζν, νη πεξηπηψζεηο δείρλνπλ φηη ηα θξάηε 

δηαζέηνπλ έλα ζεκαληηθφ πεξηζψξην εθηίκεζεο γηα λα εθαξκφζνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

απφιαπζεο ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηα κέιε ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ. Μφλν ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε γλψκε ηεο θνηλφηεηαο δελ δεηήζεθε θαζφινπ θαη ηα κέηξα πνπ 

ειήθζεζαλ είραλ ζαθή αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηαο, ε 

Δπηηξνπή είρε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο 

απηήο
1468
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ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο δεκφζηαο ηάμεο δελ εληνπίδεηαη θάπνηα ππφζεζε 

«νξφζεκν» αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφρζνλεο πιεζπζκνχο. Χζηφζν, ην 

ελ ιφγσ δήηεκα δελ μέθπγε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε G and E v. Norway, δχν 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο Sami πξνζέθπγαλ γηα ππνηηζέκελε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 

ιφγσ πξνηεηλφκελνπ πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ πνπ ζα πιεκκχξηδε κέξνο ησλ 

παξαδνζηαθψλ βνζθνηφπσλ γηα ηνπο ηαξάλδνπο ηνπο. Ζ Δπηηξνπή δέρζεθε φηη νη  ελ 

ιφγσ παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κέξνο ηεο 

ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8. Ακθηζβήηεζε, 

σζηφζν, εάλ ε έθηαζε γεο πνπ ζα πιεκκπξηζζεί ήηαλ αξθεηή γηα λα απνηειέζεη 

παξαβίαζε θαη δηαπίζησζε φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην ζρέδην δηθαηνινγείηαη σο 

αλαγθαίν γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο ρψξαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνζθπγή θξίζεθε 

απαξάδεθηε
1469

. ηελ ππφζεζε Johtti Sapmelaccat Ry and others v. Finland, κέιε 

ησλ Sami ηεο Φηλιαλδίαο θαηήγγεηιαλ φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ πεξί Αιηείαο 

1997, πνπ εμαξηνχζε ηελ άζθεζε ηεο αιηείαο απφ ηελ θαηνρή γεο, παξαβίαζε ην 

δηθαίσκά ηνπο ζηελ εηξεληθή απφιαπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαζψο ηα δηθαηψκαηα 

ηδηνθηεζίαο ησλ Sami πνπ δελ ήηαλ γαηνθηήκνλεο δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ν λφκνο γηα ηελ αιηεία επέθηεηλε ηα αιηεπηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο ηνπο σο απηφρζνλεο ή κε, 

απνδπλακψλνληαο ηε λνκηθή ζέζε ησλ αθηεκφλσλ Sami κε απνηέιεζκα ηα αιηεπηηθά 

δηθαηψκαηά ηνπο λα κελ απνιακβάλνπλ πιένλ ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο. Δπίζεο, ε 

επηβνιή ηειψλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αιηείαο ζηελ πεξηνρή είρε αιιάμεη απφ ην λα 

ρνξεγείηαη κε βάζε ηα λνηθνθπξηά ζε πξνζσπηθή βάζε, απμάλνληαο ηα έμνδα ησλ 

ελαγφλησλ. πλεπψο, θαηά ηνπο πξνζθεχγνληεο, ην δηθαίσκά ηνπο γηα ζεβαζκφ ηεο 

ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπο είρε παξαβηαζηεί. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, απνδέρζεθε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε αιηεία απνηειεί κία 

νηθνλνκηθή πξαθηηθή, κέξνο ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 8, αιιά δελ δηαπίζησζε παξαβίαζή ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Δπηπιένλ, ζεψξεζε φηη έλαο απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο, κία κε-θπβεξλεηηθή 
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νξγάλσζε, δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζχκα παξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 8, ζπλεπψο δελ είρε locus standi ζην Γηθαζηήξην
1470

. 

Σν άξζξν 13 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνβιέπεη φηη «Καηά ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο αιηείαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ δηαζηήκαηνο, ε Έλσζε θαη ηα θξάηε 

κέιε ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηνπο ηηο απαηηήζεηο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ σο 

επαίζζεησλ φλησλ ηεξψληαο ηαπηνρξφλσο ηηο λνκνζεηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαη 

ηα έζηκα ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηα ζξεζθεπηηθά ηππηθά, ηηο πνιηηηζηηθέο 

παξαδφζεηο θαη ηελ θαηά ηφπνπο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη, ε ελ ιφγσ δηάηαμε απνηειεί κία «δηθιίδα» αζθαιείαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη πνιηηηζκηθά ζπλδεδεκέλεο κε 

ηελ ηαπηφηεηα απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ, φπσο είλαη ε γεσξγία, ε αιηεία θαη ην θπλήγη, 

ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Πξσηφθνιιν Νν 3 ηεο πλζήθεο 

Πξνζρψξεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηε πλζήθε ηεο Ρψκεο αλαθέξεηαη ζηε 

δηαηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ νπνίσλ απνιαχνπλ νη ππήθννη ησλ Channel Islands 

θαη ηνπ Isle of Man. Έηζη, επηηξέπεηαη ην εκπφξην γηα ηα πξντφληα ησλ Manx ρσξίο 

δαζκνχο γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ην ειεχζεξν εκπφξην κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην
1471

.  

ην πξσηφθνιιν Νν 2 ηεο Πξάμεο Πξνζρψξεζεο ηεο Απζηξίαο, ηεο νπεδίαο 

θαη ηεο Φηλιαλδίαο, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο, ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε φζνπο δελ είλαη 

πνιίηεο ηεο πεξηθέξεηαο Åland ή δελ έρνπλ ιάβεη ηελ άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ησλ Åland Islands. Οκνίσο, ην Πξσηφθνιιν Νν 3, αλαγλσξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηηο δεζκεχζεηο ηεο Φηιαλδίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο ζε ζρέζε κε ην ιαφ 

ησλ Sami ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη ην δηεζλέο δίθαην. Σν πξσηφθνιιν αλαθέξεη φηη 

ε νπεδία, ε Φηιαλδία θαη ε Ννξβεγία είλαη πξνζεισκέλεο ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν δσήο 

ησλ Sami θαη ηελ εμάξηεζε ησλ ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ Sami απφ 

πξσηνγελείο πεγέο εηζνδήκαηνο, φπσο ε εθηξνθή ηαξάλδσλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ δνπλ 

παξαδνζηαθά θαη πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο απνθιεηζηηθψλ 
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δηθαησκάησλ γηα ηελ εθηξνθή ηαξάλδσλ ζηηο παξαδνζηαθέο πεξηνρέο ησλ Sami ζηα 

πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν απηφρζνλα πιεζπζκφ
1472

. 

Σα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ παξάζρεη ζηα 

πξφζσπα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Sami επθαηξίεο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη λα 

εληζρπζνχλ νη επηρεηξήζεηο ησλ Sami ε θαη σο εθ ηνχηνπ λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο. Ζ πξφθιεζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

ελίζρπζε θαη δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ ησλ Sami, ελψ 

ηαπηνρξφλσο λα δεκηνπξγεζνχλ νη  πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ, δσηηθήο 

ζεκαζίαο επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ θνπιηνχξα ηνπο. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο 

είλαη έλαο δηαθνξνπνηεκέλνο θαη αλεπηπγκέλνο εκπνξηθφο ηνκέαο πνπ βαζίδεηαη 

ζηνπο ζηελνχο δεζκνχο αλάκεζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

παξάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο παξαδνζηαθήο γλψζεο ησλ, Sami θαζψο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο ζηηο ζπλζήθεο ησλ 

Sami
1473

. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ηεο κε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, επηρεηξεί ηε δεκηνπξγία 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε απηφρζνλεο πιεζπζκνχο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

εμάιεηςεο ηεο θηψρεηαο, ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο εδξαίσζεο ηνπ ζεβαζκνχ 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ ελ ιφγσ ζηήξημε επηβεβαηψζεθε κε Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ 

Αλάπηπμεο ην Ννέκβξην ηνπ 1998, πνπ θαιεί ηελ Δπηηξνπή, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε 

κέιε θαη ζε ζπλεξγαζία κε απηφρζνλεο πιεζπζκνχο, λα αλαπηχμεη ηξφπνπο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο πνπ ζθηαγξαθείηαη ζην έγγξαθν εξγαζίαο
1474

. Σν 

ςήθηζκα αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί ζηελ 

«αλάπηπμε κε δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο» (self-development) γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αλάπηπμήο ηνπο, θαζψο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ηαπηνηήησλ ηνπο. Σν πιαίζην ζπλεξγαζίαο αθνινπζεί ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 1. 

ελζσκάησζε ηνπ ζέκαηνο ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο, ηα 
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πξνγξάκκαηα θαη ηα έξγα ηεο Έλσζεο, 2. δηαβνχιεπζε κε ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο 

ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη 3. ζπλεηζθνξά 

βνήζεηαο ζηνπο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο ηνκείο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, επηηεχρζεθε 

ελζσκάησζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο ζε έλα θάζκα 

θαλνληζκψλ, δηαδηθαζηηθψλ εγγξάθσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. Δηδηθφηεξα, 

κέηξα ππέξ ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ πεξηιακβάλνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 

θαλνληζκφ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζηνλ 

θαλνληζκφ γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ζηνλ 

θαλνληζκφ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ
1475

.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε δηακάρε κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ησλ Καλαδψλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ Inuit αλαθνξηθά κε ην εκπφξην πξντφλησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θπλήγη θψθηαο. πγθεθξηκέλα, ε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο 

πξνζηαηεχεη ηα ζεκειηψδε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα ησλ θνηλνηήησλ 

ησλ Inuit πνπ θπλεγνχλ θψθηεο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξέπεη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ 

θψθηαο κφλνλ εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξντφληα πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ζήξα 

πνπ αζθείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ απηφρζνλεο θνηλφηεηεο γηα ην ζθνπφ ηεο επηβίσζήο 

ηνπο.  ην πιαίζην απηφ, απαγνξεχεη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ θψθηαο πνπ πξννξίδνληαη λα δηαηεζνχλ ζηελ 

αγνξά, αιιά επηηξέπεη ηελ είζνδν, ηελ απνζήθεπζε, ηελ επεμεξγαζία ή ηελ παξαγσγή 

ησλ πξντφλησλ θψθηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή 

θαη δελ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπίζεο, επηηξέπεη 

ηελ εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, ζε πεξηπηψζεηο πεξηζηαζηαθνχ ραξαθηήξα θαη 

αθνξά απνθιεηζηηθά αγαζά γηα πξνζσπηθή ρξήζε θαη φρη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 

θαη, φηαλ πξνθχπηνπλ απφ παξαπξντφληα ζήξαο, ε νπνία ξπζκίδεηαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία θαη δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ 

πφξσλ
1476

. 
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ηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 2010, νη Inuit Tapiriit Kanatami, κία έλσζε πνπ 

εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ησλ Καλαδψλ Inuit, θαη έλαο αξηζκφο απφ 

θαηαζθεπαζηέο θαη έκπνξνπο πξντφλησλ θψθηαο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ, άζθεζαλ ε 

πξνζθπγή δεηψληαο ηελ αθχξσζε ηνπ πξνζβαιιφκελνπ Καλνληζκνχ επηζεκαίλνληαο 

φηη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ βαζηθνχ θαλνληζκνχ είλαη ε πξνζηαζία ηεο θαιήο δηαβίσζεο 

ησλ δψσλ θαη φηη έλαο ηέηνηνο ζηφρνο δελ εκπίπηεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ πξνζθπγή σο 

απαξάδεθηε θαζψο έθξηλε φηη ν ζηφρνο ηνπ βαζηθνχ Καλνληζκνχ, πνπ είλαη ε 

βειηίσζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πξνζηαζία ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθά 

κε δξάζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηα θξάηε κέιε θαη απαηηεί δξάζε ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, επηζήκαλε φηη ν λνκνζέηεο θξφληηζε λα δηαζθαιίζεη 

φηη ηα ζεκειηψδε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα ησλ θνηλνηήησλ Inuit, νη 

νπνίεο επηδίδνληαη ζηε ζήξα θψθηαο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο δελ επεξεάζηεθαλ 

αξλεηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, νη Καλνληζκνί πξνβιέπνπλ εμαηξέζεηο απφ ηελ 

απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ θψθηαο, φηαλ ηα πξντφληα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην θπλήγη ηεο θψθηαο απφ θνηλφηεηεο Inuit θαη άιιεο θνηλφηεηεο 

απηνρζφλσλ
1477

. Ζ κεηαγελέζηεξε αίηεζε αλαηξέζεσο δελ άιιαμε ην απνηέιεζκα
1478

. 

Σν θαηά πφζνλ ε Δπξσπατθή Έλσζε, επηηπγράλεη κία δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο θψθηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ λα αζθνχλ ηηο 

παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο παξακέλεη έλα αξθεηά ακθηιεγφκελν 

δήηεκα
1479

. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα, γίλεηαη εκθαλέο πσο ζηνλ Δπξσπατθφ 

ρψξν αληηκεησπίδνληαη δπζθνιίεο ζην λα πξνζηαηεπζεί ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ 

κειψλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ αλαθνξηθά κε παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ βηβιηνγξαθία δηαθξίλεη αξθεηνχο ιφγνπο γηα απηήλ ηελ αδπλακία, 

κε θπξηφηεξε ηελ λνκηθν-πνιηηηθή «παξάδνζε» πνπ θπξηαξρεί ζηνλ επξσπατθφ ρψξν 

                                                                                                                                            
(ΔΚ) 1007/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί εκπνξίνπ πξντφλησλ θψθηαο 

Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ, ΔΔ L 216 ηεο 17.8.2010, ζει. 1- 10 
1477

 T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami and Others v Parliament and Council, πιινγή 2010, ζει. II-75. 
1478

 ΓΔΔ, C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami and Others v Parliament and Council, πιινγή 2013, 

ζει. I-625. 
1479

 Βι. ζρεηηθά Elfving S. K., The European Union‘s animal welfare policy and indigenous peoples‘ 

rights: the case of Inuit and seal hunting in Arctic Canada and Greenland, PhD Thesis, University of 

Surrey School of Law Faculty of Business, Economics and Law, 2014, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.inuitknowledge.ca/sites/naasautit/files/attachments/Elfving%20S_PhD%20thesis_%20FIN

AL.pdf 



 478 

ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, 

ελψ ε πξνζηαζία ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ θπξηαξρεί ζηηο ρψξεο Αγγιν-

ακεξηθαληθήο λνκηθήο παξάδνζεο θαη ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Δπηπιένλ, 

ε εμέιημε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ δηθαησκάησλ ησλ απηφρζσλ πιεζπζκψλ απνδίδεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπιινγηθή δηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, θαζψο 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ ηζηνξηθή θαη παξαδνζηαθή «θνηλή» ρξήζε γεο, ζε αληίζεζε 

κε ηελ εμέιημε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ πνπ απνδίδεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αηνκηθή δηάζηαζή ηνπο
1480

. 

 

                                                 
1480

 Koivurova T., Jurisprudence of the European Court of Human Rights Regarding Indigenous 

Peoples: Retrospect and Prospects, International Journal on Minority and Group Rights, 18, 2011, ζζ. 

1–37, ζει. 29-30, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.arcticcentre.org/loader.aspx?id=a9d1b5b3-

d94b-4a94-85b5-0118a54129e0 
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Κεθάιαην 4: Η ζπιινγηθή έθθαλζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηθαησκάησλ 

 

Έλα απφ ηα πην ζεκειηψδε δεηήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ βξίζθεη εθαξκνγή ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη κίαο πνηθηιίαο θνηλσληθψλ 

νκάδσλ κε ηηο νπνίεο ην άηνκν αιιειεπηδξά. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη 

νπζηαζηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ θαζψο βαζηθφο ζηφρνο ηνπο είλαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην άηνκν ελάληηα ζηελ θαηαπίεζε ηεο νκάδαο ή ηεο θνηλσλίαο ζην 

ζχλνιφ ηεο. πλεπψο, γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν αηψλεο, ην επξσπατθφ δίθαην θαη 

θηινζνθία αζρνινχληαη κε ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηηο νκάδεο, είηε 

φπσο ε νηθνγέλεηα, ε εθθιεζία, ε ηάμε, ή ην θξάηνο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ εγθξίζεθε απφ ηα 

Ζλσκέλα Έζλε ην 1948 αλαγλψξηζε ηελ ςπρνινγηθή ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο δσήο, 

παξαπέκπνληαο αφξηζηα ζηα θαζήθνληα ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα εληφο 

ηεο νπνίαο είλαη κφλν δπλαηή ε ειεχζεξε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, δελ δηέθξηλε κεηαμχ ησλ φξσλ «θνηλφηεηα» θαη «θξάηνο», θαη 

δελ πξνέβιεςε ηελ πξνζηαζία ησλ νκάδσλ, εθηφο απφ ην ίδην ην θξάηνο. Χζηφζν, ε 

δεδνκέλε ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη κε ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο αλαβάζκηζε ην «ην δηθαίσκα 

ηνπ αλήθεηλ» ζε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πινπνίεζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ηνπ, πνπ απαηηεί πξνζεθηηθή εμηζνξξφπεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αηφκνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εληνπίδνληαη ζην 

πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ νκάδσλ
1481

.  

πλεπψο, ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα ζηηο δηεζλείο πξάμεηο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα σο επί ην πιείζηνλ νξίδνληαη σο αηνκηθά δηθαηψκαηα. Χζηφζν, αλ θαη 

λνκηθά, κφλν ηα άηνκα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά, είλαη 

πξνθαλέο φηη ε απφιαπζή ηνπο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε άιια άηνκα θαη κε ηηο 

πνιηηηζκηθέο ηνπο θνηλφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ πνιηηηζκηθή δσή, ή ηεο ρξήζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ άηνκα κφλν σο κέιε κίαο πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο. Άιια 

                                                 
1481

 Türk D., Introduction: Group Rights and Human Rights, εηο Feyter K., Pavlakos G. (eds.), The 

Tension Between Group Rights and Human Rights, A Multidisciplinary Approach, Hart Publishing, 

Oxford and Portland Oregon 2008, ζζ. 1- 7, ζει. 2. 
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πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο, ηεο 

έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ελέρνπλ επίζεο κία ζπιινγηθή δηάζηαζε
1482

.  

ηε λνκηθή ζεσξία, ε ζπιινγηθή έθθαλζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ 

δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 1. ε ζπιινγηθή δηάζηαζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, 

δειαδή ε πξνζηαζία ησλ αηφκσλ σο κειψλ κίαο πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο, θαη 2. ηα 

νκαδηθά δηθαηψκαηα (group rights), δειαδή ε πξνζηαζία ησλ ζπιινγηθνηήησλ, σο 

νκάδεο
1483

. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ηα δηαθξίλεη 

απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία δηθαησκάησλ, είλαη πσο δηθαηνχρνη ηνπο είλαη νη νκάδεο θαη 

φρη ηα κέιε ηνπο μερσξηζηά. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε κεγάιε ζχγρπζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο σο πξνο απηή ηε δηάθξηζε. Πνιινί ζπγγξαθείο δελ δίλνπλ κεγάιε 

πξνζνρή ζηελ δηάθξηζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ νκάδα θαη ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηα κέιε νξηζκέλσλ νκάδσλ. Χο απνηέιεζκα 

ην ζέκα ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, ζπρλά ζεξαπεχεηαη κε δηαθνξεηηθή νξνινγία, 

πην ζπρλά κε ηνλ φξν «ζπιινγηθά δηθαηψκαηα» (collective rights). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν «ζπιινγηθά δηθαηψκαηα», θαζψο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

ζαθήλεηάο ηνπ. Πνιινί, εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο φξνπο «ζπιινγηθά 

δηθαηψκαηα» θαη «νκαδηθά δηθαηψκαηα» κε ηαπηφζεκν λφεκα, ελψ κεξηθέο θνξέο ε 

ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπιινγηθά δηθαηψκαηα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα αηνκηθά 

δηθαηψκαηα πνπ αζθνχληαη απφ θνηλνχ
1484

. 

 

4.1. Οη ζπιινγηθέο δηαζηάζεηο ησλ πνιηηηζκηθώλ δηθαησκάησλ 

 

 Οη ζπιινγηθέο φςεηο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο αλαγλσξίδνληαη ζε αξθεηέο δηεζλήο θαη πεξηθεξεηαθέο 

πξάμεηο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην άξζξν 27 ηνπ Γηεζλνχο 

πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

πξνβιέπεη φηη ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο κπνξνχλ ηφζν ζε αηνκηθφ 

επίπεδν φζν θαη απφ θνηλνχ καδί ηελ νκάδα ηνπο λα έρνπλ ηε δηθή ηνπο πνιηηηζηηθή 

                                                 
1482

 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, φ.π., ζει. 21. 
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Publishing, Oxford and Portland Oregon 2008, ζζ. 245- 269, ζει. 246. 
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 Bisaz C., The Concept of Group Rights in International Law: Groups as Contested Right-Holders, 

Subjects and Legal Persons, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2012, ζει. 7-11. 
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δσή, vα εθδειψλνπλ θαη vα αζθνχλ ηε δηθή ηνπο ζξεζθεία ή vα ρξεζηκoπoηoχv ηε 

δηθή ηνπο γιψζζα. Σν άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πηζηνπνηεί φηη, ηα πξφζσπα πνπ 

αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο κπνξνχλ αηνκηθά θαζψο θαη απφ θνηλνχ κε άιινπο, 

λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξρέο πνπ 

δηαηππψλνληαη απφ ηελ χκβαζε-Πιαίζην. Ο επξσπαίνο λνκνζέηεο δηεπθξηλίδεη ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο χκβαζεο-Πιαίζην πσο αλαγλσξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο απφ 

θνηλνχ άζθεζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, ε νπνία είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ έλλνηα ησλ ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ. Ο φξνο «απφ θνηλνχ κε 

άιινπο» πξέπεη λα λνείηαη κε ηελ επξχηεξε δπλαηή έλλνηα θαη πεξηιακβάλεη ηα άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα κεηνλφηεηα, ζε άιιε κεηνλφηεηα θαη ηελ πιεηνςεθία
1485

. 

 Ζ ππφζεζε Lubicon Lake Band v. Canada, ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, απνηειεί νξφζεκν αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ «νκαδηθψλ 

δηθαησκάησλ» θαη «αηνκηθψλ δηθαησκάησλ κε ζπιινγηθή δηάζηαζε». ηελ ελ ιφγσ 

ππφζεζε, ν αξρεγφο κίαο θνηλφηεηαο απηνρζφλσλ, ηζρπξίζηεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Γηεζλνχο 

πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα. Ο ίδηνο ππνζηήξημε φηη αλ θαη ε 

θαλαδηθή θπβέξλεζε έρεη αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκα ηεο θνηλφηεηαο λα ζπλερίζεη ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο ηεο, ε θπβέξλεζε επέηξεςε ηελ απαιινηξίσζε ηεο γεο 

πξνο φθεινο ηδησηηθψλ εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο βάζεο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ δηαπίζησζε φηη δελ κπνξνχζε λα αζρνιεζεί κε ην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο, εθφζνλ ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ νξίδεη 

φηη κφλν ηα άηνκα πνπ έρνπλ πέζεη ζχκαηα ησλ παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθπγέο, ζπλεπψο νη θνηλφηεηεο δελ έρνπλ ελεξγεηηθή 

λνκηκνπνίεζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο. Χζηφζν, ε Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ δηαπίζησζε φηη πνιιέο απφ ηηο αμηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα εγείξνπλ δεηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 θαη ηελ απφιαπζε 

ηνπ πνιηηηζκνχ, «ζην κέηξν πνπ ν πξνζθεχγνληαο θαη άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

επιήγεζαλ απφ ηα πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο». Ζ Δπηηξνπή κε έλα ζχληνκν ζθεπηηθφ 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηζηνξηθέο αδηθίεο, θαη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο 

                                                 
1485

 Council of Europe, Explanatory Report, Framework Convention for the Protection of National 

Minorities, Strasbourg, 1.II.1995, (ETS No. 157). 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm
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απεηινχλ ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηαο, θαη ζπληζηνχλ 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 27
1486

. 

  

4.1.1. πιινγηθή όςε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ ζπλεηεξίδεζζαη 

 

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε 

βαζηθφηεξε ζπιινγηθή δηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή 

εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ άξζξνπ 11 ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηε ζπιινγηθή δσή θαηά 

αδηθαηνιφγεηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο
1487

. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ δηαθήξπμε φηη ε κέζσ ίδξπζεο ζσκαηείνπ επηδίσμε ζθνπψλ φπσο ε 

δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ελφο κεηνλνηηθνχ πνιηηηζκνχ πξνζηαηεχεηαη θαη‘ αξρήλ απφ 

ην άξζξν 11 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

Έηζη, ζηελ ππφζεζε Gorzelik and others v. Poland, ην Γηθαζηήξην 

αληηκεηψπηζε πξνζθπγή θαηά ηεο άξλεζεο ησλ πνισληθψλ δηθαζηεξίσλ ζσκαηείν κε 

ηελ επσλπκία «Έλσζε πξνζψπσλ εζληθφηεηαο ηιεζίαο». Έθξηλε φηη ππήξμε 

επέκβαζε ζην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, πνπ φκσο απνζθνπνχζε ζην ζεκηηφ 

ζθνπφ ηεο δηαθχιαμεο ηεο ηάμεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ, πνπ πξνέβιεπε ν 

πνισληθφο λφκνο. Χο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επέκβαζεο ην Γηθαζηήξην έθξηλε 

φηη λαη κελ ν πινπξαιηζκφο θαη ε αλνρή είλαη ραξαθηεξηζηηθά θάζε δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο θαη ε ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο 

κεηνλφηεηεο, πιελ φκσο απηή δελ είλαη απεξηφξηζηε θαη δελ κπνξεί κε ηε ζχζηαζε 

ελφο ζσκαηείνπ λα ηίζεληαη ζε θίλδπλν νη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο ή ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ειεπζεξίεο ησλ άιισλ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ ζα κπνξνχζε λα 

θηλεηνπνηήζεη εθινγηθέο επηδηψμεηο αζπκβίβαζηεο κε ηνπο ζεζκνχο ηεο Πνισλίαο. 

πγθεθξηκέλα, ν νξγαληζκφο, ηφζν ιφγσ ηνπ νλφκαηφο ηνπ, φζν θαη ιφγσ ησλ 

ζθνπψλ πνπ παξαηίζεληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ, επηδίσθε λα παξαθάκςεη ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ ή άιισλ πξάμεσλ πνπ πξνζδίδνπλ ζπγθεθξηκέλα 

δηθαηψκαηα ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο, δηεθδηθψληαο ηελ αλαγλψξηζε ησλ Silesians
1488

 

                                                 
1486

 Lubicon Lake Band v. Canada, Communication No. 167/1984 (26 March 1990), U.N. Doc. Supp. 

No. 40 (A/45/40) at 1 (1990). 
1487

 Hasan and Chaush v Bulgaria, Application no. 30985/96, 26 October 2000. 
1488

 Ζ ηιεζία (Śląsk) είλαη κία ηζηνξηθή πεξηνρή πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο 

Πνισλίαο. Ήηαλ αξρηθά επαξρία ηεο Πνισλίαο πνπ πέξαζε ζηελ θαηνρή ηνπ ηέκκαηνο ηεο Βνεκίαο 

ην 1335. Σν 1526 πέξαζε ζηνλ Οίθν ησλ Αςβνχξγσλ θαη κε ηε πλζήθε Σνπ Βεξνιίλνπ ζηελ 

Πξσζζία ην 1742. Μεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, ε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ ηνπ 1919, 

πξνέβιεςε γηα έλα δεκνςήθηζκα ην νπνίν ζα θαζφξηδε εάλ ε Άλσ ηιεζία ζα παξέκελε Γεξκαληθή ή 
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σο εζληθήο κεηνλφηεηαο. Ζ άξλεζε επνκέλσο ηεο αλαγλψξηζήο ηνπ ήηαλ αλαγθαία ζε 

κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία
1489

. 

ηελ ππφζεζε Refah Partisi and others v. Turkey, ην Γηθαζηήξην 

αληηκεηψπηζε πξνζθπγή θαηά απφθαζεο ηνπ ηνπξθηθνχ ζπληαγκαηηθνχ δηθαζηεξίνπ 

πνπ είρε πξνβεί ζηε δηάιπζε ηνπ ηζιακηθνχ θφκκαηνο ηνπ Δξκπαθάλ, επεηδή απηφ 

ήηαλ αληίζεην κε ηνλ θνζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο θαη ππνζηήξημε ηζιακηθέο 

δνμαζίεο θαη αξρέο φπσο ην ηζαληφξ, ε Σδηράλη θηι. Σν Γηθαζηήξην δέρηεθε φηη ε 

ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη δελ επηηξέπεηαη λα ππνλνκεχνπλ 

ηηο βαζηθέο δεκνθξαηηθέο δνκέο ηνπ θξάηνπο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, δελ είλαη αλεθηή 

ε επηδίσμε απφ θηλήκαηα ή θφκκαηα κε νινθιεξσηηθέο ηάζεο ε θαηάιπζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο. Δπνκέλσο, ε πξνιεπηηθή δηάιπζε ελφο θφκκαηνο κπνξεί 

λα απνηειεί «επηηαθηηθή θνηλσληθή αλάγθε» αλ ππάξρνπλ ήδε ελδείμεηο γηα 

επηθείκελν θίλδπλν ηεο ζπληαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο
1490

. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ππφζεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ United 

Macedonian Organisation Ilinden and others v. Bulgaria. πγθεθξηκέλα, ν United 

Macedonian Organisation Ilinden (UMO Ilinden) ηδξχζεθε ζηηο 14 Απξηιίνπ 1990. Οη 

ζηφρνη ηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ην πξφγξακκά ηνπ, ήηαλ λα «ελψζεη 

φινπο ηνπο Μαθεδφλεο ηεο Βνπιγαξίαο ζε πεξηθεξεηαθή θαη πνιηηηζηηθή βάζε» θαη 

λα επηηεπρζεί «ε αλαγλψξηζε ηεο καθεδνληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Βνπιγαξία». Σελ ίδηα 

ρξνληά είρε δεηήζεη ηελ θαηαρψξεζή ηνπ ε νπνία δελ έγηλε δεθηή απφ ηα αξκφδηα 

δηθαζηήξηα, ην νπνία δηαπίζησζαλ φηη νη ζηφρνη ηνπ ζσκαηείνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο 

ελφηεηαο ηνπ έζλνπο, ππνζηεξίδνπλ ην εζληθφ θαη ην εζλνηηθφ κίζνο, θαη φηη ήηαλ 

επηθίλδπλν γηα ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Βνπιγαξίαο, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

«πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο Μαθεδνλίαο» θαη ηελ «ελσκέλε, αλεμάξηεηε Μαθεδνληθή 

                                                                                                                                            
ζα ελσλφηαλ κε ηελ Πνισλία. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ην 1921, ήηαλ επλνηθά γηα ηελ 

Γεξκαλία εθηφο απφ ην αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηεο Άλσ ηιεζίαο. Μεηά απφ έλνπιε εμέγεξζε ησλ 

Πνισλψλ ην 1922, ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ ζπκθψλεζε δηακεξηζκφ ηνπ εδάθνπο. Έηζη, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο βηνκεραληθήο δψλεο, πέξαζε ζηελ Πνισλία. ηνλ απφερν ηνπ πκθψλνπ ηνπ Μνλάρνπ ηνπ 

1938, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Σζερηθήο ηιεζίαο δηαηξέζεθε κεηαμχ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Πνισλίαο. Μεηά ηε Γεξκαληθή θαηάθηεζε ηεο Πνισλίαο ην 1939, ην ζχλνιν ηεο ηιεζίαο 

πξνζαξηήζεθε απφ ηε Γεξκαλία. Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν απνθαηαζηάζεθε ην 

θαζεζηψο πξηλ ην 1938 γηα ηα ζχλνξα κεηαμχ Πνισλίαο θαη Σζερνζινβαθίαο. Σν δπηηθφ φξην ηεο 

Πσινλίαο σζηφζν, έθηαζε κέρξη ηνπο πνηακνχο Oder θαη Lusatian Neisse. Έηζη, νιφθεξε ε πξψλε 

Γεξκαληθή  ηιεζία, δπηηθά ηνπ πνηακνχ Lusatian Neisse, ελζσκαηψζεθε ζηελ Πνισλία ελψ κφλν έλα 

κηθξφ ηκήκα ηεο Κάησ ηιεζίαο, δπηηθά ηνπ πνηακνχ Neisse, παξέκεηλε ζηελ πξψελ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία, ζηε Υψξα ηεο αμνλίαο. 
1489

 Gorzelik and others v. Poland, Application no. 44158/98, 17 February 2004. 
1490

 Refah Partisi and others v. Turkey Application nos. 41344/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98, 

13 February 2003. 
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Πνιηηεία»
1491

. Μία αθφκα πξνζπάζεηα θαηαρψξεζεο ηνπ ζσκαηείνπ δελ έγηλε δεθηή 

ην 1998-1999
1492

. 

ηε ζπλέρεηα, ην Umo Ilinden-Pirin, ηδξχζεθε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1998, κε 

κεξηθνχο απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ λα απνηεινχζαλ κέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ νξγαληζκνχ. 

Παξφιν πνπ ην θφκκα ηδξχζεθε ην 1998, ηειηθά εγγξάθεθε ζην Γεκνηηθφ 

Γηθαζηήξην ηεο φθηαο ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1999, αθνχ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηεο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Μεηά απφ κφιηο έλα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, εμήληα έλα κέιε ηνπ βνπιγαξηθνχ θνηλνβνπιίνπ δήηεζαλ απφ ην 

πληαγκαηηθφ δηθαζηήξην ηεο Βνπιγαξίαο λα θεξχμεη ην Umo Ilinden-Pirin 

αληηζπληαγκαηηθφ. χκθσλα κε ηα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ πνπ δήηεζαλ λα θεξχμεη 

ην θφκκα αληηζπληαγκαηηθφ, ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ θφκκαηνο ήηαλ έλα αλεμάξηεην 

καθεδνληθφ θξάηνο, δηακνξθσκέλν κέζα απφ ηελ απφζρηζε ηεο «Μαθεδνλίαο ηνπ 

Πίξηλ» απφ ηε Βνπιγαξία. Σν θφκκα, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πληαγκαηηθνχ δηθαζηεξίνπ ηεο Βνπιγαξίαο, είρε δεηήζεη ηελ πιήξε πνιηηηζηηθή, 

πνιηηηθή, θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία ηεο «καθεδνληθήο» κεηνλφηεηαο, απφζπξζε ησλ 

βνπιγαξηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ πεξηνρή, δεκηνπξγία Μαθεδνληθήο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο αλεμάξηεηεο ηεο Βνπιγαξηθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο κνλαδηθήο ιατθήο ηέρλεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ παξαδφζεσλ, θαη ηεο 

αηνκηθφηεηαο ηνπ Μαθεδνληθνχ ιανχ. Σν θφκκα ηχπσζε έλα ράξηε ηεο Μαθεδνλίαο 

ν νπνίνο θαη ραξαθηήξηδε ηα εδάθε πνπ αλήθαλ ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Διιάδα θαη 

εμέδσζε, επίζεο, έλα memorandum απνθαιψληαο ηελ θαηάζηαζε ησλ Μαθεδφλσλ 

ζηε Βνπιγαξία σο «ζχγρξνλε γελνθηνλία». Σν πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην εμέδσζε 

ηελ απφθαζή ηνπ ζηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2000, πνπ θήξπζζε ην θφκκα 

αληηζπληαγκαηηθφ
1493

. 

To Umo Ilinden-Pirin, φπσο θαη άιια πνιηηηθά θφκκαηα, απέηπρε λα 

δηθαησζεί ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη δήηεζε επαλφξζσζε ζην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ππνζηεξίδνληαο φηη, νχηε νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, νχηε νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εγεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

παξαθηλνχζαλ ζε ερζξφηεηα απέλαληη ζε κία δεκνθξαηηθή κνξθή θπβέξλεζεο, θαη 

φηη ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ελφο θξάηνπο ήηαλ αλνηθηή ζε ζπδήηεζε φπσο θαη θάζε 

                                                 
1491

 Βι. Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, Application nos. 

29221/95 and 29225/95. 
1492

 The United Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria, Application no. 59491/00, 9 

September 2004. 
1493

 реш. № 1 от 29 февруари 2000 г. по конституционно дело № 3 от 1999 г., обн., ДВ брой 18 от 

7 март 2000 г. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2259491/00%22]%7D
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άιιν ζέκα δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, εθηφο αλ γίλεη νπνηνδήπνηε θάιεζκα ζε ρξήζε 

βίαο. χκθσλα ινηπφλ κε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ην 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Βνπιγαξίαο δελ εμέηαζε θαηά πφζνλ ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ θφκκαηνο θαη ην πξφγξακκά ηνπ ήηαλ ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηεο ρψξαο, αιιά 

βαζίζηεθε θπξίσο ζε νξηζκέλεο δειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εγεηψλ ηνπ 

θφκκαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ. ην πιαίζην 

απηφ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ηα πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη απφ ην 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Βνπιγαξίαο ήηαλ ζπιιαιεηήξηα, νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο 

ηχπνπ, επηζηνιέο ή ράξηεο, ζηνπο νπνίνπο κέιε ηνπ θφκκαηνο ή ησλ νξγαλψζεσλ πνπ 

ήηαλ πξνθάηνρνη ηνπ θφκκαηνο, είραλ αλαθέξεη φηη ππήξρε κία καθεδνληθή 

κεηνλφηεηα ζηε Βνπιγαξία, φηη ε πεξηνρή ηνπ Πίξηλ δελ ήηαλ ηκήκα ηεο Βνπιγαξίαο, 

θη φηη είρε θάλεη νξηζκέλεο εηξεληθέο απαηηήζεηο ζην ζέκα απηφ. Καηά ηελ άπνςε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζηνηρεία ππεξβνιήο θαη 

πξνθιεηηθφηεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δειψζεηο ηνπ θφκκαηνο θαη νκηιίεο 

εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ, δελ κεηαθξάδνληαη απηφκαηα ζε επηηαθηηθή θνηλσληθή 

αλάγθε ηεο δεκνθξαηίαο γηα εμαίξεζε ηνπ θφκκαηνο απφ ηελ πνιηηηθή δσή, κέζσ ηεο 

δηάιπζεο. Γηα απηφλ ην ιφγν έθξηλε φηη ε επέκβαζε ζην άξζξν 11 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δελ ήηαλ αλαγθαία ζε κία δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία
1494

. 

πλαθείο κε ηελ αλσηέξσ ππφζεζε είλαη θαη νη ππνζέζεηο Sidiropoulos and 

others v. Greece θαη Ouranio Toxo and others v. Greece. Σα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

ηεο πξψηεο ππφζεζεο εθθηλνχλ ην 1990 φηαλ νη έμη πξνζθεχγνληεο, φινη Έιιελεο 

πνιίηεο, καδί κε άιινπο απνθάζηζαλ ηε ζχζηαζε ζσκαηείνπ ζηε Φιψξηλα κε φλνκα 

«ηέγε Μαθεδνληθνχ Πνιηηηζκνχ». Οη ζθνπνί ηνπ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ ππνβιήζεθε ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Φιψξηλαο, ήηαλ α) 

ε πνιηηηζηηθή, κνξθσηηθή θαη θαιιηηερληθή αλάπηπμε ησλ κειψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Φιψξηλαο ελ γέλεη θαζψο επίζεο θαη ε αλάπηπμε ελφο πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, 

αιιειεγγχεο θαη αγάπεο αλάκεζά ηνπο, β) ε πνιηηηζηηθή απνθέληξσζε θαη ε 

πξνζηαζία ησλ θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη παξαδφζεσλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη γεληθά ε δηαθχιαμε θαη αλάπηπμε ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο θαη γ) ε 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 

ίδηνπ ρξφλνπ, ην Πνιηηηθφ Πξσηνδηθείν αξλήζεθε ηελ αίηεζε ησλ πξνζθεπγφλησλ κε 

                                                 
1494

 The United Macedonian Organisation Ilinden – PIRIN and Others v. Bulgaria, Application no. 

59489/00, 20 October 2005. 
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ην ζθεπηηθφ φηη ν αιεζηλφο ζηφρνο ηνπ ζσκαηείνπ δελ ήηαλ απηφο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, αιιά ε πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο χπαξμεο κίαο 

Μαθεδνληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Διιάδα θάηη πνπ είλαη «ελάληηα ζην εζληθφ 

ζπκθέξνλ ηεο Διιάδαο θαη, ζπλεπψο ελάληηα ζην λφκν»
1495

. ηε ζπλέρεηα ην εθεηείν 

Θεζζαινλίθεο απέξξηςε ηελ έθεζε αλαηξέρνληαο ζε γεγνλφηα ηα νπνία, θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ, ζεσξνχληαη δεδνκέλα
1496

. Σφζν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή φζν θαη ην 

Γηθαζηήξην θαηέιεμαλ νκφθσλα φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο χκβαζεο ιφγσ ηεο 

αδηθαηνιφγεηεο έθηαζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πνπ είρε αζθεζεί ζηελ Διιάδα. 

ηελ έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή ηφληζε φηη αθφκε θαη εάλ ππνηεζεί φηη 

πξαγκαηηθφο ζθνπφο ίδξπζεο ηνπ ζσκαηείνπ ππήξμε ε πξνψζεζε ηεο ηδέαο φηη 

ππάξρεη κία θαηαπηεζκέλε καθεδνληθή κεηνλφηεηα ζηελ Διιάδα, δελ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί αλαγθαίνο ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ θαηάξγεζε ηεο ζσκαηεηαθήο 

ειεπζεξίαο κέζα ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία
1497

. Δπηπιένλ, θαηά ηελ Δπηηξνπή ην 

πεξηζψξην εθηίκεζεο ησλ θξαηψλ ζπλνδεχεηαη πάληα απφ κηα επξσπατθή επνπηεία, 

πνπ θαιχπηεη ην λφκν ή ηελ απφθαζε πνπ ηνλ εθαξκφδεη θαη είλαη απηνλφεηε αθφκε 

θαη ζε δεηήκαηα εζληθήο αζθάιεηαο
1498

. Έηζη, ε Δπηηξνπή έθξηλε νκφθσλα φηη ππήξμε 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

θαη παξέπεκςε ηελ ππφζεζε ζην Γηθαζηήξην. Σν Γηθαζηήξην ζεκείσζε φηη νη ζθνπνί 

ηνπ σκαηείνπ κε φλνκα «ηέγε Μαθεδνληθνχ Πνιηηηζκνχ», φπσο αλαθέξνληαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ, απνβιέπνπλ απνθιεηζηηθά ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο. Απηνί νη ζθνπνί θαίλνληαη γηα ην 

Γηθαζηήξην απνιχησο λφκηκνη. Δίλαη επηηξεπηφ ζηνπο θαηνίθνπο κίαο πεξηνρήο ελφο 
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θξάηνπο λα δεκηνπξγνχλ ζπιιφγνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνχλ γηα ιφγνπο 

ηζηνξηθνχο φζν θαη νηθνλνκηθνχο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο απηήο. Αθφκε θαη 

αλ ππνηεζεί φηη νη ηδξπηέο ηνπ ζσκαηείνπ έρνπλ κεηνλνηηθή ζπλείδεζε, ην 

θαηαιεθηηθφ θείκελν ηεο Γηάζθεςεο ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε 

ηεο ΓΑΔ (θεθάιαην IV) ηεο 29 Ηνπλίνπ 19990 θαη ε Υάξηα ησλ Παξηζίσλ γηα κηα 

λέα Δπξψπε ηεο 21
εο

 Ννεκβξίνπ 1990, πνπ ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη, επηηξέπνπλ ζε 

απηνχο λα δεκηνπξγνχλ ζπιιφγνπο γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θαη 

πλεπκαηηθή ηνπο θιεξνλνκηά
1499

. πσο παξαηήξεζε ην δηθαζηήξην, ε εζληθή 

αθεξαηφηεηα, ε εζληθή αζθάιεηα θαη ε δεκφζηα ηάμε δελ απεηινχληαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ, ν νπνίνο ζθνπεχεη λα πξνσζήζεη ηνλ ηνπηθφ 

πνιηηηζκφ κηαο πεξηνρήο, αθφκε θαη εάλ ζθνπεχεη λα πξνβάιιεη ηνλ πνιηηηζκφ κηαο 

κεηνλφηεηαο. Ζ χπαξμε κεηνλνηήησλ θαη δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζε κηα ρψξα 

απνηειεί ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία πξέπεη λα αλερηεί, αθφκε 

θαη λα πξνζηαηέςεη θαη λα ππνζηεξίμεη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

Σν Γηθαζηήξην έιαβε ππφςε επηπιένλ, φηη ε ειιεληθή λνκνζεζία δελ πξνέβιεπε 

θαζεζηψο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζχζηαζεο κε θεξδνζθνπηθψλ ζσκαηείσλ. Αλ θαη 

δελ απέθιεηζε φηη ην ζσκαηείν, ζα κπνξνχζε κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ λα επηδνζεί ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αζπκθηιίσηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ, δηαπίζησζε φηη νη εζληθέο αξρέο 

εμέιαβαλ απηήλ ηελ πηζαλφηεηα ζαλ βεβαηφηεηα πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα δηαςεπζηεί 

παξά κφλν απφ ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ηηο νπνίεο ην ζσκαηείν δελ είρε ην ρξφλν λα 

δηαπξάμεη θαζψο δελ ζπζηάζεθε πνηέ
1500

.  

 ηε δεχηεξε ππφζεζε, νη αηηνχληεο ήηαλ ην πνιηηηθφ θφκκα «Οπξάλην Σφμν», 

ηδξπζέλ ην 1994 θαη δχν Έιιελεο κέιε ηεο πνιηηηθήο ηνπ γξακκαηείαο. 

Γηαθεξπγκέλνη ζηφρνη ηνπ θφκκαηνο ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, ε ππεξάζπηζε ηεο 

«καθεδνληθήο κεηνλφηεηαο» πνπ δεη ζηελ Διιάδα. Σν θφκκα παίξλεη θαλνληθά κέξνο 

ζηηο εθινγέο απφ ην 1994. Σν επηέκβξε ηνπ 1995, ην θφκκα απέθηεζε ηα γξαθεία 

ηνπ ζηε Φιψξηλα. Αλάξηεζε κηα πηλαθίδα κε ην φλνκα ηνπ θφκκαηνο ζηηο δχν 

γιψζζεο πνπ νκηινχληαη ζηελ πεξηνρή, ηα ειιεληθά θαη ηα «καθεδνληθά». 

Πεξηιάκβαλε ηε ιέμε «vino-zito», γξακκέλε ζην «ζιάβηθν αιθάβεην», πνπ ζεκαίλεη 

«νπξάλην ηφμν» ζηα «καθεδνληθά», αιιά ήηαλ επίζεο θαη ην ζχλζεκα ησλ δπλάκεσλ 

πνπ είραλ δεηήζεη λα θαηαιάβνπλ ηελ Φιψξηλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθχιηνπ 
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πνιέκνπ ζηε Μαθεδνλία. ηηο 12 επηεκβξίνπ 1995, ηεξείο απφ ηελ εθθιεζία ηεο 

Φιψξηλαο θάιεζαλ ην ιαφ λα πάξεη κέξνο ζε κηα «δηαδήισζε δηακαξηπξίαο ελάληηα 

ζηνπο ερζξνχο ηεο Διιάδαο πνπ επαίζρπληα θξαδαίλνπλ ηακπέιεο κε αλζειιεληθέο 

επηγξαθέο». Σελ επφκελε κέξα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δεκνζηνπνίεζε ζηνλ ηνπηθφ 

ηχπν δηαθήξπμε γηα ηελ νξγάλσζε δηακαξηπξηψλ θαη ν εηζαγγειέαο δηέηαμε ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο πηλαθίδαο επί ηε βάζεη φηη ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ θφκκαηνο 

ζηα «καθεδνληθά» ζα κπνξνχζε λα δηεγείξεη ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. ηηο 13 

επηεκβξίνπ 1995, αζηπλνκηθνί απνκάθξπλαλ ηελ πηλαθίδα ρσξίο λα δψζνπλ 

εμεγήζεηο ζηνπο αηηνχληεο, νη νπνίνη επηρείξεζαλ λα εγθαηαζηήζνπλ λέα. Σν ίδην 

βξάδπ, θαηά ηελ δήισζε ησλ αηηνχλησλ, πξνζεβιήζεζαλ θαη απεηιήζεθαλ απφ έλα 

πιήζνο πνπ ζπγθεληξψζεθε έμσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θφκκαηνο θαη ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε ηνλ δήκαξρν θαη δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ελψ έλαο αξηζκφο αηφκσλ 

επηηέζεθε ζηα γξαθεία, εηζήιζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη πξνπειάθηζε φζνπο 

βξίζθνληαλ εληφο, απαηηψληαο λα θαηεβάζνπλ ηελ ηακπέια, πξάγκα ην νπνίν νη 

αηηνχληεο έπξαμαλ. Καηά ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ πξνζθεπγφλησλ, ηειεθψλεζαλ ζηνλ 

αζηπλνκηθφ ζηαζκφ, αιιά ηνπο ελεκέξσζαλ φηη δελ ππήξραλ δηαζέζηκνη αζηπλνκηθνί 

γηα λα επηιεθζνχλ. Ο εηζαγγειέαο δελ αλέιαβε δξάζε θαηά εθείλσλ πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηα γεγνλφηα αιιά θηλήζεθαλ πνηληθέο δηαδηθαζίεο ελαληίνλ ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο 

γηα «δηέγεξζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κε ηελ αλάξηεζε κηαο πηλαθίδαο ζηα γξαθεία 

ηνπ θφκκαηνο πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ιέμε ηεο ζιάβηθεο γιψζζαο «vino-zito». Οη 

αηηνχληεο αζσψζεθαλ ην επηέκβξε 1998. Σν Γεθέκβξε ηνπ 1995, νη αηηνχληεο 

θαηέζεζαλ κήλπζε θαηά ησλ ππεχζπλσλ γηα ηα γεγνλφηα θαη δήηεζαλ λα κεηάζρνπλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο σο πνιηηηθφ θφκκα. Χζηφζν, ιφγσ έιιεηςεο απνδείμεσλ, νη 

δηαδηθαζίεο δελ πξνρψξεζαλ. ηε ζπλέρεηα, νη αηηνχληεο πξνζέθπγαλ ζηνλ Άξεην 

Πάγν. Ζ αίηεζή ηνπο απνξξίθζεθε ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2003. Οη αηηνχληεο 

δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ εηζαγγειία θαη γηα 

πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ζεκειηψλνληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο 

ηνπο ζην άξζξν 6 θαη 11 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ
1501

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ παξαηήξεζε φηη 

νη δηαδηθαζίεο θξάηεζαλ πάλσ απφ επηά ρξφληα, κφλν γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

ππφζεζεο. Τπφ ην θσο απηψλ ησλ πεξηζηάζεσλ, ε πεξίνδνο είλαη ππεξβνιηθή θαη δελ 
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ζπκβηβάδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ «εχινγνπ ρξφλνπ» πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφδνζε 

δηθαηνζχλεο θαηαιήγνληαο φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1, γηα ην 

δηθαίσκα ζηε δίθαηε δίθε. Δπηπιένλ ζεκείσζε φηη ην Οπξάλην Σφμν ήηαλ έλα λφκηκα 

ηδξπζέλ θφκκα, κε έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ππεξάζπηζε ηεο 

καθεδνληθήο κεηνλφηεηαο πνπ δεη ζηελ Διιάδα. Ζ αλάξηεζε κίαο πηλαθίδαο ζηελ 

πξφζνςε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο κε ην φλνκα ηνπ θφκκαηνο γξακκέλν ζηα 

καθεδνληθά δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηαθξηηέα ή λα ζεκειηψζεη απφ κφλε ηεο άκεζε 

απεηιή γηα ηε δεκφζηα ηάμε
1502

. Σν Γηθαζηήξην ζα κπνξνχζε λα απνδερηεί φηη ε 

ρξήζε ηνπ φξνπ «vino-zito» είρε ζπείξεη επηζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αλάκεζα ζηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ, θαζψο νη δηθνξνχκελεο ζπλδειψζεηο ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζβάινπλ ηηο πνιηηηθέο ή παηξησηηθέο απφςεηο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Φιψξηλαο
1503

. Δληνχηνηο, ν θίλδπλνο ηεο πξφθιεζεο ερζξνπξαμηψλ εληφο ηεο 

θνηλφηεηαο κε ηε δεκφζηα ρξήζε πνιηηηθψλ φξσλ δελ επαξθεί απφ κφλνο ηνπ γηα λα 

δηθαηνινγήζεη πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηεο έλσζεο.   

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αξρψλ, ην δηθαζηήξην ζεκείσζε φηη δχν 

κέξεο πξηλ ηα γεγνλφηα, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην είρε παξαθηλήζεη ηνλ ιαφ ηεο πφιεο 

λα δηακαξηπξεζεί ελάληηα ζηνπο αηηνχληεο θαη κεξηθά απφ ηα κέιε ηνπ πήξαλ κέξνο 

ζηηο εθδειψζεηο δηακαξηπξίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθφιπλε ηελ δηαζπνξά 

κίζνπο ζε έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ελαληίνλ ησλ αηηνχλησλ. Ο ξφινο ησλ θξαηηθψλ 

αξρψλ ήηαλ λα ππεξαζπηζηνχλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ελφο 

δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ν πινπξαιηζκφο, ε αλεθηηθφηεηα θαη ε θνηλσληθή 

ζπλνρή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ηνπηθέο αξρέο ζα έπξεπε λα πξνσζήζνπλ κία 

ζπκβηβαζηηθή ιχζε, παξά λα ελζαξξχλνπλ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Αλαθνξηθά κε 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο αζηπλνκίαο, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη ζα κπνξνχζε λα είρε 

πξνβιέςεη ηνλ θίλδπλν φηη ε αληηδηθία ζα εμειηζζφηαλ ζε βία θαη παξαβηάζεηο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ έλσζε. Γηα απηφ ην θξάηνο έπξεπε λα ιάβεη ηθαλνπνηεηηθά κέηξα 

γηα λα απνθξνχζεη ή, λα ειέγμεη ηε βία. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε δελ παξείρε 

εμεγήζεηο γηα ηελ έιιεηςε αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ, ελφςεη ηνπ φηη ζα γεγνλφηα ήηαλ 

πξνβιέςηκα. ε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη απφ 

ηδηψηεο, νη αξκφδηεο αξρέο έρνπλ θαζήθνλ λα αλαιακβάλνπλ επαξθή κέηξα 
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δηεξεχλεζεο. χκθσλα κε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη νη 

ειιεληθέο αξρέο κε πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηνπο παξαβίαζαλ ην άξζξν 11 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
1504

. 

Πξφζθαηα, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ εληφπηζε 

λέεο παξαβηάζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο 

αλαθνξηθά κε ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο. Ζ ππφζεζε Bekir-Ousta 

and others v. Greece έθηαζε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ, κεηά ηελ 

απφθαζε ππ‘ αξηζκ. 58/2006 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε νπνία είρε θξίλεη 

λφκηκε ηελ απφξξηςε απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα αηηήκαηνο ησλ πξνζθεπγφλησλ γηα 

ηελ δηθαζηηθή αλαγλψξηζε ζσκαηείνπ ηνπο κε ηελ επσλπκία «χιινγνο Νενιαίαο 

Μεηνλφηεηαο Ν. Έβξνπ».  θνπφο ηνπ ππφ ίδξπζε ζσκαηείνπ ζα ήηαλ «ε αμηνπνίεζε 

ησλ πλεπκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο κεηνλνηηθήο λενιαίαο, ε δηαηήξεζε, δηαθχιαμε 

θαη πξνβνιή ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ θαη εζίκσλ ηεο κεηνλφηεηαο, ε αλάπηπμε θαη 

ζχζθημε ησλ πλεπκαηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο κεηνλφηεηαο, ε θαιιηέξγεηα θαη ε πξνάζπηζε ησλ ηδαληθψλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ, ηεο θηιίαο 

ελ γέλεη κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη εηδηθφηεξα κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ θαη Σνπξθηθνχ ιανχ 

θαη ε ςπραγσγία ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ». Ο Άξεηνο Πάγνο επηβεβαίσζε ηελ 

νξζφηεηα ηεο πξσηφδηθεο θαη δεπηεξφδηθεο απφθαζεο κε ην ζθεπηηθφ φηη ηα κέιε ηνπ 

ζσκαηείνπ επεδίσθαλ λα εθθξάζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε θαηά ηξφπν πνπ λα 

δειψλεηαη φρη ε ζχλδεζε κε ηελ πξνγνληθή θαηαγσγή θαη ηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηνπο, αιιά ε χπαξμε κηαο ππφ θαηαπίεζεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο ζηελ 

Διιάδα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, κία ηέηνηα πξννπηηθή ζα παξαβίαδε ηελ εζσηεξηθή 

δεκφζηα ηάμε θαη ζα απνηεινχζε θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαζψο θαη 

δηαζάιεπζε ηεο παγησκέλεο αληίιεςεο γηα ηελ θνηλή ειιεληθή ζπλείδεζε, πνπ 

απνιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα αλαγλψξηζεο θαη ηελ πξσηαξρηθφηεηα ζεβαζκνχ 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
1505

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πξηλ ηεθκεξηψζεη 

ηελ θξίζε ηνπ, δηαηχπσζε νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο θαη έζεζε ηα εξκελεπηηθά 

εξγαιεία πνπ ζα αμηνπνηήζεη πεξαηηέξσ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θξίζεο ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, δηαθήξπμε φηη ε κέζσ ίδξπζεο ζσκαηείνπ επηδίσμε ζθνπψλ φπσο ε 
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πξνζηαζία πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε αλαδήηεζε εζληθήο ηαπηφηεηαο 

θαη ε εθδήισζε κεηνλνηηθήο ζπλείδεζεο πνπ απνηεινχλ φςεηο ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

ζπλέλσζεο, ππεξεηεί ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνθαιεί ππνςίεο πξνζβνιήο ηεο δεκφζηαο ηάμεο. Σν 

Γηθαζηήξην επαλέιαβε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ αλαθεξφκελν ζηα κεηνλνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζσκαηείνπ, δειψλνληαο φηη ε χπαξμε θαη ζπλχπαξμε 

κεηνλνηηθψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζε έλα θξάηνο απνηειεί ηζηνξηθφ γεγνλφο, 

πνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ην θξάηνο πνπ επηζπκεί λα 

ζεσξείηαη δεκνθξαηηθή πνιηηηθή θνηλσλία, ζα πξέπεη λα ζέβεηαη θαη λα ην 

πξνζηαηεχεη. Καηά ην Γηθαζηήξην ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ 

πεξί απεηιήο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δεκφζηαο ηάμεο, πνπ εκθαλίζηεθαλ 

ζηεξηγκέλα ζηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, νπζηαζηηθά βαζίζηεθαλ ζε λνκηθά 

αδηάθνξεο, κε δεζκεπηηθέο θαη επηιεθηηθέο αλαγλψζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα 

ειιεληθά δηθαζηήξηα ζηεξίρζεθαλ ζε κία απιή ππνςία σο πξνο ηελ πξφζεζε ηνπ 

ζσκαηείνπ, έιαβαλ σο πεπνίζεζε θαη βεβαηφηεηα ηελ πηζαλνιφγεζε πξνζρεκαηηθψλ 

ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ ησλ λέσλ, ελψ θάηη ηέηνην ζα απνδεηθλπφηαλ κφλνλ κέζα απφ 

ηελ εθδήισζε αληηδεκνθξαηηθψλ θαη αληηζπληαγκαηηθψλ δξάζεσλ ζηελ πξάμε
1506

. 

ηε ζρεηηθή ππφζεζε Emin and others v. Greece, νη πξνζθεχγνπζεο καδί κε 

άιιεο γπλαίθεο ηεο πεξηνρήο ηεο Ρνδφπεο, απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ έλα ζσκαηείν 

ππφ ηελ νλνκαζία «Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Σνχξθσλ Γπλαηθψλ Ννκνχ Ρνδφπεο», κε 

έδξα ηελ Κνκνηελή. χκθσλα κε ην δεχηεξν άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ην 

ζσκαηείν είρε, κεηαμχ άιισλ, σο ζθνπνχο ηνπ ηε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ηελ πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. ηαλ αηηήζεθαλ ηελ εγγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ ζην 

Πξσηνδηθείν ηεο Ρνδφπεο, εθείλν απέξξηςε ην ελ ιφγσ αίηεκα, κε ηελ αηηηνινγία φηη 

ε πξνβιεπφκελε σο νλνκαζία ηνπ ζσκαηείνπ ήηαλ παξαπιαλεηηθή σο πξνο ηελ 

εζληθή θαηαγσγή ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηνπ. Σελ ίδηα ζηάζε θξάηεζε θαη ην εθεηείν 

θαη ν Άξεηνο Πάγνο. Κηλνχκελν ζηε ινγηθή ηεο θξίζεο ηνπ ζηελ ππφζεζε Bekir-

Ousta, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ επαλέιαβε ηηο ζέζεηο 

ηνπ φηη ηα ζσκαηεία πνπ ηδξχνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο 

παξαδφζεηο ησλ κειψλ ηνπο ή λα αλαδεηήζνπλ αθφκε θαη ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα 

ή λα εκπεδψζνπλ κηα κεηνλνηηθή ζπλείδεζε εμππεξεηνχλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 
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δεκνθξαηίαο. Τπνγξάκκηζε, επηπιένλ, ηηο έλλνηεο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. πσο ππνγξακκίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξην, ην 

ζσκαηείν δελ πξφιαβε θαλ λα ιεηηνπξγήζεη ψζηε λα απνδεηρηνχλ νη κε 

λνκηκνπνηεκέλνη ζθνπνί ηνπ. Αθφκε φκσο θαη αλ απηφ ιεηηνπξγνχζε, νη ειιεληθέο 

αξρέο ζα κπνξνχζαλ ηφηε λα δξάζνπλ θαηαζηαιηηθά θαη λα απνηξέςνπλ κηα απεηιή 

γηα ηε δεκφζηα ηάμε, πξνβαίλνληαο ηφηε ζηε δηάιπζε ηνπ ελ ιφγσ ζσκαηείνπ, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία
1507

. 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ππφζεζεο Tourkiki Enosi Xanthis and Others v. Greece, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο πξνέβεζαλ ζηε δηάιπζε ηνπ ελ 

ιφγσ ζσκαηείνπ. Δηδηθφηεξα, ε Έλσζε Ξάλζεο ηδξχζεθε ην 1927 ζηε Θξάθε απφ 

έιιελεο πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 

ζσκαηείνπ ήηαλ ε πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Σνχξθσλ ηεο Θξάθεο, ελψ ην 1936 

κεηνλνκάζηεθε ζε Σνπξθηθή Έλσζε Ξάλζεο. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1983, ν Ννκάξρεο 

ηεο Ξάλζεο δήηεζε απφ ην πξσηνδηθείν ηεο πεξηνρήο λα απαγνξεχζεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ηνπξθηθή», αίηεκα πνπ έγηλε 

δεθηφ. ηε ζπλέρεηα ν Ννκάξρεο, αηηήζεθε ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαζηηθή 

απφθαζε, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε δξάζε ηνπ ζπληζηνχζε απεηιή γηα ηε δεκφζηα ηάμε, 

αίηεκα ην νπνίν έγηλε απνδεθηφ. Ζ Έλσζε έθηαζε κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν 

δηθαηνδνηηθφ βαζκφ, πξνζθεχγνληαο ζηνλ Άξεην Πάγν. Ζ θξίζε ησλ εζληθψλ 

δηθαζηεξίσλ βαζίζηεθε ζηελ πεπνίζεζε φηη ην ζσκαηείν απέβιεπε ζηελ δηάδνζε ησλ 

ηνπξθηθψλ πξνπαγαλδηζηηθψλ ηδεσδψλ ζηελ Διιάδα, ζηελ πξνβνιή ηεο ηνπξθηθήο 

θαηαγσγήο ηνπο θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο άπνςεο φηη ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Θξάθεο είλαη κηα ηνπξθηθή κεηνλφηεηα εμαηξεηηθά θαηαπηεζκέλε.  Σν Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηφληζε φηη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εζληθή λνκνζεζία ζπζηάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηηο εζληθέο αξρέο είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ 

επηπέδνπ ηεο δεκνθξαηίαο ηεο θάζε ρψξαο. Έθξηλε φηη ε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ, γηα 

ην ιφγν φηη ν φξνο «ηνπξθηθή» ζηελ νλνκαζία ηνπ απνηεινχζε θίλδπλν γηα ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, είλαη κέηξν δπζαλάινγν πξνο ηνλ εμππεξεηνχκελν ζθνπφ, ηελ 

πξνζηαζία δειαδή ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. Σν Γηθαζηήξην δελ ζεψξεζε φηη ην 

πξφγξακκά ηνπ ζσκαηείνπ ππέθξππηε δηαθνξεηηθέο πξνζέζεηο θαη ζηφρνπο απφ 

εθείλνπο πνπ δηαθήξπηηε δεκφζηα. Αληίζεηα, ην γεγνλφο φηη ην ζσκαηείν 
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επηθαινχληαλ κία κεηνλνηηθή ζπλείδεζε δελ κπνξεί θαζαπηφ λα δηθαηνινγήζεη κηα 

επέκβαζε ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Σν δηθαίσκα θαζελφο λα εθθξάδεη, ζην πιαίζην ηεο 

λνκηκφηεηαο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα, φζν ζνθαξηζηηθέο 

θαη απαξάδεθηεο κπνξνχλ λα θαίλνληαη θάπνηεο απφςεηο ή θάπνηνη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηα κάηηα ησλ αξρψλ, δελ κπνξεί απηφκαηα λα ζπληζηά απεηιή γηα 

ηε δεκφζηα ηάμε θαη γηα ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα κηαο ρψξαο, θαζψο, πξάγκαηη, ε 

νπζία ηεο δεκνθξαηίαο βξίζθεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα ζε 

έλα αλνηρηφ δηάινγν. ε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζηελ 

ππεξνρή ηνπ δηθαίνπ, νη πνιηηηθέο ηδέεο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ θαηεζηεκέλε ηάμε θαη 

ησλ νπνίσλ ε πξαγκαηνπνίεζε ππνζηεξίδεηαη κε εηξεληθά κέζα, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζπλέλσζεο. 

Απηφ πξνηάζζνπλ νη εγγελείο αμίεο ζε έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα, φπσο ν 

πινπξαιηζκφο, ε αλνρή θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή. πλεπψο, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ειιεληθέο αξκφδηεο αξρέο ππεξέβεζαλ ην πεξηζψξην δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο πνπ δηέζεηαλ, θαη φηη ε δηάιπζε ηνπ ελ ιφγσ ζσκαηείνπ δελ ήηαλ αλαγθαία 

ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Δπνκέλσο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 11 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
1508

. 

Ζ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

ηελ ππφζεζε Cisse v. France, κία νκάδα αιινδαπψλ ρσξίο λφκηκα έγγξαθα κφληκεο 

παξακνλήο, απνθάζηζε λα ιάβεη ζπιινγηθή δξάζε πξνθεηκέλνπ λα επηζηήζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ αξρψλ γηα ηηο δπζθνιίεο επαλεμέηαζεο ηνπ θαζεζηψηνο παξακνλήο 

ηνπο. Ζ δξάζε ηνπο θνξπθψζεθε κε ηελ απφθαζε λα θαηαιάβνπλ κία εθθιεζία, 

εληφο ηεο νπνίαο δηέκεηλαλ γηα δχν κήλεο. Ζ παξνπζία ηνπο ζηελ εθθιεζία δελ 

αληηηέζεθε απφ ηνλ ηεξέα ή ηελ ζπκβνχιην ηεο ελνξίαο, ελψ νη δηάθνξεο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο ζπλερίζηεθαλ ρσξίο εκπφδηα. Καηά ζπλέπεηα, ην Γηθαζηήξην 

έθθξηλε φηη ε εθθέλσζε ηεο εθθιεζίαο αλέξρεηαη ζε επέκβαζε ζηελ ειεπζεξία ηεο 

εηξεληθήο ζπλάζξνηζεο
1509

.  

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη θαηαζηήζεη 

ζαθέο φηη κφλν νη «εηξεληθέο» ζπλαζξνίζεηο πξνζηαηεχνληαη απφ ην άξζξν 11 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ην άξζξν 11 δελ θαιχπηεη δηαδειψζεηο ησλ νπνίσλ νη 

                                                 
1508

 Tourkiki Enosi Xanthis and others v. Greece, Application No. 26698/05, 27 March 2008. 
1509

 Cisse v. France, Application No. 51346/99, 9 April 2002. 
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νξγαλσηέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ βίαηεο πξνζέζεηο. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη κία 

νκάδα αηφκσλ απαηηεί ηελ απηνλνκία ή αθφκα δεηά απφζρηζε ηκήκαηνο ηνπ εδάθνπο 

ηεο ρψξαο, απαηηψληαο έηζη ζεκειηψδεηο ζπληαγκαηηθέο θαη εδαθηθέο αιιαγέο, δελ 

κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη απηνκάησο ηελ απαγφξεπζε ηεο ζπλάζξνηζεο
1510

. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ζεκειηψδεο αξρή πνπ ηεο 

γεληθφηεξεο λνκνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

είλαη φηη ε Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πξνζηαηεχεη ην 

απξφζθνπην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζκηθή δσή, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ ελεζηψζα κνξθή 

δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ηεο Πνιηηείαο, εθ‘ φζνλ ν ζθνπφο ηνπο θαη ηα κέζα πνπ 

κεηέξρνληαη γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ ζπλάδνπλ πξνο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο 

δεκνθξαηίαο. 

Χζηφζν, ζηε ζεκειίσζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ επξσπαίνπ δηθαζηή, ε 

αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο απνηειεί δεπηεξνγελή λνκηθφ ζπιινγηζκφ. πνπ δελ ζεκειηψλεη, παξά 

ζπλεπηθνπξεί ζηελ αηηηνιφγεζή ηεο βαζηθήο εξκελεπηηθήο επηινγήο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζε φ,ηη αθνξά ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν 

ηνπ άξζξνπ 11 ηεο χκβαζεο. Ζ ζεκειίσζε ηεο νξζφηεηαο ηεο απφθαζεο δελ 

εμαξηάηαη απφ ηελ επίθιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ
1511

. Σν 

Γηθαζηήξην ελδηαθέξεηαη κφλν γηα πξφζσπα πνπ εμαξηψληαη απφ ηε δηθαηνδνζία ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ θαη γηα δηθαηψκαηα, ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ ζέιεη λα 

απνζπλδέζεη απφ νπνηνδήπνηε δηαθξηηηθφ ζηνηρείν άξα θαη απφ ηελ κεηνλνηηθή 

ηδηφηεηα ησλ θνξέσλ ησλ δηθαησκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπλεηδεηά απνθεχγεη 

αμηνινγηθέο θνξηίζεηο αλαθνξηθά κε κεηνλνηηθά δεηήκαηα
1512

. Οη παξαβίαζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ δελ αθνξνχλ εηδηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ. Αθνξνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ελ γέλεη. Έλα θξάηνο δηθαίνπ κπνξεί θαη ιχλεη, εάλ φρη 

φια, ηνπιάρηζηνλ ηα πεξηζζφηεξα απφηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα, εθαξκφδνληαο 

γεληθψο παξαδεθηνχο θαλφλεο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
1513

. 

                                                 
1510

 Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, Application nos. 29221/95 

and 29225/95, 2 October 2001. 
1511

 Υξηζηφπνπινο Γ., Η εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, Όςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, φ.π., ζει. 190. 
1512

 Σζνιάθνπ Θ., φ.π., ζει. 8. 
1513

 Υξηζηφπνπινο Γ., Η εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, Όςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, φ.π., ζει. 191. 
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Ζ ξήηξα ηεο «ηήξεζεο ησλ λφκσλ» απνηειεί κία επηθχιαμε κε ιεηηνπξγία 

κάιινλ εγγπεηηθή παξά πεξηνξηζηηθή, παξαπέκπεη ζε κία γεληθή έλλνηα λνκηκφηεηαο 

θαη επηηειεί κηα επηηαγή λνκνηαγνχο ζπκπεξηθνξάο, φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη απφ 

ηνπο πνηληθνχο λφκνπο θαη ηελ λνκνζεζία γηα ηελ ζσκαηεηαθή ζπγθξφηεζε ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε δεκφζηα ηάμε. Τπφ ηελ ζπλζεηηθή απηή έλλνηα θαη κφλνλ κπνξεί λα 

γίλεη αλεθηφο έλαο πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζπλέλσζεο γηα ιφγνπο δεκφζηαο 

ηάμεο
1514

. ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ην θξηηήξην ηεο αλαγθαηφηεηαο ζπλδέεηαη 

κε ηελ χπαξμε «επηηαθηηθήο θνηλσληθήο αλάγθεο». Ζ ζηάζκηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

ηνπ κέηξνπ ζα πξέπεη θαηά ην Γηθαζηήξην λα γίλεηαη ad hoc. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πξνθξίλεη ηελ 

ζπλχπαξμε πνιιψλ θαη πνιιαπιψλ πνιηηηζκψλ θαη ζπιινγηθνηήησλ ζε κία 

δεκνθξαηηθή θαη πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, αθφκα θαη φηαλ ηα κέιε ηνπο δηεθδηθνχλ 

λα εθθξάδνπλ ηελ κεηνλνηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ζεκειίσζε 

ηεο εζληθήο ή πνιηηηζηηθήο κεηνλφηεηαο ζε δηεζλή ή εζληθά θείκελα. Απφ ηελ άιιε, ην 

Γηθαζηήξην ζεσξεί επηθίλδπλε γηα ηελ εζληθή ζπλείδεζε θαη ηελ εζσηεξηθή ηάμε ηε 

ζπλχπαξμε κεηνλνηηθψλ ζπιινγηθνηήησλ απνθιεηζηηθά, κφλνλ φηαλ απηέο 

εθδειψλνληαη κε ηξφπν βίαην θαηαπαηψληαο ηηο αξρέο κηαο έλλνκεο ηάμεο ή φηαλ νη 

νξγαλσκέλεο εζλνηηθέο νκάδεο δηεθδηθνχλ εθινγηθά πξνλφκηα, δειαδή επηρεηξνχλ λα 

ζίμνπλ ηα θπξηαξρηθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο
1515

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, θαηά ην 

Γηθαζηήξην ν πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηνλ πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ πινπξαιηζκφ, ηεο δηάδξαζεο πξνζψπσλ θαη νκάδσλ θαη ηειηθψο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο δηεχξπλζεο θαη ηεο ειαζηηθνπνίεζεο ησλ ήδε 

θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ
1516

. 

 

4.1.2. πιινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο 

 

Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, σο αηνκηθφ δηθαίσκα, κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί 

εάλ δελ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε ζπιινγηθή δηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο νκάδαο λα νξγαλψζεη ηελ ππνδνκή ηεο θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ πιήξε 

                                                 
1514

 Σζνιάθνπ Θ., φ.π., ζει. 10-11. 
1515

 Gorzelik and others v. Poland, Application No. 44158/98, 20 December 2001. Βι. Σζνιάθνπ Θ., 

φ.π., ζει. 11. 
1516

 Σζνιάθνπ Θ., φ.π., ζει. 12. 
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απφιαπζε ηεο ειεπζεξίαο απηήο
1517

. Σν άξζξν 18 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα 

Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα πξνβιέπεη ξεηά φηη θάζε πξφζσπν έρεη ηελ 

ειεπζεξία vα εθδειψλεη ηε ζξεζθεία ή ηελ πεπνίζεζή ηνπ, αηνκηθά ή απφ θνηλνχ κε 

άιινπο, κέζσ ηεο ιαηξείαο, πξάμεσλ ηεξνηειεζηίαο, πξαθηηθήο θαη δηδαζθαιίαο. Ζ 

Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη επηβεβαηψζεη φηη ε ειεπζεξία εθδήισζεο 

ηεο ζξεζθείαο ή ηεο πεπνίζεζεο πεξηιακβάλεη πξάμεηο ησλ νπνίσλ ε δηεμαγσγή είλαη 

αλαπφζπαζηε απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, φπσο είλαη ε ειεπζεξία λα επηιέγνπλ 

ηνπο ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο, ηνπο ηεξείο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο, θαζψο θαη ε 

ειεπζεξία νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ ή ζξεζθεπηηθψλ ζρνιείσλ
1518

.  

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη θξίλεη φηη ελψ ε 

ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία είλαη πξσηαξρηθά ζέκα πξνζσπηθήο ζπλείδεζεο, 

ζπκπεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ ειεπζεξία λα εθδειψλεη θαλείο ηε ζξεζθεία 

ηνπ, είηε κφλνο είηε απφ θνηλνχ κε άιινπο δεκνζίσο θαη εληφο ηνπ θχθινπ ησλ 

αηφκσλ κε θνηλή πίζηε. Σν άξζξν 9 πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο κνξθέο εθδήισζεο ηεο 

ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ φπσο ε ιαηξεία, ε δηδαζθαιία, ε 

πξαθηηθή θα. Σν Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε φηη νη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο 

παξαδνζηαθά θαη θαζνιηθά ππάξρνπλ κε ηε κνξθή νξγαλσκέλσλ δνκψλ θαη 

αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ ζπρλά ζεσξνχληαη ζετθήο πξνέιεπζεο. Οη 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη ηελ ηεξή αμία γηα ηνπο πηζηνχο, 

εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο ηεξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απηνχο. ηαλ ζπλεπψο ηίζεληαη δεηήκαηα νξγάλσζεο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο, ην άξζξν 9 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ πξέπεη λα εξκελεχνληαη ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 11, ην νπνίν 

δηαζθαιίδεη ηε ζπιινγηθή δσή έλαληη ηεο αδηθαηνιφγεηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο
1519

. 

Ζ κειέηε ηεο λνκνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ αλαδεηθλχεη δχν βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη ε ζπιινγηθή φςε 

ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, ήηνη ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο θαη ηελ αξρή ηεο 

νπδεηεξφηεηαο.   
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 Dinstein Y., Freedom of Religion and Religious Minorities εηο Dinstein Y. (ed), The Protection of 

Minorities and Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers,  Leiden 1992, ζζ. 145- 169, ζει.152. 
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 Human Rights Committee, General Comment 22, Article 18 (Forty-eighth session, 1993). 

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty 

Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 35 (1994). 
1519

 Hasan and Chaush v Bulgaria, Application no. 30985/96, 26 October 2000. 
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4.1.2.1. Η αξρή ηεο απηνλνκίαο  

 

Ζ απηνλνκία ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

πνιπθσλία ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη είλαη σο εθ ηνχηνπ έλα δήηεκα ζην 

επίθεληξν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ άξζξν άξζξνπ 9. Απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ηνπ ηξαζβνχξγνπ πξνθχπηεη φηη έλα εθθιεζηαζηηθφ ή ζξεζθεπηηθφ φξγαλν κπνξεί, 

λα αζθήζεη εθ κέξνπο ησλ αθνινχζσλ ηνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ 

ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο
1520

. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην έρεη επαλεηιεκκέλα 

απνθαλζεί φηη ην θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ζηελ νξγάλσζε κίαο ζξεζθεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, φπσο ε παξέκβαζε ζηελ επηινγή ησλ ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ ή ε άξλεζε 

ρνξήγεζεο λνκηθήο αλαγλψξηζεο ζε κία ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα, παξαβηάδεη ην 

δηθαίσκα απηφ
1521

.  

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο, έλα θξάηνο δελ δχλαηαη λα ππνρξεψζεη 

κία ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα λα δερζεί λέα κέιε ή λα απνβάιεη ππάξρνληα
1522

. 

Οκνίσο, ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο δελ εγγπάηαη θαλέλα «δηθαίσκα ελαληίσζεο» 

εληφο ελφο ζξεζθεπηηθνχ νξγαληζκνχ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο επί ησλ ζεκάησλ ηνπ 

δφγκαηνο ή ηεο νξγάλσζεο κεηαμχ κίαο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ελφο απφ ηα 

κέιε ηεο, ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ αζθείηαη κέζσ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ λα 

απνρσξήζεη απφ ηελ θνηλφηεηα
1523

.  

Μία ζεκαληηθή πηπρή ηεο απηνλνκίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ 

εθδειψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, εηδηθφηεξα ζηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

εξγαδνκέλσλ κε εηδηθά θξηηήξηα γηα ηε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα. Δξψηεκα 

δεκηνπξγείηαη γηα ην εάλ νξγαληζκνί θαη θνξείο κε ζξεζθεπηηθφ έζνο κπνξνχλ λα 

ελεξγήζνπλ κε ηξφπνπο πνπ δηαθνξεηηθά ζα απαγνξεχνληαλ απφ ηελ λνκνζεζία γηα 

ηελ ηζφηεηα, δειαδή κε πξαθηηθέο πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζηελ απαζρφιεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ή γηα ηελ εηζαγσγή καζεηψλ ζην ίδξπκα απαζρφιεζεο. 

Παξαδείγκαηα δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο απφ θνξείο κε ζξεζθεπηηθφ έζνο έρνπλ 

                                                 
1520

 Chaa΄re Shalom ve Tsedek v. France, Application no. 27417/95, 27 June 2000. 
1521

 Serif v Greece, Application no. 38178/97, 14 March 2000, Hasan and Chaush v Bulgaria, 

Application no. 30985/96, 26 October 2000, Supreme Holy Council of the Muslim Community v 

Bulgaria, Application no. 39023/97, 16 March 2005, Metropolitan Church of Bessarabia and ors v 

Moldova. Application no. 45701/99, 27 March 2002, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and 

Ors v Austria, Application no. 40825/98, 31 October 2008. 
1522

 Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine, Application no. 77703/01, 14 June 2007. 
1523

 Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and Others, Applications 

nos. 412/03 and 35677/04, 5 June 2009, Karlsson v. Sweden, Application no. 12356/86, decision of the 

Commission, 8 September 1988. 
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απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν ηε δηεζλή εηδεζενγξαθία θαη ιηγφηεξν ηε λνκνινγία
1524

. Ζ 

επηθξαηνχζα άπνςε, ε νπνία θαίλεηαη λα πηνζεηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είλαη πσο κία νληφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζε έλα ηζρπξφ 

ζξεζθεπηηθφ ήζνο, έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ην πξνζσπηθφ ηεο λα 

ζπκκνξθσζεί κε εζηθφ θψδηθά ηεο, δειαδή ε πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 9 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ κπνξεί επίζεο λα επεθηαζεί 

ζηελ πξνζηαζία ησλ εθδειψζεσλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ εθ κέξνπο ησλ 

νξγαλψζεσλ κε ζξεζθεπηηθφ ήζνο
1525

. 

Σν Γηθαζηήξην είρε ηελ επθαηξία λα απνθαλζεί επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ θαη 

ζε δχν απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2010. ηελ ππφζεζε Obst v. 

Germany, ν πξνζθεχγσλ, δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο 

Δθθιεζίαο ησλ Μνξκφλσλ, απνιχζεθε ρσξίο πξνεηδνπνίεζε γηα κνηρεία, ε νπνία 

ήηαλ κία ηππηθή παξάβαζε ξήηξαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπ. Ηζρπξίζηεθε 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο χκβαζεο, ην νπνίν εγγπάηαη ην δηθαίσκα ζηνλ 

ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 8 θαζψο, ε εηδηθή θχζε ησλ επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ 

ζηνλ πξνζθεχγνληα βαζίδνληαλ ζην γεγνλφο φηη ην ήζνο ηνπ εξγνδφηε αληιείηαη απφ 

ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο. πλαθψο, ην Γηθαζηήξην επηβεβαίσζε ηελ θξίζε ησλ 

εζληθψλ δηθαζηεξίσλ φηη ηα εηδηθά θαζήθνληα πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ πξνζθεχγνληα 

ήηαλ απνδεθηά θαη ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο Δθθιεζίαο 

ησλ Μνξκφλσλ
1526

. Αληίζεηα, ζηελ ππφζεζε Schüth v. Germany, ην Γηθαζηήξην 

θαηέιεμε ζε δηαθνξεηηθφ ζπκπέξαζκα ππνζηεξίδνληαο πσο ελψ γίλεηαη δεθηφ πσο, 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, έλαο εξγνδφηεο 

ηνπ νπνίνπ ην ήζνο βαζίδεηαη ζηε ζξεζθεία ή ζε κηα θηινζνθηθή πεπνίζεζε κπνξεί 

λα επηβάιεη εηδηθά θαζήθνληα αθνζίσζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ, κία απφθαζε πεξί 

απνιχζεσο πνπ ζηεξίδεηαη ζε παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ δελ κπνξεί λα 

                                                 
1524

 Βι. γηα παξάδεηγκα McManus J., Faith schools attacked over staff, 14 November 2009, δηαζέζηκν 

ζηελ ηζηνζειίδα: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/8359414.stm θαη Groups protest 

decision not to re-enroll child of lesbians, March 9 2010, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://edition.cnn.com/2010/US/03/08/colorado.lesbians.church/ θαη Millares Young Κ., Seattle 

Catholic school's firing of gay teacher pits state law against religion, 21 December 2013, δηαζέζηκν 

ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.theguardian.com/world/2013/dec/21/seattle-catholic-schools-firing-gay-

vice-principal  
1525

 Γηα παξάδεηγκα,  Rommelfanger v the Federal Republic of Germany, Application  No. 12242/86, 6 

September 1989. Ζ ππφζεζε ηνπ αθνξνχζε ηελ απφιπζε ηνπ γηαηξνχ απφ έλα θαζνιηθφ λνζνθνκείν 

γηα ηε δεκφζηα απνθήξπμε ηνπ δφγκαηνο ηεο Δθθιεζίαο γηα ηηο ακβιψζεηο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

έθξηλε φηη ε αηηίαζε ηνπ γηαηξνχ φηη ε απφιπζή ηνπ παξαβίαδε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

απνξξίθηεθε.  
1526

 Obst v. Germany, Application no. 425/03, 23 September 2010. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/8359414.stm
http://edition.cnn.com/2010/US/03/08/colorado.lesbians.church/
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/21/seattle-catholic-schools-firing-gay-vice-principal
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/21/seattle-catholic-schools-firing-gay-vice-principal
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ππνβιεζεί ζε πεξηνξηζκέλν δηθαζηηθφ έιεγρν απφ ην αξκφδην εζληθφ δηθαζηήξην, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θχζε ηεο ελ ιφγσ ζέζεσο θαη ρσξίο ηελ νξζή 

ζηάζκηζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο
1527

. 

Ζ αλσηέξσ άπνςε θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη κία «νξγαληθή» αληίιεςε ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φζνη απαζρνινχληαη ζε έλα 

ίδξπκα δηδαζθαιίαο κέζα ζε κία ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα εθπιεξψλνπλ κία 

πςειφηεξε πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία. Καλαδηθά δηθαζηήξηα έρνπλ δψζεη ηζρχ ζηελ 

«νξγαληθή άπνςε» ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο. ηελ ππφζεζε Schroen v 

Steinbach Bible College έλα θαλαδηθφ δηθαζηήξην επηθχξσζε ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

απαίηεζεο φηη ν έλαο ππάιιεινο ζξεζθεπηηθνχ θνιιεγίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεία 

Mennonite. Αλ θαη πξνζθεχγσλ δελ θαηαιάκβαλε ζέζε δηδαζθαιίαο ή άιιε εγεηηθή 

ζέζε, ν ξφινο ηνπ πεξηειάκβαλε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο ηνπ θνιεγίνπ. Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη ε απαίηεζε φιν ην 

πξνζσπηθφ λα αλήθεη ζηελ ζξεζθεία ησλ Mennonite ήηαλ επνκέλσο ινγηθή
1528

. 

Παξνκνίσο ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ ππνζηήξημε επίζεο κία εμαίξεζε ζε 

νκνζπνλδηαθφ επίπεδν πνπ επέηξεςε ζηελ Δθθιεζία ησλ Μνξκφλσλ λα απνιχζεη 

έλαλ κεραληθφ ζπληήξεζεο ζε ζπγαηξηθφ θέληξν αλαςπρήο γηα ηελ αδπλακία ηνπ λα 

ηεξήζεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο
1529

. 

Ζ αλσηέξσ άπνςε σζηφζν δελ θαίλεηαη λα είλαη θαζνιηθά απνδεθηή. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Dias v. Archdiocese of Cincinnati ησλ ΖΠΑ, έλα 

θαζνιηθφ ζρνιείν ηεξκάηηζε ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ κε ηελ πξνζθεχγνπζα φηαλ 

αλαθνηλψζεθε φηη ε ηειεπηαία ήηαλ έγθπνο εθηφο γάκνπ. Αξρηθφο ιφγνο ηνπ ζρνιείνπ 

γηα ηελ απφθαζή ηνπ ήηαλ ην γεγνλφο φηη πξνζθεχγνπζα είρε πξνθαλψο πξνβεί ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αληίζεηεο κε ηηο δηδαρέο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο (πξνγακηαίν ζεμ), 

αιιά κεηά ηελ εμήγεζε φηη είρε γνληκνπνηεζεί ηερλεηά, άιιαμε ν ιφγνο ηεο απφιπζεο 

θαζψο ε ηερλεηή γνληκνπνίεζε ζεσξείηαη αλήζηθε γηα ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία. Σν 

δηθαζηήξην αξλήζεθε λα εθαξκφζεη ην ζεψξεκα ηεο «ηεξαηηθήο απαιιαγήο» 

(ministerial exception)
1530

 θαζψο έθξηλε φηη ε πξνζθεχγνπζα δελ είρε θακία 

                                                 
1527

 Schüth v. Germany, Application no.1620/03, 23 September 2010. 
1528

 Schroen v Steinbach Bible College, (1999) 35 Canadian Human Rights Reports D/477 Ontario 

Board of Inquiry CHRR D/1. 
1529

 Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints v Amos 

(1987) 483 U.S. 327. 
1530

 Ζ ηεξαηηθή εμαίξεζε (ministerial exception) απνηειεί λνκηθφ δφγκα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθείαο απφ ηελ απαιιαγή ησλ ζξεζθεπηηθψλ 
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ζξεζθεπηηθή επζχλε ζην ζρνιείν θαη δελ παξείρε θακία ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ή 

άιιε πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε ζηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ε νπνία πξνέβιεπε ηελ ππνρξέσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί θαη 

λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε δεισκέλε θηινζνθία θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηεο 

Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη ε πξνζθεχγνπζα δελ είρε 

ελεκεξσζεί απφ ην ζρνιείν γηα ηε ζέζε ηεο εθθιεζίαο πάλσ ζην δήηεκα ηεο ηερληθήο 

γνληκνπνίεζεο σο πξνυπφζεζε ηεο απαζρφιεζήο ηεο, ζπλεπψο δηαηήξεζε ηελ άπνςε 

φηη ε απφιπζή ηεο ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ
1531

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζηελ ππφζεζε 

Fernández Martínez v. Spain, θαίλεηαη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ινγηθή ηεο ad hoc 

εμηζνξξφπεζεο ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρή ηεο 

απηνλνκίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ 

εθάξκνζε ζηηο πξναλαθεξζείζεο ππνζέζεηο Obst v. Germany θαη Schüth v. Germany, 

θαη λα πηνζεηεί ην ζεψξεκα ηεο «ηεξαηηθήο απαιιαγήο» (ministerial exception), ηνπ 

Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ
1532

. Ζ ππφζεζε αθνξνχζε πάιη κία 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πξνζθεχγνληνο ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο 

δσήο θαη ηεο ζπιινγηθήο δηάζηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθείαο 

ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, θαζψο ν πξνζθεχγνληαο ηεξέαο είρε εθθξαζηεί δεκφζηα 

ππέξ ηεο «εζεινληηθήο αγακίαο» ησλ θαζνιηθψλ ηεξέσλ θαη είρε πξνβεί ζε πνιηηηθφ 

γάκν, κε απνηέιεζκα ηελ απφθαζε κε αλαλέσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ εξγαζίαο ηνπ ζε 

θαζνιηθφ ζρνιείν. Σν Γηθαζηήξην ζπκθψλεζε κε ηελ άπνςε ηνπ εζληθνχ 

δηθαζηεξίνπ, θξίλνληαο φηη θξίλεη νη πεξηζηάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ κε αλαλέσζε 

ηεο ζπκβάζεσο ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ απζηεξά 

ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη, ην Γηθαζηήξην έθθξηλε φηη νη απαηηήζεηο ησλ αξρψλ 

ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο νπδεηεξφηεηαο εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ 

εμέηαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ηεο απφθαζεο ηεο κε αλαλέσζεο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ εξγαζίαο, θαη ν ξφινο ηνπ Γηθαζηεξίνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

                                                                                                                                            
ηδξπκάησλ απφ ηνπο λφκνπο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ. Bollard v. California 

Province of the Society of Jesus, 196 F.3d 940 (9th Cir. 1999). Βι. Lund C.C., In Defense of the 

Ministerial Exception,. North Carolina Law Review, Vol. 90, ζζ. 1-72, 2011, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=1883657 
1531

 Dias v. Archdiocese of Cincinnati, 2012 WL 1068165, S.D. Ohio March 29, 2012. 
1532

 Βι. Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity 

Commission, 565 U.S., 10-553, October 2011. Seglow J., Theories of Religious Exemptions, εηο Calder 

G., Ceva E., (eds.), Diversity of Europe, Dilemmas of differential treatment in theory and practice, 

Routledge, London, New York 2011, ζζ.52-64. 

http://ssrn.com/abstract=1883657
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εμαθξίβσζε φηη νη ζεκειηψδεο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο θαη ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ πξνζθεχγνληα δελ έρνπλ παξαβηαζηεί
1533

. 

Ζ πηζαλφηεηα λνκνινγηαθήο θαζηέξσζεο ηεο απφθαζεο Fernández Martínez 

v. Spain ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν απνθιεηζκνχ πνιιψλ αηφκσλ απφ ηελ πξνζηαζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζην 

πιαίζην ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ ζηελ Δπξψπε, πξνθαιψληαο δηιιήκαηα γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο ππέξ ηεο 

απηνλνκίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ.  

 ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε απηνλνκία ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ γίλεηαη αληηιεπηή σο απφιπηε, ρσξίο δπλαηφηεηα παξεθθιίζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Οδεγία 93/104/EΚ ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα παξεθθιίζεσλ απφ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ 

ζεζπίδεη εξγαδφκελνπο ζηνλ ηειεηνπξγηθφ ηνκέα ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ
1534

. Γειαδή, ν λνκνζέηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ 

παξέρεη θακία δπλαηφηεηα ζηάζκηζεο δηθαησκάησλ, αληηζέησο παξέρεη ζηα θξάηε 

κέιε ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε απηνλνκία ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ
1535

. 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ Οδεγία 2000/78/EΚ γηα ηε 

δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

εξγαζία, είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή. χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηα 

θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ εδξάδεηαη ζην 

ζξήζθεπκα νη ηηο πεπνηζήζεηο ελφο αηφκνπ. πλεπψο, ηα δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαίλεηαη λα πεξηνξίδνληαη ππέξ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εθθιεζηψλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ ελψζεσλ ε δενληνινγία 

ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ζηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο. Χζηφζν, ε ίδηα δηάηαμε 

πξνβιέπεη φηη νη ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα θάλνπλ δηαθξίζεηο φηαλ κφλν, 

ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ 

                                                 
1533

 Fernández Martínez v. Spain, Requête no 56030/07, 15 mai 2012. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ απφ ηε ινγηθή ηεο ζηάζκηζεο παξαηεξήζεθε θαη απφ ησλ κεξηθψο κεηνςεθνχληα δηθαζηή 

ηεο ππφζεζεο Saiz Arnaiz πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε πξαγκαηηθήο εμηζνξξφπεζεο 

απφ ην Γηθαζηήξην ζηε γλψκε πνπ θαηέζεζε. 
1534

 Οδεγία 93/104/EΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1993, ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ΔΔ L 307 ηεο 13.12.1993, ζει. 18 – 24, άξζξν 17. 
1535

 Gatti M., Autonomy of Religious Organisations in the European Convention of Human Rights and 

European Union Law, εηο Rossi L.S., Di Federico G. (eds), Fundamental Rights in Europe and China. 

Regional Identities and Universalism, Editoriale Scientifica, Napoli 2013, ζζ. 132-153, ζει. 136. 
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αζθνχληαη, ε ζξεζθεία ή νη πεπνηζήζεηο απνηεινχλ επαγγεικαηηθή απαίηεζε 

νπζηψδε, ζεκηηή θαη δηθαηνινγεκέλε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δενληνινγία ηεο 

νξγάλσζεο θαη εθφζνλ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ζπληαγκαηηθέο θαη 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
1536

. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε Οδεγία 2000/78/EΚ 

παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηε δπλαηφηεηα ζηάζκηζεο ησλ αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απηνλνκία ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ
1537

. Χζηφζν, ε ζέζπηζε κίαο ζαθνχο δηαρσξηζηηθήο 

γξακκήο κεηαμχ ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο 

αηνκηθήο ειεπζεξίαο είλαη κία δηαδηθαζία αξθεηά επίπνλε θαη ζπρλά νδεγεί ζε 

αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα, αιιά θαη ζε ακθηιεγφκελεο λνκνινγηαθέο δηαπηζηψζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε απφθαζε R(E) v Governing Body of JFS, ηνπ Αλσηέξνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ππξνδφηεζε έληνλεο αθαδεκατθέο θαη 

πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο
1538

. χκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο, 

ην Δβξατθφ Διεχζεξν ρνιείν, πνπ ηδξχζεθε ην 1732, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 

Δβξαίνπο ζηηο απνθάζεηο εηζαγσγήο καζεηψλ ελψ, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ 

αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ζηαζεξά ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο, νη κε-Δβξαίνη νπζηαζηηθά 

απνθιείνληαη. Δπηπιένλ, πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο πνπ αλαγλσξίδνληαη 

σο Δβξαίνη απφ ην Γξαθείν ηνπ Αξρηξαββίλνπ. Ζ ππφζεζε αθνξνχζε ηελ πξνζθπγή 

ελφο παηέξα φηαλ ε αίηεζε εηζαγσγήο ηνπ γηνπ ηνπ δελ έγηλε δεθηή επεηδή ε κεηέξα 

ηνπ, Ηηαιηθήο θαηαγσγήο, αζπάζηεθε ηνλ Ηνπδατζκφ ππφ άιιε αξρή (ην θίλεκα 

Masorti) κε απνηέιεζκα ν Αξρηξαββίλνο λα κελ ηελ αλαγλσξίδεη σο Δβξαία θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Αξρηξαββίλνπ, νχηε ηνλ γην 

ηεο. Σειηθά, ην Γηθαζηήξην έθθξηλε πσο ε άξλεζε εηζαγσγήο ηνπ καζεηή 

                                                 
1536

 Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, ΔΔ L 303 ηεο 02.12.2000 ζει. 16 

– 22, άξζξν 4. 
1537

 Ζ ελ ιφγσ εξκελεία ηεο Οδεγίαο 2000/78 / ΔΚ γίλεηαη δεθηή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία απεχζπλε αηηηνινγεκέλε γλψκε ζηε γεξκαληθή θπβέξλεζε ην 2009, ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

γεξκαληθή λνκνζεζία δελ ζπκβηβάδεηαη κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθξηβψο επεηδή 

επέηξεςε ηελ άληζε κεηαρείξηζε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζε ζην πιαίζην ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλαθέξζεθε ζηελ πξναλαθεξζείζα 

ππφζεζε Schüth v. Germany ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Gatti M., 

φ.π., ζει. 136. 
1538

 Βι. γηα παξάδεηγκα, Cismas I., Religious Actors and International Law, Oxford University Press, 

Oxford 2014, ζει. 146-150, θαη Weiler J.H.H., Discrimination and Identity in London: The Jewish 

Free School Case, Jewish Review of Books No. 1 (Spring 2010), δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://jewishreviewofbooks.com/articles/97/discrimination-and-identity-in-london-the-jewish-free-

school-case/ 
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ηζνδπλακνχζε κε έκκεζε δηάθξηζε θαζψο ηα θξηηήξηα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ άξλεζε 

ήηαλ θπιεηηθά θαη φρη ζξεζθεπηηθά
1539

. 

 

4.1.2.2. Η αξρή ηεο νπδεηεξόηεηαο 

 

Ζ αξρή ηεο νπδεηεξφηεηαο ζπλεπάγεηαη ην ζεβαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ σο πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν δελ δχλαληαη λα 

πξνβαίλεη ζε αμηνινγηθέο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ή ηα 

κέζα έθθξαζήο ησλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη έλα θξάηνο δελ δχλαηαη λα απεηθνλίδεη κία ζξεζθεπηηθή 

νκάδα κε ππνηηκεηηθφ ή ζπθνθαληηθφ ηξφπν
1540

. Χζηφζν, έλα θξάηνο κπνξεί λα 

ραξαθηεξίζεη κία ζξεζθεία σο «αίξεζε», αθφκε θαη αλ ν νξηζκφο απηφο ελέρεη 

ππνηηκεηηθή ζεκαζία, φηαλ επηδηψθεη λα παξάζρεη ζηνηρεία ηθαλά λα ζπκβάιινπλ ζην 

δηάινγν κίαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαη λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηνπο θηλδχλνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο νκάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο αηξέζεηο
1541

. Χζηφζν, ε 

αξρή ηεο νπδεηεξφηεηαο δελ ζπλεπάγεηαη φηη κία ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή ή κία 

ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα εθθεχγεη απφιπηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο ή ησλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε Raëlien Suisse v Switzerland, ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη ην θξάηνο δελ 

παξαβίαζε ηελ ειεπζεξία ηε έθθξαζεο θαη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ηνπ 

πξνζθεχγνληα κε ηελ απαγφξεπζε αθηζψλ ηεο νξγάλσζήο ηνπ, θαζψο θξίζεθε φηη 

πηζαλψο εμέθξαδαλ πεπνηζήζεηο απνινγεηηθέο ηεο παηδνθηιίαο
1542

. 

Οη αμηνινγηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ δελ εθθεχγνπλ ηνπ 

δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 3 «Ή Έλσζε 

δηαηεξεί αλνηρηφ, δηαθαλή θαη ηαθηηθφ δηάινγν κε ηηο εθθιεζίεο θαη ηηο νξγαλψζεηο 

απηέο, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θαη ζπκβνιή ηνπο». Αλ θαη ε 

δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ θαίλεηαη λα ελζσκαηψλεη ηε δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηνλ ζξεζθεπηηθφ πινπξαιηζκφ, ε εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κία 

ζεκαληηθή παξέκβαζε ζηε δνγκαηηθή απηνλνκία ησλ ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ. Θα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη, νη δηαβνπιεχζεηο ηεο Δπηηξνπήο κε ηηο εθθιεζίεο θαη 

                                                 
1539

 R(E) v Governing Body of JFS [2009] UKSC 15. 
1540

 Leela Förderkreis E.V. and Others v. Germany, Application no. 58911/00, 6 November 2008. 
1541

 Gatti M., φ.π., ζει. 142. 
1542

 Raëlien Suisse v Switzerland, Application no. 16354/06, 13 July 2012. 
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ηηο ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο δελ είλαη απφιπηα «δηαθαλείο» ή «αλνηθηέο» θαηά ηηο 

επηηαγέο ηνπ άξζξνπ θαζψο ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ή ηηο κε 

νκνινγηαθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο «ηεξνχλ ηηο επξσπατθέο αμίεο»
1543

. πλεπψο, ε 

αμηνινγηθή νπδεηεξφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ είλαη απφιπηε θαζψο ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή αμηνινγεί ηε λνκηκφηεηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, 

απνθαζίδνληαο πνηεο νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαβνπιεχζεηο θαη 

ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ κε ηηο επξσπατθέο αμίεο. 

Πξνθαλψο, ε ελ ιφγσ παξεκβνιή ζηε δνγκαηηθή απηνλνκία είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάζεη κφλν ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, θαζψο νη πεπνηζήζεηο ηεο 

πιεηνςεθίαο είλαη γεληθά αδηακθηζβήηεηεο, παξά ην δπλεηηθά ακθηιεγφκελν 

πεξηερφκελφ ηνπο
1544

. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ αζρνιήζεθε κε εζληθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξεζε 

ζξεζθεπηηθψλ νληνηήησλ. Σν Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε φηη ηα θξάηε έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα επαιεζεχζνπλ εάλ έλα θίλεκα ή έλσζε πξνζψπσλ αζθεί, γηα ηελ 

επηδίσμε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζθνπψλ ηνπ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηβιαβείο γηα 

ηνλ πιεζπζκφ
1545

. Χζηφζν, φπνπ απαηηείηαη θαηαρψξεζε, ν λφκνο πξέπεη λα 

θαζνξίδεη ηα νπζηαζηηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ρνξεγείηαη ε θαηαρψξεζε. Ζ 

απνπζία θξηηεξίσλ, ζέηεη ελ ακθηβφισ  ηελ «πξνβιεπφκελε δηα ηνπ λφκνπ» άξλεζε 

πνπ απαηηείηαη απφ ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα παξέρνληαη 

δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο, γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε απζαίξεηε άζθεζε ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο
 1546

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη ε επηβνιή 

κίαο πεξηφδνπ αλακνλήο δέθα εηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε «ζξεζθεπηηθψλ θνηλσληψλ»  

(Religionsgesellschaft) θαη ηελ ζπλεπαθφινπζε παξνρή κίαο ζεηξάο νπζηαζηηθψλ 

πξνλνκίσλ, φπσο ην δηθαίσκα λα δηδάμνπλ ηε ζξεζθεία ζηα δεκφζηα ζρνιεία. 

ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 9 ηεο χκβαζεο εθ κέξνπο ησλ αξρψλ. Σν 

Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε αξρψλ 

                                                 
1543

 European Commission, Bureau of European Policy advisors, Dialogue with churches, religious 

associations and communities and philosophical and non-confessional organisations, Guidelines on the 

implementation of Article 17 TFEU by the European Commission, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-art-17.pdf 
1544

 Gatti M., φ.π., ζει. 143-146. 
1545

 Manoussakis a.o. v. Greece, Application no. 18748/91, 26 September 1996. 
1546

 Hasan and Chaush v.Bulgaria, Application no. 30985/96, 26 October 2000, Metropolitan Church 

Of Bessarabia And Others v. Moldova, Application no. 45701/99, 27 February 2002. 
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ηνπ θξάηνπο λα παξακείλνπλ νπδέηεξεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη 

ζπλεπψο φηαλ έλα θξάηνο ζεζπίδεη έλα πιαίζην γηα ηελ απνλνκή λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, φιεο νη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο πνπ ην 

επηζπκνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ κία δίθαηε επθαηξία λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα απηφ ην 

θαζεζηψο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζεζπίδνληαη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο
1547

. 

Οκνίσο, ζηελ ππφζεζε Savezcrkava ―Riječ života‖ and Others v. Croatia ην 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη  ε ζχλαςε εηδηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη 

νξηζκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηε ζέζπηζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο ππέξ ησλ 

ηειεπηαίσλ δελ παξαβίαδε ηα άξζξα 9 θαη 14 ηεο χκβαζεο, σζηφζν ε άξλεζε ηεο 

θξναηηθήο θπβέξλεζεο λα ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηνπο πξνζθεχγνληεο, ρξηζηηαληθέο 

θαη πξνηεζηαληηθέο θνηλφηεηεο, ε νπνία ζα ηνπο επηηξέςεη λα εθηεινχλ νξηζκέλεο 

ζξεζθεπηηθέο ππεξεζίεο θαη λα ιάβνπλ επίζεκε αλαγλψξηζε απφ ην θξάηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ γάκσλ πνπ εθηεινχζαλ, ηζνδπλακεί κε δπζκελή δηάθξηζε θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξία ηνπο
1548

. 

ε άιιε πεξίπησζε, ην Γηθαζηήξην δέρζεθε φηη ε ζχλαςε ζπκθσληψλ κεηαμχ 

ηνπ θξάηνπο θαη κίαο ζπγθεθξηκέλεο εθθιεζίαο γηα ηε ζέζπηζε εηδηθνχ θνξνινγηθνχ 

θαζεζηψηνο ππέξ ηεο ηειεπηαίαο δελ αληηβαίλεη θαη' αξρήλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

άξζξσλ 9 θαη 14 ηεο χκβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αληηθεηκεληθήο θαη εχινγεο 

αηηηνιφγεζεο γηα ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε θαη φηη παξφκνηεο ζπκθσλίεο κπνξεί λα 

ζπλαθζνχλ κε άιιεο εθθιεζίεο πνπ επηζπκνχλ λα ην πξάμνπλ
1549

. 

Σέινο, ην θξάηνο δελ πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία κηαο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, έλαο ππεξβνιηθφο θφξνο 

πνπ δηαηαξάζζεη ζνβαξά ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κίαο ζξεζθεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, εκπνδίδνληάο ηελ άζθεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, 

ζπληζηά επέκβαζε ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 9 

ηεο χκβαζεο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη παξαβίαζε, αλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη 

είλαη δπζαλάινγε
1550

. 

 

                                                 
1547

 Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, Application no. 40825/98, 31 

July 2008. 
1548

 Savezcrkava ―Riječživota‖ and Others v. Croatia, Application no. 7798/08, 9 December 2010. 
1549

 Alujer Fernández and Caballero García v. Spain, Application no. 53072/99, 14 June 2001. 
1550

 Association Les Témoins de Jéhovah v. France, Application no. 8916/05, 30 June 2011. 
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4.1.3. Γηθαίσκα ζην πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη 

παξαδνζηαθή γλώζε 

 

Ζ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά είλαη κία έλλνηα ζηελ νπνία ελαπνηίζεηαη πάληα 

κία ζεηηθή αμία. Ζ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο γεληθά ζεσξείηαη σο έλα 

θνηλφ αγαζφ απφ ην νπνίν επσθειείηαη φιε ε αλζξσπφηεηα. Σφζν ε αηνκηθή φζν θαη 

ε θνηλνηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα δηακνξθψλνληαη κέζσ απηψλ πνιηηηζκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη άπισλ πνιηηηζκηθψλ παξαζηάζεσλ. πγθξνχζεηο κπνξεί λα 

αλαθχςνπλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα ηεο γεο ησλ απηνρζφλσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ή κεηαμχ κεηνλνηήησλ θαη πιεηνςεθηψλ πνπ ακθηζβεηνχλ ην δηθαίσκα 

κίαο κεηνλφηεηαο λα νξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο
1551

. 

Ο φξνο «πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά» πεξηιακβάλεη ηνλ απηφ πνιηηηζκφ, φπσο 

θηίξηα, κλεκεία, ηνπία, βηβιία, έξγα ηέρλεο θαη ηεθκήξηα, ηνλ άπιν πνιηηηζκφ, φπσο 

ηε ιανγξαθία, ηηο παξαδφζεηο, ηε γιψζζα θαη ηε γλψζε, θαη ηε «θπζηθή» 

θιεξνλνκηά, πνπ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά ηνπία θαη βηνπνηθηιφηεηα. Ζ 

έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο αληαλαθιά ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ελφο 

αγαζνχ πνπ έρεη αλαπηπρζεί, θαηαζθεπαζηεί ή δεκηνπξγεζεί, πνπ εξκελεχεηαη θαη 

επαλεξκελεχζεθε ζηελ ηζηνξία, θαη κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά. πλεπψο ζπλδέεη 

ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ, δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη αγαζά πνπ 

θιεξνδφηεζε ην παξειζφλ ηα νπνία ζεσξνχληαη ηφζν ζεκαληηθήο αμίαο ζήκεξα ψζηε 

ηα άηνκα θαη νη θνηλφηεηεο λα επηζπκνχλ ηε δηαβίβαζή ηνπο ζηηο κειινληηθέο 

γεληέο
1552

. 

ην δηεζλέο πιαίζην εληνπίδεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο δηεζλψο πξάμεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε θαηξφ εηξήλεο ή ζε θαηξφ 

πνιέκνπ, ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην, ην δηεζλέο πνηληθφ 

δίθαην θα. κε ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο θσδηθνπνίεζεο λα εληνπίδνληαη ζηνλ 19
ν
 

αηψλα
1553

. Δθηφο απφ κηα ζεηξά απφ δειψζεηο θαη ζπζηάζεηο, ηα θξάηε κέιε ηεο 

UNESCO έρνπλ πηνζεηήζεη ηε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ 1972, ηε χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία 

                                                 
1551

 Silverman H., Ruggles F., Cultural Heritage and Human Rights, εηο Silverman H., Ruggles F. 

(eds.), Cultural Heritage and Human Rights, Springer, USA 2007, ζζ. 5-22, ζει. 5-6. 
1552

 Shaheed F., second thematic report on the right of access to, and enjoyment of cultural heritage, 

Human Rights Council, A/HRC/17/38, 21/03/2011, παξ. 4-5. 
1553

 Βι. αλαιπηηθά Vrdoljak A. F., Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law, εηο Ben-

Naftali O. (ed.), International Human Rights and Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford 

2011, ζζ. 250-302, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=1401231 

http://ssrn.com/abstract=1401231
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ηεο ππνβξχρηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ 2001, ηε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία 

ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ 2003 θα.
1554

. Ζ επξεία ππνζηήξημε γηα ηηο 

ζπκβάζεηο ηνπ 1972 θαη 2003, θαηαδεηθλχεη ηε γεληθή ζπκθσλία γηα ηελ αλάγθε λα 

δηαηήξεζεο θαη δηαθχιαμεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ ελ ιφγσ αλάγθε επίζεο 

θαηαδεηθλχεηαη θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ Αμία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο γηα ηελ Κνηλσλία, ή αιιηψο ε 

χκβαζε Faro ηνπ 2007, νξίδεη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά σο «έλα ζχλνιν πεγψλ 

πνπ θιεξνλνκήζεθαλ απφ ην παξειζφλ πνπ ηαπηνπνηνχλ πξφζσπα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηδηνθηεζία, σο αληαλάθιαζε θαη έθθξαζε ησλ ζπλερψο εμειηζζφκελσλ αμηψλ ηνπο, 

πεπνηζήζεσλ, γλψζεσλ θαη παξαδφζεσλ. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 

ηφπσλ κέζα ζην ρξφλν»
1555

. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

δελ αθνξά κφλν ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία πξνζδίδνπλ ππεξεθάλεηα ζηηο 

θνηλφηεηεο αιιά θαη ζηελ αλζξσπφηεηα, αιιά πνιιέο θνξέο ζηνηρεία πνπ 

αληαλαθινχλ ηελ ζθνηεηλή πιεπξά ηεο αλζξσπφηεηαο, ε κλήκε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη 

λα κεηαδίδεηαη ζηηο επφκελεο γεληέο αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ηα αλσηέξσ δηεζλή θείκελα δελ πηνζεηνχλ κία πξνζέγγηζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη κία ζηξνθή απφ 

ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο θαη δηαθχιαμεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ιφγσ ηεο 

εμαηξεηηθήο αμίαο ηεο γηα ηελ αλζξσπφηεηα, ζηελ αλάγθε ηελ πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, σο κείδνλνο αμίαο γηα ηα άηνκα θαη ηηο θνηλφηεηεο ζε 

ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα
1556

. 

Πνιιέο πξάμεηο αληηθαηνπηξίδνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε θαη ππνγξακκίδνπλ ηε 

ζεκαζία ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηφρζνλσλ 

πιεζπζκψλ, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη πεξηθξνχξεζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Χο 

απνηέιεζκα, ε αλζξψπηλε δηάζηαζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο γίλεηαη αθφκα πην 

απηή θαη λνκηθψο θξίζηκε θαη επηηξέπεη κία γφληκε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ 

δηαζθάιηζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ησλ πνιηηηζκψλ έρεη αλαθχςεη σο κία απφ ηηο λέεο 

                                                 
1554

 Γηα ηελ πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε βι. Παπατσάλλνπ Μ., Η πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ 

αγαζψλ ζην Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, ζε αλαδήηεζε ηεο αλζξψπηλεο δηάζηαζεο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 

Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Αζήλα 2013. 
1555

 Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Faro, 

2005, άξζξν 2. 
1556

 Shaheed F., φ.π., παξ. 8 θαη 20. 
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δηαζηάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
1557

.  Γειαδή, ζε απηέο 

ηηο δηεζλείο πξάμεηο, ν νξηζκφο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο δελ πεξηνξίδεηαη ζε φ, ηη 

ζεσξείηαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξσπφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά κάιινλ 

πεξηιακβάλεη φ, ηη έρεη ζεκαζία γηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη θνηλφηεηεο, ηνλίδνληαο 

έηζη ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο ηεο UNESCO γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Άπιεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο είλαη λα εμαζθαιίζεη ην ζεβαζκφ ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ησλ θνηλνηήησλ, ησλ νκάδσλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, ελψ ηα θξηηήξηα γηα ηελ πξνζηαζία δελ είλαη ε έλλνηα ηεο εμαηξεηηθήο 

παγθφζκηαο αμίαο, αιιά ε αμία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

θνηλφηεηα. χκθσλα κε ηε χκβαζε ε άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, πνπ 

κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά, ζπλερψο αλαπαξάγεηαη απφ ηηο θνηλφηεηεο θαη ηηο 

νκάδεο ζε ζπλαξκνγή κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηε θχζε 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπο, θαη ηνπο παξέρεη κηα αίζζεζε ηαπηφηεηαο θαη ζπλέρεηαο
1558

. 

Δπηπιένλ, ε Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηε ζθφπηκε θαηαζηξνθή ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο, πνπ πηνζεηήζεθε ην 2003, ηνλίδεη φηη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ θνηλνηήησλ, νκάδσλ 

θαη ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, έηζη ψζηε ζθφπηκε θαηαζηξνθή 

ηεο ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
1559

. Παξάιιεια, ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ έρεη 

εληζρπζεί ζηα δηεζλή φξγαλα πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ 

πξαθηηθή ησλ νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο ησλ  αληίζηνηρσλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ. 

Γειαδή ζηε δηεζλή πξαθηηθή αλαδχεηαη ε αληίιεςε πσο γηα ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, είλαη απαξαίηεηε α) ε δηαηήξεζε ηεο απηήο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκίαο κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, β) ε δηαθχιαμε ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη γ) ε δηαζθάιηζε θαη εγγχεζε ησλ δηθαησκάησλ 

                                                 
1557

 Francioni F., The Human Dimension of International Cultural Heritage Law: An Introduction, The 

European Journal of International Law Vol. 22 no. 1, 2011, ζζ. 9-16, ζει. 14-15. 
1558

 UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003, άξζξα 1 θαη 

2. 
1559

 UNESCO Declaration on the Intentional Destruction of Cultural Heritage, 2003, πξννίκην. 
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πξφζβαζεο θαη ηελ απφιαπζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
1560

. Ζ ελ ιφγσ χκβαζε 

απνηειεί ην πξψην δεζκεπηηθφ κέζν γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο απφ ηελ απηή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ζηελ πξνθνξηθή θαη 

άπιε. Ζ πνηνηηθή ζπλεηζθνξά  ηεο χκβαζεο απηήο ζπλίζηαηαη ζην φηη εζηίαζε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη αλαπηχμεη ηελ «άπιε» θιεξνλνκηά. Γειαδή 

ελψ ηα θξάηε κέιε παξακέλνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο χκβαζεο, νη 

νπζηαζηηθνί απνδέθηεο είλαη νη πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο νη νκάδεο αλζξψπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνλνηήησλ, νη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο ησλ νπνίσλ 

είλαη ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνζηαζίαο βάζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Οκνίσο, 

ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ηξνθνδνηεί ηελ πξφζθαηε ηάζε πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ ηελ επηζπκία λα δηαηεξεζεί ε 

πνιιαπιφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εθθξάζεσλ ησλ ιαψλ ηνπ 

θφζκνπ, έηζη ψζηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ ηζρπξή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
1561

.  

Ζ αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ 

θαζνξηζκφ, ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

εληνπίδεηαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο
1562

. Ζ χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο 

Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο είλαη πην ζπγθεθξηκέλε θαη αλαγλσξίδεη φηη νη 

θνηλφηεηεο, ηδίσο νη θνηλφηεηεο ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ, νη νκάδεο θαη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα άηνκα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή, ηε 

δηαθχιαμε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο
1563

. Ζ χκβαζε, θαη νη επηρεηξεζηαθέο νδεγίεο ηεο, ηνλίδνπλ φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θξαηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνηλνηήησλ, νκάδσλ θαη αηφκσλ
1564

. Ζ ππνρξέσζε ζπκπεξίιεςεο 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηελ αμία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
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πεξηιακβάλνληαη επίζεο, ζε πξάμεηο ηεο UNESCO. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηε 

χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο θαη Φπζηθήο 

Κιεξνλνκηάο, ηα θξάηε ζα πξέπεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, θαη εηδηθφηεξα κέζσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ, λα εληζρχζνπλ ηελ εθηίκεζε θαη 

ηνλ ζεβαζκφ ηεο  πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο. Δπηπιένλ, ε χκβαζε γηα 

ηελ Πξνζηαζία ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο πξνβιέπεη εηδηθφηεξα φηη ηα 

θξάηε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αλαγλψξηζε, ην ζεβαζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ θνηλσλία, ηδίσο κέζσ: α) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ελεκέξσζεο, πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ, ηδίσο ηνπο λένπο, β) ησλ εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εληφο ησλ νηθείσλ θνηλνηήησλ θαη 

νκάδσλ θα.
1565

.  

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί θαη ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ γηα ηελ πνιπκνξθία ησλ 

πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά εθθξάδεηαη, 

εκπινπηίδεηαη θαη δηαβηβάδεηαη. Ζ ελ ιφγσ αλάγθε αληαλαθιάηαη ζηε χκβαζε γηα 

ηελ Πξνζηαζία θαη ηελ Πξνψζεζε ηεο Πνιπκνξθίαο ηεο Πνιηηηζηηθήο Έθθξαζεο ηνπ 

2005, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ «αξρή ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ε ηζφηηκε πξφζβαζε ζε έλα πινχζην θαη δηαθνξνπνηεκέλν θάζκα πνιηηηζηηθψλ 

εθθξάζεσλ απφ νιφθιεξν ην θφζκν θαη ε πξφζβαζε ησλ πνιηηηζκψλ ζηα κέζα ηεο 

έθθξαζεο θαη ηεο δηάδνζεο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο
1566

. Ζ 

χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Τπνβξχρηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο απαγνξεχεη 

ξεηά ηηο ζπλαιιαγέο απηήο απηνχ ηνπ είδνπο θιεξνλνκηάο.  Σέινο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 8 ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα 

ζέβνληαη, λα δηαηεξνχλ ηε γλψζε, ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηηο πξαθηηθέο  ησλ απηνρζφλσλ 

θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δσήο ζρεηηθά 

κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αεηθφξν ρξήζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη πξνάγνπλ 

ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ηνπο κε ηελ έγθξηζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηφρσλ απηψλ 

ησλ γλψζεσλ, ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ ηζφηηκε 
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θαηαλνκή ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ γλψζεσλ, 

ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ
1567

. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαγλψξηζε ηεο αλζξψπηλεο 

δηάζηαζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ 

αγαζψλ. Χζηφζν, έλα δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, παξακέλεη ειάρηζηα 

αλεπηπγκέλν ζηε δηεζλή πξαθηηθή. Ο ιφγνο είλαη πσο ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε έλλνηεο φπσο ε θνηλφηεηα θαη ην γεληθφ ζχλνιν ή ε 

αλζξσπφηεηα, ζπλεπψο είλαη δχζθνιν λα θαζηεξσζεί έλα απηνηειέο δηθαίσκα ζηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν, παξαηεξείηαη κία πξνζπάζεηα θαηνρχξσζεο 

απφ ηε ζεσξία ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ή πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ
1568

.  Ζ Δπξσπατθή χκβαζε Faro πηνζεηεί αλνηρηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Αλαγλσξίδεη γηα παξάδεηγκα φηη θάζε 

πξφζσπν έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο επηινγήο 

ηνπο, σο κία πηπρή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ λα ζπκκεηέρεη ειεχζεξα ζηελ πνιηηηζηηθή 

δσή. Σνλίδεη επηπιένλ ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο φισλ ζηελ ελ εμειίμεη δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαη αλαθέξεηαη ζην 

δηθαίσκα φισλ λα επσθεινχληαη απφ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη λα ζπκβάινπλ 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο, θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φισλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο, κειέηεο, εξκελείαο, πξνζηαζίαο, δηαηήξεζεο θαη 

παξνπζίαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σέινο αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε χκβαζε θαιεί 

ηα θξάηε λα ελζαξξχλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηε δενληνινγία θαη ηηο 

κεζφδνπο παξνπζίαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

πνιπκνξθίαο ησλ εξκελεηψλ θαζψο θαη λα ζεζπίζνπλ δηαδηθαζίεο ζπκβηβαζκνχ γηα 

ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ φπνπ αληηθαηηθέο αμίεο απνδίδνληαη ζηελ  

πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ίδηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απφ δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο
1569

. 

Ζ αλαγλψξηζε ινηπφλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά σο δηθαησκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

πνιηηηζκηθή δσή παξέρεη ην πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη 
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ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο. Καηά ηελ ελ ιφγσ χκβαζε 

Faro ινηπφλ α) ν θαζέλαο, κφλνο ηνπ ή ζπιινγηθά, έρεη ην δηθαίσκα λα επσθειείηαη 

απφ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη λα ζπκβάιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο, β) ν 

θαζέλαο, κφλνο ή ζπιινγηθά, έρεη ηελ επζχλε λα ζεβαζηεί ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ησλ άιισλ φζν θαη ην δηθφ ηνπο θιεξνλνκηά, θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ θνηλή 

θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο, γ) ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά κπνξεί λα ππφθεηηαη κφλν ζηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη 

αλαγθαίνη ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ. 

Δθφζνλ ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά είλαη εγγελέο 

ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή, ζπλεπάγεηαη φηη ηζρχνπλ, νη ίδηεο 

εγγπήζεηο θαη ε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, 

πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή θαη θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ην 

δηθαίσκα αλαδήηεζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο θαη θπζηθά ην δηθαίσκα ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο σο γεληθφηεξε έθθαλζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ
1570

.  

Μία απφ ηηο πην ξεηέο δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε θαη ηελ απφιαπζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη ην άξζξν 15 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα 

Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, ην νπνίν ππνρξεψλεη ηα θξάηε 

κέιε λα αλαγλσξίζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηζκηθή 

δσή. ην γεληθφ ζρφιην ηεο αξηζ. 21, ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ, Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηζηηθψλ Γηθαησκάησλ ηφληζε φηη  ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ππνρξεψζεηο λα 

ζέβνληαη θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηηο ειεπζεξίεο, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ 

πνιπκνξθία είλαη αιιειέλδεηεο. Ζ Δπηηξνπή θαζηζηά ζαθέο φηη ε ππνρξέσζε ησλ 

θξαηψλ λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή πεξηιακβάλεη 

ηελ πηνζέηεζε εηδηθψλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ θαζελφο, αηνκηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ή ζε κία θνηλφηεηα ή 

νκάδα λα έρεη πξφζβαζε ζηε δηθή ηνπ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή θιεξνλνκηά θαη ζε 

εθείλνλ ησλ άιισλ. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζκηθή δσή ζπλεπάγεηαη φηη 

ηα άηνκα θαη νη θνηλφηεηεο έρνπλ πξφζβαζε θαη απνιακβάλνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο 

θιεξνλνκηέο πνπ έρνπλ λφεκα γηα απηνχο, θαη ηελ ειεπζεξία ηεο ζπλερνχο 

δεκηνπξγίαο θαη επαλαδεκηνπξγίαο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο  θαη δηαβίβαζεο 

ζηηο κειινληηθέο γεληέο. Ζ Δπηηξνπή ηφληζε ηδηαίηεξα φηη ηα θξάηε πξέπεη λα 
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ζέβνληαη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ κεηνλνηήησλ ζην δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, ηελ 

θιεξνλνκηά θαη άιιεο κνξθέο έθθξαζεο, θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε άζθεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη πξαθηηθψλ. Σα ζπκβαιιφκελα θξάηε πξέπεη επίζεο 

λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

θιεξνλνκηά ηνπο θαη λα δηαηεξήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ πλεπκαηηθή ζρέζε ηνπο 

κε ηε γε ησλ πξνγφλσλ ηνπο θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ αλήθνπλ παξαδνζηαθά, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή θαηαιακβάλνληαη απφ απηνχο, θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπο δσή. Δπίζεο, ζεσξείηαη σο βαζηθή ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα 

επηηξέςνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλνηηθέο νκάδεο, απηφρζνλεο ή ζε άιιεο θνηλφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Δηδηθφηεξα, ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ ειεχζεξε ζπγθαηάζεζή ηνπο, φηαλ ε 

δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηνπο πεγψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο έθθξαζεο, βξίζθνληαη ζε θίλδπλν
1571

. 

πσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ, Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηζηηθψλ Γηθαησκάησλ ζην γεληθφ ζρφιην αξ. 21 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηνπ 

θαζελφο λα ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ πξέπεη λα 

ζεσξεζεί φρη σο κηα ζεηξά κεκνλσκέλσλ ή θιεηζηνχ ηχπνπ, αιιά σο κία δηαδξαζηηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα θαη νη θνηλφηεηεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο, δίλνπλ έθθξαζε ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε έληαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην πιαίζην 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο πνιιαπιέο θιεξνλνκηέο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα θαη νη θνηλφηεηεο εθθξάδνπλ ηελ αλζξσπφηεηα, δίλνπλ 

λφεκα ζηελ χπαξμή ηνπο, ζπλζέηνπλ ηηο θνζκνζεσξίεο ηνπο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηε 

ζπλάληεζή ηνπο κε ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο. Ζ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή σο ην κέζν πνπ επηηξέπεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ 

πνπ, ζησπεξά ή ξεηά, επηζπκνχλ λα κεηαδψζνπλ ζηηο κειινληηθέο γελεέο
1572

. 
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Ζ Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ 

Λαψλ, θαη ε χκβαζε αξηζ. 169 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο πεξηέρνπλ 

πνιιέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο, νη θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο θαη πξαθηηθέο απηψλ ησλ ιαψλ 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη. Δπηπιένλ, νη θπβεξλήζεηο ζα 

πξέπεη λα δηαβνπιεχνληαη κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ιανχο, κέζσ θαηάιιεισλ 

δηαδηθαζηψλ, θαη ηδίσο κέζσ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγάλσλ ηνπο, θάζε θνξά πνπ 

εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ιήςεο λνκνζεηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ κπνξεί λα 

ηνπο επεξεάδνπλ άκεζα. Μεηαμχ άιισλ ζεκαληηθψλ δηαηάμεσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ειεχζεξε θαη ελ επηγλψζεη ζπλαίλεζε ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ, ην άξζξν 

31 ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ νξίδεη φηη νη απηφρζνλεο ιανί έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ, ηνλ έιεγρν, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο, ηελ παξαδνζηαθή γλψζε θαη ηεο παξαδνζηαθήο 

πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, θαζψο θαη ηηο εθδειψζεηο ησλ επηζηεκψλ, ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ πνιηηηζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξψπηλσλ θαη ησλ γελεηηθψλ 

πφξσλ, ηνπο ζπφξνπο, ηα θάξκαθα, ηε γλψζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο παλίδαο θαη ηεο 

ρισξίδαο, ηηο πξνθνξηθέο παξαδφζεηο, ηε ινγνηερλία, ηα ζρέδηα, ηνλ αζιεηηζκφ θαη 

ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα θαη  ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο. Μπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ, λα ειέγρνπλ, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπο ηδηνθηεζία πάλσ απφ απηή ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ηελ 

παξαδνζηαθή γλψζε, θαη ηεο παξαδνζηαθήο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο
1573

. 

Ζ πξφζβαζε θαη ε απφιαπζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο είλαη 

αιιειέλδεηεο έλλνηεο. Αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα, κεηαμχ άιισλ, ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

νκάδσλ ηεο γλψζεο, ηεο θαηαλφεζεο, ηεο επίζθεςεο, ηεο ρξήζεο, ηεο δηαηήξεζεο, 

ηεο αληαιιαγήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηεο 

σθέιεηαο απφ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ρσξίο πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

νηθνλνκηθέο ή ζσκαηηθέο επηπηψζεηο.  Σα άηνκα θαη νη θνηλφηεηεο δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο απιή δηθαηνχρνη ή ρξήζηεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ 

πξφζβαζε θαη ηελ απφιαπζε επίζεο ζπλεπάγεηαη ηε ζπκβνιή ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

εξκελεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ 

                                                                                                                                            
Contemporary Issues, Graduate Institute of International Studies, Geneva, ζζ. 26-28, 2005, δηαζέζηκν 

ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Vrdoljak09-05.pdf 
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θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο  θαη 

δηαζθάιηζήο ηεο. Ζ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν απηψλ ησλ ελλνηψλ. 

Απηή ε πξνζέγγηζε αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε χζηαζε ηεο UNESCO γηα ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ αλζξψπνπο γεληθφηεξα ζηελ πνιηηηζηηθή δσή θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζε απηή 

ηνπ 1976, πνπ νξίδεη φηη ηελ πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ σο ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο, ηδίσο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, γηα ηελ ειεχζεξε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, ηελ 

θαηάξηηζε, ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε, θαη γηα ηελ απφιαπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

αμηψλ θαη αγαζψλ
1574

. Ζ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο έρεη αλαπηπρζεί εηδηθά απφ ηελ 

Δπηηξνπή γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα. Δθαξκνζκέλε 

ζηελ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζπλεπάγεηαη α) ηε 

θπζηθή πξφζβαζε ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε νπνία κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε 

ηελ πξφζβαζε κέζσ ηερλνινγηψλ, β) ηελ νηθνλνκηθή πξφζβαζε, δειαδή  ε πξφζβαζε 

ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηηή ζε φινπο, γ). πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα αλαδεηεί, λα ιακβάλεη θαη λα 

κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ρσξίο ζχλνξα θαη δ) 

ηελ πξφζβαζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ 

απνθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ ζπλεπάγεηαη ηελ νξηδφληηα εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε 

δηάθξηζεο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο. πσο πξναλαθέξζεθε 

φια ηα άηνκα θαη νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο, αιιά θαη κεηαλάζηεο έρνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη απφιαπζεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο θαη 

ηεο απφιαπζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελέρεη κία αηνκηθή θαη κία ζπιινγηθή 

δηάζηαζε. Χζηφζν, είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο θαη απφιαπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνηθίια ζπκθέξνληα αηφκσλ θαη 

νκάδσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο θιεξνλνκηέο. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ ζα πξέπεη λα δηαθξηζνχλ α) νη «αξρηθνί δηθαηνχρνη» ή νη 

θνηλφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηελ «πεγή», δειαδή νη θνηλφηεηεο πνπ ζεσξνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο ηνπο ζεκαηνθχιαθεο  θαη «ηδηνθηήηεο» κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, νη άλζξσπνη πνπ θξαηνχλ δσληαλή ηελ πνιηηηζηηθή 
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θιεξνλνκηά θαη έρνπλ αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαηήξεζή ηεο, β) ηα άηνκα θαη νη 

θνηλφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ κία 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο ηεο θνηλφηεηαο, 

αιιά δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζπληήξεζή ηεο, γ) επηζηήκνλεο θαη 

θαιιηηέρλεο θαη δ) ην επξχ θνηλφ πνπ απνθηά πξφζβαζε ζηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά ησλ άιισλ
1575

. Ζ Δπξσπατθή χκβαζε Faro πηνζεηεί ηελ έλλνηα ηεο 

«θιεξνλνκηάο ηεο θνηλφηεηαο», πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ εθηηκνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηηο νπνίεο επηζπκνχλ, ζην 

πιαίζην ηεο δεκφζηαο δξάζεο ηνπο, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ ζηηο 

επφκελεο γεληέο
1576

. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη ελδηαθεξφκελεο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα 

ελψζνπλ άηνκα απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ,  ζξεζθεπηηθφ, εζλνηηθφ θαη γισζζηθφ 

ππφβαζξν ππφ κία ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

θνηλή. Ζ δηάθξηζε απηή έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα θξάηε, ηδίσο θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο,  ε νπνία ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή «αξρηθνί δηθαηνχρνη» θαη ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, γεληθέο πξνζθιήζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ κπνξεί 

λα κελ είλαη επαξθείο
1577

.  

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηέκλνληαη επίζεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο, ηφζν σο πιηθήο ηδηνθηεζίαο ηφζν θαη 

πλεπκαηηθήο, φπσο ε κλήκε, ε παξαδνζηαθή γλψζε θα. Οξηζκέλεο θνηλφηεηεο 

εθθξάδνπλ εχινγεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα, ηε δηάδνζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ «παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ» θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξάλνκε ή 

εκπνξηθή ρξήζε ηεο γλψζεο, ησλ εηθφλσλ, ησλ ηζηνξηψλ θα. Σα δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο νξγαλψλνληαη γεληθά σο αηνκηθά δηθαηψκαηα, ελψ ε έλλνηα 

ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο έρεη ζρέζε κε ηελ θνηλφηεηα. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ν 

«δεκηνπξγφο» ηεο θιεξνλνκηάο δελ είλαη δπλαηφλ αξθεηέο θνξέο λα εληνπηζηεί, ίζσο 

επεηδή έρεη ραζεί ζηελ ηζηνξία, ή ε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά είλαη ην απνηέιεζκα κίαο 

ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξάδνζε
1578

. Χο παξαδνζηαθέο 

γλψζεηο λννχληαη νη γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απηφρζνλεο θαη 

παξαδνζηαθέο θνηλφηεηεο θαη ηηο νπνίεο κνηξάδνληαη πνιιά ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο 
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κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή ρψξαο. Οη παξαδνζηαθέο γλψζεηο πεξηιακβάλνπλ 

«άπιεο αμίεο» θαη ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο έρεη φλησο πξσηαξρηθή 

ζεκαζία ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο κεηαμχ άιισλ θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη αηζζεηηθή αμία ηνπ ηνπίνπ. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ηα 

ηξία ηέηαξηα ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ εμαξηψληαη απφ θπηηθά παξαδνζηαθά 

θάξκαθα θαη ιφγσ ηεο βηνπεηξαηείαο πθίζηαληαη ηζρπξνί ιφγνη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ, ηδίσο φηαλ ζπλδένληαη κε γελεηηθνχο πφξνπο πνπ έρνπλ 

νηθνλνκηθή αμία γηα ηε βηνκεραλία
1579

.  

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα ήηαλ ε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ ηεο ππν-επηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ γηα Πξνψζεζε θαη 

Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε αλαθνξά Daes ηνπ 1993, ε νπνία 

ζπλνςίδεη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί 

παγθνζκίσο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηνπο. Θα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, νη απηφρζνλεο ζεσξνχλ, φηη φια ηα πξντφληα ηνπ 

αλζξψπηλνπ κπαινχ θαη θαξδηάο αιιεινζρεηίδνληαη θαη απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα 

πεγή, ηηο ζρέζεηο δειαδή κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ κε ηε γε θαη ηε ζπγγέλεηα αθελφο κε 

ηα άιια έκςπρα φληα πνπ λέκνληαη ηε γε θαη αθεηέξνπ κε ηνλ θφζκν ησλ πλεπκάησλ. 

πλεπψο, ε δπηηθή δηάθξηζε κεηαμχ πνιηηηζηηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, εθηφο 

ηνπ φηη δελ ζπκβαδίδεη κε απηή ηελ νιηζηηθή ζχιιεςε ησλ απηνρζφλσλ, έρεη 

επηπξφζζεηα σο αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

πξνζηαζίαο γηα ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο θιεξνλνκηάο, ελψ ζα ήηαλ θαηαιιειφηεξν 

απηά λα αληηκεησπίδνληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη σο έλα εληαίν, αιιεινζπλδεφκελν 

θαη αιιεινεμαξηψκελν ζχλνιν. Ζ αλαθνξά Daes αλαγλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

«πνιηηηζκηθήο ηδηνθηεζίαο», θαη ηελ ζρέζε ηεο κε ηελ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ηε θχζε ηεο θπξηφηεηαο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ παξαδνζηαθψλ λνκηθψλ 

πξσηφθνιισλ θαη ηε γεληθή πνιηηηθή αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηζαγελψλ, 

σο ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα γηα ξχζκηζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ππνβάζκηζε 

ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πνιηηηζκηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο είλαη, απφ ηελ άπνςε ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ, ηερληθή θαη κε 

ρξήζηκε. Έλα ηξαγνχδη, γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη έλα «εκπφξεπκα», ή κηα κνξθή ηεο 
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«ηδηνθηεζίαο», αιιά κία απφ ηηο εθδειψζεηο ηεο αξραίαο θαη ζπλερήο ζρέζεο κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ εδάθνπο ηνπο. Δπεηδή απνηειεί έθθξαζε κίαο ζπλερνχο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ θαη ηνπ εδάθνπο ηνπο,  είλαη αδηαλφεην 

φηη έλα ηξαγνχδη, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

αλζξψπσλ, λα απνμελσζεί. Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε ε αλαθνξά 

ζηε ζπιινγηθή «θιεξνλνκηά» ηνπ θάζε απηφρζνλα, αληί λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

«πνιηηηζηηθά αγαζά» θαη «πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο». Αλ θαη θιεξνλνκηά είλαη θνηλή, 

ππάξρεη ζπλήζσο έλα άηνκν πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαιχηεξα σο ζεκαηνθχιαθαο 

ηεο θάζε πηπρήο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελφο ιανχ. Απηέο νη αηνκηθέο επζχλεο, 

δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηελ θπξηφηεηα ή ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο. Οη 

παξαδνζηαθνί ζεκαηνθχιαθεο ρξεζηκεχνπλ σο δηαρεηξηζηέο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο 

θνηλφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη απνιακβάλνπλ ηα πξνλφκηα θαη ηελ ζέζε ηνπο γηα ην 

ζέκα απηφ κφλν γηα φζν θαηξφ, ζπλερίδνπλ λα δξνπλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Γειαδή, θάζε απηφρζνλε θνηλφηεηα πξέπεη λα δηαηεξήζεη κφληκν έιεγρν 

ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο δηθήο ηεο θιεξνλνκηάο. Μπνξεί λα κνηξαζηεί ην δηθαίσκα ηεο 

απφιαπζεο θαη ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο θιεξνλνκηάο ηεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο θαη δηαδηθαζίεο, αιιά δηαηεξεί πάληα κηα αέλαεο δηθαίσκα λα 

πξνζδηνξίζεη πψο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε γλψζε πνπ κνηξάδεηαη. Απηφ ην ζπλερεο, 

ζπιινγηθφ δηθαίσκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θιεξνλνκηάο είλαη θξίζηκν γηα ηελ 

ηαπηφηεηα, ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ απηνρζφλσλ θάζε θνηλσλίαο
1580

. Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο ζεκειηψδνπο θηινζνθηθήο αληίζεζεο κεηαμχ ηνπ πσο νη 

απηφρζνλεο πξνζιακβάλνπλ ηελ θιεξνλνκηά ηνπο θαη ην πψο απηή δηαρσξίδεηαη ζην 

πθηζηάκελν θαη δπηηθνθεληξηθφ δηεζλέο δίθαην ζε πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή 

ηδνθηεζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αδπλακίαο ησλ δηθατθψλ 

ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο λα πξνζθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη βηψζηκεο απαληήζεηο 

ζηα δίθαηα πνιηηηζηηθά αηηήκαηα ησλ απηνρζφλσλ
1581

.  
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Ζ αλαθνξά Daes απνηέιεζε ζεκείν εθθίλεζεο γηα έλα πην ζπλεθηηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο ηφζν ζην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξηθνχ δηθαίνπ
1582

. Γηα παξάδεηγκα, ε Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ Πιεζπζκψλ, ηνπ 2007, πξνβιέπεη ζην άξζξν 11 

φηη «νη  απηφρζνλεο πιεζπζκνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ θαη λα 

μαλαδσληαλεχνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο θαη ηα έζηκά ηνπο.  Απηφ πεξηιακβάλεη 

ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο παιηέο, ηηο 

ζεκεξηλέο θαη ηηο κειινληηθέο εθθάλζεηο ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο, φπσο νη αξραηνινγηθνί 

θαη ηζηνξηθνί ρψξνη, ηα έξγα ηέρλεο, ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, νη ηειεηέο, ε ηερλνινγία, 

νη εηθαζηηθέο θαη παξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη ε ινγνηερλία» θαη φηη «ηα θξάηε  ζα 

πξνζθέξνπλ απνδεκίσζε κέζα απφ απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο, ε νπνία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη απνθαηάζηαζε, νη νπνίνη αλαπηχρζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

απηφρζνλεο πιεζπζκνχο, κε ζεβαζκφ πξνο  ηελ πνιηηηζκηθή, δηαλνεηηθή, ζξεζθεπηηθή 

θαη πλεπκαηηθή ηνπο ηδηνθηεζία, ε νπνία ηνπο αθαηξέζεθε ρσξίο ηελ ειεχζεξε, ηελ εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη κεηά απφ ηελ ελεκέξσζε ζπλαίλεζή ηνπο ή κεηά απφ ηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ λφκσλ, ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ εζίκσλ ηνπο». Δπηπιένλ, ε 

χκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, ηνπ 1992, θαιχπηεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

απηνρζφλσλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πνπ θαηέρνπλ παξαδνζηαθέο γλψζεηο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε γελεηηθνχο πφξνπο, θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο 

γηα ηελ επηζηεκνληθή αλαθάιπςε αμηφινγσλ γελεηηθψλ ή βηνρεκηθψλ ηδηνηήησλ
1583

. 

Σα ηειεπηάηα ρξφληα ηνλίδεηαη ε αλάγθε νξηζκνχ ελφο sui generis δηεζλνχο 

θαζεζηψηνο δηεζλνχο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην νπνίν ζα δηαθπιάζζεη ηα πνηθίια 

ζπκθέξνληα ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ζα αληηθαηνπηξίδεη ην εζηκηθφ δίθαην
1584

. 

Πνιινί άιινη θαλφλεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο απφιαπζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο. Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ 

εθθξάζεσλ ηεο, θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πνιηηηζκηθή 
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θιεξνλνκηά ηνπ αηφκνπ θαη ησλ άιισλ. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 29 ηεο χκβαζεο 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ αλαθέξεη φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη 

«ζηελ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ, ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, 

ηε γιψζζα ηνπ θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ αμίεο, θαζψο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ γηα ηηο 

εζληθέο αμίεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δεη, ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία κπνξεί λα 

θαηάγεηαη θαη γηα ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ δηαθέξνπλ απφ ην δηθφ ηνπ». Σα γισζζηθά 

δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Οη γιψζζεο δελ ζα πξέπεη λα 

ππνβαζκηζηνχλ σο απιά κέζα κεηάδνζεο γλψζεο θαζψο κεηαθέξνπλ θαη κεηαδίδνπλ 

ηζηνξίεο θαη θνζκνζεσξίεο, ζπλεπψο απνηεινχλ πνπ απνηεινχλ θιεξνλνκηά απφ 

κφλεο ηνπο. Σν δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνλ δηάινγν, φηαλ 

πξνθχπηνπλ ζπγθξνχζεηο αλαθνξηθά εξκελεία γηα ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. Οκνίσο, ην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο νη άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά 

κε ηελ χπαξμε, ηε ζεκαζία θαη ην ππφβαζξν ησλ δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ή ζπκκέηνρεο θαη, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ζρεηηθά κε ηηο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ εξκελεία πνπ πξέπεη λα δνζεί 

ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
1585

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη επηδηθάζεη 

ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ην δχζθνιν ζπγθεξαζκφ ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο 

ζηελ ηδηνθηεζία
1586

 θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ. Αιιά, δπζηπρψο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην Γηθαζηήξην δελ 

έρεη πξνρσξήζεη πέξα απφ κία απζηεξή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξσηνθφιινπ Η 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο θάζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ζηελ εηξεληθή απφιαπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
1587

.  
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Παπατσάλλνπ Μ., φ.π., ζει. 301. 
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Ζ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη αγαζψλ δηα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ είλαη πνιιέο θνξέο παξεκπίπηνπζα, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

εξκελεία ησλ δηεζλψλ νξγάλσλ πνιιέο θνξέο κε θαηλνθαλείο απνθάζεηο
1588

. Γηα 

παξάδεηγκα, δεδνκέλνπ φηη κεγάιν κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο έρεη 

ζξεζθεπηηθή ρξνηά, ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηεο ζξεζθείαο έρεη 

κεγάιε ζεκαζία γηα ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο απφιαπζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο, θαζψο πξνζηαηεχεη, ηδίσο, ηελ πξφζβαζε ζε ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο θαη 

κλεκεία, θαη ηελ άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ
1589

.  

Σν Γεληθφ ρφιην 22 ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πξνβιέπεη 

κία δηαζηαιηηθή εξκελεία ηεο ειεπζεξίαο, ζθέςεο ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηαζθεπή θαη ε δηαηήξεζε ηφπσλ θαη ρψξσλ ιαηξείαο 

θαζψο θαη ε ρξήζε ηειεηνπξγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπκβφισλ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζεβαζκνχ ηα ζξεζθείαο
1590

. Ζ ζηέξεζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο απνηειεί επζεία παξαβίαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. ην 

πιαίζην απηφ, ην θξάηνο νθείιεη λα ιάβεη ζεηηθά κέηξα γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θάζε 

αληίζεηεο ελέξγεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζπλδξνκή ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ γηα ηελ επηζηξνθή αγαζψλ πνπ έρνπλ αθαηξεζεί παξάλνκα θαη ηε 

δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη δίθαηεο δίθεο
1591

. Χζηφζν, θαη ε ελ ιφγσ 

δηάζηαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο δελ είλαη απφιπηε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

ππφζεζε Juma Mosque Congregation and others v. Azerbaijan, ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη ε Δπξσπατθή χκβαζε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δελ λνκηκνπνηεί αμηψζεηο ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ γηα 

ηε δηεθδίθεζε ελφο ηφπνπ ιαηξείαο απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο αθφκε θαη αλ ε παξνπζία 

θαη ζξεζθεπηηθή ρξήζε ηνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
1592

.  

Ο βαλδαιηζκφο ελαληίνλ κλεκείσλ πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, φπσο 

αξρηηεθηνληθά κλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη, κπνξεί λα ιάβεη ρψξα σο απνηέιεζκα 

αλαζηάησζεο, απιεζηίαο, πνιηηηθήο δηακαξηπξίαο, ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο, 

                                                 
1588

 Παπατσάλλνπ Μ., φ.π., ζει. 282. 
1589

 Shaheed F., φ.π., παξ. 44-48. 
1590

 Human Rights Committee, General Comment 22, Article 18 (Forty-eighth session, 1993). 

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty 

Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 35 (1994), παξ. 4. 
1591

 Βι. αλαιπηηθφηεξα Παπατσάλλνπ Μ., ν.π., ζει. 285-286. 
1592

 Ζ ππφζεζε αθνξνχζε ηελ ρξήζε ηνπ Σεκέλνπο Juma, ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ Καηάινγν 

Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο. Juma Mosque Congregation and others v. Azerbaijan, Application no. 

15405/04, 8 January 2013. Βι. Παπατσάλλνπ Μ., φ.π., ζει. 286. Βι. θαη πξνγελέζηεξε απφθαζε 

Griechische Kirchengemeinde München und Bayern e.V. v. Germany, Application no. 52336/99, 18 

September 2007. 
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θηψρεηαο θα.
1593

. Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη ε απαγφξεπζε θαηαζηξνθήο 

πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζπλδέεηαη κε ηελ αξρή ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, θαζψο ηα θξάηε νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε 

πξνζηαζία ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ, ζπκβφισλ θαη ηνπνζεζηψλ αδηαθξίησο. Ζ επζχλε 

ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ επεθηείλεηαη θαη ζε πξάμεηο κή 

θξαηηθψλ νληνηήησλ, θαζψο επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε ιήςεο πξνιεπηηθψλ θαη 

θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο ζθφπηκεο επίζεζεο
1594

. Σν Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, σζηφζν έρεη αλαγλσξίζεη φηη ελέξγεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελάζθεζή ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηδηαίηεξα ηε 

δηαηήξεζε ζξεζθεπηηθψλ αγαζψλ, θηηξίσλ θαη αξρείσλ έρνπλ ηαπηφρξνλα ηζηνξηθή 

αμία θαη θνηλσληθφ φθεινο εθηφο ηεο απζηεξήο ζξεζθεπηηθήο ηνπο ζεκαζίαο, 

ζπλεπψο ην θξάηνο δηαηεξεί ζεκαληηθφ πεξηζψξην εθηίκεζεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο
1595

. πσο ζεκεηψλεηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή 

βηβιηνγξαθία, ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία απνηειεί ε αδπλακία 

ησλ πξνζθεπγφλησλ λα απνδείμνπλ φηη απνηεινχλ ζχκαηα παξαβίαζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζθπγψλ θαηά ηεο Διβεηίαο γηα ηελ θαηαζθεπή 

κηλαξέ
1596

. 

 Έληνλν ελδηαθέξνλ, γηα ηα φξηα ηεο ζξεζθεπηηθή ειεπζεξίαο, ηεο 

νπδεηεξφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο παξνπζηάδεη ε 

πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ ΖΠΑ ζηελ ππφζεζε Town of 

Greece v. Galloway. Πξνζθεπγνχζα ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε απηή 

ήηαλ ε δεκνηηθή αξρή ηεο πφιεο Greece ζηελ Πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο φπνπ είρε 

επηθξαηήζεη ηα ηειεπηαία 15 πεξίπνπ ρξφληα ην έζηκν ηεο «λνκνζεηηθήο πξνζεπρήο», 

δειαδή θάζε θνξά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, νη δεκνηηθνί άξρνληεο πξνζθαινχζαλ έλαλ ηεξσκέλν, ν νπνίνο 

πξνζεπρφηαλ θαη θαινχζε θαη ηνπο παξηζηακέλνπο λα πξνζεπρεζνχλ καδί ηνπ, 

εθθσλψληαο παξάιιεια έλαλ ζχληνκν ραηξεηηζκφ. Ο ηεξσκέλνο απηφο ήηαλ πάληνηε 

Υξηζηηαλφο, δεδνκέλνπ φηη Υξηζηηαλνί ήηαλ θαη είλαη θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα 

                                                 
1593

 Silverman H., Ruggles F., φ.π., ζει. 15. 
1594

 Βι. αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε εηο Παπατσάλλνπ Μ., φ.π., ζει. 287-288. Βι. επηπιένλ, Durham W.C., 

Places of Worship: Enhancing Implementation of a Core Human Right, paper presented at the 

Conference on Russia in the Twenty-First Century: Freedom of Conscience, Religion and Church, St. 

Petersburg Christian University, St. Petersburg, Russia, August 3, 2009, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.osce.org/odihr/38068?download=true 
1595

 Bruno v. Sweden, Application no. 32196/96, 28 August 2001, Παπατσάλλνπ Μ., φ.π., ζει. 288. 
1596

 Ouardiri v. Switzerland, Application no. 65840/09 28 June 2011, θαη Ligue des Musulmans de 

Suisse and Others v. Switzerland, Application no. 66274/09, 8 July 2011. 

http://www.osce.org/odihr/38068?download=true
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ησλ θαηνίθσλ ηεο Greece. Μεηά απφ κεξηθά ρξφληα φκσο, δχν δεκφηεο 

δηακαξηπξήζεθαλ, ππνζηεξίδνληαο φηη αληηβαίλεη ζηνλ θνζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

ακεξηθαληθνχ θξάηνπο λα πξνζθαινχληαη Υξηζηηαλνί ηεξείο θαη λα ππνρξεψλνληαη λα 

ηνπο αθνχλε θαη φζνη δεκφηεο ηεο Greece παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα δηθέο ηνπο ππνζέζεηο, ρσξίο λα είλαη Υξηζηηαλνί. Σν 

δηθαζηήξην ηειηθά, ζε κηα απφθαζε πνπ δίραζε ηνπο ζρνιηαζηέο, δηθαίσζε ηελ 

πξαθηηθή ηνπ δήκνπ ηεο Greece. Δηδηθφηεξα, έθξηλε φηη δελ παξαβηάδεηαη ε Πξψηε 

Σξνπνινγία ηνπ πληάγκαηνο, κε ην άλνηγκα ησλ ζπλεδξηάζεσλ κε πξνζεπρή, κία 

πξαθηηθή πνπ εδξάδεηαη ζηελ παξάδνζε ηεο ρψξαο θαη δελ εμαλαγθάδεηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ κε πηζηψλ. Δπηπιένλ, ε πξαθηηθή απηή είλαη ζχκθσλε κε ηελ 

παξάδνζε πνπ αθνινπζείηαη απφ ην Κνγθξέζν θαη ηα πνιηηεηαθά θαη λνκνζεηηθά 

ζψκαηα, ε πφιε δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο ζε βάξνο κεηνλνηηθψλ ζξεζθεηψλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη κία πξνζεπρή θαη ε πξνζεπρή δελ 

εμαλαγθάδνπλ ζπκκεηνρή κε κε-νπαδψλ
1597

. 

 Ζ ζεκαζία ηεο αλσηέξσ ππφζεζεο έγθεηηαη ζηε δηαπίζησζε πσο ε αξρή ηεο 

ζξεζθεπηηθήο νπδεηεξφηεηαο ηνπ θξάηνπο δελ ζπλεπάγεηαη πσο ε ζξεζθεία είλαη 

απνιχησο απαξαίηεην λα εμνβειηζηεί απφ ηελ δεκφζηα ζθαίξα, εηδηθά φηαλ απνηειεί 

κέξνο ηεο ζπληαγκαηηθήο παξάδνζεο θαη θιεξνλνκηάο ελφο θξάηνπο θαη δελ 

εμαλαγθάδεη ηνπο πνιίηεο ζε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

ππφζεζε Buscarini and Others v. San Marino, ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, φπνπ θξίζεθε φηη ε ππνρξεσηηθή ζξεζθεπηηθή 

νξθνδνζία ζηα Δπαγγέιηα σο πξνυπφζεζε εγθχξνπ αλαιήςεσο ηνπ βνπιεπηηθνχ 

αμηψκαηνο παξαβηάδεη ην δηθαίσκά ηνπο εθ ηνπ αξζξνπ 9 ηεο ΔΓΑ. Σν Γηθαζηήξην, 

παξά ηα πξνηαζέληα εθ κέξνπο ηεο Κπβεξλήζεσο, ε νπνία επεζήκαλε ηνπο 

αξξήθηνπο δεζκνχο ηνπ θξάηνπο κε ηε ζξεζθεία, θαζψο θαηά παξάδνζε ηνχην 

ηδξχζεθε ππφ ηνπ ηδίνπ ηνπ Αγίνπ Μαξίλνπ, απεθάλζε φηη ε ππνρξέσζε, επί πνηλή 

εθπηψζεσο, εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ιανχ λα δειψζνπλ ππνηαγή (allegiance) 

ζε νξηζκέλε ζξεζθεία, απνηειεί πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ειεπζεξίαο κε αλαγθαίν γηα κία ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία
1598

. 

 Ζ Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, κε κία 

δηαζηαιηηθή θαη «δεκηνπξγηθή» εξκελεία ηνπ φξνπ «νηθνγελεηαθή δσή», θαηάθεξε λα 

ζπλδέζεη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κε ηελ άζθεζε αηνκηθψλ 

                                                 
1597

 Town of Greece, New York v. Galloway et al., 12-696, 572 U.S. 
1598

 Buscarini and Others v. San Marino, Αpplication No. 24645/94, 18 February 1999. 

http://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/12-696.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
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δηθαησκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ ππφζεζε Hopu and Bessert v. France ηεο 

Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε πξνζθπγή ππνβιήζεθε απφ απηφρζνλεο 

θαηνίθνπο ηεο Σατηήο ηεο Γαιιηθήο Πνιπλεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή 

μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πξνγνληθή γε ηνπο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, θαζψο ε ελ ιφγσ θαηαζθεπή ζα θαηέζηξεθε έλα 

πξνγνληθφ λεθξνηαθείν. Ζ Δπηηξνπή ζεκείσζε ηελ ηδηαίηεξε ζχλδεζε κε ηνπ 

πξνγφλνπο σο ζηνηρείν ηαπηφηεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Σατηήο. Έηζη, έθξηλε σο απζαίξεηε ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ην 

νπνίν θαλέλαο δελ ππφθεηηαη ζε απζαίξεηεο ή παξάλνκεο παξελνριήζεηο ηεο ηδησηηθήο 

θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ δσήο θαη ηνπ άξζξνπ 23 ζχκθσλα κε ην νπνία ε νηθνγέλεηα 

αλαγλσξίδεηαη σο θπζηθφ θαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θξάηνπο. 

Έηζη, ε Δπηηξνπή πέηπρε λα πξνζηαηεχζεη ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ελφο 

απηφρζνλνπ πιεζπζκνχ απνδίδνληαο ηδηαίηεξν ζεβαζκφ γηα ηνπο απηφρζνλεο, ησλ 

νπνίσλ νη παξαδψζεηο, ν πνιηηηζκφο, ε γε θαη νη πεπνηζήζεηο είραλ αγλνεζεί ή 

δεκησζεί απφ κία θαηάζηαζε πνπ έρεη επηβιεζεί θαη εμαθνινπζεί λα θπξηαξρείηαη απφ 

απνηθηνθξάηεο
1599

. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζεσξείηαη νξφζεκν γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ
1600

. 

 Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάδπζε ηεο 

αλζξψπηλεο δηάζηαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κέζα ζην ζχγρξνλν δηεζλέο 

δίθαην, πξνζδίδεη ζην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. Δηδηθφηεξα, ε δηακφξθσζε ελφο 

αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

αλαδεηθλχεη ην άηνκν σο θαηαιχηε θαη ξπζκηζηή ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο. Δπηπιένλ, ε θαζηέξσζε ελφο δηθαηψκαηνο ηνπ αηφκνπ ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηνπ θιεξνλνκηά απνηειεί ην θπξηφηεξν παξάδεηγκα, κεηεμέιημεο θαη 

αλαδηακφξθσζεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα.   

Ζ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα κέζα 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα  ζπκπεξηιάβνπλ κεηνλνηηθέο αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πιηθή θαη άπιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά.  Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

                                                 
1599

 Hopu and Bessert v. France, Communication No. 549/1993. 30 June 1994. 

CCPR/C/51/D/549/1993. 
1600

 Παπατσάλλνπ Μ., φ.π., ζει. 289-291. 
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είλαη ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο αηδέληαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ, ζπκβάιινληαο 

ζεκαληηθά ζηνλ ζηφρν ηεο πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ιφγσ ηεο εγγελνχο θαη θνηλσληθήο αμίαο ηεο
1601

. 

Καη‘ αξράο ην άξζξν 36 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνβιέπεη φηη ε πξνζηαζία ησλ εζληθψλ ζεζαπξψλ πνπ έρνπλ θαιιηηερληθή, 

ηζηνξηθή ή αξραηνινγηθή αμία, κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη παξεθθιίζεηο απφ ηελ αξρή 

ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη ελ ιφγσ δηαηάμεηο πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη ζηελά θαη δελ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ γηα λα θαιχςνπλ ζηφρνπο πνπ 

δελ απαξηζκνχληαη ξεηψο ζηε δηάηαμε απηή
1602

. Σν άξζξν 107 παξάγξαθνο 3 

ζηνηρείν δ) ηεο πλζήθεο πξνβιέπεη φηη δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ φηη ζπκβηβάδνληαη κε 

ηελ εζσηεξηθή αγνξά νη εληζρχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, εθφζνλ δελ αιινηψλνπλ ηνπο φξνπο 

ζπλαιιαγψλ θαη αληαγσληζκνχ ζηελ Έλσζε ζε βαζκφ αληίζεην κε ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ. 

Δπηπιένλ έλαο Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ εμαξηά ηελ εμαγσγή απφ ην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξηζκέλσλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ 

έρνπλ θαιιηηερληθή, ηζηνξηθή ή αξραηνινγηθή αμία απφ ηελ επίδεημε άδεηαο εμαγσγήο, 

πνπ εθδίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη λφκηκα ην 

αγαζφ θαη ηζρχεη ζην ζχλνιν ηεο Έλσζεο
1603

. Δμάιινπ, κία Οδεγία πξνβιέπεη ηελ 

επηζηξνθή ησλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ή νξηζηεί απφ 

θξάηνο κέινο σο εζληθφο ζεζαπξφο θαη ηα νπνία έρνπλ θπγαδεπηεί παξάλνκα απφ ην 

έδαθνο απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1993. Θεζπίδεη, κεηαμχ 

άιισλ, κία λνκηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ έρνπλ 

απνκαθξπλζεί παξάλνκα απφ ην έδαθνο θξάηνπο κέινπο θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Χο «πνιηηηζηηθφ αγαζφ» νξίδεηαη έλα αγαζφ ην 

νπνίν, έρεη ραξαθηεξηζηεί ή νξηζηεί απφ θξάηνο κέινο σο «εζληθφο ζεζαπξφο 

θαιιηηερληθήο, ηζηνξηθήο ή αξραηνινγηθήο αμίαο» θαη' εθαξκνγή ηεο εζληθήο 

                                                 
1601

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ - Πξνο κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο, COM(2014) 477 ηειηθφ. 
1602

 Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 1968, Τπφζεζε 7/68, Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαηά Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, Διιεληθή εηδηθή έθδνζε 1965-1968, ζει. 805. 
1603

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 116/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, ΔΔ L 39 ηεο 10.2.2009, ζει. 1-7. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cultural_goods/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l11017b_el.htm
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λνκνζεζίαο ή ησλ εζληθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 36 

ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
 1604

.  

Σν άξζξν 167 πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα 

ζέβεηαη ηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία ησλ θξαηψλ κειψλ, ελψ πξνζζέηεη 

θαη κία λέα δηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, απηήλ ηεο θνηλήο 

επξσπατθήο θιεξνλνκηάο. Σν άξζξν 167 δελ νξηνζεηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκφ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί ην θαηά 

πφζνλ αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ 

ζεζαπξψλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζε έλαλ Δπξσ-πνιηηηζκφ. Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί απφ ηε κία πιεπξά, αλ θαη φρη άκεζα, πσο ην άξζξν απνηειεί κία 

ζεκαληηθή εγγχεζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, σο απαξαίηεην 

ζηνηρείν κηαο ζπλνιηθήο επξσπατθήο θνπιηνχξαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ 

πξνζδηνξίδεηαη αθξηβψο ν βαζκφο πξνζηαζίαο, πνπ δχλαηαη λα θπκαίλεηαη απφ ζεηηθή 

δξάζε ζε απιή αλνρή
1605

. Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή κεηνλνηηθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά δελ δηεπθξηλίδεηαη απφ 

ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. Χζηφζν, κε βάζε ην άξζξν 167 ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ε 

Έλσζε ζέβεηαη ηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία ησλ θξαηψλ κειψλ, ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά κε ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

ζεκαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηζκηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δμάιινπ φπσο αλαγλσξίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή «ε θιεξνλνκηά είλαη 

πάληα θαη ηνπηθή θαη επξσπατθή. Γηακνξθψζεθε δηαρξνληθά, αιιά θαη πέξα απφ 

ζχλνξα θαη θνηλφηεηεο. Η πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απνηειείηαη απφ ηνπηθέο ηζηνξίεο πνπ 

ζπλαπνηεινχλ ηελ ηζηνξία ηεο Δπξψπεο»
1606

.    

Ζ δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, ππνζηεξίδεη θαη 

ζπκπιεξψλεη ηηο εγρψξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε απζηεξά θαζνξηζκέλνπο ηνκείο: 1. 

βειηίσζε ηεο γλψζεο θαη ηεο δηάδνζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ 

επξσπατθψλ ιαψλ, 2. δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

                                                 
1604

 Οδεγία 93/7/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 1993 ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ έρνπλ παξάλνκα απνκαθξπλζεί απφ ην έδαθνο θξάηνπο κέινπο, ΔΔ L 74 ηεο 

27.3.1993, ζει. 74- 79. 
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 Stamatoudi I.A., Cultural Property Law and Restitution, A Commentary to International 

Conventions and European Union Law, Edward Elgar Publishing, Inc., Cheltenham, UK-Northampton, 

MA, USA, 2011, ζει. 126-129. 
1606

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Πξνο κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο COM(2014) 477 ηειηθφ. 
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επξσπατθήο ζεκαζίαο, 3. κε εκπνξηθέο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο, 4.θαιιηηερληθή θαη 

ινγνηερληθή δεκηνπξγία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ελαξκφληζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ απνθιείεηαη, νη κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 167, βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εθπφλεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ ζρεδίσλ ζπλεξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ζπλεξγαζία, θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηελ πνιηηηζηηθφ ηνκέα
1607

. 

Σν Μάην 2014 νη ππνπξγνί πνιηηηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δήηεζαλ ηελ 

«ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο εζληθέο θαη 

επξσπατθέο πνιηηηθέο», θαη «ηελ αλάπηπμε κίαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»
1608

. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηεξίδεη επί καθξφλ ηελ έξεπλα 

γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ-

πιαηζίσλ ηεο, πξνσζψληαο ηελ αξηζηεία ζηελ έξεπλα γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά. Πξάγκαηη, νη πξψηεο πξσηνβνπιίεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1974, ελψ ηα πξψηα εξεπλεηηθά έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ ηνκέα απηφ μεθίλεζαλ ην 

1986
1609

. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ππνζηεξίδεη ζεκαληηθέο θνηλέο πξνζπάζεηεο 

δηαηήξεζεο (γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Παξζελψλα θαη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο 

Πνκπείαο)
1610

, ρξεκαηνδνηεί έξεπλα αηρκήο θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε λέσλ, πην 

αλνηθηψλ αθεγήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο· 

ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε κέζσ βξαβείσλ θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ, 

ζπρλά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ
1611

.  

Ζ Έλσζε ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο κέζσ ησλ Βξαβείσλ 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο / Βξαβείσλ Europa Nostra ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ 

ηηκνχλ ηα ππνδεηγκαηηθά επηηεχγκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ηδηαίηεξε έκθαζε 
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γηα ηε δξάζε ηεο Έλσζεο δίλεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο βαζηθψλ γεγνλφησλ 

ζηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηδίσο ησλ ηξαγηθψλ γεγνλφησλ –φπσο 

εθείλα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο παγθφζκηνπο πνιέκνπο– πνπ μεπεξλνχλ ηελ ηζηνξία 

κεκνλσκέλσλ επξσπατθψλ θξαηψλ
1612

. Σν ζήκα επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, πνπ μεθίλεζε ζε δηαθπβεξλεηηθφ επίπεδν, επηζεκαίλεη ηηο ηνπνζεζίεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ ηηκνχλ θαη ζπκβνιίδνπλ ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, 

ηα ηδαληθά θαη ηελ ηζηνξία ηεο. Δίλαη πιένλ κηα ιεηηνπξγηθά απηφλνκε πξσηνβνπιία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηα πξψηα βξαβεία απνλεκήζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014
1613

. 

Ζ δηαηήξεζε, ε πξνψζεζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ππνζηεξίδνληαη επαξθψο ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη 

Δπελδπηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ). ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο ε επέλδπζε ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζα πξέπεη λα 

απνηειεί κέξνο νινθιεξσκέλσλ θαη βηψζηκσλ ζηξαηεγηθψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Μπνξεί λα θαιχπηεη επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ δεκφζην, ηνλ κε 

θεξδνζθνπηθφ θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ηδίσο ησλ ΜΜΔ), επηδηψθνληαο επελδχζεηο 

πνπ ζπκβάιινπλ άκεζα ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

ηακείνπ. Οη επελδχζεηο ζε κηθξήο θιίκαθαο πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο σο κέξνο κηαο 

εδαθηθήο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ελδνγελνχο 

δπλακηθνχ φζν θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

ηδίσο κεηαμχ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ, βειηηψλνληαο ηελ πξφζβαζή ηνπο 

ζε πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο ηφζν ζε αζηηθά φζν θαη ζε αγξνηηθά 

πεξηβάιινληα
1614

.  

ην πιαίζην απηφ, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο
1615

. Απηή είλαη ε πεξίπησζε, 

γηα παξάδεηγκα, ηεο πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο αξραίαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ κνλαζηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Αγίνπ ξνπο, ε 

νπνία ζχκθσλα κε ην αξραίν πξνλνκηαθφ θαζεζηψο ηνπ, είλαη έλα απηνδηνηθνχκελν 

ηκήκα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Δληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο 

                                                 
1612

 http://www.europanostra.org/. Βι. COM(2014) 477 ηειηθφ. 
1613

 Απφθαζε 1194/2011/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 

2011 , ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην ήκα Δπξσπατθήο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο, ΔΔ L 303 ηεο 22.11.2011, ζει. 1-9. 
1614

 COM(2014) 477 ηειηθφ. 
1615

 Βι. Fornerod Α., Funding Religious Heritage, RELIGARE Working Paper No. 5 / September 2010, 

ζζ. 1-13, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.religareproject.eu/system/files/Religare%20WP6%20Fornerod%20on%20Funding%20Reli

gious%20Heritage%2028%20June-1.pdf 

http://www.europanostra.org/
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Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζξεζθεπηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί ην ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο ην Άγην 

ξνο Σν Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ επί ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

πξνο ην Άγηνλ ξνο, ζην νπνίν αλαγλψξηζε ηελ πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη 

ηζηνξηθή παξάδνζε ηνπ Αγίνπ ξνπο, ε νπνία είλαη κνλαδηθή ζην Υξηζηηαληθφ θφζκν 

δσληαλή θαη δξαζηήξηα θνηλφηεηα κε ηζηνξία θαη δσή ζρεδφλ 1 100 εηψλ, θαζψο θαη 

ηελ δηαηήξεζε αλεθηίκεησλ ζξεζθεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη ηζηνξηθψλ θεηκειίσλ 

ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, θαη θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ 

νηθνλνκηθή θαη θάζε άιιε βνήζεηα νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζεκαληηθήο αμίαο 

απψιεηεο
1616

. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, απφ ην 1987, ε Δπηηξνπή ζπλέβαιε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ αλαζηήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ηεξέο κνλέο 

ηνπ Αγίνπ ξνπο
1617

.  

Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, γηα παξάδεηγκα, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζρεηηθψλ κε ηε δηαηήξεζε θαη 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο κεηνλνηηθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. Θα κπνξνχζε επίζεο 

λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο παξνρήο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, ή ηελ ηφλσζε ηνπ ηνπξηζκνχ κέζσ ηεο 

νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κεηνλνηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ. Θα πξέπεη σζηφζν 

λα ζεκεησζεί φηη ηα θξηηήξηα γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε κλεκείσλ πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ εγγελή πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή ηνπο 

αμία θαη φρη κε θξηηήξην ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ή ηελ απαζρφιεζε. Τπφ ην πξίζκα απηφ, είλαη αλαγθαίν ηα θξηηήξηα ρξεκαηνδφηεζεο 

λα κελ θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην θξάηνο κέινο.  

 

4.2. Οκαδηθά δηθαηώκαηα θαη πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία 

αλήθεη έρεη ιάβεη λέεο δηαζηάζεηο ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ 

                                                 
1616

 Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ επί ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πξνο ην Άγηνλ ξνο 

(κνλαζηηθή πεξηνρή), ΔΔ C 144 ηεο 15. 6. 1981, ζει. 92. 
1617

 πγρξεκαηνδνηήζεθε εληφο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο γηα ηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ηελ 

πεξίνδν 2000-2006, απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Βι. αλαιπηηθφηεξα, Tsivolas T., Law and Religious Cultural Heritage in Europe, 

Springer, New York 2014, ζει. 29-31. 
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ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ησλ ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηα 

πνιππνιηηηζκηθά θξάηε. Έηζη, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζεκεησζεί έλα αμηφινγν 

ελδηαθέξνλ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θηινζφθσλ θαη ησλ λνκηθψλ ζεσξεηηθψλ γηα ηελ 

αλάγθε αλαγλψξηζεο νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο. Ζ 

αθεηεξία ηεο αθαδεκατθήο ζπδήηεζεο εληνπίδεηαη ζηελ επίθξηζε πξνο ηε 

θηιειεχζεξε θηινζνθία πσο δελ απνδίδεη ηε δένπζα πξνζνρή ζε θαηλφκελα φπσο ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ή ν εζληθηζκφο ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην «αλήθεηλ» ζε κία 

πνιηηηζκηθή νκάδα επεξεάδεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ ηζφηεηα ηνπ αηφκνπ
1618

. 

Σα νκαδηθά δηθαηψκαηα απνηεινχλ κία απφ ηηο εληνλφηεξα ακθηζβεηήζηκεο 

έλλνηεο θαη νδήγεζαλ ζηελ παξαγσγή κεγάινπ φγθνπ αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο, 

θπξίσο φκσο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο
1619

. Μία ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε 

ελφο νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, δειαδή ηα δηθαηψκαηα ηεο 

νκάδαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ζα 

πξνζθέξεη πην ζπλεθηηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ δίθαην. 

 

4.2.1. Έλλνηα θαη αηηηνιόγεζε ησλ νκαδηθώλ δηθαησκάησλ 

 

 Σα νκαδηθά δηθαηψκαηα ή δηθαηψκαηα ησλ νκάδσλ είλαη δηθαηψκαηα πνπ απφ 

ηελ θχζε ηνπο απνδίδνληαη ζηηο νκάδεο σο ζπιινγηθφηεηεο (groups qua groups), θαη 

φρη ζηα κέιε ησλ νκάδσλ μερσξηζηά
1620

. Σα δηθαηψκαηα απηά πξνβάιινληαη απφ 

νκάδεο αηφκσλ πξνο άιιεο νκάδεο ή πξνο ην θξάηνο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δίλαη 

κελ ζπκθπή πξνο ηελ έλλνηα άλζξσπνο, ζπλαξηψληαη φκσο πξνο ην θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Γελ αθνξνχλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα αιιά 

επεθηείλνληαη ζηε δξάζε επξχηεξσλ νκάδσλ αλζξψπσλ
1621

. Ζ αλαγλψξηζε 

δηθαησκάησλ ζε νκάδεο ζπλεπάγεηαη φηη ε νκάδα κπνξεί λα απνιακβάλεη 

πξαγκαηηθψλ δειαδή αγψγηκσλ, δηθαησκάησλ, ηα νπνία εθπξνζσπνχλ θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ
1622

.  

                                                 
1618

 Casals Ν.Σ., Group Rights as Human Rights, A Liberal Approach to Multiculturalism, Springer, 

The Netherlands 2006, ζει. 1-9. 
1619

 Corsin B., φ.π., ζει. 1. 
1620

 Jones P., Human Rights, Group Rights, and People's Rights, Human Rights Quarterly, 21 1999, ζζ. 

80–107, ζει. 82. 
1621

 Ρνχθνπλαο Δ., Γηεζλήο Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο», 

Αζήλα 1995, ζει. 13-14.  
1622

 Υξηζηφπνπινο Γ.Κ., Η εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, Όςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, Κξηηηθή, Αζήλα 2002, ζει. 78-80. 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=55503
http://www.perizitito.gr/publishers.php?publisherid=547
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Ζ αλαγλψξηζε θαη ε εθαξκνγή ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ παξακέλεη δήηεκα 

έληνλεο ζπδήηεζεο ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα
1623

. Ζ θπξίαξρε άπνςε ζηελ 

αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία εμαθνινπζεί λα αληηηίζεηαη ζηελ ηδέα ησλ νκαδηθψλ 

δηθαησκάησλ. Σν βαζηθφ επηρείξεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηζηνξηθή έλλνηα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ επηδηψθεη ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ην θξάηνο. 

Χζηφζν, ζηαδηαθά, νη ππνζηεξηθηέο ηεο αληίζεηεο άπνςεο, δειαδή ηεο άπνςεο πσο 

ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο κία λέα θαη εηδηθή θαηεγνξία 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο
1624

.   

Σν βαζηθφ εξψηεκα ζην νπνίν βαζίδεηαη ε ελ ιφγσ δηαθσλία έγθεηηαη ζην εάλ 

κία νκάδα/ζπιινγηθφηεηα είλαη ηθαλή λα θέξεη δηθαηψκαηα. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε εμαξηάηαη απφ ηελ ζχιιεςε κίαο νκάδαο σο έρνπζα εζηθή 

ππφζηαζε, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απνδίδεηαη εζηθή ππφζηαζε ζην άηνκν. Δάλ 

απνδίδεηαη εζηθή ππφζηαζε ζηελ νκάδα, ηφηε είλαη δπλαηφλ ε νκάδα λα γίλεη 

αληηιεπηή σο νληφηεηα έρνπζα ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ. Τπφ ηελ ίδηα ινγηθή, ε 

άξλεζε απφδνζεο δηθαησκάησλ ζε νκάδεο ηζνδπλακεί κε ηελ κε απφδνζε ηνπ εζηθνχ 

θχξνπο ζε νκάδεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα άηνκα
1625

.  

χκθσλα κε ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο ζεσξίαο δηθαησκάησλ, ε αληίιεςε 

ησλ νκάδσλ σο ερνπζψλ δηθαηψκαηα θαίλεηαη λα είλαη ζπκβαηή θαη κε ηηο 

γεληθφηεξεο ζεσξίεο πεξί δηθαησκάησλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία πεξί 

επηινγήο
1626

, κία πνιηηηζκηθή νκάδα είλαη δπλαηφλ λα δηεθδηθήζεη λνκηθά θαη εζηθά 

δηθαηψκαηα εθφζνλ είλαη ηθαλή επηινγήο ζε νξγαλσηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. 

Αληηζηνίρσο, ε ζεσξία πεξί ζπκθεξφλησλ
1627

, δελ εκπνδίδεη ηελ απφδνζε 

δηθαησκάησλ ζε νκάδεο, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ έλα ζπκθέξνλ ηθαλφ λα επηβάιεη 

                                                 
1623

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο αξθεηνί κειεηεηέο ησλ ιεγφκελσλ δηθαησκάησλ «ηξίηεο γεληάο» ή 

«αιιειεγγχεο», φπσο είλαη ηα δηθαηψκαηα ζηελ εηξήλε, ηελ αλάπηπμε, ζην πγηέο πεξηβάιινλ, ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ζηελ θνηλή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο θηι., ζπρλά ηα 

απνθαινχλ νκαδηθά δηθαηψκαηα. Χζηφζν, ν ελ ιφγσ ραξαθηεξηζκφο έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη εμίζνπ 

ακθηιεγφκελνο. ην βαζκφ πνπ ηα δηθαηψκαηα αιιειεγγχεο έρνπλ ζρεδηαζηεί σο δηθαηψκαηα πνπ είλαη 

ζπιινγηθή γηα ηελ αλζξσπφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο, ζα κπνξνχζαλ θαιχηεξα λα ραξαθηεξίδνληαη σο 

θνηλνί ζηφρνη γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Jones P., φ.π., ζει. 96. Γηα απηφ ην ιφγν, δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

κειέηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα «αιιειεγγχεο» βι. 

Πεξξάθεο ., Γηαζηάζεηο Γηεζλνχο Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, Πξνο έλα jus universalis, 

ηδέξεο, Αζήλα 2013, ζει. 37 θαη Ρνχθνπλαο Δ., φ.π., ζει. 19-21. 
1624

 Breitenmoser S., The Protection of Groups and Group Rights in Europe, εηο De Feyter K., Pavlakos 

G. (eds.), The Tension Between Group Rights and Human Rights A Multidisciplinary Approach, Hart 

Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2008, ζζ. 245- 269, ζει. 247. 
1625

 Jones P., φ.π., ζει. 86 
1626

 Βι. Hart H.L.A., Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory, Clarendon 

Press, Oxford 1982. 
1627

 Βι. Raz J., The Morality of Freedom, Clarendon Press, Oxford 1988. 
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θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ζε άιια άηνκα
1628

. Δμάιινπ, θαηά ηε θηιειεχζεξε 

λνκηθή παξάδνζε ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πξέπεη λα βξίζθνπλ ην 

ιφγν χπαξμήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ελλνηνιφγεζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Σν 

ζεκέιην ησλ ηειεπηαίσλ είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Καηά ζπλέπεηα νη ζπιινγηθφηεηεο έρνπλ αμία εθφζνλ απαξηίδνληαη απφ αλζξψπνπο. 

Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε ζπιινγηθφηεηα έρεη αμίεο, δηαζέηεη θαη δηθαηψκαηα ζην 

βαζκφ πνπ ην επηζπκεί
1629

.  

Ο ζθεπηηθηζκφο πεξί νκαδηθψλ δηθαησκάησλ αλαπφθεπθηά πεξηιακβάλεη δχν 

βαζηθά εξσηήκαηα: ην πξψην εξψηεκα αθνξά ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ην ζχζηεκα αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ πξνζηαηεχεη επαξθψο ηα δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Σν δεχηεξν εξψηεκα αθνξά ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ πνπ δηθαηνχληαη ηελ αλαγλψξηζε νκαδηθψλ δηθαησκάησλ.  

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξψηεκα, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα 

απνηεινχλ δηεθδηθήζεηο «ζπιινγηθψλ αγαζψλ» πνπ ε αηνκηθή δηεθδίθεζή ηνπο δελ 

είλαη εθηθηή. Γειαδή, ηα ζπιινγηθά αγαζά πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηα νκαδηθά 

δηθαηψκαηα αληινχλ ηελ αμία ηνπο απφ «θνηλά αηνκηθά ζπκθέξνληα»
1630

, δειαδή 

εμππεξεηνχλ ην αηνκηθφ επ δελ. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε αηνκηθή δηάζηαζε 

ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, δηφηη εάλ κία θνηλφηεηα, κεηνςεθία ή 

πιεηνςεθία, δελ είλαη ζεβαζηή, ηα άηνκα απηήο ηεο θνηλφηεηαο δελ κπνξνχλ λα 

απνιακβάλνπλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπο πιήξσο. Πξάγκαηη, νη παξαβηάζεηο 

ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ζπρλά πξνθχπηνπλ απφ ηελ άξλεζε ησλ νκαδηθψλ 

δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη πνιηηηζκηθέο αμίεο κίαο κεηνλνηηθήο νκάδαο 

είλαη κελ αλεθηέο, αιιά δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ην θξάηνο, ηα κεκνλσκέλα κέιε 

κπνξεί λα δηαπηζηψζνπλ φηη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη είλαη πεξηνξηζκέλα. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ε ζαθήο δηάθξηζε 

κεηαμχ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ δηθαησκάησλ είλαη απαηειή
1631

. 
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Ζ εθνχζηα αδηαθνξία ζην γεγνλφο ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθά 

νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ, ζχκθσλα κε ηε 

δπηηθή θηιειεχζεξε παξάδνζε,  πξνσζεί ηελ εζθαικέλε ππφζεζε φηη νη θνηλσλίεο 

είλαη νκνηνγελείο, θαη αληηπαξέξρεηαη ηηο ζνβαξέο εζλνηηθέο αληζφηεηεο πνπ 

δηαπεξλνχλ πνιιέο δπηηθέο ρψξεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξνψζεζε ηεο έιιεηςεο 

θαηαλφεζεο θαη ηεο κηζαιινδνμίαο
1632

. 

ε κία πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ κε ηελ ζεσξία ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, πξνηείλεηαη επίζεο ε αλαγσγή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε 

κία πνιηηηζκηθή νκάδα σο βαζηθφ αγαζφ. πσο ππνζηεξίδεηαη, ε πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα απνηειεί ηδηαίηεξεο αμίαο ζεκαληηθφ αγαζφ ηνπ αηφκνπ γηα δχν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, πξνσζεί ηελ αηνκηθή απηνλνκία θαζψο κία ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε απηνλνκία ηνπ αηφκνπ είλαη ε χπαξμε ελφο επαξθνχο θάζκαηνο 

επηινγψλ. Οη πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη νη θνπιηνχξεο γεληθφηεξα παξέρνπλ πιαίζηα 

επηινγήο ηα νπνία δίλνπλ λφεκα ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ ην άηνκν επηιέγεη λα 

αθνινπζήζεη. Γεχηεξνλ, ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπ αηφκνπ, ζπλεπψο εληνπίδεηαη έλαο αδηάηξεηνο δεζκφο κεηαμχ 

ηνπ απηνζεβαζκνχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ζεβαζκνχ πνπ παξέρεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή 

νκάδα ηεο νπνίαο είλαη κέινο. Ζ εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο θνπιηνχξαο είλαη 

ζεκαληηθή δηφηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ην άηνκν λα ηελ εγθαηαιείςεη
1633

. 

ηελ ίδηα πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο κε ηελ 

παξαδνζηαθή θηιειεχζεξε αληίιεςε πεξί ηζνλνκηζκνχ ή εμηζνηηζκνχ 

(egalitarianism), πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα πσο εθφζνλ ηα κέιε ησλ κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηα κέιε ηεο πιεηνςεθνχζαο θνπιηνχξαο, δηθαηνχληαη 

εηδηθή πξνζηαζία. Ζ ελ ιφγσ άπνςε αληαλαθιά ηελ αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο 

ηζφηεηαο κφλνλ κέζσ ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, πνπ νξίδεηαη σο «luck 

egalitarianism» θαη πνπ δίλεη έκθαζε ηφζν ζηελ αηνκηθή επζχλε φζν θαη ζηελ 

θνηλσληθή πξφλνηα
1634

. χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ηα άηνκα ζα πξέπεη λα 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε κφλν ησλ επηινγψλ ηνπο αιιά φρη γηα αληζφηεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ιφγσ κε επηιεγφκελσλ ζπλζεθψλ. ην βαζκφ πνπ ε αληζφηεηα ζηελ 
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πξφζβαζε ζηελ θνπιηνχξα πεγάδεη απφ ηελ ηχρε θαη φρη απφ πξνζσπηθέο επηινγέο, 

ηα κέιε ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ δηθαηνχληαη λα απαηηήζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

κε επηιεγφκελσλ αληζνηήησλ
1635

.  

πλαθήο κε ην επηρείξεκα ηεο ηζφηεηαο είλαη θαη ε πξνβνιή ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο απνθαηάζηαζεο ηζηνξηθψλ αδηθηψλ πνπ δηαπξάρζεθαλ θαηά ην 

παξειζφλ ελαληίσλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ απφ ηηο πιεηνςεθνχζεο θνπιηνχξεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγθαηφηεηα «πνιηηηζκηθήο επηβίσζεο» ελφο πνιηηηζκνχ απφ ηνπο 

θηλδχλνπο αθνκνίσζεο ζηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα. ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο 

δηθαησκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηζηνξηθέο αδηθίεο, ην ελ ιφγσ δηθαίσκα κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί κφλν γηα ζηελ αδηθεκέλε νκάδα. Γηα παξάδεηγκα, κία ζεκαληηθή 

εθδήισζε νκαδηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ην θνηλφ δηθαίσκα ζηε ρξήζε ηεο γεο, γηα 

νηθνλνκηθνχο ή πλεπκαηηθνχο ιφγνπο. Ζ απφθαζε Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ ΖΠΑ 

ζηελ ππφζεζε Lyng v. Northwest Indian Cemetery Protective Association
1636

, ζηελ 

νπνία απνξξίθζεθε ε πξνζθπγή απφ ηζαγελείο Ακεξηθαλνχο γηα παξαβίαζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ηνπο ειεπζεξίαο, θαζψο ε θαηαζθεπή ελφο δξφκνπ ζα εκπφδηδε ηελ 

δπλαηφηεηα δηαινγηζκνχ ζε παξαδνζηαθφ ηνπο ρψξν επηθξίζεθε έληνλα απφ ηε 

βηβιηνγξαθία δηφηη ην Γηθαζηήξην δελ έιαβε ππφςε ηελ ηζηνξηθή απψιεηα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ ηλδηθψλ εδαθψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ησλ ηζαγελψλ Ακεξηθαλψλ. Έλα ηέηνην δηθαίσκα πνπ βαζίδεηαη ζε 

ηζηνξηθά δεηήκαηα κπνξεί λα απνδνζεί κφλν ζε κηα θνηλφηεηα, φρη ζε έλα άηνκν
1637

. 

Σέινο, γηα ηελ αλαγλψξηζε νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί 

ην επηρείξεκα ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ππφζεζε Francis Hopu and Tepoaitu Bessert v. 

France, ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ
1638

, θξίζεθε φηη ηα 

δηθαηψκαηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ Tahitians παξαβηάζηεθαλ, 

φηαλ ε γαιιηθή θπβέξλεζε επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή ελφο μελνδνρείνπ ζε έλα αξραίν 

ηάθν ηεο Πνιπλεζίαο, παξά ην γεγνλφο φηη νη πξνζθεχγνληεο δελ ήηαλ άκεζνη 

ζπγγελείο ησλ ζακκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, έλα νκαδηθφ δηθαίσκα ζηελ ρξήζε ηεο 
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γεο αλαγλσξίζηεθε σο κέξνο ηνπ δηθαηψκαηνο ζεβαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, 

κέζσ κίαο ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο εξκελείαο ηνπ
1639

. 

Σα αλσηέξσ επηρεηξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ππνζηεξίδεηαη ε αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζε πνιηηηζκηθέο νκάδεο παξέρνπλ 

θαζνδήγεζε θαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ πνπ δηθαηνχληαη 

απηά ηα δηθαηψκαηα.  

Καη‘ αξρήλ γηα ην δεκφζην δηεζλέο δίθαην αλαγλσξίδεηαη κία κφλν 

ζπιινγηθφηεηα ε νπνία πηζηνπνηείηαη σο ηέηνηα εμαηηίαο ελφο απνθιεηζηηθνχ 

δηθαηψκαηνο πνπ κπνξεί λα αζθεζεί αθφκε θαη ελαληίνλ ησλ κεηνςεθηθψλ αηνκηθψλ 

βνπιήζεσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, δειαδή ν ιαφο
1640

. Οη ιανί έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ 

απηνδηάζεζε, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξίδνπλ ειεχζεξα ην πνιηηηθφ θαζεζηψο ηνπο 

θαη εμαζθαιίδνπλ ειεχζεξα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη κνξθσηηθή αλάπηπμή 

ηνπο. Δπηπιένλ, φινη νη ιανί κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ειεχζεξα ηνλ πινχην θαη ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

δηεζλή νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ ακνηβαίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί έλαο ιαφο λα 

ζηεξεζεί απφ ηα δηθά ηνπ κέζα επηβηψζεσο
1641

. Ζ έλλνηα «ιαφο» θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πκθψλσλ δελ πεξηιακβάλεη ηηο κεηνλφηεηεο πνπ δνπλ ζε αλεμάξηεηα θξάηε, γεγνλφο 

πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο ιανχο απφ νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή αλζξψπηλεο 

ζπιινγηθφηεηαο
1642

.  

Ζ λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ νκάδσλ, ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο (status), απνηειεί πξνζπάζεηα ηζηνξηθά πξνγελέζηεξε ηεο 

πξνζπάζεηαο επίηεπμεο κίαο επξείαο απνδνρήο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ην 

παξειζφλ, κία ζεηξά απφ δηεζλείο ζπλζήθεο αθνξνχζε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ, θαη αξγφηεξα ησλ εζλνηηθψλ θαη εζληθψλ κεηνλνηήησλ θαη είρε δνζεί 

λνκηθή έθθξαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ελάληηα ζηελ εμνπζία 

ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δνχζαλ. Ο ιφγνο γηα απηφλ ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο, δελ ήηαλ νη 

αλεζπρίεο γηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ή ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ νκάδσλ 
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απηψλ, αιιά ε αλάγθε δηεπζέηεζεο ησλ εδαθηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο δηεζλνχο 

ζηαζεξφηεηαο. Παξά ην γεγνλφο πσο ην ζχζηεκα απηφ δελ θαηάθεξε λα αλαπηχμεη 

έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην δηεζλνχο δηθαίνπ πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ, έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ ζηελ Δπξψπε πξνέβιεπε εηδηθά κέηξα 

γηα ηελ πξνζηαζίαο ηνπο, κε ζεκαληηθή λνκηθή εμέιημε. Χζηφζν, κεξηθέο κεηνλφηεηεο 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν πνιηηηθήο ρεηξαγψγεζεο, ηδίσο νη γεξκαληθέο κεηνλφηεηεο 

ζηελ  Κεληξηθή Δπξψπε, κε απνηέιεζκα ηελ αζηάζεηα θαη, αξγφηεξα, ην μέζπαζκα 

ηνπ πνιέκνπ
1643

.  

ήκεξα, κέζα ζηε γεληθή αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα, ην εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πνιηηηζηηθψλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ αμηψζεψλ ηνπο γηα αλαγλψξηζε 

αληαπνθξίλεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ, 

εζλνπνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπκκεηνρή ζε κία 

πνιηηηζκηθή νκάδα έρεη επεξεάζεη ηζηνξηθά ηελ θαηάζηαζε, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

επεκεξία θαη ηελ απην-αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ
1644

. Ζ δηακφξθσζε πνιηηηζκηθψλ 

κεηνλνηήησλ, δειαδή νκάδσλ αηφκσλ κε θνηλή ηζηνξία, θνηλφηεηα, έδαθνο, γιψζζα 

θαη πνιηηηζκφ, ζπρλά ππήξμε απνηέιεζκα κε εζεινληηθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο ε 

θαηάθηεζε, ν επνηθηζκφο ή ε επέθηαζε. Απηέο νη κεηνλνηηθέο νκάδεο αμίδνπλ 

κνλαδηθά δηθαηψκαηα απφ ην θξάηνο απφ ηε θχζε ηνπ κνλαδηθνχ ξφινπ θαη ηεο 

ηζηνξίαο ηνπο  εληφο ηνπ εζληθνχ πιεζπζκνχ, ζε ad hoc βάζε. Σα ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηα δελ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζσξηλήο θχζεσο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ζεηηθά κέηξα, αιιά είλαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζε κφληκε 

βάζε, σο εγγελή δηθαηψκαηα ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ. ε αληίζεζε κε ηνπο 

κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο, νη κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο δελ δηθαηνχληαη νκαδηθά 

δηθαηψκαηα, ή φρη ζηνλ ίδην βαζκφ, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ απνηέιεζκα 

«εζεινληηθήο» κεηαθίλεζεο αηφκσλ θαη σο εθ ηνχηνπ αλαιακβάλνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ επζχλε γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνπο θαλφλεο ηεο λέαο θνηλσλίαο
1645

. 

Αλαθεθαιαησηηθά, νη αληημνφηεηεο θαη νη δηαθξίζεηο πνπ ηα κέιε πνιιψλ 

εζλνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη ηζηνξηθά, πξνβάιινπλ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ θαη λνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ 

                                                 
1643

 Türk D., Introduction: Group Rights and Human Rights, εηο De Feyter K., Pavlakos G. (eds.), The 

Tension Between Group Rights and Human Rights A Multidisciplinary Approach, Hart Publishing, 

Oxford and Portland, Oregon 2008, ζζ. 1- 8, ζει. 3. 
1644

 Casals Ν.Σ., φ.π., ζει. 1. 
1645

 Kymlicka W., Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, φ.π., ζει. 10-48. 
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πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ πξφηαμε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

αλαγλψξηζεο νξηζκέλσλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ γηα δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ζεζκψλ. Καηά ηε λνκηθή αθξηβνινγία ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ ηξεηο θαηεγνξίεο νκάδσλ εληνπίδνληαη πνπ δηθαηνχληαη ή ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ θαηφρνπο νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, ήηνη νη κεηνλφηεηεο, νη απηφρζνλεο 

πιεζπζκνί θαη νη δηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί, θαζψο παξνπζηάδνπλ έλα ζεκαληηθφ 

βαζκφ ελφηεηαο θαη ηαπηφηεηαο.  

 

4.2.2. Πξνζπάζεηα ηππνινγίαο νκαδηθώλ δηθαησκάησλ 

 

 Σν ζεηηθφ δηεζλέο δίθαην είλαη ηδηαίηεξα θεηδσιφ ζηελ αλαγλψξηζε νκαδηθψλ 

δηθαησκάησλ. Σν δηθαίσκα ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 

1 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα θαη ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα, 

απνηειεί δηθαίσκα ησλ «ιαψλ». Δπηπιένλ, ν Αθξηθαληθφο Υάξηεο ησλ Γηθαησκάησλ 

ησλ Αλζξψπσλ θαη ησλ Λαψλ πεξηιακβάλεη επίζεο θάπνηα νκαδηθά δηθαηψκαηα ησλ 

«ιαψλ». Οη θνηλφηεηεο σζηφζν, φιν θαη ζπρλφηεξα δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα σο 

ζπιινγηθφηεηεο, φπσο ην νκαδηθφ δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο, ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ εμαλαγθαζκέλε αθνκνίσζε ζε έλαλ άιιν 

πνιηηηζκφ, ή ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο θνξείο. Απηέο νη 

δηεθδηθήζεηο δελ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε δηεζλή λνκηθά πξφηππα, αλ θαη αξθεηέο έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζε κε δεζκεπηηθά λνκηθά θείκελα θαζψο ηα θξάηε ήηαλ απξφζπκα λα  

εληζρχνπλ ηηο θνηλφηεηεο κε νκαδηθά πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα, ιφγσ ηνπ θφβνπ γηα 

ηνπο θηλδχλνπο ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσλίαο κίαο ζπιινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ. Παξά ηελ αλεζπρία, νκαδηθά πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα 

έρνπλ απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δηεζλψλ θεηκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ. Ζ 

Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εζληθέο ή εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ηνπ 1992 πξνβιέπεη, 

ζην άξζξν 1, φηη ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή, 

ζξεζθεπηηθή, εζλνηηθή θαη γισζζηθή ηαπηφηεηα ησλ κεηνλνηήησλ ζην ζχλνιφ ηνπο, 

αλαγλσξίδνληαο έηζη ηηο κεηνλφηεηεο σο ζπιινγηθφηεηεο. Χζηφζν, νη δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο κεηνλφηεηεο σο ζχλνιν δηαηππψλνληαη σο ππνρξέσζε εθ κέξνπο ησλ 
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θξαηψλ θαη φρη σο δηθαηψκαηα γηα ηηο θνηλφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νη θνηλφηεηεο δελ απνηεινχλ ππνθείκελα πνπ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηα απηά, αιιά απνηεινχλ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ. 

Δπηπιένλ, ε Γηαθήξπμε δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή. Ζ Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Απηνρζφλσλ Πιεζπζκψλ ηνπ 2007, 

εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ηελ νκαδηθή πξνζέγγηζε ησλ δηθαησκάησλ, αιιά δελ 

απνηειεί λνκηθά δεζκεπηηθφ κέζν
1646

. 

 Σν άξζξν 1 ηεο χκβαζεο-Πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αλαθέξεη φηη «Ζ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο 

κεηνλφηεηεο απηέο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη σο ηέηνηα ζπληζηά ηνκέα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο». 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, ζεκεηψλεηαη φηη ην άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ σο ηέηνηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο. Απηή ε δηάθξηζε θαη ε δηαθνξά ζηε 

δηαηχπσζε απηή θαζηζηά ζαθέο πσο δελ επηρεηξείηαη ε αλαγλψξηζε ζπιινγηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο
1647

. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε νκαδηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηελ  Δπξσπατθή 

Έλσζε, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θξίλνληαη ηα θξηηήξηα πξνζρψξεζεο ηα νπνία 

ζεζπίζηεθαλ ην 1993 απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο
1648

 θαη 

εληζρχζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Μαδξίηεο ην 1995
1649

 θαη 

πεξηιακβάλνπλ  ην «ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ». Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρηεί φηη, ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, 

αλαγλσξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ σο ζπιινγηθνηήησλ, ρσξίο σζηφζν λα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο 

δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε παξαηεξείηαη ε γεληθή «ζχκπιεπζε» ηνπ 

πξσηνγελνχο ηεο δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο ζχγρξνλεο δξνκνινγήζεηο 

                                                 
1646

 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, φ.π., ζει. 21. 
1647

 Framework Convention for the Protection of National Minorities, ETS No. 157, Explanatory 

Report, Strasbourg, 1.II.1995, παξ. 31. Βι. θαη Υξηζηφπνπινο Γ.Κ., Ζ εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, 

ςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη επξσπατθήο εκπεηξίαο, φ.π., ζει. 80-81. 
1648

 European Council in Copenhagen, 21-22 June 1993, Conclusions of the Presidency, DOC/93/3   

22/06/1993. 
1649

 European Council in Madrid, 15-16 December 1995, Conclusions of the Presidency, DOC/95/9 

16/12/1995. 
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ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζψο ε δηαηχπσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο πνπ 

αλαθεξφηαλ ζην «ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ» κεηαβιήζεθε ζηελ 

επξέσο πην απνδεθηή δηαηχπσζε «ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο». Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη 

ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα, αλαγλσξίδνπλ νκαδηθά 

δηθαηψκαηα πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο δηεξεπλάηαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.  

 

4.2.2.1. Γηθαίσκα ζηελ ύπαξμε ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο 

  

 Σν πξψην άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ. Αηφκσλ 

πνπ Αλήθνπλ ζε Δζληθέο ή Δζλνηηθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γισζζηθέο Μεηνλφηεηεο, 

πξνβιέπεη φηη «ηα θξάηε πξνζηαηεχνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ εζληθή ή εζλνηηθή, 

πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή ηαπηφηεηα ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ επηθξάηεηά 

ηνπο θαη ζα ελζαξξχλνπλ ζπλζήθεο γηα ηελ πξναγσγή απηήο ηεο ηαπηφηεηαο». πσο 

πξναλαθέξζεθε, ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ θαζηεξψλεη θπξίσο ππνρξεψζεηο ηνπ 

θξάηνπο θαη φρη νκαδηθά δηθαηψκαηα, εληνχηνηο απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ δηθαησκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηηο κεηνλνηηθέο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ κπνξεί λα ιάβεη αξθεηέο κνξθέο: πιήξε εμαθάληζε ηεο 

κεηνλνηηθήο νκάδαο, ηελ αθνκνίσζε, ηελ αλνρή, ηελ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ηεο 

ηαπηφηεηά ηεο
1650

.  

 Ζ πξψηε θαηεγνξία νκαδηθψλ δηθαησκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 

είλαη απηά πνπ ρξεζηκεχνπλ θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηεο επηβίσζεο κίαο νκάδαο. 

 

4.2.2.1.1. Γελνθηνλία θαη εζλνθάζαξζε 

 

 Ζ πην αθξαία επίζεζε θαηά ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κίαο κεηνλνηηθήο 

νκάδαο απνηειεί ε πξνζπάζεηα πιήξνπο αθαληζκνχ ηεο χπαξμεο ηεο ίδηαο ηεο 

νκάδαο. Ζ πξνζηαζία ηεο χπαξμε ησλ κεηνλνηήησλ πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή χπαξμή 

ηνπο ζηα εδάθε ζηα νπνία δνπλ θαη ηε ζπλερή πξφζβαζή ηνπο ζηνπο πιηθνχο πφξνπο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλερηζηεί ε χπαξμή ηνπο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Σν δηθαίσκα 

                                                 
1650

 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Commentary Of The 

Working Group On Minorities To The United Nations Declaration On The Rights Of Persons 

Belonging To National Or Ethnic, Religious And Linguistic Minorities, 4 April 

2005, E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, παξ. 21. 
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ζηελ χπαξμε ππνζηεξίδεηαη απφ ηε χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Σηκσξία ηνπ 

Δγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο, ε νπνία θσδηθνπνίεζε ην εζηκηθφ δίθαην ην 1948. Ζ 

επίδξαζε ησλ ηξαγηθψλ γεγνλφησλ ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο λαδηζηηθήο 

πνιηηηθήο εμφλησζεο ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ, ησλ Σζηγγάλσλ θαη άιισλ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε
1651

. 

 Ζ χκβαζε νξίδεη ηε γελνθηνλία, ηελ νπνία θεξχζζεη δηεζλέο έγθιεκα, σο   

πξάμε ε νπνία ζπληεινχκελε είηε ελ θαηξψ εηξήλεο είηε ελ θαηξψ πνιέκνπ, 

ελεξγνχκελε κε ηελ πξφζεζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο εζληθήο, εζλνινγηθήο, 

θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο νκάδαο, δειαδή: α) Φφλνο ησλ κειψλ ηεο νκάδνο, β) 

νβαξή βιάβε ηεο ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ κειψλ ηεο νκάδνο, γ) 

Δθ πξνζέζεσο ππνβνιή ηεο νκάδνο εηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ ηελ πιήξε ή ηελ κεξηθή ζσκαηηθή θαηαζηξνθή απηήο, δ) Μέηξα πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ παξεκπφδηζε ησλ γελλήζεσο ζηνπο θφιπνπο νξηζκέλεο νκάδαο, θαη 

ε) Αλαγθαζηηθή κεηαθνξά παίδσλ κίαο νκάδαο ζε άιιε
1652

. Δθηφο απφ ην έγθιεκα 

ηεο γελνθηνλίαο ηηκσξνχληαη, ζχκθσλα κε ην ηξίην άξζξν ηεο χκβαζεο, επηπιένλ: 

α) Ζ ζπλελλφεζε πξνο δηελέξγεηα γελνθηνλίαο, β) Ζ άκεζε θαη δεκνζία πξνηξνπή 

πξνο δηελέξγεηα γελνθηνλίαο, γ) Ζ απφπεηξα γελνθηνλίαο θαη δ) Ζ ζπλεξγία εηο ηελ 

γελνθηνλία. 

Ζ χκβαζε γηα ηε Γελνθηνλία ήηαλ ε πξψηε ζπλζήθε γηα δεηήκαηα 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ. Δζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ, θπιεηηθψλ, εζλνηηθψλ 

θαη ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ απφ ηηο απεηιέο ηεο ίδηαο ηεο χπαξμήο ηνπο. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα, εληάζζεηαη άκεζα ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηφζν ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ θηλήκαηνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κε ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο. Δπηπιένλ, ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηεο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηελ ππνρξέσζε ινγνδνζίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
1653

. 

Ζ λνκνινγία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ θαη ησλ ad hoc Γηεζλψλ  Πνηληθψλ 

Γηθαζηεξίσλ επηβεβαίσζαλ κία πεξηνξηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εξκελεία ηνπ 
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 Βι. αλαιπηηθφηεξα, Lerner Ν., Group Rights and Discrimination in International Law, Martinus 

Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 2003 ζει. 150-152. 
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Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
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νξηζκνχ ηεο γελνθηνλίαο
1654

. Γηα παξάδεηγκα, δελ επέηξεςαλ ηελ επέθηαζε ηεο 

έλλνηαο ζε πεξηπηψζεηο εζλνθάζαξζεο θαη παξφκνηεο επηζέζεηο θαηά νκάδσλ κε 

ζηφρν ηελ εθηφπηζή ηνπο θαη φρη ηε θπζηθή ηνπο εμφλησζε
1655

. Χο εζλνθάζαξζε ζα 

κπνξνχζε λα νξηζζεί ε ζθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή ηαθηηθή αθαίξεζεο κίαο θπιεηηθήο, 

εζληθήο ή πνιηηηζκηθήο νκάδαο απφ κία ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή
1656

. Σν 

1993 κία επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ φξηζε ηελ εζλνθάζαξζε 

σο «ε ζρεδηαδφκελε θαη ζθφπηκε απνκάθξπλζε απφ κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ησλ 

αηφκσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο εζλνηηθήο νκάδαο, κε ηε βία ή ηνλ εθθνβηζκφ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ηελ πεξηνρή εζλνηηθά νκνηνγελή», ζπκπιεξψλνληαο πσο 

«ε εζλνθάζαξζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δνινθνληψλ, βαζαληζηεξίσλ, 

απζαίξεησλ ζπιιήςεσλ θαη θξαηήζεσλ, εμσδηθαζηηθψλ εθηειέζεσλ, βηαζκψλ ή 

ζεμνπαιηθψλ επηζέζεσλ, πεξηνξηζκψλ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ ζε πεξηνρέο γθέην, 

βίαησλ κεηαθηλήζεσλ θαη απειάζεσλ άκαρνπ πιεζπζκνχ, ζθφπηκσλ ζηξαηησηηθψλ 

επηζέζεσλ ή απεηιψλ επηζέζεσλ θαηά ησλ ακάρσλ θαη ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, 

θαη αδηθαηνιφγεησλ θαηαζηξνθψλ ηεο ηδηνθηεζίαο. Οη πξαθηηθέο απηέο ζπληζηνχλ 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη κπνξνχλ λα εμνκνηψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλα 

εγθιήκαηα πνιέκνπ. Δπηπιένλ, νη πξάμεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα εκπίπηνπλ 

ζηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο γηα ηε Γελνθηνλία»
1657

.  

Ο φξνο «εζλνθάζαξζε» έρεη ζπρλά ρξεζηκνπνηεζεί αλαθνξηθά κε ηα γεγνλφηα 

ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε
1658

. Σν ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ 

47/121 αλαθέξεηαη ζην πξννίκηφ ηνπ ζηελ «απνηξφπαηα πνιηηηθή ηεο εζλνθάζαξζεο 

ε νπνία είλαη κία κνξθή γελνθηνλίαο»
1659

. Χζηφζν, γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε 

εζλνθάζαξζε σο κία κνξθή γελνθηνλίαο, ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ή λα εκπίπηεη ζε 
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Jurisprudence of the ad hoc International Criminal Tribunals, The European Journal of International 

Law Vol. 23 no. 1, 2012, ζζ. 155-173. 
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 Βι. αλαιπηηθά Bellou F., Srebrenica – The War Crimes Legacy: International Arguments, 

Intervention and Memory, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Vol.7, No. 3, ζζ.  
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κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξάμεσλ πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην δεχηεξν άξζξν ηεο 

χκβαζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Σηκσξία ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο
1660

. 

πσο θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπκπεξηιάβεη 

ζηαδηαθά κία δηάζηαζε «δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δίθαηνπ» ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο
1661

. Έηζη, κε ζθνπφ λα βειηηψζεη 

ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γελνθηνλίαο, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ, ε Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε ηελ 

Απφθαζε 2002/494/ΓΔΤ γηα ηελ ίδξπζε επξσπατθνχ δηθηχνπ ζεκείσλ επαθήο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα πνπ επζχλνληαη γηα γελνθηνλία, εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη εγθιήκαηα πνιέκνπ. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Απφθαζε φια ηα 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηθχξσζαλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο, ηεο 

17εο Ηνπιίνπ 1998, ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Ρψκεο, αξκφδηνπ γηα ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γελνθηνλία, ηα 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. Χζηφζν, ην Γηεζλέο 

Πνηληθφ Γηθαζηήξην παξακέλεη ζπκπιεξσκαηηθφ ησλ εζληθψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ 

θαη νη εζληθέο αξρέο ζπλερίδνπλ λα είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δίσμε 

απηψλ ησλ εγθιεκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε θξάηνο κέινο νθείιεη λα νξίζεη έλα 

ζεκείν εζληθήο επαθήο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε 

γελνθηνλίαο, εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη εγθιεκάησλ πνιέκνπ πνπ 

ακνηβαία ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε γελνθηνλίαο, εγθιεκάησλ θαηά 

ηεο αλζξσπφηεηαο θαη εγθιεκάησλ πνιέκνπ. Γχλαληαη επίζεο λα αληαιιάζζνπλ 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Δπηπξνζζέησο, ηα ζεκεία επαθήο 

είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ εζληθψλ 

αξρψλ
1662

.  

ηελ ίδηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ 

έξεπλα θαη δίσμε ηεο γελνθηνλίαο, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ησλ 

εγθιεκάησλ πνιέκνπ εληάζζεηαη θαη ε πηνζέηεζε ηεο Απφθαζεο-Πιαίζην 
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2003/335/ΓΔΤ πνπ πξνβιέπεη ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ
1663

. 

Σέινο, ε Οδεγία 2001/55/ΔΚ ζεζπίδεη έθηαθην κεραληζκφ ζε πεξίπησζε πνπ 

αθηρζνχλ καδηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππήθννη μέλσλ ρσξψλ νη νπνίνη δελ 

κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, θπξίσο ιφγσ πνιέκνπ, βηαηνπξαγηψλ ή 

παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ λνκνζεζία ζεζπίδεη άκεζε θαη πξνζσξηλή 

πξνζηαζία γηα ηα ελ ιφγσ εθηνπηζζέληα πξφζσπα θαη εμαζθαιίδεη ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ πξνζπαζεηψλ ππνδνρήο πνπ θαηαβάιινπλ ηα θξάηε κέιε θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ελ ιφγσ ππνδνρήο. χκθσλα κε ηελ Οδεγία, ε πξνζσξηλή πξνζηαζία εθαξκφδεηαη ζε 

φια ηα θξάηε κέιε φηαλ ην πκβνχιην εγθξίλεη, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, 

απφθαζε ε νπνία δηαπηζηψλεη ηελ καδηθή εηζξνή εθηνπηζζέλησλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη θαζνξίδεη ηηο νκάδεο ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία ζα εθαξκνζηεί ε 

πξνζηαζία
1664

. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξνζηαζία 

θαηά ηεο γελνθηνλίαο θαη άιισλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, φπσο ε 

εζλνθάζαξζε, απνηειεί έλα πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο χπαξμεο ησλ 

κεηνλνηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Ζ δηαηχπσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ 

θεηκέλσλ αιιά θαη ηνπ δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ 

αλαδεηθλχεη ηελ ζρεκαηνπνίεζε ελφο νκαδηθνχ δηθαηψκαηνο. Δηδηθφηεξα, ε 

λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εζηηάδεη θπξίσο ζηε δίσμε ησλ ελ ιφγσ 

εγθιεκάησλ ελψ ν κεραληζκφο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ηεο Οδεγίαο 2001/55/ΔΚ 

αθνξά ηελ ιήςε απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία αηφκσλ θαη φρη νκάδσλ. 

Χζηφζν, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο ή ηεο εζλνθάζαξζεο 

είλαη ε πξφζεζε ηεο νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηεο νκάδαο, ζχκθσλα κε ην 

πξψην άξζξν ηεο χκβαζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Σηκσξία ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο 

Γελνθηνλίαο. Δθφζνλ κία νκάδα απνηειείηαη απφ άηνκα, ε θαηαζηξνθή κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν κε κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε βάξνο αηφκσλ, αιιά ην αληηθείκελν 
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ηνπ εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο είλαη ε νκάδα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε χκβαζε γηα 

ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Σηκσξία ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο απνηειεί ηελ πξψηε 

χκβαζε πνπ θαζηεξψλεη έλα νπζηψδεο νκαδηθφ δηθαίσκα, αλ θαη δηαηππψλεηαη σο 

ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ. 

 

4.2.2.1.1.1. Πνιηηηζκηθή γελνθηνλία θαη εμαλαγθαζκέλε αθνκνίσζε 

 

 Καηά ηα πξψηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ ηεο χκβαζεο γηα ηε Γελνθηνλία, 

ζεκεηψζεθε ε πξνζπάζεηα ζπκπεξίιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο «πνιηηηζκηθήο 

γελνθηνλίαο», πξφηαζε ε νπνία ηειηθά απνξξίθζεθε. Σν ηειηθφ θείκελν ηεο 

χκβαζεο δελ πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ησλ μερσξηζηψλ αμηψλ, 

παξαδφζεσλ, ηαπηνηήησλ, γισζζψλ ή ηνπνζεζηψλ θαη αληηθεηκέλσλ κε πνιηηηζκηθή 

ζεκαζία πνπ δηαθξίλνπλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Δπηπιένλ, 

ε πνιηηηζκηθή γελνθηνλία δελ αλαγλσξίδεηαη σο έγθιεκα ζην Καηαζηαηηθφ ηεο 

Ρψκεο ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ
1665

.  

 Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο γελνθηνλίαο εηζήρζε ζηε βηβιηνγξαθία θαηά ηνλ 

δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ κε-θπζηθή θαηαζηξνθή κίαο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ 

ζε απνηθηνθξαηηθά εδάθε. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε πνιηηηζκηθή γελνθηνλία νξίζηεθε 

σο έρνπζα δχν θάζεηο: πξψηνλ, ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ ηεο 

θαηαπηεζκέλεο νκάδαο θαη δεχηεξνλ, ηελ επηβνιή ηνπ πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ ηεο 

θπξηαξρνχζαο
1666

. Ζ αξρηθή πξφηαζε ηεο χκβαζεο ηεο Γελνθηνλίαο ηνπ 1948 

πεξηείρε σζηφζν δηαθνξεηηθφ νξηζκφ. χκθσλα κε ην ζρέδην ηεο χκβαζεο ε 

Γελνθηνλία πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζειεκέλε πξάμε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο ή ηνπ πνιηηηζκνχ κίαο εζληθήο, 

θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο νκάδαο κε βάζε ηελ εζληθή ή θπιεηηθή θαηαγσγή ή ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, φπσο: 1. Απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζηηο 

θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ή ζε ζρνιεία, ή ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο εληχπσλ ζηε 

γιψζζα ηεο νκάδαο, 2. Καηαζηξνθή ή απαγφξεπζε ρξήζεο βηβιηνζεθψλ, κνπζείσλ, 

                                                 
1665

 Abtahi H., Webb P., The Genocide Convention: The Travaux Préparatoires, Martinus Nijhoff 

Publishers, Leiden 2008, ζει. 1062. 
1666

 Mako S., Cultural Genocide and Key International Instruments: Framing the Indigenous 

Experience, International Journal on Minority and Group Rights. 19, 2012, ζζ. 175-194, ζει. 175-181. 
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ζρνιείσλ, ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, ρψξσλ ιαηξείαο ή άιισλ πνιηηηζκηθψλ ζεζκψλ θαη 

αληηθεηκέλσλ κίαο νκάδαο
1667

. 

 Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ φξνπ επηρεηξήζεθε θαη κε ηε Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ Λαψλ. ην ζρέδην ηεο Γηαθήξπμεο 

νξίδεηαη φηη νη απηφρζνλεο ιανί έρνπλ ην ζπιινγηθφ ή αηνκηθφ δηθαίσκα λα κελ 

ππφθεηληαη ζε εζλνθηνλία θαη πνιηηηζκηθή γελνθηνλία, παξαζέηνληαο κεξηθά 

παξαδείγκαηα
1668

. Χζηφζν, ζην ηειηθφ θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο, νη φξνη ηεο 

«εζλνθηνλίαο» θαη ηεο «πνιηηηζκηθήο γελνθηνλίαο» αθαίξεζεθαλ. Σν ηειηθφ άξζξν 8 

ηεο Γηαθήξπμεο πξνβιέπεη φηη νη απηφρζνλεο ιανί θαη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

απηφρζνλεο ιανχο έρνπλ ην δηθαίσκα λα κελ ππφθεηληαη ζε εμαλαγθαζκέλε 

αθνκνίσζε ή θαηαζηξνθή ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, ελψ ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν ηα 

θξάηε ζα πξέπεη λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηεο αληηκεηψπηζε: α) Οπνηαζδήπνηε πξάμεο πνπ ζηνρεχεη ζην λα ηνπο ζηεξήζεη ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπο σο μερσξηζηνχο ιανχο, ή ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη ησλ εζληθψλ 

ηαπηνηήησλ ηνπο, β) Οπνηαδήπνηε πξάμε ζηνρεχεη ζην λα ηνπο εθηνπίζεη απφ ηε γε 

ηνπο, ηελ πεξηνρή ηνπο ή ηνπο πφξνπο ηνπο, γ) Οπνηαζδήπνηε κνξθήο κεηαθίλεζε 

πιεζπζκψλ κε ζθνπφ ηελ παξαβίαζε ή ηελ ππνηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, δ) 

Οπνηαζδήπνηε κνξθήο εμαλαγθαζκέλε αθνκνίσζε ή ελζσκάησζε, ε) Οπνηαζδήπνηε 

κνξθήο πξνπαγάλδα πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξφθιεζε ή ηελ πξνψζεζε θπιεηηθψλ ε 

εζληθψλ δηαθξίζεσλ ελαληίνλ ηνπο
1669

. 

 Σν δηθαίσκα ελάληηα ζηελ πνιηηηζκηθή γελνθηνλία ζα πξέπεη επίζεο λα 

απαγνξεχεη φρη κφλν ηελ εζειεκέλε αιιά θαη ηελ εμ ακειείαο ή απεξίζθεπηε 

θαηαζηξνθή ηνπ πνιηηηζκνχ κίαο νκάδαο. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ε δένπζα 

επηκέιεηα θαηά ηε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη δπλεηηθά επηθίλδπλεο γηα 

ηνπο πνιηηηζκνχο γεηηνληθψλ νκάδσλ. Σα θξάηε έρνπλ επίζεο ηε ζεηηθή ππνρξέσζε 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ νκάδσλ απφ αθνχζηεο θαηαζηξνθέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. ε 

πεξηπηψζεηο φπνπ κία εθ πξνζέζεσο ή πξνβιέςηκε απεηιή δελ κπνξεί λα δηαθνπεί ή 

λα πξνιεθζεί είλαη αλαγθαία ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

δσηηθφηεηαο κίαο νκάδαο. Παξαδείγκαηα απεξίζθεπηεο θαηαζηξνθήο πνιηηηζκψλ 

                                                 
1667

 United Nations Economic and Social Council, Draft Convention on Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide , UN Doc. E/AC.25/12, 1948. 
1668

 United Nations High Commissioner for Human Rights, Draft Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples, Geneva: United Nations, 1994. 
1669

 UN General Assembly, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: 

resolution / adopted by the General Assembly, 2 October 2007, A/RES/61/295. 
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ζπκβαίλνπλ ζπρλά θαηά ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, θξαγκάησλ θαη νηθηζκψλ ζε 

πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχληαη απφ απηφρζνλνπο πιεζπζκνχο
1670

. 

 Με βάζε ηα αλσηέξσ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ην δηθαίσκα ελάληηα ζηελ 

πνιηηηζκηθή γελνθηνλία είλαη έλα νκαδηθφ δηθαίσκα, ή ηνπιάρηζηνλ «ζπλππάξρεη» 

παξάιιεια κε έλα αηνκηθφ. Σν δηθαίσκα απηφ παξέρεη πξνζηαζία ζε κία νκάδα 

ελάληηα ζε κία απεηιή ε νπνία δελ απεηιεί κφλν ηα κέιε ηεο νκάδαο μερσξηζηά. 

Δπηπιένλ, ην δηθαίσκα απηφ σθειεί πξσηεπφλησο κία νκάδα ηεο νπνίαο ε επηβίσζε 

θαη ηα ζπκθέξνληα εμαζθαιίδνληαη κέζσ ηνπ δηθαηψκαηνο κε ζπλεπαγφκελα νθέιε 

γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο. Δπίζεο, ε εγεζία ηεο νκάδαο είλαη ν εθπξφζσπνο, ή 

ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ην επηθαιεζηνχλ ή 

αθφκα θαη λα παξαηηεζνχλ ηνπ δηθαηψκαηνο. Σέινο, ην δηθαίσκα αθνξά αγαζά πνπ 

έρνπλ ζπιινγηθφ ραξαθηήξα, είηε δηφηη είλαη δεκφζηα αγαζά είηε δηφηη απαηηνχλ 

ζπιινγηθή δξάζε
1671

. 

 Ζ έλλνηα ηεο «εμαλαγθαζκέλεο αθνκνίσζεο» δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

απηήλ ηεο «πνιηηηζκηθήο γελνθηνλίαο», φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην άξζξν 8 ηεο 

Γηαθήξπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ Λαψλ. Χο 

εμαλαγθαζκέλε αθνκνίσζε ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί ε δηαδηθαζία εμαλαγθαζκέλεο 

πξνζρψξεζεο ή ελζσκάησζεο πνιηηηζκψλ ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο θπξίαξρεο 

πιεζπζκηαθήο νκάδαο, κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ. 

ηε δηαδηθαζία απηή νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηεο πνιηηηζκηθά 

θπξίαξρεο νκάδαο αληηκεησπίδνληαη σο κία κνλφδξνκε θίλεζε πξνο ηα ζπκπεξηθνξά 

κνληέια ηεο θπξίαξρήο πνιηηηζκηθά νκάδαο
1672

. 

 Σν δηεζλέο δίθαην αληηκεησπίδεη ηελ πξνζηαζία απφ εμαλαγθαζκέλε 

αθνκνίσζε θπξίσο σο αηνκηθφ δηθαίσκα
1673

. Γηα παξάδεηγκα, ην άξζξν 5 ηεο 

χκβαζεο Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο αλαθέξεη φηη «Υσξίο λα ζίγνληαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζην πιαίζην 

                                                 
1670

 Nickel J.W., Ethnocide and Indigenous Peoples, Journal of Social Philosophy, Volume 25, Issue 

Supplement s1, June 1994, ζζ. 84–98, ζει. 87. Βι. πξναλαθεξζείζεο ππνζέζεηο Lubicon Lake Band v. 

Canada, Communication No. 167/1984 (26 March 1990), U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/45/40) at 1 

(1990), Francis Hopu and Tepoaitu Bessert v. France, Communication No. 549/1993, U.N. Doc. 

CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1. (1997), θαζψο θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ Bruno v. Sweden, Application no. 32196/96, 28 August 2001, Ouardiri v. 

Switzerland, Application no. 65840/09 θαη Ligue des Musulmans de Suisse and Others v. Switzerland, 

Application no. 66274/09, 8 July 2011. 
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ηεο γεληθήο ηνπο πνιηηηθήο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηα Μέξε απέρνπλ απφ θάζε 

πνιηηηθή ή πξαθηηθή πνπ έρεη ζηφρν ηελ αθνκνίσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εζληθέο κεηνλφηεηεο ελάληηα ζηε ζέιεζή ηνπο θαη πξνζηαηεχνπλ ηα πξφζσπα απηά απφ 

θάζε πξάμε πνπ απνζθνπεί ζε ηέηνηνπ είδνπο αθνκνίσζε». Χζηφζν, ε έλλνηα ηεο 

αθνκνίσζεο αλαθέξεηαη ζηε γεληθφηεξε ζηάζε θαη πνιηηηθή ελφο θξάηνπο έλαληη ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ζπλεπψο ζηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο απνδίδνληαη είηε σο 

ζπιινγηθφηεηεο είηε σο ζχλνια αηφκσλ
1674

. 

 Δπηζηέγαζκα ηεο πξνζηαζίαο απφ εμαλαγθαζκέλε αθνκνίσζε είλαη ε 

πξνζηαζία θαη ε πξνψζεζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ κεηνλνηήησλ, πνπ βξίζθεη έθθξαζε ζην δηεζλέο δίθαην κέζσ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ, 

Θξεζθεπηηθψλ θαη Γισζζηθψλ Μεηνλνηήησλ. πσο πξναλαθέξζεθε ην άξζξν 

θαζηεξψλεη κία γεληθή ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ κεηνλνηήησλ σο ζπιινγηθνηήησλ. Παξνκνίσο ην άξζξν 2 ηεο 

χκβαζεο Νν. 169 ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο ηνπ 1989 αλαθέξεη φηη νη 

θπβεξλήζεηο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απηφρζνλσλ ιαψλ ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ζπζηεκαηηθή δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιαψλ 

απηψλ θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ πξνψζεζε ηεο πιήξνπο πινπνίεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ιαψλ απηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηα έζηκα ηηο παξαδφζεηο θαη 

ηνπο ζεζκνχο ηνπο
1675

. 

Ζ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κίαο ζπιινγηθφηεηαο δελ απαηηεί 

απφ ην θξάηνο θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία κφλν αλνρή αιιά ζεηηθή ζηάζε πξνο ην 

πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ θαη ζεβαζκφ πξνο ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο 

ζπκβνιήο ησλ κεηνλνηήησλ ζην ζχλνιν. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα 

απέρνπλ απφ πνιηηηθέο πνπ επηθέξνπλ αθνκνησηηθφ απνηέιεζκα αιιά θαη λα 

πξνζηαηεχνπλ ηηο κεηνλφηεηεο απφ δξαζηεξηφηεηεο ηξίησλ, ελψ ε πξνψζεζε ηεο 
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 Χο παξαδείγκαηα εμαλαγθαζκέλεο αθνκνίσζεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ε ππνρξεσηηθή 
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 αηψλα, ε ππνρξέσζε κειψλ κίαο κεηνλνηηθή νκάδαο 

λα απνθεξχμνπλ ηε ζξεζθεία ηνπο θαη λα αζπαζηνχλ απηήλ ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο θα. Βι. 
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ηαπηφηεηαο ησλ κεηνλνηήησλ απαηηεί εηδηθά κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε, ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, ψζηε νη κεηνλφηεηεο 

λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα, ζην πιαίζην κίαο ελ 

εμειίμεη δηαδηθαζίαο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηφκσλ, νκάδσλ θαη θξάηνπο
1676

.  

 Ζ απαγφξεπζε ηεο εμαλαγθαζκέλεο αθνκνίσζεο δελ απνθιείεη κέηξα έληαμεο 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

ππεξέρνπλ. Αξθεηέο λνκηκνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη δπλαηφλ λα εληζρχζνπλ 

ηηο ηάζεηο πνιηηηζκηθήο αιιαγήο θαη ε εθαξκνγή ηνπο απνηειεί πην επηηαθηηθή 

αλάγθε απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο.  Χο 

παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

ηαηξηθήο βνήζεηαο κε δεδνκέλε ηελ ππνρξέσζε ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ πνπ είλαη ζπρλά επάισηνη ζε 

αζζέλεηεο
1677

. 

 πκπεξαζκαηηθά, ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ πνιηηηζκηθή γελνθηνλία 

θαη ηελ εμαλαγθαζκέλε αθνκνίσζε απνηειεί ζήκεξα κία άκνξθε έλλνηα, ηφζν ζην 

ζεηηθφ δηεζλέο δίθαην φζν θαη ζηε λνκνινγία. Δληνχηνηο, ζε δηεζλή θείκελα ήπηνπ 

θπξίσο δηθαίνπ, δηακνξθψλεηαη σο επηηαθηηθή ππνρξέσζε ησλ θπβεξλήζεσλ 

πξνθαιψληαο εζηθά δηθαηψκαηα θαη δηεθδηθήζεηο γηα ηηο πνιηηηζκηθά κεηνλνηηθέο 

νκάδεο, ηδίσο ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο, ηνπο νπνίνπο ην ζεηηθφ δηεζλέο δίθαην 

θαίλεηαη λα επλνεί πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ελφο νκαδηθνχ 

δηθαηψκαηνο θαηά ηεο πνιηηηζκηθήο γελνθηνλίαο θαη θαη‘ επέθηαζε ζε έλα νκαδηθφ 

δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. 

 

4.2.2.1.2. Γηθαίσκα ζηε ζπιινγηθή κλήκε 

 

Ζ ηζηνξία, ε κλήκε θαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απνηεινχλ έλλνηεο πνπ δελ 

πεξηγξάθνληαη εχθνια κε ηελ λνκηθή νξνινγία. Χζηφζν, αξθεηά Δπξσπατθά θξάηε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκνζέηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ πηνζεηήζεη 

λνκηθέο ξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο κλήκεο ησλ 

                                                 
1676

 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Commentary Of The 

Working Group On Minorities To The United Nations Declaration On The Rights Of Persons 

Belonging To National Or Ethnic, Religious And Linguistic Minorities, 4 April 

2005, E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, παξ. 28. 
1677

 Παξά ην γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ κπνξεί λα απαγνξεχνληαη, κπνξνχλ λα 

ξπζκηζηνχλ έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζηε δηάβξσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Nickel J.W., φ.π., ζει. 89. 
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επξσπατθψλ θνηλσληψλ. Απηνί νη λφκνη απνηεινχλ ζπρλά ηελ έθθξαζε ηεο επηζπκίαο 

ηνπ λνκνζέηε λα ξπζκίζεη ηα δχζθνια πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ απνκείλεη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε επνρή, ηα νπνία γηα πνιινχο ιφγνπο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

αληηθείκελν δηαθνξψλ ή ζπληζηνχλ εζληθά ηξαχκαηα
1678

.  

Γχν βαζηθνί ηχπνη λνκηθήο παξέκβαζεο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαζηαχξσζε 

κεηαμχ ηνπ λφκνπ θαη ηεο κλήκεο: πξψηνλ, ε πηνζέηεζε ησλ εζληθψλ ή ππεξεζληθψλ 

λνκνζεζηψλ πνπ θαινχλ ηνπο πνιίηεο λα ζπκεζνχλ ηζηνξηθά γεγνλφηα. Γεχηεξνλ, ε 

πηνζέηεζε πνηληθήο λνκνζεζίαο πνπ ηηκσξεί ηελ άξλεζε, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή ηελ 

δηθαηνιφγεζε εγθιεκάησλ πνιέκνπ, γελνθηνληψλ θαη εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Οη δχν ηξφπνη ηνκήο κεηαμχ ηεο κλήκεο θαη ηνπ λφκνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε δχν δηαθξηηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο
1679

.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε, έλα θξάηνο ή ε δηεζλήο θνηλφηεηα επηδηψθνπλ λα 

εληζρχζνπλ ηε ζπιινγηθή κλήκε κε ηελ θαζηέξσζε «εκεξψλ κλήκεο», ηελ 

αλαγλψξηζε ζπκάησλ ηζηνξηθψλ αδηθηψλ, ηελ θαηαδίθε ή επηδνθηκαζία ηζηνξηθψλ 

πξνζψπσλ θαη γεγνλφησλ, ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε γελνθηνληψλ, εγθιεκάησλ 

πνιέκνπ θαη εγθιεκάησλ πνιέκνπ θα.. Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ην 

ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2005, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ θαζηεξψλεη ηελ 27
ε
 Ηαλνπαξίνπ σο «Ζκέξα κλήκεο ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο»
1680

. Έλα παξάδεηγκα εζληθνχ δηθαίνπ είλαη ν «Νφκνο Ηζηνξηθήο 

Μλήκεο» ή «Νφκνο κε ηνλ νπνίν ηα δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη θαη λα επεθηαζεί, 

θαη κέηξα ππέξ εθείλσλ νη νπνίνη ππέζηεζαλ δηψμεηο θαη ηε βία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Δκθπιίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο δηθηαηνξίαο» πνπ ςεθίζηεθε απφ ην Κνγθξέζν ησλ 

Αληηπξνζψπσλ ζηελ Ηζπαλία ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2007
1681

.  
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Vermont Law Review v. 30, 2006, ζζ. 609-626, ζει. 609. 
1679
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November 2005). Fronza E., φ.π., ζει. 611. 
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απαγφξεπζε ησλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ ζηελ Κνηιάδα ησλ Πεζφλησλ - ηφπν ηαθήο ηνπ Φξάλθν, δ) ηελ 

απνκάθξπλζε ζπκβφισλ ηνπ θαζεζηψηνο, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο θαιιηηερληθψλ, αξρηηεθηνληθψλ ή 

ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ, ε) ηελ θξαηηθή βνήζεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ ελδερφκελε 

εθηαθή ησλ ζπκάησλ ηνπ Φξάλθν, ζη) ηε ρνξήγεζε ηεο ηζπαληθήο ηζαγέλεηαο γηα ηα επηδψληα κέιε 

http://webapps.unitn.it/Ugcvp/en/Web/ProdottiAutore/PER0000095
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/totalitarian_regimes_final_study_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/totalitarian_regimes_final_study_en.pdf
http://webapps.unitn.it/Ugcvp/en/Web/ProdottiAutore/PER0000095
http://webapps.unitn.it/Ugcvp/en/Web/ProdottiAutore/PER0000095


 550 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο κε ςήθηζκα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο 

θαηαδίθαζε ηηο καδηθέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ 

δηαπξάρζεθαλ απφ ηα νινθιεξσηηθά θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα θαη εμέθξαζε ηε 

ζπκπάζεηα, θαηαλφεζε θαη αλαγλψξηζε γηα ηα ζχκαηα απηψλ ησλ εγθιεκάησλ
1682

. Ζ 

Δπξσπατθή εκέξα ππέξ ηεο κλήκεο ησλ ζπκάησλ ηνπ ηαιηληζκνχ θαη ηνπ Ναδηζκνχ, 

γλσζηή θαη σο Γηεζλήο εκέξα ηεο καχξεο θνξδέιαο ηηκάηαη θάζε ρξφλν ζηηο 23 

Απγνχζηνπ. Θεζπίζηεθε απφ ηελ Γηαθήξπμε ηεο Πξάγαο ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή 

ζπλείδεζε θαη ηνλ θνκκνπληζκφ ζηηο 3 Ηνπλίνπ 2008
1683

. ηηο 23 επηεκβξίνπ 2008, 

409 κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ππέγξαςαλ ηε Γηαθήξπμε ζεζπίδνληαο ηελ 

ενξηή ηεο 23εο Απγνχζηνπ σο εκέξα κλήκεο ησλ ζπκάησλ ηνπ ηαιηληζκνχ θαη ηνπ 

Ναδηζκνχ
1684

. 

ην ςήθηζκα ηεο 2αο Απξηιίνπ 2009, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηφληζε ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη ε πξνψζεζε ηεο κλήκεο ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρηεί 

απφ νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα. ηηο 16 Ηνπλίνπ 2009, ην πκβνχιην Γεληθψλ 

Τπνζέζεσλ ελέθξηλε ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη φηη «γηα λα πξναρζεί ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο θνηλήο γλψκεο φζνλ αθνξά ηα εγθιήκαηα πνπ έρνπλ 

δηαπξαρηεί απφ νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα, πξέπεη λα δηαθπιαρηεί ε κλήκε ηνπ 

ηαξαγκέλνπ παξειζφληνο ηεο Δπξψπεο δηφηη είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζπκθηιίσζε 

αλ δελ ππάξρεη κλήκε». ην ςήθηζκα, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξφηεηλε λα 

αλαθεξπρηεί ε 23ε Απγνχζηνπ Δπξσπατθή Ζκέξα Μλήκεο γηα ηα ζχκαηα ησλ 

νινθιεξσηηθψλ θαη απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ, θαη λα ενξηάδεηαη κε αμηνπξέπεηα θαη 

                                                                                                                                            
ησλ Γηεζλψλ Σαμηαξρηψλ, δ) ηελ απφξξηςε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ λφκσλ πνπ ςεθίζηεθαλ θαη ησλ δηθψλ 
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απνγφλνπο ησλ ζπκάησλ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Φξάλθν θα. Βι. de Menezes 

A.R., Embodying Memory in Contemporary Spain, Palgrave Macmillan, New York 2014. 
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ππνγξάθεθε απφ ηνλ Βάηδιαβ Υάβει θαη άιινπο Δπξσπαίνπο πνιηηηθνχο, φξηζε ηελ 23ε Απγνχζηνπ 

σο εκέξα Μλήκεο ελάληηα ηνπ νινθιεξσηηζκνχ.  ηηο 23 επηεκβξίνπ 2008, 409 κέιε ηνπ 

Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ ππέγξαςαλ ηε Γηαθήξπμε ζεζπίδνληαο ηελ ενξηή ηεο 23εο Απγνχζηνπ σο 

εκέξα κλήκεο ησλ ζπκάησλ ηνπ ηαιηληζκνχ θαη ηνπ Ναδηζκνχ. van der Laarse R., Beyond 

Auschwitz? Europe's Terrorscapes in the Age of Postmemory, εηο Silberman M., Vatan F., (eds.), 

Memory and Postwar Memorials: Confronting the Violence of the Past, Palgrave, New York 2013, ζζ. 

71-93, ζει. 73. 
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 Declaration of the European Parliament on the proclamation of 23 August as European Day of 

Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism, P6_TA(2008)0439. 
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ακεξνιεςία. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δήηεζε λα θαζηεξσζεί βήκα Δπξσπατθήο 

Μλήκεο θαη πλείδεζεο πνπ ζα ζηεξίδεη ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία εζληθψλ 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

νινθιεξσηηζκνχ, θαη ηε δεκηνπξγία παλεπξσπατθνχ θέληξνπ/κλεκείνπ ηεθκεξίσζεο 

γηα ηα ζχκαηα φισλ ησλ νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ. Εήηεζε επίζεο ηελ ελίζρπζε 

ησλ ππαξρφλησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ψζηε λα ππνζηεξηρηεί ε 

επαγγεικαηηθή ηζηνξηθή έξεπλα γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα
1685

. Παξάιιεια, ε ελίζρπζε 

ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ πξνσζείηαη κέζσ ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ε δξάζε 4 «Δλεξγφο 

επξσπατθή κλήκε» ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο»
1686

. 

Ζ αλαγλψξηζε κε λφκν γελνθηνληψλ, εγθιεκάησλ πνιέκνπ θαη εγθιεκάησλ 

θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο ζπρλά ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζηήξημε 

κίαο κεηνλφηεηαο θαζψο αλαγλσξίδεηαη ε επίγλσζε ησλ αδηθηψλ, ππνζηεξίδεηαη ε 

επηζπκία γηα ηελ αλάπηπμε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηαο, ε δηαζθάιηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ε πιήξεο άζθεζε ησλ αλζξσπίλσλ θαη πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ κίαο κεηνλφηεηαο. Παξαδείγκαηα αλαγλψξηζεο ηέηνησλ εγθιεκάησλ 

απνηεινχλ ε αλαγλψξηζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο απφ ηηο Γίθεο ηεο Νπξεκβέξγεο
1687

, ε 

αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ, απφ αξθεηά θξάηε
1688

, απφ ην πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο
1689

 θαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
1690

, ν λφκνο ηεο Γαιιηθήο 

Γεκνθξαηίαο κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδνληαη ην δνπιεκπφξην θαη ε δνπιεία απφ ηνλ 

15ν αηψλα, ζηελ Ακεξηθή, ζηελ Καξατβηθή, ζηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ, θαη ζηελ Δπξψπε 
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1688

 Βι. http://www.armenian-genocide.org/current_category.7/affirmation_list.html  
1689

 Council of Europe Parliamentary Assembly, Written Declaration No. 275, Commemoration of the 

Armenian genocide of 1915, Doc. 8091, April 24, 1998. 
1690

 European Parliament Resolution on a political solution to the Armenian question, A2-33/87, 18 

June 1987, European Parliament resolution on the opening of negotiations with Turkey P6_TA-

PROV(2005)0350, 28 September 2005. 

http://www.armenian-genocide.org/current_category.7/affirmation_list.html
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θαηά πιεζπζκψλ ηεο Αθξηθήο, ηεο Αξκεληδίαο, ηεο Μαδαγαζθάξεο θαη ηεο Ηλδίαο σο  

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο
1691

. 

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εηεξνγελψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηζηνξηθήο 

κλήκεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε αλαγθαηφηεηα α)  πξνεηδνπνίεζεο ζε φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο ησλ θηλδχλσλ ηνπ κίζνπο, ηεο κηζαιινδνμίαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη 

ησλ πξνθαηαιήςεσλ, β) απφδνζεο ηηκήο ζε ζχκαηα θαη αγσληζηέο, γ) πξνψζεζεο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ, δηεπθνιχλνληαο ηε γλψζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

πεξηζηάζεσλ πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηζηνξηθή ηαπηφηεηα ελφο ιανχ, 

κίαο κεηνλφηεηαο ή νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη δ) ε ππελζχκηζεο πσο ε ρξήζε 

βίαο σο κέζν επηβνιήο θαη ε δεκηνπξγία απνιπηαξρηθψλ θαζεζηψησλ πνπ 

αληηηίζεληαη ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αμηνπξέπεηα φισλ ησλ πνιηηψλ αμίδεη ηελ 

θαηαδίθε θαη απφξξηςε ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο 

δηθαηνζχλεο γηα ηα ζχκαηα έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε απφ 

ηνλ νινθιεξσηηζκφ ζηε δεκνθξαηία. Οη δίθεο ησλ δξαζηψλ, νη κεραληζκνί 

αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο, ην άλνηγκα αξρείσλ, νη δηαδηθαζίεο θάζαξζεο, ε 

απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ θαη ε απνδεκίσζή ηνπο, θαζψο θαη ε επηζηξνθή 

πεξηνπζηψλ πνπ είραλ θαηαζρεζεί, είλαη κεξηθά απφ ηα θπξηφηεξα κέζα πξνο επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Ζ δηαθχιαμε θαη ε πξνψζεζε ηεο κλήκεο ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

έρνπλ δηαπξαρηεί απφ νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα έρεη επίζεο θαζνξηζηηθή ζεκαζία 

                                                 
1691

 Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance, par la France, de la traite et de 

l‘esclavage en tant que crime contre l‘humanité. [NOR : JUSX9903435L], άξζξν 1. Ο Γαιιηθφο λφκνο 

γηα ηελ απνηθηνθξαηία, πνπ ζεζπίζηεθε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2005, δηαθέξεη ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο πξνεγνχκελνπο λφκνπο θαη πνιηηηθέο γηα ηελ ηζηνξηθή κλήκε. Ο λφκνο πξνέβιεπε ηελ θαηαδίθε 

ηεο απνηθηνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ παξάιιειε αλαγλψξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ξφινπ ησλ γάιισλ επνίθσλ 

ζηελ Ηλδνθίλα θαη ζηε βφξεηα Αθξηθή, αιιά θαη φζσλ αιγεξηλψλ κε γαιιηθφ εζληθφ θξφλεκα (harkis) 

ή επξσπαίσλ (pieds-noirs) θαηέθπγαλ ζηε γαιιηθή επηθξάηεηα κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

απνηθηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε βφξεηα Αθξηθή
1691

. Σν πην ακθηιεγφκελν δήηεκα πνπ πξνέθπςε κε 

ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ ήηαλ ην άξζξν 4 ην νπνίν επέβαιε ηελ αλαθνξά ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ  ηεο 

γαιιηθήο απνηθηνθξαηίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζρεηηθνχ θεθαιαίνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ. 

χκθσλα κε ηνλ λνκνζέηε, νη ζεηηθέο πηπρέο ηεο γαιιηθήο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο παξνπζίαο ζηηο 

απνηθίεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε ηνπ λφκνπ επηθξίζεθε εληφλσο απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε «ξεβηδηνληζηηθψλ» ηάζεσλ αιιά θαη γηα ηελ 

παξέκβαζε ηεο λνκνζεηηθήο, ηεο εθηειεζηηθήο, αιιά θαη ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο ζηελ δηδαζθαιία θαη 

ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Σειηθά, Γάιινο πξφεδξνο Εαθ ηξάθ, δήηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε λα 

αλαζεσξήζεη ην λφκν, θαη ην άξζξν απηφ θαηαξγήζεθε. Wartanian R., Memory Laws in France and 

their Implications: Institutionalizing Social Harmony, Humanity in Action, Paris, France, July 2008, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/117-memory-laws-in-

france-and-their-implications-institutionalizing-social-harmony 

http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/117-memory-laws-in-france-and-their-implications-institutionalizing-social-harmony
http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/117-memory-laws-in-france-and-their-implications-institutionalizing-social-harmony
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θαη γηα ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ λεψηεξσλ γελεψλ φζνλ αθνξά ηελ πξναγσγή ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
1692

. 

Σν παξάδεηγκα ηνπ Γαιιηθνχ λφκνπ γηα ηελ απνηθηνθξαηία αλαδεηθλχεη ηελ 

δεχηεξε πεξίπησζε λνκηθήο παξέκβαζεο ζηελ ηζηνξηθή κλήκε πνπ επηβάιιεηαη σο 

επηηαθηηθή αλάγθε ζπιινγηθήο κλήκεο «κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν». Ζ δεχηεξε 

απηή πεξίπησζε επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ ηηκσξία ηεο άξλεζεο ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ, κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «ηζηνξηθνχ ξεβηδηνληζκνχ» ή ηνπ αξλεζκνχ. 

Σν θαηλφκελν απηφ είλαη πξφδειν ζε αξθεηά επξσπατθά θξάηε πξνθαιψληαο 

έλα ζήκα ζπλαγεξκνχ ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο Δπξψπεο θαη αληαλαθιάηαη ζηε 

δπλακηθή ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο πνπ έρεη εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ 

αλεζπρεηηθή αλαβίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη σζήζεη πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην Βέιγην, ε Ηζπαλία θαη ε Απζηξία, ζηελ 

εηζαγσγή λέσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

Σαπηφρξνλα, ππεξεζληθά ζεζκηθά φξγαλα λα θαηαδηθάζνπλ ην θαηλφκελν κε λνκηθά 

κέζα πνπ λα επηηξέπνπλ θαη παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηηο πνηληθέο δηψμεηο πνπ κπνξνχλ 

λα επηβάινπλ ηα θξάηε γηα απηή ηε ζπκπεξηθνξά
1693

.  

ην επίπεδν ηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Απφθαζε-Πιαίζην 2008/913/ΓΔ 

ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ 

ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, παξέρεη έλαλ θνηλφ νξηζκφ γηα 

ηελ πνηληθή αληηκεηψπηζε απφ ηα θξάηε-κέιε. πγθεθξηκέλα, ηηκσξείηαη πνηληθά «ε 

δεκφζηα επηδνθηκαζία, ε άξλεζε ή ε ρνλδξνεηδήο ππνηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο φζνλ 

αθνξά εγθιήκαηα γελνθηνλίαο, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη εγθιήκαηα 

πνιέκνπ, φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Γηεζλνχο 

Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ, θαη ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά νκάδαο πξνζψπσλ ή κέινπο 

νκάδαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο θπιήο, ηνπ ρξψκαηνο, ηεο ζξεζθείαο, ησλ 

γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ ή ηεο εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο φηαλ ε ζπκπεξηθνξά 

εθδειψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ είλαη πηζαλφλ λα ππνθηλήζεη βία ή κίζνο ζηξεθφκελν θαηά 

κηαο ηέηνηαο νκάδαο ή κέινπο κηαο ηέηνηαο νκάδαο» θαη «ε δεκφζηα επηδνθηκαζία, 

                                                 
1692

 Βι. πξννίκηα ηνπ Ley 52/2007 θαη ηνπ A/RES/60/7. Βι. θαη Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ηνπ πκβνχιην, Ζ κλήκε ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάρηεθαλ απφ ηα νινθιεξσηηθά 

θαζεζηψηα ζηελ Δπξψπε, COM(2010) 783 ηειηθφ. 
1693

 Σν θαηλφκελν ησλ επηηαγψλ ηεο κλήκεο δελ είλαη λέν. ε δηάθνξεο επνρέο, ε πνιηηηθή εμνπζία 

επηρεηξνχζε λα ξπζκίζεη ηελ ηζηνξηθή κλήκε ή ηελ ηζηνξηθή ιήζε κέζσ ηνπ λφκνπ. Έλα πνιχ γλσζηφ 

παξάδεηγκα είλαη ε απαγφξεπζε ηνπ δεκφζηνπ ενξηαζκνχ ησλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ πνπ 

δηαπξάρζεθαλ ζηελ Αζήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ηξηάθνληα ηπξάλλσλ ην 403 κ.Υ. 

Fronza E., φ.π., ζει. 610-620. 

http://webapps.unitn.it/Ugcvp/en/Web/ProdottiAutore/PER0000095
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άξλεζε ή ρνλδξνεηδήο ππνηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ εγθιεκάησλ ηα νπνία νξίδνληαη 

ζην άξζξν 6 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Γηεζλνχο ηξαηνδηθείνπ πνπ πξνζαξηάηαη ζηε 

ζπκθσλία ηνπ Λνλδίλνπ ηεο 8εο Απγνχζηνπ 1945, ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά νκάδαο 

πξνζψπσλ ή κέινπο ηέηνηαο νκάδαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο θπιήο, ηνπ 

ρξψκαηνο, ηεο ζξεζθείαο, ησλ γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ ή ηεο εζληθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά εθδειψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

ππνθηλήζεη βία ή κίζνο ζηξεθφκελν θαηά κηαο ηέηνηαο νκάδαο ή κέινπο κηαο ηέηνηαο 

νκάδαο»
1694

. Ζ Απφθαζε- Πιαίζην βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπ πνπ είραλ 

πηνζεηεζεί ζε αξθεηά θξάηε κέιε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, σο απάληεζε ζηελ 

αλεζπρεηηθή αχμεζε ηνπ αληη-ζεκηηηζκνχ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηά θξάηε 

κέιε εμέθξαζαλ θξηηηθή γηα ηελ κε ζπκπεξίιεςε ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

Απφθαζεο-Πιαίζην ηελ άξλεζε ή ππνβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

δηαπξάρζεθαλ απφ θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα
1695

. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη ηα αηηήκαηα ησλ θξαηψλ απηψλ, ην πκβνχιην ζπκθψλεζε λα 

επηζπλάςεη κία δήισζε πνπ θαηαδηθάδεη ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ απφ φια ηα 

νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα
1696

. 

Δπηπιένλ, ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε γηα ην Έγθιεκα ζηνλ 

Κπβεξλνρψξν, ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη μελνθνβηθήο 

θχζεο πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ αλαθέξεηαη 

εηδηθά ζηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πνηληθή αληηκεηψπηζε 

ηεο δηαλνκήο ή κε άιιν ηξφπν δηάζεζεο, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, πιηθφ ην νπνίν αξλείηαη, θαηάθσξα ειαρηζηνπνηεί, εγθξίλεη ή 

δηθαηνινγεί πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ γελνθηνλία ή εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, 

φπσο νξίδνληαη απφ ην δηεζλέο δίθαην θαη αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηα απφ ηελ ηειηθή θαη 

δεζκεπηηθή απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο ηξαηησηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ή απφ νπνηνδήπνηε 

άιιν δηεζλέο δηθαζηήξην πνπ ηδξχζεθε απφ ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο πξάμεηο θαη ε 

δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίδεηαη απφ απηφ ην θξάηνο
1697

. ηελ Δπεμεγεκαηηθή 

                                                 
1694

 Απφθαζε-Πιαίζην 2008/913/ΓΔ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2008 , γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ 

δηθαίνπ, ΔΔ L 328 ηεο 6.12.2008 ζει. 55 – 58, άξζξν 1. 
1695

 Kučs Α., Denial of Genocide and Crimes against Humanity in the Jurisprudence of Human Rights 

Monitoring Bodies, Journal of Ethnic and Migration Studies, 40:2, 2014, ζζ. 301-319, ζει. 302. 
1696

 Council of the European Union, Annex Statements to be entered in the minutes of the Council, 

16351/1/08, 26 November 2008. 
1697 

Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a 

racist and xenophobic nature committed through computer systems, (ETS No. 189), Strasbourg, 

28.I.2003, άξζξν 6. 
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Έθζεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ζεκεηψλεηαη φηη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε άξλεζε ή ε αλαζεψξεζε 

ζαθψο θαζνξηζκέλσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ην Οινθαχησκα, ζα πξέπεη λα 

αθαηξεζεί απφ ηελ πξνζηαζία ησλ ην άξζξν 10 κε βάζε ην άξζξν 17 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
1698

.  

Σα εζληθά δηθαζηήξηα ηεο δπηηθήο Δπξψπεο έρνπλ αζρνιεζεί αξθεηέο θνξέο 

κε ην δήηεκα ηνπ ηζηνξηθνχ ξεβηδηνληζκνχ, θπξίσο ηεο άξλεζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο. 

Απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο πεξηπηψζεηο είλαη ε ππφζεζε David Irving v Penguin 

Books and Deborah Lipstadt. Σν 1996, ν Βξεηαλφο ζπγγξαθέαο David Irving 

θαηέζεζε αγσγή ελαληίνλ ηεο Ακεξηθαλίδαο ζπγγξαθέα Deborah Lipstadt θαη ηνπ 

εθδφηε ηεο, Penguin Books, ζε έλα αγγιηθφ δηθαζηήξην, ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

Lipstadt ηνλ είρε δπζθεκηζηεί ζην βηβιίν ηεο «Ζ άξλεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο». Ζ 

Lipstadt ηνλ είρε θαηεγνξήζεη φηη ζθφπηκα δηαζηξεβιψλεη ζηνηρεία γηα λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηδενινγηθή ζθνπηά ηνπ. Σν αγγιηθφ δίθαην γηα ηε δπζθήκεζε 

κεηαζέηεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζηνλ θαζ‘ νπ, ζπλεπψο επαθηφηαλ ζηελ Lipstadt 

θαη ζηνλ εθδφηε ηεο λα απνδείμνπλ φηη νη ηζρπξηζκνί ηεο ήηαλ νπζηαζηηθά αιεζείο. 

Σν δηθαζηήξην ηειηθά έθξηλε φηη ν Irving γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ηδενινγηθνχο ιφγνπο 

είρε επίκνλα θαη ζθφπηκα δηαζηξεβιψζεη θαη ρεηξαγσγήζεη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία 

απεηθνλίδνληαο ηνλ Υίηιεξ κε αδηθαηνιφγεηα επλντθφ ηξφπν, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε 

ζηάζε θαη ηελ επζχλε ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ Δβξαίσλ, φηη είλαη  ελεξγφο αξλεηή 

ηνπ Οινθαπηψκαηνο, αληηζεκίηεο θαη ξαηζηζηήο θαη ζπλδέεηαη κε αθξνδεμηνχο πνπ 

πξνσζνχλ λενλαδηζκφ. πλεπψο, ηα ιφγηα ηεο Lipstadt δελ απνηεινχζαλ 

δπζθήκεζε
1699

. Ο David Irving ιίγν θαηξφ αξγφηεξα ζπλειήθζε ζηελ Απζηξία 

δπλάκεη εληάικαηνο ηνπ 1989 θαη θαηεγνξήζεθε γηα ππνηίκεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο. 

Καηαδηθάζηεθε ζε πνηλή ηξηψλ εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ππεξέηεζε δεθαηξείο κήλεο κεηά 

ηε κείσζε ηεο πνηλήο ηνπ
1700

. 

                                                 
1698

 Explanatory Report, Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the 

criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems, 

Strasbourg, 28.1.2003, (ETS No. 189),  παξ. 39-43. 
1699

 David Irving v Penguin Books and Deborah Lipstadt, 11 April 2000, [2000] EWHC QB 115. 
1700

 "David Irving jailed for Holocaust denial". The Guardian (London). 2006-02-20. Σν Δπξσπαηθφ 

Κνηλνβνχιην, ήξζε αληηκέησπν κε αλάινγε πεξίπησζε ην 1998, φηαλ απνθάζηζε ηελ άξζε ηεο αζπιίαο 

ηνπ ηφηε επξσβνπιεπηή Jean Mari Lepen κεηά απφ αίηεζε ε νπνία δηαβηβάζζεθε απφ ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1999, ην δηθαζηήξην ηνπ 

Μνλάρνπ ηνλ θαηαδίθαζε γηα «ειαρηζηνπνίεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο». Αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα, ην 

1987, ππνζηήξημε φηη ν ηξφπνο εμφλησζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ήηαλ «έλα αζήκαλην ζεκείν» ζηελ ηζηνξία ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Χο 

απνηέιεζκα δηψρζεθε επηηπρψο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 1382 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ηεο Γαιιίαο πνπ 
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ε δηεζλέο επίπεδν, αμηνζεκείσηε είλαη ε ππφζεζε Faurisson v. France, ηεο 

Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ Δπηηξνπή επηθχξσζε 

ηελ Γαιιηθή θαηαδίθε ηνπ Robert Faurisson ν νπνίνο είρε θαηαδηθαζηεί γηα 

παξαβίαζε ηνπ γαιιηθνχ δηθαίνπ πνπ απαγνξεχεη θάζε ακθηζβήηεζε ησλ 

πνξηζκάησλ ηεο δίθεο ηεο Νπξεκβέξγεο. Ο Faurisson, θαηαδηθάζηεθε γηα 

επαλεηιεκκέλε άξλεζε φηη νη Δβξαίνη ζθνηψζεθαλ ζην Άνπζβηηο κε ηε ρξήζε ησλ 

ζαιάκσλ αεξίσλ. Ζ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ελεξγψληαο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 4, ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζην Γηεζλέο χκθσλν 

γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, δηαπηζηψζεθε φηη ε θαηαδίθε ηνπ 

Faurisson ηνπ ζχκθσλα κε ην γαιιηθφ δίθαην δελ παξαβηάδεη ην άξζξν 19, παξ. 3 ηνπ 

πκθψλνπ, ην νπνίν εγγπάηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο έθθξαζεο
1701

. 

Άιιεο ρψξεο, φπσο ε Γαιιία, έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δηεπξχλνπλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο Απφθαζεο-Πιαίζην, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Γαιιία πνπ ην 2012 

ζέζπηζε λνκνζεζία πνπ πνηληθνπνηεί ηελ άξλεζε αλαγλσξηζκέλσλ γελνθηνληψλ φπσο 

ην Οινθαχησκα θαη ε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ
1702

. Χζηφζν, ν λφκνο θξίζεθε 

αληηζπληαγκαηηθφο ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012 απφ ην Γαιιηθφ πληαγκαηηθφ 

Γηθαζηήξην ην νπνίν έθξηλε φηη απνηειεί αληηζπληαγκαηηθή επίζεζε ζηελ ειεπζεξία 

ηεο έθθξαζεο
1703

. Ζ άξλεζε ηεο γελνθηνλίαο ήηαλ παξάλνκε ζηελ Ηζπαλία κέρξη ηελ 

7
ε
 Ννεκβξίνπ 2007, φηαλ ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ρψξαο έθξηλε πσο ν φξνο 

«άξλεζε» ήηαλ αληηζπληαγκαηηθφο. Χο απνηέιεζκα, ε άξλεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο 

δελ δηψθεηαη πνηληθά ζηελ Ηζπαλία αιιά ε δηθαηνιφγεζε ή ε επηδνθηκαζία 

νπνηαζδήπνηε γελνθηνλίαο ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα
1704

. 

                                                                                                                                            
εηζήρζε κε ηνλ Loi Gayssot. Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε γηα άξζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο πνπ 

αθνξά ηνλ θ. Jean-Marie Le Pen, 23 επηεκβξίνπ 1998, PE 228.174/ηει., A4-0317/98. Βι. θαη 

Κνηλνβνπιεπηηθέο εξσηήζεηο πξνο ην πκβνχιην, Γξαπηέο εξσηήζεηο: E-1819/07 , E-2031/07, φπνπ ην 

πκβνχιην δελ πήξε ζέζε ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο γηα ην ζέκα ηεο επηζπκίαο ηεο πνισληθήο θπβέξλεζεο 

λα εμνβειίζεη απφ ηελ ηζηνξία ηεο Πνισλίαο ηε κλήκε ησλ πνισλψλ εζεινληψλ πνπ πνιέκεζαλ ζηηο 

Γηεζλείο Σαμηαξρίεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ηζπαληθήο Γεκνθξαηίαο, εζεινληέο ηνπο νπνίνπο νη 

πνισληθέο αξρέο ραξαθηεξίδνπλ σο «πξνδφηεο» θαη σο «εγθιεκαηίεο» θαη ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα, 

ηδίσο ηα ζπληαμηνδνηηθά, πξφθεηηαη λα ηνπο αθαηξεζνχλ». Pech L., The Law of Holocaust Denial in 

Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition, Jean Monnet Working Paper 10/09, 

NYU School of Law, 2009, ζζ. 1-53, ζει. 18, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/09/091001.pdf 
1701

 Faurisson v. France, Communication No. 550/1993, U.N. Doc. CCPR/C/58/D/550/1993. Βι. θαη 

Knechtle J. C., Holocaust Denial and the Concept of Dignity in the European Union, 36 Fla. St. U. L. 

Rev. 2008, ζζ. 41- 65, ζει. 51, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα  

http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/361/knechtle.pdf 
1702 

Kučs Α., φ.π., ζει. 302.
 

1703 
Conseil constitutionnel, Décision n°2012-647 DC, du 28 février 2012, Loi visant à réprimer 

lacontestation de l'existence des génocides reconnus par la loi. 
1704 

Tribunal Constitucional de España, Sentencia 235/2007, de 7 de noviembre.
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πκπεξαζκαηηθά, ε άξλεζε ή ε ρνλδξνεηδήο ππνηίκεζε, εγθιεκάησλ θαηά 

ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηζηνξηθά αλακθηζβήηεησλ εγθιεκάησλ, φπσο ην 

Οινθαχησκα, αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή δεκφζηα ηάμε, σο κία κνξθή 

ξεηνξηθήο κίζνπο, παξά ην γεγνλφο φηη ν ηζηνξηθφο ξεβηδηνληζκφο πνιιέο θνξέο 

ελδχεηαη ηνλ καλδχα ηεο νπδέηεξεο θαη αθαδεκατθήο ηζηνξηθήο έξεπλαο
1705

.  

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζε αλάινγεο 

πεξηπηψζεηο νξηνζέηεζε ηελ έλλνηα ηνπ «πινπξαιηζκνχ» θαη ηεο πξνψζεζεο ηδεψλ 

θαη πεπνηζήζεσλ πνπ θξίλνληαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ ηδέα ηεο δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο. Αλαθνξηθά κε ηνπο λφκνπο γηα ηελ «άξλεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο» θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εξκελεία άιισλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ην Γηθαζηήξην, θαη 

ζην παξειζφλ ε Δπηηξνπή, εθαξκφδεη δχν ηξφπνπο γηα λα εθηηκεζεί ε λνκηκφηεηα ηεο 

παξέκβαζεο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. Πξψηνλ, ε αμηνιφγεζε ηεο λνκηκφηεηαο 

ηεο παξέκβαζεο ζην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ άξζξνπ 10, δειαδή αλ ν 

πεξηνξηζκφο είλαη πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, εμππεξεηεί έλα ζεκηηφ ζθνπφ, θαη είλαη 

αλαγθαίνο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Δλαιιαθηηθά, θαη ηδηαίηεξα ζε πξφζθαηεο 

ππνζέζεηο, ην Γηθαζηήξην έρεη πηνζεηήζεη κηα επξχηεξε πξνζέγγηζε εμαηξψληαο απφ 

ηελ απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 10 εθθξάζεηο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηηο 

αληηθεηκεληθέο αμίεο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, σο 

θαηαρξεζηηθέο ησλ δηθαησκάησλ ηεο χκβαζεο πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην άξζξν 

17
1706

. 

ζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξίπησζε, έρεη γίλεη δεθηφ φηη νη εζληθνί θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ηνπ Οινθαπηψκαηνο ή ππνβάζκηζή ηνπ εμππεξεηνχλ ζθνπνχο 

φπσο ε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ε πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο, ε πξνζηαζία ηεο 

αμηνπξέπεηαο ησλ ζπκάησλ πνπ έρνπλ απνβηψζεη απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο θαη ε 

δηαθχιαμε ηεο θήκεο ησλ Δβξαίσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ππφζεζε H.,W.,P. and K. 

v. Austria, ε Δπηηξνπή ζηεξίρζεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο «εζληθήο αζθάιεηαο» θαη 

«πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο» σο βάζε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ πνηληθή θαηαδίθε γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ θπιιαδίσλ πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε δνινθνλία έμη εθαηνκκπξίσλ 

Δβξαίσλ απφ ηνπο Ναδί ήηαλ έλα ςέκα
1707

. Μία κεηαγελέζηεξε ππφζεζε, 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands v. Germany, αθνξνχζε δηάηαγκα κίαο 

                                                 
1705

 Belavusau U., φ.π., ζει. 4-5.  
1706 

Kučs Α., φ.π., ζει. 308-309.
 

1707 
H., W., P. and K. v. Austria, Application no. 12774/87, 12 October 1989.

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2212774/87%22]%7D
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πφιεο πνπ επέβαιε ζε κία νξγάλσζε ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη φηη ζην πιαίζην 

ζπλεδξίνπ, δελ ζα ακθηζβεηνχληαλ ν λαδηζηηθφο δησγκφο ησλ Δβξαίσλ. Ζ Δπηηξνπή 

έθξηλε φηη ε αλάγθε «πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο» θαη «πξνζηαζίαο ηεο ππφιεςεο θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ Δβξαίσλ» δηθαηνινγνχζαλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επηβάιινληαη ζηελ έθθξαζε
1708

. Ζ Δπηηξνπή θαη ην Γηθαζηήξην, έρνπλ ηνλίζεη 

επαλεηιεκκέλα φηη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα θξάηε ζα πξέπεη λα είλαη 

δηθαηνινγεκέλνη θαη αλάινγνη, ρνξεγψληαο έλα επξχ «πεξηζψξην εθηίκεζεο» ζηα 

θξάηε, ην νπνίν εδξάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο θάζε ρψξαο
1709

. 

Ζ αλάγθε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 17 ζηε χκβαζε ππαγνξεχζεθε 

αθξηβψο απφ ηελ δηαπηζησκέλε αλάγθε λα απνθεχγεηαη ε επίθιεζε ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηε χκβαζε ή ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξννξίδνληαη λα θαηαζηξέθνπλ ή λα 

θαηαζηξαηεγήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ή ειεπζεξίεο πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε. Οη 

θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ έγθεηληαη ζην επίπεδν ηνπ ειέγρνπ 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δελ εμεηάδεη ηελ αλαινγηθφηεηα ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

κέηξσλ ή ησλ θπξψζεσλ φηαλ εθαξκφδεη ην άξζξν 17
1710

. πγθεθξηκέλα, ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ απέξξηςε σο απαξάδεθηε ηελ 

πξνζθπγή ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ «Οη ηδξπηηθνί κχζνη ηεο ηζξαειηλήο 

πνιηηηθήο», επεηδή έθξηλε φηη ην ελ ιφγσ βηβιίν δελ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί απφ ην 

άξζξν 10 θαζψο έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα 

αδηακθηζβήηεησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ φπσο ήηαλ νη δηψμεηο ησλ εβξαίσλ απφ ηνπο 

λαδί: «Η άξλεζε ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη επνκέλσο κία απφ ηηο 

πην ζνβαξέο κνξθέο θπιεηηθήο δπζθήκεζεο ησλ Δβξαίσλ θαη ηεο ππνθίλεζεο ζε κίζνο 

ελαληίσλ ηνπο. Η άξλεζε ή ε επαλεγγξαθή απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

ππνλνκεχεη ηηο αμίεο ζηηο νπνίεο εδξάδνληαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ 

αληηζεκηηηζκνχ θαη απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα ηε δεκφζηα ηάμε. Οη πξάμεηο απηέο 

είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δηφηη 

πξνζβάιινπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπο έρνπλ αλακθηζβήηεηα 

                                                 
1708 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands v. Germany, Application No. 25992/94, 29 November 

1989.
 

1709 
Pech L., φ.π., ζει. 28. Βι. Lexideux and Isorni v. France, Application No. 24662/94, 23 September 

1998.
 

1710 
Kučs Α., φ.π., ζει. 308-309.
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ζρέδηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηφρσλ πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην άξζξν 17 

ηεο χκβαζεο»
1711

.  

Χζηφζν, ζε ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαδίθε ηεο «δεκφζηαο ππεξάζπηζεο 

ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ ή εγθιεκάησλ ζπλεξγαζίαο», κεηά ηελ δεκνζίεπζε ζε κία 

εζληθή εκεξήζηα εθεκεξίδα ελφο θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδνληαο κε ζεηηθφ ηξφπν 

νξηζκέλεο πξάμεηο ηνπ Philippe Pétain, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε θαηαδίθε ηεο 

έθδνζεο ήηαλ «πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν» θαη επηδίσθε έλα ζεκηηφ ζθνπφ. Σν 

Γηθαζηήξην σζηφζν έθξηλε φηη ε ππφζεζε δελ  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «ζαθψο 

θαζνξηζκέλσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ», φπσο ην Οινθαχησκα, ηνπ νπνίνπ ε άξλεζε ή 

ε αλαζεψξεζε δελ εκπίπηεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξν 10 ηεο Δπξσπαηθή χκβαζε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ιφγσ ηνπ άξζξνπ 17, πνπ αθνξά ηελ απαγφξεπζε ηεο 

θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο. Δπηπιένλ ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ηα γεγνλφηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δεκνζίεπζε είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ζαξάληα ρξφληα. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ήηαλ πηζαλφ λα αλνίμεη εθ λένπ ηε δηακάρε θαη λα αλαδπζνχλ κλήκεο ηνπ 

παξειζφληνο, ε πάξνδνο ηνπ ρξφλνπ δελ επηηξέπεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

δεκνζηεχκαηνο κε ηελ ίδηα φπσο ζηελ πεξίπησζε πην πξφζθαησλ γεγνλφησλ. 

πλεπψο ην Γηθαζηήξην έθξηλε ηελ πνηληθή θαηαδίθε ησλ πξνζθεπγφλησλ 

δπζαλάινγε θαη κε αλαγθαία ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία
1712

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δελ παξείρε εμήγεζε 

ηνπ φξνπ «ζαθψο θαζνξηζκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα». Έηζη, ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2013 ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έθξηλε φηη ε Διβεηία 

παξαβίαζε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, κε ηελ θαηαδίθε ηνπ Dogu 

Perinçek, πξφεδξν ηνπ Κφκκαηνο ησλ Σνχξθσλ Δξγαδνκέλσλ, γηα ηε δεκφζηα 

άξλεζε ηεο χπαξμεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ. Σν Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ν 

Perinçek δελ είρε δηαπξάμεη θαηάρξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 17 ηεο χκβαζεο θαη ππνγξάκκηζε φηη ε ειεχζεξε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

λα ζπδεηά αλνηρηά εξσηήκαηα επαίζζεηνπ θαη ακθηιεγφκελνπ ραξαθηήξα ήηαλ κία 

απφ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο πνπ δηαθξίλεη κία αλεθηηθή θαη 

πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηηθή θνηλσλία απφ έλα νινθιεξσηηθφ ή δηθηαηνξηθφ 

θαζεζηψο. Σν Γηθαζηήξην ηφληζε φηη ην φξην πέξαλ ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηφλ λα 

επηθιεζεί ην άξζξν 17 θαζνξίδεηαη απφ ην εξψηεκα αλ ν ζθνπφο ηεο νκηιίαο ήηαλ λα 

ππνθηλήζεη ην κίζνο ή ηε βία, κε ζηφρν ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

                                                 
1711

 Garaudy v. France, Application No. 65831/01, 24 June 2003. 
1712

 Lehideux and Isorni v. France, Application No. 24662/94, 23 September 1998.
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άιισλ
1713

. Ζ ηζηνξηθή έξεπλα είλαη εμ νξηζκνχ αλνηρηή ζε ζπδήηεζε, ρσξίο θαη 

'αλάγθελ λα αληινχληαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ή απφιπηεο αιήζεηεο. Καηά ηελ άπνςε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε απφθαζε ηνπ 

Γαιιηθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ έδεημε φηη δελ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμχ ηεο 

επίζεκεο αλαγλψξηζεο νξηζκέλσλ γεγνλφησλ θαη ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη ζα ήηαλ 

αληηζπληαγκαηηθφ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο θπξψζεηο ζε πξφζσπα ηα νπνία 

ακθηζβήηεζαλ ηελ επίζεκε άπνςε
1714

. 

Δπηθξηηέο ησλ «λφκσλ ηεο κλήκεο» ππνζηεξίδνπλ φηη νη λφκνη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκεχνπλ γηα λα ξπζκηζηνχλ ππνρξεσηηθά θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ δχλαηαη λα απνηεινχλ «επσδνχο», πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο ή ηελ αθαδεκατθή θαη ηζηνξηθή έξεπλα
1715

. Χζηφζν, νη επηθξηηέο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη αξθεηά δηθαζηήξηα αθελφο δελ ιακβάλνπλ 

ππφςε ην γεγνλφο πσο ε ηζηνξηθή κλήκε  απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο αηνκηθήο θαη ηεο ζπιινγηθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, 

αθεηέξνπ δελ αλαγάγνπλ ηελ ηζηνξηθή κλήκε ζε δηθαίσκα, ην νπνίν αλαθεξφκελν 

ζπζηεκαηηθά ζηηο έλλνηεο ηεο «θνηλφηεηαο» θαη ηεο «αλζξψπηλεο 

ζπιινγηθφηεηαο»
1716

, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αλαγλσξηζκέλν νκαδηθφ δηθαίσκα.  

πσο ππνζηεξίδεηαη, ε έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ζπλδέεηαη ινγηθά κε ηηο 

έλλνηεο ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο. Καη‘ αξρήλ ε 

ηζηνξηθή κλήκε εηζάγεη έλα ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ζηελ εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ θαη εθδειψζεσλ, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά φρη κφλν ιφγσ ηεο εηδηθήο 

επηζηεκνινγηθήο ηνπο αμίαο αιιά επεηδή είλαη ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα ψζηε ηα 

                                                 
1713

 χκθσλα κε ην Γηθαζηήξην, ε απφξξηςε ηνπ λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ «γελνθηνλία» ησλ γεγνλφησλ 

ηνπ 1915 δελ ππνθηλεί ην κίζνο ελαληίνλ ηνπ αξκεληθνχ ιανχ θαζψο  λα είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

εληνπηζζεί γεληθή ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε πσο κφλν πεξίπνπ 20 θξάηε απφ 190 ζηνλ θφζκν έρνπλ αλαγλσξίζεη επηζήκσο ηε γελνθηνλία 

ησλ Αξκελίσλ. Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηεο «γελνθηνλίαο» είλαη κία επαθξηβψο θαζνξηζκέλε θαη ζηελά 

λνκηθή έλλνηα, πνπ είλαη δχζθνιν λα ηεθκεξησζεί. Σν Γηθαζηήξην αλαθέξζεθε επίζεο, ζηελ απφθαζε 

ηνπ Γαιιηθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Φεβξνπάξηνπ ηνπ 2012 κε ηελ νπνία θξίζεθε 

αληηζπληαγκαηηθή ε λέα δηάηαμε ηνπ γαιιηθνχ δηθαίνπ πνπ θαζηζηνχζε πνηληθφ αδίθεκα ηελ άξλεζε 

ηεο χπαξμεο ησλ γελνθηνληψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην λφκν. Σν Γαιιηθφ πληαγκαηηθφ 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ν λένο λφκνο είλαη αζπκβίβαζηνο κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έξεπλαο. 
1714 

Perinçek c. Suisse, Requête no 27510/08, 17 décembre 2013. 
1715 

Wartanian R., Wartanian R., Memory Laws in France and their Implications: Institutionalizing 

Social Harmony, Humanity in Action, Paris, France, July 2008, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/117-memory-laws-in-france-and-their-implications-

institutionalizing-social-harmony 
1716 

Closa C., Dealing with the Past: Memory and European Integration, Jean Monnet Working Paper 

01/11, 2011, ζζ. 1-41, ζει. 16, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/11/110101.pdf 

http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/117-memory-laws-in-france-and-their-implications-institutionalizing-social-harmony
http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/117-memory-laws-in-france-and-their-implications-institutionalizing-social-harmony
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άηνκα θαη νη νκάδεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Μέζσ ηεο ηζηνξηθήο 

κλήκεο νη νκάδεο πξνβάιινπλ ηελ απην-θαηαλφεζή ηνπο θαη εμεγψληαο ηε 

δηαδηθαζία ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο «γίγλεζζαη» βξίζθνπλ λφεκα ζηε ζεκεξηλή ηαπηφηεηά 

ηνπο
1717

. Δπηπιένλ, ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη ζε κία δηαιεθηηθή ζρέζε 

κε ηελ θνηλσλία εληφο ηεο νπνίαο αλαπηχζζεηαη, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ εζηθή 

ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία ηνπνζεηείηαη έλαληη ηεο ηαπηφηεηαο 

κίαο νκάδαο. Γεδνκέλνπ φηη ε ηαπηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε, ε 

έιιεηςε αλαγλψξηζεο ή ε αληαλάθιαζε κίαο ηαπεηλσηηθήο ή πεξηθξνλεηηθήο 

αληίιεςεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη νπζηαζηηθή βιάβε 

ζηελ ηαπηφηεηα κίαο νκάδαο
1718

.  

πσο εμάιινπ έθξηλε επαλεηιεκκέλα ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ ε άξλεζε ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη κία απφ ηηο 

πην ζνβαξέο κνξθέο θπιεηηθήο δπζθήκεζεο ησλ Δβξαίσλ θαη ηεο ππνθίλεζεο ζε 

κίζνο ελαληίσλ ηνπο. Ζ πξνζηαζία ηεο ππφιεςεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ Δβξαίσλ, 

σο νιφηεηα εδξάδεη ινηπφλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ 

θαη ηνπ αληηζεκηηηζκνχ. Σαπηφρξνλα, ε απνθαηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο δηθαηνζχλεο 

απνηειεί δηαρξνληθφ αίηεκα θαη έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο. επηηπρή κεηάβαζε απφ ηνλ νινθιεξσηηζκφ ζηε δεκνθξαηία.  

πκπεξαζκαηηθά, ε ξχζκηζε ηεο λνκνζεζίαο εμππεξεηεί θπξίσο ην αίηεκα 

πνιηηηζκηθψλ ή εζληθψλ νκάδσλ γηα δηθαίσζε κέζσ ηεο επηβεβαίσζεο θαη ηεο 

πξνψζεζεο ηεο ηζηνξηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα. 

 

4.2.2.2. Γηθαίσκα ζηελ ηζόηεηα 

 

 Σν δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα θαη ε αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ 

εγγξάθνληαη ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ δίθαην κε μεθάζαξα αηνκηζηηθφ πεξηερφκελν, 

ελψ πνιχ ζπρλά πξνβάιινληαη σο επηρεηξήκαηα θαηά ηεο αλαγλψξηζεο νκαδηθψλ 

                                                 
1717

 Βι. Habermas J., On the Public Use of History, εηο Habermas J., Nicholsen S.W., Wolin R. (eds.), 

The New Conservatism, Cultural Criticism and the Historians' Debate, MIT Press, Cambridge 1989, 

ζζ. 209-211, ζει. 209. Βι. Closa C., φ.π., ζει. 11-12. 
1718 

Βι.
 
Taylor C., The politics of recognition, εηο Taylor C., Gutman Α. (eds), Multiculturalism: 

Examining the Politics of Recognition, Princeton University Press, Princeton 1994, ζζ. 25-73, ζει. 26. 

Βι. Closa C., φ.π., ζει. 12-20. 
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δηθαησκάησλ
1719

. Χζηφζν, ε έξεπλα απνθαιχπηεη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ην 

δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα παξνπζηάδεηαη κε ππνθείκελν πξνζηαζίαο νκάδεο αηφκσλ ή 

κε ζπιινγηθέο δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο «ηζφηεηαο ησλ 

ιαψλ» ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ καδί κε ηελ αξρή ηνπ απηφ-πξνζδηνξηζκνχ ησλ ιαψλ θαη σο εθ ηνχηνπ κε ηα 

ίδηα πξνβιήκαηα νξηζκνχ
1720

. Δμάιινπ, απφ πνιχ λσξίο θξίζεθε λνκνινγηαθά απφ ην 

Γηαξθέο Γηθαζηήξην Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο, φηη ε επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ζηεξίδεηαη 

ζε δχν απαηηήζεηο. Πξψηνλ, λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ππήθννη πνπ αλήθνπλ ζε 

θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηελ 

πιήξε ηζφηεηα, απφ θάζε άπνςε, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο ππεθφνπο ηνπ 

θξάηνπο. Γεχηεξνλ, λα εμαζθαιηζηνχλ γηα ηα κεηνλνηηθά ζηνηρεία θαηάιιεια κέζα 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπιεηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο, ησλ παξαδφζεψλ ηνπο θαη ησλ 

εζληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηέο νη δχν απαηηήζεηο είλαη ζηελά 

αιιεινζπλδεφκελεο, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη πξαγκαηηθή ηζφηεηα κεηαμχ 

πιεηνςεθίαο θαη κεηνςεθίαο, εάλ ε ηειεπηαία ζηεξήζεθε ηνπο δηθνχο ηεο ζεζκνχο, 

θαη θαηά ζπλέπεηα αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί απφ απηφ πνπ απνηειεί ηελ ίδηα ηελ 

νπζία ηεο χπαξμήο ηεο σο κεηνλφηεηα
1721

. 

 ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

αλαγλσξίδεηαη ε ηζφηεηα σο δηθαίσκα κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ζπιινγηθνηήησλ, ήηνη 

ε «ηζφηεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ». πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 4 ηεο πλζήθεο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνβιέπεη φηη ε Έλσζε ζέβεηαη ηελ ηζφηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ ελψπηνλ ησλ πλζεθψλ θαη ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα πνπ είλαη ζπκθπήο κε 

ηε ζεκειηψδε πνιηηηθή θαη ζπληαγκαηηθή ηνπο δνκή, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ε πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ζεκαίλεη φηη φια ηα θξάηε κέιε απνιακβάλνπλ ηα ίδηα πξνλφκηα θαη 

                                                 
1719

 Βι. γηα παξάδεηγκα Grote R., The Struggle for Minority Rights and Human Rights: Current Trends 

and Challenges, εηο König D., Stoll P.T., Röben V., Matz-Lück N. (eds.), International Law Today: 

New Challenges and the Need for Reform?, Springer, New York 2008, ζζ. 221-246. 
1720

 Corsin Β., φ.π., ζει. 70. 
1721

 πγθεθξηκέλα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1933, ην αιβαληθφ ππνπξγείν Παηδείαο εμέδσζε λφκν, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ε δεκνηηθή εθπαίδεπζε ζα γηλφηαλ ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο, 

φξηδε φκσο φηη έπξεπε λα θιείζνπλ φια ηα ηδησηηθά-θνηλνηηθά ζρνιεία. Σα κέηξα απηά πξνθάιεζαλ 

ηελ αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ε νπνία πξνρψξεζε ζε δηάβεκα ελψπηνλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Δζλψλ, πξνθαιψληαο γλσκνδφηεζε ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο. Σν Γηθαζηήξην 

εμέηαζε ην πεξηερφκελν «ηεο κεηαρείξηζεο θαη παξνρήο εγγπήζεσλ, λνκηθά θαη πξαγκαηηθά» πνπ 

φθεηιε ε Αιβαλία λα εμαζθαιίζεη ζηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ θαη έθξηλε φηη ε Αιβαλία παξαβίαζε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απέξξεαλ απφ ηε Μνλνκεξή Γηαθήξπμε. Minority Schools in Albania, Advisory 

Opinion, PCIJ Series A/B no 64, ICGJ 314 (PCIJ 1935), 6th April 1935, Permanent Court of 

International Justice (historical) [PCIJ]. 
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πξέπεη λα εθπιεξψζνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο πλζήθεο ελψ, 

ζε αληίζεζε κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, δελ παξαρσξείηαη θαλέλα εηδηθφ 

θαζεζηψο ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
1722

. 

Ζ κφλε δηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ ε νπνία κπνξεί 

λα γίλεη θαηαλνεηή σο νκαδηθφ δηθαίσκα εληνπίδεηαη ζηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ 

Δμάιεηςε ισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ ε νπνία πξνβιέπεη ηελ 

ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο νκάδεο ηζφηηκα. Ζ ππνρξέσζε 

πεξηιακβάλεη επίζεο θαη «ζεηηθή δξάζε» πνπ ζηνρεχεη ην ζεζκηθφ θαη δηαξζξσηηθφ 

επίπεδν ησλ δηαθξίζεσλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ  έλλνηα ηεο έκκεζεο δηάθξηζεο
1723

. Ζ 

Δπηηξνπή γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ έρεη επηβεβαησζεί ζε πνιιέο 

εθζέζεηο ηεο φηη ε χκβαζε πεξηιακβάλεη νκαδηθή δηάζηαζε, ππνγξακκίδνληαο φηη 

εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ κέινπο κίαο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο νκάδαο, νη νκάδεο 

σο ζπιινγηθφηεηεο ζεσξνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή σο πξνζηαηεπφκελεο απφ ηε 

                                                 
1722

 Kaczorowska A., European Union Law, Second Edition, Routledge, London, New York 2011, ζει. 

60. Ζ δεπηεξνγελήο λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Οδεγία 2000/78/EΚ γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

Οδεγία 2000/43/EΚ γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα, αθνινπζεί ηελ αηνκηθή δηάζηαζε ζηελ βάζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζκηθή, εζληθή, θπιεηηθή, ή θαη 

ζεμνπαιηθή νκάδα. Βι. θεθάιαην 1. 
1723

 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 21 December 

1965, United Nations, Treaty Series, vol. 660, ζει. 195, άξζξν 2 πνπ πξνβιέπεη φηη:  

Σα Κξάηε κέιε θαηαδηθάδνπζη ηελ θπιεηηθήλ δηάθξηζηλ θαη αλαιακβάλνπζη ηελ 

ππνρξέσζηλ φπσο αθνινπζήζσζη, δηα παληφο θαηαιιήινπ κέζνπ θαη άλεπ ρξνλνηξηβήο, πνιηηηθήλ 

ηείλνπζαλ εηο ηελ εμάιεηςηλ πάζεο κνξθήο θπιεηηθήο δηαθξίζεσο θαη φπσο επλνήζσζη ηελ κεηαμχ παζψλ 

ησλ θπιψλ ζπλελλφεζηλ θαη πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ: 

α) έθαζηνλ Κξάηνο κέινο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο κε πξνβή εηο νηαλδήπνηε πξάμηλ ή 

ελέξγεηαλ θπιεηηθήο δηαθξίζεσο έλαληη πξνζψπσλ, νκάδσλ πξνζψπσλ ή ηδξπκάησλ θαη φπσο θξνληίζε 

ίλα πάζαη αη δεκφζηαη Αξραί θαη ηα δεκφζηα ηδξχκαηα, εζληθά θαη ηνπηθά, ελεξγψζη ζπκθψλσο πξνο ηελ 

ππνρξέσζηλ ηαχηελ, 

β) έθαζηνλ Κξάηνο κέινο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο κε ελζαξξχλε, πξνζηαηεχε ή ππνζάιπηε 

θπιεηηθήλ δηάθξηζηλ δηελεξγνπκέλελ πθ' νηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νξγαλψζεσο, 

γ) έθαζηνλ Κξάηνο κέινο νθείιεη λα πξνβή εηο ηελ ιήςηλ δξαζηηθψλ κέηξσλ πξνο αλαζεψξεζηλ 

θπβεξλεηηθήο, εζληθήο θαη ηνπηθήο πνιηηηθήο θαη πξνο ηξνπνπνίεζηλ, θαηάξγεζηλ ή αθχξσζηλ παληφο 

λφκνπ ή δηαηάμεσο θαλνληζκνχ απνζθνπνχλησλ εηο ηελ δεκηνπξγίαλ θπιεηηθήο δηαθξίζεσο ή ηελ 

δηαηψληζηλ ηαχηεο εθεί έλζα ππάξρεη, 

δ) έθαζηνλ Κξάηνο κέινο νθείιεη φπσο, δηα παληφο θαηαιιήινπ κέζνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ εάλ αη 

πεξηζηάζεηο ήζεινλ απαηηήζεη ηνχην θαη λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, απαγνξεχζε θαη δψζε ηέινο εηο θπιεηηθήλ 

δηάθξηζηλ ελεξγνπκέλελ ππφ πξνζψπσλ, νκάδσλ ή νξγαλψζεσλ, 

ε) έθαζηνλ Κξάηνο κέινο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο ελδερνκέλσο ελζαξξχλε ηαο νξγαλψζεηο 

θαη ηα νινθιεξσηηθά πνιπθπιεηηθά θηλήκαηα θαη ηα άιια θαηάιιεια κέζα πξνο θαηάξγεζηλ ησλ κεηαμχ 

ησλ θπιψλ θξαγκψλ θαη φπσο απνζαξξχλε πάλ φ,ηη ηείλε εηο ηελ ελίζρπζηλ ηεο θπιεηηθήο δηαηξέζεσο. 

2. Σα Κξάηε κέιε ζέινπζη πξνβή, εθφζνλ ηνχην ήζειελ απαηηεζή εθ ησλ πεξηζηάζεσλ, εηο θνηλσληθφλ, 

νηθνλνκηθφλ, κνξθσηηθφλ θαη άιινπο ηνκείο, εηο ηελ ιήςηλ εηδηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνο 

εμαζθάιηζηλ επαξθνχο αλαπηχμεσο θαη πξνζηαζίαο εληαίσλ θπιεηηθψλ νκάδσλ ή αηφκσλ αλεθφλησλ εηο 

απηάο, πξνο ηνλ ζθνπφλ εμαζθαιίζεσο ππέξ απηψλ πιήξνπο θαη ίζεο απνιαχζεσο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. Σα κέηξα ηαχηα ελ νπδεκία πεξηπηψζεη ζα ζπλεπάγσληαη ηελ 

δηαηήξεζηλ αλίζσλ ή ρσξηζηψλ δηθαησκάησλ δηα ηαο δηαθφξνπο θπιεηηθάο νκάδαο εθφζνλ ήζεινλ 

επηηεπρζή νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί δη' νχο ηαχηα ειήθζεζαλ. 
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χκβαζε
1724

. Χζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο 

πεξηνξίδεηαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη φηη ε 

αξρή ηεο απαγνξεχζεσο ησλ δηαθξίζεσλ δελ είλαη απηφλνκε
1725

.  

Ζ Δπηηξνπή γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ έρεη πηνζεηήζεη κία 

πνιχ επξεία πξνζέγγηζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελλνηψλ «νξηζκέλεο θπιεηηθέο 

νκάδεο» ή «νξηζκέλεο θπιεηηθέο ή εζλνηηθέο νκάδεο» ζπκπεξηιακβάλνληαο 

εζλνηηθέο, θπιεηηθέο θαη απηφρζνλεο νκάδεο. Πξφζθαηα, κε βάζε ην ζχζηεκα 

αλαθνξάο ηνπ άξζξνπ 14, ε Δπηηξνπή έρεη απνδερζεί αμηψζεηο απφ νκάδεο
1726

, ρσξίο 

σζηφζν λα ηνλίζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο κίαο νκάδαο σο 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο
1727

. πκπεξαζκαηηθά, ην 

δηθαίσκα ηεο κε δηάθξηζεο πξνζηαηεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα άηνκα, αθφκε θαη φηαλ 

εληνπίδεηαη νκαδηθή δηάζηαζε. Χζηφζν, εληνπίδνληαη νξηζκέλεο ιίγεο πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη νκάδεο σο ζχλνια  πξνζηαηεχνληαη απφ απηφ ην πνιχ γεληθφ δηθαίσκα
1728

.  

 ε εζληθφ επίπεδν, παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ηζφηεηαο σο νκαδηθφ δηθαίσκα 

απνηειεί ε λνκνζεζία ηνπ Καλαδά. Γηα παξάδεηγκα ε Δλφηεηα 16.1 ηνπ Καλαδηθνχ 

Υάξηε ησλ Γηθαησκάησλ θαη Διεπζεξηψλ πνπ ςεθίζηεθε κε ηε πληαγκαηηθή 

Σξνπνινγία ηνπ 1993 εγγπάηαη ηελ ηζφηεηα  κεηαμχ ησλ αγγιφθσλσλ θαη 

γαιιφθσλσλ θνηλνηήησλ ηεο  New Brunswick
1729

.  

Σέινο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαηάθεξε 

λνκνινγηαθά λα δψζεη ζπιινγηθή δηάζηαζε ζην άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. ηελ πξναλαθεξζείζα ππφζεζε Chapman v. the United 

Kingdom, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε επάισηε ζέζε ησλ Σζηγγάλσλ σο κεηνλφηεηα 

απαηηεί κία εηδηθή εμέηαζε ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο θαηά ηνλ 

ξπζκηζηηθφ ζρεδηαζκφ. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε απηή, ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη 

νη ηζηγγάλνη δελ αληηκεησπίδνληαη ρεηξφηεξα απφ ηνπο κε-ηζηγγάλνπο νη νπνίνη 

                                                 
1724

 Βι. γηα παξάδεηγκα, Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 74th 

session (16 February-6 March 2009) and 75th session (3-21 August 2009) (Supplement No. 18), 

A/64/18, παξ. 31, Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination on its seventy-

second session (Supplement No. 18), A/63/18, παξ. 138. 
1725

 Corsin Β., φ.π., ζει. 76-77. 
1726

 Βι. γηα παξάδεηγκα, CERD, The Jewish community of Oslo et al. v. Norway, Communication No. 

30/2003, U.N. Doc. CERD/C/67/D/30/2003 (2005). 
1727

 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), General Recommendation 

no. 32, The meaning and scope of special measures in the International Convention on the Elimination 

of All Forms [of] Racial Discrimination, 24 September 2009, CERD/C/GC/32. 
1728

 Corsin Β., φ.π., ζει. 77. 
1729

 Hogg P.W., Constitutional Law of Canada, Σhomson Canada Limited, Scarborough, Ontario 2003, 

ζει. 1214. 
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επηζπκνχζαλ λα δνπλ ζε ηξνρφζπηηα. Σν Γηθαζηήξην θαηέιεμε νκφθσλα φηη δελ 

ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14
1730

. 

 

4.2.2.2.1. Απνθιεηζκόο θαη δηαρσξηζκόο  

 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ 

Γηαθξίζεσλ αλαθέξεη ζην άξζξν 3 φηη ηα θξάηε θαηαδηθάδνπλ ηδηαίηεξα πνιηηηθέο 

θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη apartheid θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

απνηξέςνπλ, λα απαγνξεχζνπλ θαη λα εμαιείςνπλ φιεο ηηο πξαθηηθέο απηήο ηεο 

θχζεσο ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο.  

 Ζ πνιηηηθή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ αζπάδεηαη άκεζα ηηο 

θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, ζπλεπψο έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, 

πνπ απαηηεί λα κελ απνθιείνληαη νη κεηνλφηεηεο απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ζ 

πνιηηηθή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο 

θαη δηαηεξεί κία ηεξαξρηθή ζηάζε αλάκεζα ζηελ θπξίαξρε νκάδα θαη ζηηο 

κεηνλνηηθέο, κελ επηηξέπνληαο πξνζκείμεηο. ηελ ζεσξία απηή ζηεξίρζεθε ην 

apartheid, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε έγθιεκα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα
1731

. Σν apartheid απνηεινχζε κία αθξαία εθδνρή ηνπ απνθιεηζκνχ 

δηαθφξσλ νκάδσλ απφ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ εζληθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. 

Ζ Γηαθήξπμε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο ή εζλνηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο επαλεηιεκκέλα ππνγξακκίδεη ηα 

δηθαηψκαηα φισλ ησλ νκάδσλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ, λα ζπκκεηέρνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσληθή δσή
1732

. 

 ηνλ ζχγρξνλν δπηηθφ θφζκν, πνιηηηθέο de jure θπιεηηθνχ ή άιινπ είδνπο 

απνθιεηζκνχ έρνπλ παξακεξηζζεί. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ε ππφζεζε 

Brown v. Board of Education ηνπ 1954 απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ζεσξήζεθε κία ζεκαληηθή λίθε ηνπ θηλήκαηνο γηα ηα 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηηο ΖΠΑ θαη δηεζλψο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην 

Γηθαζηήξην θήξπμε αληηζπληαγκαηηθνχο ηνπο πνιηηεηαθνχο λφκνπο γηα ηελ ίδξπζε 

                                                 
1730

 Chapman v. the United Kingdom, Application No. 27238/95, 18 January 2001. 
1731

 Παλαγησηίδεο Ν., φ.π. ζει. 101. Βι. πεξηζζφηεξα Klotz A., Norms in International Relations: The 

Struggle against Apartheid, Cornell University Press, Ithaca, New York 1999. 
1732

 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Commentary Of The 

Working Group On Minorities To The United Nations Declaration On The Rights Of Persons 

Belonging To National Or Ethnic, Religious And Linguistic Minorities, 4 April 

2005, E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2. 
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μερσξηζηψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ γηα καχξνπο θαη ιεπθνχο καζεηέο, θξίλνληαο πσο ε 

ίδξπζε μερσξηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ήηαλ «εγγελψο άληζε»
1733

. Ζ 

απφθαζε αλέηξεςε ηελ πξνγελέζηεξε απφθαζε Plessy v. Ferguson, ηνπ 1896, ε 

νπνία επέηξεςε ηελ ηαθηηθή ηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, 

εηζάγνληαο ην δφγκα «μερσξηζηνί αιιά ίζνη»
1734

.  Χο απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο 

Brown v. Board of Education, ε πνιηηηθή ηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ θξίζεθε φηη 

παξαβηάδεη ηελ Ρήηξα Ίζεο Πξνζηαζίαο ηεο Γέθαηεο Σέηαξηεο Σξνπνινγίαο ηνπ 

πληάγκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ
1735

. 

 ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν δεηήκαηα δηαρσξηζκνχ εληνπίδνληαη θπξίσο ζε ζρέζε 

κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εθπαίδεπζεο θνηλνηήησλ ηεο θαηαγσγήο Ρνκά
1736

. 

Πξφζθαηα, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έθξηλε φηη νη 

Διιεληθέο αξρέο παξαβίαδαλ ην άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ Νν. 1, ζε βάξνο ησλ 

παηδηψλ Ρνκά κέζσ ηεο εθαξκνγήο de facto εθπαηδεπηηθνχ δηαρσξηζκνχ. Σν 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απνθάλζεθε φηη ε απνηπρία ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην θαλνληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηζνδπλακεί κε δηάθξηζε. Οη πξνζθεχγνληεο ηεο ππφζεζεο ήηαλ 140 Έιιελεο 

ππήθννη κε θαηαγσγή Ρνκά πνπ πξνζέθπγαλ ζην Γηθαζηήξην δηφηη ηα παηδηά ηνπο 

είραλ εγγξαθεί ζην 12ν ζρνιείν δεκνηηθφ ζρνιείν ζηνλ Αζπξφππξγν φπνπ θνηηνχλ 

απνθιεηζηηθά παηδηά απφ ηε δηθή ηνπο θνηλφηεηα, κε ρακειφηεξν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε άιια ζρνιεία
1737

. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλψξηζε φηη ν ζπζηεκαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ 

παηδηψλ Ρνκά ζηελ εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή αλεζπρίαο, 

ελψ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή πξφνδνο, θπξίσο ζε αξθεηά θξάηε 

κέιε ηεο  αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλερίδεη λα θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα πξνβνχλ  ζε αιιαγέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ ζπζηεκηθέο 

δηαθξίζεηο. Οη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελέθξηλαλ 

                                                 
1733

 Oliver Brown, et al. v. Board of Education of Topeka, et al., 347 U.S. 483, 74 S. Ct. 686, 98 L. Ed. 

873 (1954). 
1734

 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537, 16 S. Ct. 1138, 41 L. Ed. 256 (1896). 
1735

 Βι. Klarman M.J., From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial 

Equality, Oxford University Press, Oxford, New York 2004, ζει. 344. 
1736

 Βι. Council of Europe, Final report by Mr Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on 

the human rights situation of the Roma, Sinti and Travellers in Europe, CommDH(2006)1 15 February 

2006. 
1737

 Sampanis and Others v. Greece, Αpplication no. 32526/05, 5 June 2008. Βι. θαη D.H. and Others 

v. the Czech Republic, Αpplication no. 57325/00, 13 November 2007. 
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ην Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
1738

 θαη έηζη, γηα πξψηε θνξά, ηα θξάηε κέιε 

άξρηζαλ λα ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

Ρνκά θαη ησλ κε Ρνκά φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηε ζηέγαζε. Ζ Δπηηξνπή ζέζπηζε 

κεραληζκφ εηήζηαο ππνβνιήο εθζέζεσλ πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πνπ ζα έρεη ζεκεησζεί κέρξη ην 2020. 

Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε κεραληζκνχο γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. ε άιινπο ηνκείο ππήξμαλ νξηζκέλεο ζεηηθέο εμειίμεηο ράξε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ελζσκάησζεο. Οη επηηπρίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

Ρνκά ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη κία ζηαζεξή βάζε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή επηηπρία θαη κία κνλαδηθή θαηάζηαζε ζηελ Ηξιαλδία, φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηξαηνινγεζεί γηα λα ηαμηδέςνπλ κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο 

θνηλφηεηεο ηζηγγάλσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε εθπαίδεπζε δηαηεξείηαη εληφο ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε εμέηαζε πνιηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε ζηφρν 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ Ρνκά πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ, φπσο ε ζπκκεηνρή ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ κεζνιαβεηψλ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ε παξνρή 

ππεξεζίαο κεηαθνξάο ησλ παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζηα ζρνιεία
1739

.   

πκπεξαζκαηηθά, ε αληηκεηψπηζε ηεο de jure ή de facto πνιηηηθήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο απνηέιεζε αίηεκα ηζηνξηθά ζπλδπαζκέλν κε ηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Σν δηεζλέο δίθαην δελ θαηνρπξψλεη έλα 

νκαδηθφ δηθαίσκα «πξνζηαζίαο ελάληηα ζηνλ απνθιεηζκφ», σζηφζν ε απαγφξεπζε 

ησλ πνιηηηθψλ δηαρσξηζκνχ απνηειεί δηαξθέο αίηεκα ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ην 

νπνίν εληάζζεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ελφο επξχηεξνπ sui generis νκαδηθνχ δηθαηψκαηνο 

ζηελ ηζφηεηα. 

 

                                                 
1738

πκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ EUCO 23/11 ηεο 23εο θαη 24εο Ηνπλίνπ 2011, κε βάζε 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Τγείαο θαη Καηαλαισηψλ 

(EPSCO) ζρεηηθά κε έλα Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά κέρξη ην 2020, 

έγγξαθν 10665/11 ηεο 19.5.2011. 
1739

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πιαηζίνπ ηεο ΔΔ γηα εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά, COM(2014) 209 ηειηθφ. 
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4.2.2.2.2. Γηθαίσκα ζηε ζπιινγηθή αμηνπξέπεηα: δπζθήκεζε πνιηηηζκηθήο 

νκάδαο 

 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Καηάξγεζε ισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ 

Γηαθξίζεσλ επηβάιεη ζηα θξάηε εθηφο απφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ 

θαηαδίθε ηεο θπιεηηθήο πξνπαγάλδαο θαη ησλ νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε ηδέεο ή ζεσξίεο αλσηεξφηεηαο
1740

. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ελέρεη κία 

εθθξαζηηθή ιεηηνπξγία ππνγξακκίδνληαο ηελ απνζηξνθή ηεο ξαηζηζηηθήο ξεηνξηθήο 

κίζνπο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, πνπ λνείηαη κία κνξθή νκηιίαο πνπ απνξξίπηεη ηηο 

βαζηθέο αξρέο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο θαη επηδηψθεη λα ππνβαζκίζεη ην θχξνο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηελ 

εθηίκεζε ηεο θνηλσλίαο
1741

. Οκνίσο, ην άξζξν 20 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα 

Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά  Γηθαηψκαηα πξνβιέπεη φηη θάζε επίθιεζε εζvηθoχ, θπιεηηθoχ 

ή ζξεζθεπηηθνχ κίζνπο, πνπ απνηειεί ππνθίλεζε δηαθξίζεσλ, ερζξφηεηαο ή βίαο 

απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, αθνινπζψληαο ηηο λνκνζεηηθέο 

εμειίμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πηνζέηεζε ηελ Απφθαζε- Πιαίζην 2008/913/ΓΔΤ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο 

κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ.  

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλσηέξσ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ είλαη φηη 

επηδηψθνπλ ηελ θαηαζηνιή κίαο κνξθήο δπζθήκηζεο θαηά πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, 

δειαδή ηε «δεκφζηα ππνθίλεζε βίαο ή κίζνπο πνπ ζηξέθεηαη θαηά νκάδαο πξνζψπσλ ή 

κέινπο νκάδαο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο θπιήο, ηνπ ρξψκαηνο, ηεο ζξεζθείαο, ησλ 

γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ ή ηεο εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο»
1742

. Χζηφζν, ε έλλνηα 

ηεο δπζθήκεζεο κίαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο (group defamation ή group libel) είλαη 

αξθεηά επξχηεξε θαη είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη κνξθέο ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηεο «δεκφζηαο ππνθίλεζεο βίαο ή κίζνπο», φπσο γηα 

                                                 
1740

 Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Καηάξγεζε ισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ, άξζξν 4. 
1741

 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), General recommendation No. 

35: Combating racist hate speech, 26 September 2013, CERD/C/GC/35. 
1742

 Απφθαζε- Πιαίζην 2008/913/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28
εο

 Ννεκβξίνπ 2008 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ 

δηθαίνπ, ΔΔ L 328 ηεο 6.12.2008, ζει. 55-58, άξζξν 1. 
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παξάδεηγκα, ε δηάδνζε ζηεξενηχπσλ, ζπθνθαληηψλ, βιαζθεκίαο
1743

, γεινηνγξαθηψλ, 

ππνηηκεηηθνχ θαη πεξηθξνλεηηθνχ ιφγνπ, εμχβξηζεο θ.α
1744

. 

Ζ λνκνζεζία γηα ηελ νκαδηθή δπζθήκεζε δηαθέξεη ζηα δηάθνξα θξάηε. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Γεξκαληθφο Πνηληθφο Κψδηθαο απαγνξεχεη επηζέζεηο ζηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο πξνζβνιήο, ηνπ θαθφβνπινπ 

δηαζπξκνχ ή ηεο δπζθήκεζεο
1745

. ηε Γαιιία απαγνξεχεηαη ε ζπθνθαληηθή επίζεζε 

ζηελ ηηκή ή ζηελ ππφιεςε αηφκνπ ή νκάδαο, κέζσ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ειεπζεξία 

ηνπ ηχπνπ
1746

. Έλα ζχλνιν λφκσλ ζηε Βξεηαλία απαγνξεχεη ηελ έθθξαζε θπιεηηθνχ 

ή ζξεζθεπηηθνχ κίζνπο
1747

, ελψ ζηελ Καλαδηθή επαξρία ηεο Manitoba απαγνξεχεηαη 

δεκνζίεπζε ιίβεισλ ελαληίσλ κίαο θπιήο, ζξεζθείαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθζέζεη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κία θπιή ή 

ζξεζθεία ή έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε κίζνο, πεξηθξφλεζε 

ή γεινηνπνίεζε θαη απμάλεη ηελ ηαξαρή κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ
1748

. ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο κε ηελ ππφζεζε νξφζεκν Beauharnais v. Illinois, ην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην επηθχξσζε έλα λφκν ηεο πνιηηείαο ηνπ Illinois ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

είλαη παξάλνκε ε δεκνζίεπζε ή ε παξνπζίαζε εηθφλσλ θαη εγγξάθσλ πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηε  δηαθζνξά, ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ αθνιαζία, ή ηελ έιιεηςε 

αξεηήο κίαο θαηεγνξίαο πνιηηψλ νπνηαζδήπνηε θπιήο, ρξψκαηνο ή ηε ζξεζθείαο
1749

. 

Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δελ αθπξψζεθε ξεηά, 

κεηαγελέζηεξεο ππνζέζεηο ηνπ Αλψηεξνπ Γηθαζηεξίνπ πηνζέηεζαλ κία πξνζέγγηζε 

αξθεηά πην πξνζηαηεπηηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ
1750

. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη εληνπίζεη κία 

ζεηξά απφ κνξθέο έθθξαζεο πνπ ζεσξνχληαη πξνζβιεηηθέο θαη αληίζεηεο κε ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο, ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, ηνπ επηζεηηθνχ εζληθηζκνχ θαη ησλ 

                                                 
1743

 Βι. ελφηεηα3.1.2.2.1. 
1744

 Lerner Ν., Group Rights and Discrimination in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 

Boston-Leiden 2003, ζει. 164. 
1745

 Strafgesetzbuch [StGB] Nov. 13, 1998, Bundesgesetzblatt [BGB1] 945, § 130(1)(2). 
1746

 Loi nº 81-637 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 29. 
1747

 The Public Order Act, 1986. 
1748

 Defamation Act, R.S.M., ch. D 20 (1987). Βι. Danchin P., Defaming Muhammad: Dignity, Harm, 

and Incitement to Religious Hatred, Duke Forum for Law & Social Change, August 18, 2010, Vol. 2, 

ζζ. 5-38, ζει. 16, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=1661764 
1749

 Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250 (1952). 
1750

 Βι. γηα παξάδεηγκα New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), Gertz v. Robert Welch, 

Inc., 418 U.S. 323 (1974), R.A.V. v. City of St. Paul, 505 U.S. 377 (1992).  Βι. Jones T.D, Human 

Rights: Group Defamation, Freedom of Expression, and the Law of Nations, Martinus Nijhoff 

Publishers, Leiden 1998, ζει. 61-153. 
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δηαθξίζεσλ θαηά ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ
1751

. ε άιιε ππφζεζε, ην 

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη πξάμεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ θαηά αηφκσλ ή θαηά κειψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ κέζσ πξνζβνιήο, γεινηνπνίεζεο ή ζπθνθαληίαο, ή 

ππνθίλεζε ζε δηαθξίζεηο, αξθνχλ γηα ηηο αξρέο λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ θαηά ηεο αλεχζπλεο ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο πνπ βιάπηεη ηελ αμηνπξέπεηα, ή αθφκε θαη ηελ 

αζθάιεηα απηψλ ησλ θνκκάησλ ή ησλ νκάδσλ απηψλ ηνπ πιεζπζκνχ. Πνιηηηθέο 

νκηιίεο πνπ παξνηξχλνπλ ζε κίζνο ιφγσ θπιεηηθήο, εζληθήο ή πνιηηηζκηθήο 

πξνθαηάιεςεο είλαη κηα απεηιή γηα ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη ηελ πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα ζε δεκνθξαηηθά θξάηε. Σν Γηθαζηήξην πξνζέζεζε φηη είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο νη πνιηηηθνί, ζηηο νκηιίεο ηνπο ζην θνηλφ, λα απνθεχγνπλ ηε κεηάδνζε 

ιέμεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ κηζαιινδνμία
1752

. Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην επηρεηξεί λα 

δηαηεξήζεη κία δίθαηε ηζνξξνπία ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην αηνκηθφ δηθαίσκα ζηελ 

ειεχζεξε έθθξαζε πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζβάιιεη, ζνθάξεη ή λα ελνριήζεη 

άιινπο
1753

. Δπίζεο, ηα γαιιηθά δηθαζηήξηα έρνπλ επηρεηξήζεη λα νξηνζεηήζνπλ ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη εηδηθά ηεο ρηνπκνξηζηηθήο έθθξαζεο θαη ηεο 

δπζθήκεζεο. Γηα παξάδεηγκα ην 2007, ην αλψηεξν πνηληθφ θαη αζηηθφ δηθαζηήξην 

ζηε Γαιιία, ην Cour de Cassation, ραξαθηήξηζε ηα ιφγηα θσκηθνχ ήηαλ «θιχαξα, 

πξνθιεηηθά θαη ρηνπκνπξηζηηθά» αιιά δελ ήηαλ επηδήκηα γηα ηελ ηηκή θαη ηε θήκε 

ησλ Δβξαίσλ
1754

. 

πσο γίλεηαη εκθαλέο, ν ζθνπφο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ξεηνξηθή κίζνπο θαη 

γεληθφηεξα γηα ηε δπζθήκεζε κίαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο είλαη ηξηπιφο. Πξψηνλ, ε 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ πηζαλέο επηζέζεηο ζηελ ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα θαη 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αμηνπξέπεηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ σο απνηέιεζκα 

ηεο δηάδνζεο απηήο ηεο κνξθήο έθθξαζεο. Γεχηεξνλ, ε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 

ηάμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο
1755

. Καη ηξίηνλ ε πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο θαη 

ηεο αίζζεζεο ηεο απηφ-αμίαο κίαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο, σο ζπιινγηθφηεηαο. 

Δμάιινπ, ε δπζθήκεζε κίαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο θαη ε ξεηνξηθή κίζνπο επηθέξνπλ 

                                                 
1751

 Recommendation No. R 97 (20) of the Committee of Ministers of the Council of Europe to 

Member States on ―hate speech‖, adopted by the Committee of Ministers on 30 October 1997, at the 

607th meeting of the Minister's Deputies. 
1752

 Feret v. Belgium, Application No. 15615/07, 16 July 2009. 
1753

 Handyside v. the United Kingdom, Application No. 5493/72, 7 December 1976. 
1754

 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2007, 05-85.885, Inédit. 
1755

 Danchin P., Defaming Muhammad: Dignity, Harm, and Incitement to Religious Hatred, φ.π., ζει. 

16. 
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δεκία φρη κφλν ζην άηνκν αιιά θαη ζηελ πνιηηηζκηθή νκάδα ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο 

ηέηνηνπ ηχπνπ εθθξάζεηο νπζησδψο ζηξέθνληαη θαηά ηεο νκάδαο θαη φρη θαηά 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο γελνθηνλίαο, φπνπ ν ζηφρνο 

είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο νκάδαο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο ή 

άιισλ κνξθψλ πξνζβιεηηθνχ ιφγνπ ζηφρνο είλαη ε πξφθιεζε δεκίαο ζε κία 

πνιηηηζκηθή νκάδα θαη φρη ζε κεκνλσκέλα άηνκα
1756

. Θα κπνξνχζε εμάιινπ λα 

ππνζηεξηρζεί πσο, ε αηνκηθή δηάζηαζε θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηελ έλλνηα ηεο 

«παξελφριεζεο» πνπ ζπκθσλά κε ηελ Οδεγία 200/43/ΔΚ ζην άξζξν 2 νξίδεηαη σο 

«αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ζπλδεφκελε κε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή κε ζθνπφ ή 

απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο πξνζψπνπ θαη ηε δεκηνπξγία 

εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο». 

Γηα απηφλ ην ιφγν, ε πξνζηαζία ελάληηα ζηε ξεηνξηθή κίζνπο αλ θαη δελ εγγξάθεηαη 

σο νκαδηθφ δηθαίσκα per se, εληνχηνηο απνηειεί ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο θήκεο 

θαη ηεο αθεξαηφηεηαο πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ σο ζπιινγηθφηεηεο ζηε βάζε ηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπο σο θνηλσληθά ίζεο.  

Ζ δεκία πνπ επέξρεηαη ζε άηνκα θαη νκάδεο κέζα απφ ηελ παξακφξθσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ππνβηβαζκνχ ηεο θήκεο θαη ηεο αμίαο κίαο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο, εθηφο απφ ηε ζπιινγηθή αμηνπξέπεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο, έξρεηαη θαη ζε επζεία αληίζεζε θαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζπιινγηθήο αμηνπξέπεηαο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο σο νιφηεηαο θαη ηνπ θάζε 

θνηλσλνχ ηνπ δίθαηνπ
1757

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε θνηλσλία δελ έρεη κφλν ην δηθαίσκα 

αιιά θαη ην θαζήθνλ λα επηηξέπεη ζε εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο 

ηε δπλαηφηεηα ηεο ππεξάζπηζεο ελάληηα ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαρξήζεηο θαη 

πξνζβνιέο, φπσο πξφζβαζε ζε έλδηθα κέζα γηα ινγαξηαζκφ ηεο πξνζβεβιεκέλεο 

νκάδαο σο ζπιινγηθφηεηαο, πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα αηνκηθψλ δηαβεκάησλ. Ζ 

λνκνζεζία θαηά ηεο δπζθήκεζεο κίαο νκάδαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζθπγήο κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο αιιά θαη ηε πηζαλφηεηα 

απνηξνπήο κέζσ ηεο απαγφξεπζεο θαη ηεο δηάιπζεο νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

γηα εγθιεκαηηθνχο ζθνπνχο, δπλαηφηεηα πνπ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο βαζηθέο 

                                                 
1756

 Lerner Ν., φ.π., ζει. 166. 
1757

 Γηα ηελ έλλνηα ηεο «ζπιινγηθήο αμηνπξέπεηαο» βι. Σζεβξέλεο Β.Κ., φ.π., ζει. 115-120. 
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ειεπζεξίεο εθφζνλ ην δηεζλέο δίθαην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη 

δηαηάμεηο γηα απηφ ην απνηέιεζκα
1758

. 

 

4.2.2.2.3. Ιζόηεηα απηνρζόλσλ ιαώλ: πξνο έλα «πξνσζεκέλν» νκαδηθό δηθαίσκα 

ζηελ ηζόηεηα 

 

Οη απηφρζνλεο ιανί είλαη απφ ηηο πην επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηνπ 

πιαλήηε. Δδψ θαη αηψλεο πθίζηαληαη ξαηζηζκφ θαη βαξχηαηεο παξαβηάζεηο ησλ 

ζεκειησδψλ ηνπο δηθαησκάησλ, ρσξίο νη ζπλζήθεο δσήο ηνπο λα βειηηψλνληαη. Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, δηεζλείο νξγαληζκνί επαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα ηα ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη απηφρζνλεο, ελψ παξάιιεια γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

αηζζεηή ε δηεζλήο ηνπο παξνπζία, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπο ζε δηεζλή 

fora
1759

. 

Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο απνηέιεζε ηνλ πξψην δηεζλή νξγαληζκφ πνπ 

αζρνιήζεθε, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30, κε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ, ιφγσ ηεο ζπζηεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ ηα κέιε ησλ ιαψλ απηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα
1760

. ε αλαγλψξηζε 

ηεο καθξαίσλεο ηζηνξία θαηαπίεζήο ηνπο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη νη απηφρζνλεο ιανί 

θαη νη θπιεηηθέο νκάδεο (tribal peoples) θαη ην γεγνλφο πσο νη ελ ιφγσ πιεζπζκνί 

απνηεινχλ ζπρλά ζχκαηα δηαθξίζεσλ ζε πνιινχο ηνκείο ε πξψηε γεληθή, ζεκειηψδεο 

αξρή ηεο χκβαζεο Νν. 169 ηεο Οξγάλσζεο είλαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε-

δηάθξηζεο
1761

. 

Ζ χκβαζε Νν. 169 γηα ηνπο Απηφρζνλεο θαη Φπιεηηθνχο Λανχο
1762

 δηαθέξεη 

ζεκαληηθά ηεο πξνθαηφρνπ ηεο χκβαζεο Νν. 107
1763

 θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία 

                                                 
1758

 Lerner Ν., φ.π., ζει. 167. Βι. Kenneth L., In Defense of Group-Libel Laws, or Why the First 

Amendment Should Not Protect Nazis (1984-1985), New York Law School Journal of Human Rights, 

Vol. 2, 1984-1985, ζζ. 289- 320, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=1493385 
1759

 Γαξέιιε Γ., Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

ζην δηακεξηθαληθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, εηζήγεζε ζην ζεκηλάξην «Κξάηνο 

θαη δίθαην ζηνλ 21ν αηψλα», Πάληεην Παλεπηζηήκην 2013-2014, 23 Απγνχζηνπ 2013, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://kratoskaidikaio.blogspot.gr/2013/08/blog-post.html 
1760

 Γηνπςάλεο Α., Ζ χκβαζε Νν. 169 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (Γ.Ο.Δ.) γηα ηνπο 

Απηφρζνλεο θαη Φπιεηηθνχο Λανχο ησλ Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ, εηο ηεθαλίδεο Η., Υαηδεθσλζηαληίλνπ 

Κ. (Δπηκ.), Αθηέξσκα ζηελ Καζεγήηξηα Καιιηφπε Κ. Κνχθα Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – 

Θεζζαινλίθε, 2010, ζζ. 41-53, ζει. 41. 
1761

 http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm 
1762

 Τηνζεηήζεθε ην 1989 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1991.  

http://ssrn.com/abstract=1493385
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λέα κε παηεξλαιηζηηθή θαη κε αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε. πσο εμαγγέιιεηαη ζην 

πξννίκην ηεο, εγθαηαιείπεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ελζσκάησζεο θαη αλαγλσξίδεηαη ε 

επηζπκία ησλ απηνρζφλσλ λα αζθνχλ έιεγρν επί ησλ ζεζκψλ ηνπο, ηνπ ηξφπνπ δσήο 

ηνπο, ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη λα δηαηεξνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα, ηε γιψζζα θαη ηε ζξεζθεία ηνπο
1764

, ζε αληίζεζε κε ηελ χκβαζε Νν. 

107 γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Δλζσκάησζε ησλ Απηνρζφλσλ θαη Άιισλ Φπιεηηθψλ θαη 

Ζκη-θπιεηηθψλ Πιεζπζκψλ ησλ Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ
1765

, πνπ πηνζεηήζεθε κε βάζε 

ηελ ππφζεζε φηη νη ελ ιφγσ πιεζπζκνί πξννξίδνληαη ζε εμαθάληζε ιφγσ ηνπ 

«κνληεξληζκνχ». Δπηπιένλ, αμηνζεκείσηε είλαη ε αιιαγή ζηελ ρξήζε ησλ φξσλ γηα 

ηελ πεξηγξαθή ησλ απηνρζφλσλ. Γειαδή, ελψ ε χκβαζε Νν. 107 αλαθέξεηαη ζε 

«πιεζπζκνχο», ε λεφηεξε χκβαζε Νν. 169 ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ιανί»
1766

, 

γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε πσο νη απηφρζνλεο ιανί δηθαηνχληαη νκαδηθά 

δηθαηψκαηα ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηζφηεηα
1767

. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην πξψην άξζξν ηεο χκβαζεο ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ιανί» 

                                                                                                                                            
1763

 Ζ χκβαζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα φζα θξάηε ηελ επηθχξσλαλ θαη δελ έρνπλ πξνζρσξήζεη 

ζηελ λεφηεξε Νν. 169. 
1764

 Γηνπςάλεο Α., φ.π., ζει. 43. 
1765

 International Labour Organization (ILO), Indigenous and Tribal Populations Convention, 

Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal 

Populations in Independent Countries, C107, 26 June 1957. Βι. Xanthaki A., Indigenous Rights and 

United Nations Standards, Self-Determination and Land, Cambridge University Press, New York 

2007, ζει. 49-101. 
1766

 http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no107/lang--en/index.htm 
1767

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα ηνπ απηφρζνλα δελ νξίδεηαη πνπζελά ζην δηεζλέο δίθαην, 

σζηφζν sηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο Νν. 169, ε ΓΟΔ εμεγεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ 

έλαλ ηζαγελή πιεζπζκφ είλαη ηφζν αληηθεηκεληθά φζν θαη ππνθεηκεληθά. Σα αληηθεηκεληθά 

πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα, δειαδή λα πξφθεηηαη γηα θνηλσλίεο πνπ θαηάγνληαη απφ 

νκάδεο πνπ πξνυπήξραλ ηεο θαηάθηεζεο ή ηνπ επνηθηζκνχ, β) ηελ εδαθηθή ζπζρέηηζε, κε ηελ έλλνηα 

φηη νη πξφγνλνί ηνπο δνχζαλ ζηε ρψξα ή ζηελ πεξηνρή, θαη γ) ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθνχ θαη εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ πνπ έρνπλ ελ φισ ή ελ 

κέξεη δηαηεξεζεί. Σν ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν αληηζηνηρεί ζην ζπιινγηθφ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο σο 

ηζαγελείο. Οη «θπιεηηθέο νκάδεο» είλαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ δελ είλαη ηζαγελείο ζηελ πεξηνρή 

φπνπ δηαβηνχλ, αιιά κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο απηφρζνλεο, φπσο φηη έρνπλ 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο παξαδφζεηο δηαθνξεηηθέο απφ άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

Οη θπιέο απηνπξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηεο καθξάο δηαβίσζήο ηνπο ζηα παηξνγνληθά εδάθε θαη 

απηνξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε δηθνχο ηνπο θαλφλεο, έζηκα θαη παξαδφζεηο. πσο ζπκβαίλεη κε ηνπο 

απηφρζνλεο ιανχο, γηα ηνλ νξηζκφ ηεο «θπιήο» ιακβάλνληαη ππφςε ππνθεηκεληθνί θαη αληηθεηκεληθνί 

παξάγνληεο. χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο, ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ 

ηεο θπιήο είλαη α) έλαο πνιηηηζκφο, κία θνηλσληθή νξγάλσζε, νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηξφπνο δσήο 

δηαθνξεηηθφο απφ απηνχο άιισλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, γηα παξάδεηγκα ε γιψζζα ηεο, β) 

δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα θαη/ή εηδηθή λνκηθή αλαγλψξηζε απηψλ. Σν ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν 

ζπλίζηαηαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ κίαο θπιήο σο ηέηνηαο. Έηζη, έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα ηνλ 

νξηζκφ ηεο θπιήο είλαη ν απηνθαζνξηζκφο ηεο ζπιινγηθά σο θπιήο, αιιά θαη θάζε κέινπο ηεο 

μερσξηζηά σο κέινπο ηεο θπιήο απηήο. Βι. Feiring B., Indigenous & Tribal People's Rights in Practice 

- A Guide to ILO Convention No. 169, International Labour Organization, Geneva 2009, δηαζέζηκν 

ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/publication/wcms_106474.pdf 
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ζηε χκβαζε δελ ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο έρνπζα νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο φζνλ 

αθνξά ηα δηθαηψκαηα πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ φξν ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 

δίθαην
1768

. Αλαθνξηθά κε ηελ ηζφηεηα σο νκαδηθφ δηθαίσκα ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη ην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο Νν. 169 πξνβιέπεη φηη νη απηφρζνλεο ιανί πξέπεη λα 

απνιακβάλνπλ ην πιήξεο κέηξν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ, ρσξίο εκπφδηα ή δηαθξίζεηο. 

Ζ Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ 

Λαψλ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ην Φήθηζκα 61/295 ηεο 13
εο

 

επηεκβξίνπ 2007
1769

, εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ζηελ ζπιινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ηζφηεηαο. Παξά ην γεγνλφο πσο δελ απνηειεί λνκηθά δεζκεπηηθφ θείκελν ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ αληηπξνζσπεχεη ηε δπλακηθή αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ θαη 

αληαλαθιά ηε δέζκεπζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα θηλεζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζχλζεηο
1770

. ην πξννίκην ηεο Γηαθήξπμεο επηβεβαηψλεηαη φηη νη απηφρζνλεο 

είλαη ίζνη κε φινπο ηνπο άιινπο ιανχο. Ο φξνο «ιανί» αλαγλσξίδεη ηνλ νκαδηθφ 

ραξαθηήξα ησλ δηθαησκάησλ ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ, ην δηθαίσκα φισλ ησλ 

ιαψλ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζην λα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο δηαθνξεηηθνχο θαη 

λα γίλνληαη ζεβαζηνί σο ηέηνηνη
1771

. Σν πξννίκην ηεο Γηαθήξπμεο απνηειεί κία ηζρπξή 

δήισζε δηθαησκάησλ, επηβεβαηψλνληαο ηηο πην ζεκαληηθέο αξρέο ηνπ εγγξάθνπ. Μία 

απφ ηηο αξρέο απηέο είλαη ε ηζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ θαη ε απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ. 

Ζ Γηαθήξπμε πξνβιέπεη φηη ζην άξζξν 2 φηη νη απηφρζνλεο ιανί θαη ηα 

απηφρζνλα άηνκα είλαη ειεχζεξνη θαη ίζνη κε φινπο ηνπο άιινπο ιανχο θαη ηα άιια 

άηνκα θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ θάζε είδνπο δηαθξίζεηο, 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

απηφρζνλε θαηαγσγή ή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο, θαιεί ηα θξάηε λα 

ιάβνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα, έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

απηφρζνλεο ιανχο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηελ εμάιεηςε ησλ 

                                                 
1768

 Ζ δηαηχπσζε θαίλεηαη λα αθνξά ηηο εθπεθξαζκέλεο αλεζπρίεο ζρεηηθά πηζαλέο δηεθδηθήζεηο 

απφζρηζεο ή δηάζπαζεο ηεο ελφηεηαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαηψλ. Βι. ζρεηηθά, 

Ρνχθνπλαο Δ., φ.π., ζει. 302-308.  
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 UN GA Resolution 61/295 of 13 September 2007, United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples, A/RES/61/295. 
1770

 Daes E.I.A., Equality of Indigenous Peoples under the Auspices of the United Nations Draft 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 7 St. Thomas Law Review, Summer 1995, ζζ. 493-

519. Βι. θαη Donders Y., Do Cultural Diversity and  Human Rights Make a Good Match?, φ.π., ζει. 

21. 
1771

 Βι. Xanthaki A., φ.π., ζει. 107-108 θαη 132-136, γηα ηελ αληηγλσκία ζρεηηθά κε ην δήηεκα εάλ νη 

απηφρζνλεο αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ιανχ». 
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δηαθξίζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλνρήο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ησλ θαιψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ θαη φισλ ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο θνηλσλίαο
1772

. 

  Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεη 

δηπιή πξνζηαζία. Απφ ηε κία πιεπξά, επηθεληξψλεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη, απφ ηελ άιιε, εζηηάδεη ζηηο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ απνθιείνπλ ή πεξηζσξηνπνηνχλ ηνπο απηφρζνλεο ιανχο απφ ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία
1773

. Δπηπιένλ ηνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή 

ηζφηεηα, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα αληηκεησπίδνληαη νη απηφρζνλεο πιεζπζκνί 

σο μερσξηζηέο νκάδεο πνπ βηψλνπλ κνλαδηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ε 

αξρή ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ κέζσ ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζήο 

ησλ απηφρζνλσλ ιαψλ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο πιεζπζκνχο
1774

. ην ίδην πλεχκα, ε 

Δπηηξνπή γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ έρεη απνθαλζεί φηη ε 

αληηκεηψπηζε κε ίδην ηξφπν αηφκσλ ή νκάδσλ ησλ νπνίσλ νη θαηαζηάζεηο δηαθέξνπλ 

αληηθεηκεληθά ζπληζηά δηάθξηζε φπσο επίζεο θαη ε άληζε κεηαρείξηζε φηαλ ε 

θαηάζηαζε είλαη αληηθεηκεληθά ε ίδηα. Ζ Δπηηξνπή γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ 

Γηαθξίζεσλ έρεη επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηε δηάθξηζε κεηαμχ εηδηθψλ θαη 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη ηα κφληκα 

δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ. Έρεη δηεπθξηληζηεί φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

απηνρζφλσλ ιαψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ζε πεξηνρέο πνπ 

παξαδνζηαθά θαηαιακβάλνπλ, είλαη κφληκα δηθαηψκαηα ηα νπνία δελ πξέπεη λα 

ζπγρένληαη κε πξνζσξηλά εηδηθά κέηξα, ελψ ηα θξάηε πξέπεη λα ηεξνχλ πξνζεθηηθά 

ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ κέηξσλ θαη ησλ κφληκσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ζηε λνκνζεζία θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο, ρσξίο ε δηάθξηζε απηή λα ζπλεπάγεηαη φηη νη 

απηφρζνλεο ιανί δελ δχλαληαη λα απνιαχζνπλ ηα νθέιε ησλ εηδηθψλ κέηξσλ
1775

. 

 πκπεξαζκαηηθά, νη απηφρζνλεο ιανί θαίλεηαη λα απνηεινχλ κία εηδηθή 

θαηεγνξία πιεζπζκψλ, πνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζηαδηαθά αλαγλσξίδεη δηεθδηθήζεηο 
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possible appropriate measures and implementation strategies in order to attain the goals of the United 

Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, A/HRC/EMRIP/2012/4. 
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 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), General Recommendation 

no. 32, The meaning and scope of special measures in the International Convention on the Elimination 

of All Forms [of] Racial Discrimination, 24 September 2009, CERD/C/GC/32. 
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νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο θαη ε 

ηζφηεηα θαη ηζνηηκία ηεο χπαξμεο θαη θνπιηνχξαο ηνπο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, νη 

απηφρζνλεο ιανί απνηεινχλ παξάδεηγκα «πξνσζεκέλεο» πξνζηαζίαο κεηνςεθνχλησλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζην δηεζλέο δίθαην θαη κίαο δηεπξπκέλεο εξκελείαο ηεο αξρήο 

ηεο ηζφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη νκαδηθέο δηαζηάζεηο. 

 

4.2.2.3. Γηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε 

  

Ζ αξρή ηεο απηνδηαζέζεσο ησλ ιαψλ αληηκεησπίδεηαη σο δεζκεπηηθφο 

θαλφλαο θαη εμαγγέιιεηαη ζην θνηλφ άξζξν 1 ησλ δχν Γηεζλψλ πκθψλσλ: «Όινη νη 

ιανί έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο. χκθσλα κε ην δηθαίσκα απηφ θαζνξίδνπλ 

ειεχζεξα ην πνιηηηθφ θαζεζηψο ηνπο θαη εμαζθαιίδνπλ ειεχζεξα ηελ oηθovoκηθή, 

θνηλσληθή θαη κνξθσηηθή αλάπηπμή ηνπο». Σν δηθαίσκα ηεο απηνδηαζέζεσο αθνξά 

θαη ηελ ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαη θπζηθψλ πφξσλ ησλ ιαψλ.  

Δμεηάδνληαο ην άξζξν 1 ησλ πκθψλσλ ζπκπεξαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ κία 

νκάδα λα δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ζπιινγηθά ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε ζα πξέπεη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξφηππα ηεο έλλνηαο ηνπ «ιανχ». Παξά ην γεγνλφο πσο δελ 

εληνπίδεηαη νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ «ιανχ» ζην δηεζλέο δίθαην, ε ζεσξία εθαξκφδεη 

ζπλήζσο δχν θξηηήξηα γηα λα εμαθξηβψζεη εάλ κία νκάδα κπνξεί λα ζεσξεζεί  

«ιαφο». Σν πξψην θξηηήξην είλαη αληηθεηκεληθφ θαη αμηνινγεί εάλ ηα κέιε κίαο 

νκάδαο κνηξάδνληαη έλα θνηλφ θπιεηηθφ ππφβαζξφ, εζληθφηεηα, γιψζζα, ηζηνξία, 

ζξεζθεία θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαζψο επίζεο θαη εδαθηθή αθεξαηφηεηα ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη πην ππνθεηκεληθφ θαη αμηνινγεί ηνλ 

βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα κέιε κίαο νκάδαο απηφ-πξνζδηνξίδνληαη θαη 

αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμή ηνπο ζπιινγηθά σο «ιαφο» θαη θαηά ηνλ νπνίν κπνξνχλ 

λα δνκήζνπλ κία πνιηηηθή θνηλφηεηα
1776

. 
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Publishers, Leiden, Boston 2008, ζζ. 79- 90. 
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4.2.2.3.1. Έλλνηα θαη ζπλέπεηεο ηεο απηνδηάζεζεο 

 

Ζ λνκηθή αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ηαπηίζηεθε κε ηελ απφθηεζε αλεμαξηεζίαο 

ππφ απνηθηαθφ δπγφ εδαθψλ επί ηνπ ιανχ πνπ δηαβηνχζε εληφο ησλ ζπλφξσλ πνπ 

είραλ ραξάμεη νη απνηθηνθξάηεο. ε απηφ ην πιαίζην ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο 

αζθνχκελν «εμσηεξηθά» εμαζθάιηδε ηελ νκαιή εμέιημε ησλ απνηθηαθψλ θξαηψλ πξνο 

ηελ αλεμαξηεζία, ηελ έληαμε ζε άιιν θξάηνο ή ηελ παξακνλή ηνπ ζην θξάηνο πνπ 

βξίζθεηαη ήδε, θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν 1960-70
1777

.  

Χζηφζν, ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο δηεξεπλήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα πνπ νδήγεζε ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθθάλζεσλ ηεο. 

Γειαδή, κε ηνλ φξν «εμσηεξηθή απηνδηάζεζε», πνπ πεξηγξάθεηαη απφ νξηζκέλνπο σο 

«πιήξεο» απηνδηάζεζε,  ελλνείηαη ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε 

ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζή ηνπ  θαη ηε ζέζε ηνπ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ζε ζρέζε κε άιια 

θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν αλεμάξηεην 

θξάηνο
1778

. Πην πξφζθαηα, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο κπνξεί λα αζθεζεί θαη «εζσηεξηθά», πνπ ζπλεπάγεηαη ηα δηθαηψκαηα 

φισλ ησλ ιαψλ λα αζθνχλ ειεχζεξα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμή ηνπο ρσξίο εμσηεξηθή παξέκβαζε
1779

. Έηζη, κε ηνλ φξν  «εζσηεξηθή 

απηνδηάζεζε» ελλνείηαη ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ λα απνθαζίζεη ηε κνξθή ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ θπβεξλφλησλ ηνπ απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

ελφο θξάηνπο θαη ην δηθαίσκα κίαο νκάδαο πιεζπζκνχ εληφο ηνπ θξάηνπο λα 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε θξαηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ε 

έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο απηνδηάζεζεο κπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα 

άζθεζεο πνιηηηζκηθήο, γισζζηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή  εδαθηθήο θαη πνιηηηθήο 

απηνλνκίαο κέζα ζηα φξηα ηνπ θξάηνπο
1780

.  
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 578 

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο απηνδηάζεζεο εμππεξεηεί ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ αλάδπζεο θηλεκάησλ απφζρηζεο θαζψο «φιεο νη 

δηεζλείο πξάμεηο πεξί απηνδηαζέζεσο ηνλίδνπλ ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ελεξγεηψλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαηψλ». 

Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηεο εζσηεξηθήο απηνδηάζεζεο αλαδχζεθε θαη 

κία λέα αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ησλ «ιαψλ». ε απηφ ην πιαίζην, ν νξηζκφο ησλ 

«ιαψλ» δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ πιεζπζκφ κίαο ζηαζεξήο εδαθηθήο νληφηεηαο, 

αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο απηφρζνλεο νκάδεο θαη, πηζαλψο, θάπνηεο κεηνλφηεηεο
1781

. 

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, αλαδχεηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ θξίζε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δθηφο απφ ηελ 

απηνδηάζεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ ελφο λένπ θξάηνπο ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδεη 

θαη ηελ απηνδηάζεζε γηα ηελ απφιαπζε πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ θαη εζλνηηθψλ, 

γισζζηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. Ζ ηειεπηαία κνξθή απηνδηάζεζεο 

κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο, θαη απηνλνκία, κε εδαθηθφ 

πεξηερφκελν, κίαο νκάδαο, ή απιά, λα εμαζθαιίδεη ηε δηαηψληζε ηεο δηαθνξάο ηεο 

νκάδαο κέζα ζην θξάηνο. Σν δηθαίσκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο απνηειεί 

ηκήκα ηεο ινγηθήο ηεο εζσηεξηθήο απηνδηάζεζεο. Ζ έληαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ηαπηφηεηαο ζην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο, πξνθχπηεη απφ ηελ απάληεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε εξψηεκα γηα ηα αίηηα ηεο απηνδηάζεζεο, φηαλ ζεκεηψλεη 

φηη φπνπ ππάξρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, κέζα ζε έλα θξάηνο, πνπ ην 

ζπληζηνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο θνηλφηεηεο, απηέο 

έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο αλαγλψξηζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην. Οη νκάδεο πνπ 

έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηάο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: εζληθέο, εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο 

ρσξίο λα είλαη ζαθέο αλ ε Δπηηξνπή δηαβιέπεη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα φξηα 

πξνζηαζίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ θαηεγνξηψλ
1782

. 

Ζ εγθαζίδξπζε ελφο θαζεζηψηνο απηνλνκίαο δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή βξίζθεηαη ζε ζπγθξίζηκε θαηάζηαζε κε ην θαζεζηψο 

ελφο απηφλνκνπ θξάηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηεζλή πξαθηηθή, πνιχ ιίγεο 

                                                 
1781

 Ρνχθνπλαο Δ., φ.π., ζει. 307, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ δηάθξηζε, σο 

απφπεηξα ζηξεβιψζεσο ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο. Βι. θαη Sterio Μ., φ.π., ζει. 22. 
1782

 Ρνδάθεο Υ., Η πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε κηα κεηαβαιιφκελε Δπξψπε- Η 

απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ θαη νη κεηνλφηεηεο ζηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ΔΚΔΜ Διιεληθφ 

Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ, Δθδ. ΑΝΣ. Ν. άθθνπια, Αζήλα 1994, ζει. 71-101. 
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απηφλνκεο πεξηνρέο αζθνχλ εμνπζίεο ζε δεηήκαηα κεηαλάζηεπζεο ε 

εγθαηάζηαζεο
1783

. πλήζσο, νη απηνδηνηθεηηθέο εμνπζίεο αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ, ελψ ιεηηνπξγίεο φπσο ε άκπλα, ε εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη νη νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο παξακέλνπλ ζηελ εμνπζία ησλ θεληξηθψλ 

αξρψλ
1784

. Δπηπιένλ, ε εζσηεξηθή απηνδηάζεζε πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο γηα ηελ 

νξγάλσζε λνκνζεηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ ζεζκψλ κε εμνπζίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ
1785

.  

Ζ έθηαζε θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ εμνπζηψλ ζε κία απηφλνκε πεξηνρή 

πνηθίιεη απφ θξάηνο ζε θξάηνο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ απηφλνκσλ 

πεξηνρψλ κέζα ζε έλα εληαίν θξάηνο. Κπξηφηεξν παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ (aboriginal rights) πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ 

Καλαδά
1786

. Ζ ζεσξία δηαρσξίδεη ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ζε: 1. Γεληθά δηθαηψκαηα 

απηνρζφλσλ ιαψλ πνπ  θαηέρνπλ νη απηφρζνλεο ιανί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ 

Καλαδά, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο, ην δηθαίσκα 

ζην εζηκηθφ ηνπο δίθαην, ην δηθαίσκα ζην πξνγνληθφ ηνπο έδαθνο, ην δηθαίσκα ηεο 

πνιηηηζηηθήο αθεξαηφηεηαο, δηθαηψκαηα ζηνπο πφξνπο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

δηαβίσζεο, ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο θα. 2. 

πγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα δειαδή δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη κφλν γηα έλαλ 

απηφρζνλα ιαφ
1787

. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο δηθαησκάησλ 

                                                 
1783

 Bauböck R, Why stay together? A pluralist approach to secession and federalism, εηο  Kymlicka 

W., Norman W.(eds.), Citizenship in diverse societies, Oxford University Press, Oxford 2000, ζζ. 366-

393, ζει. 389. 
1784

 Wheatley S., φ.π., ζει. 107. 
1785

 Cárdenas E. J.,  Cañás M.F., The Limits of Self-Determination, εηο Wolfgang F.D. (ed.), The Self-

determination of Peoples: Community, Nation, and State in an Interdependent World, Lynne Rienner 

Publishers, Colorado, London 2002, ζζ. 101-118, ζει. 111.  
1786

 Σα δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ ζηνλ Καλαδά πεγάδνπλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

δηθαίνπ. Κπξηφηεξεο πεγέο είλαη 1. νη Αξηζκεκέλεο πλζήθεο (Numbered Treaties) πνπ είραλ 

ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ θαη ηνπ ζηέκκαηνο ηνπ Καλαδά θαηά ηελ πεξίνδν 1871-1921, 

2. Ο λφκνο γηα ηνπο Ηλδηάλνπο πνπ ςεθίζηεθε ην 1876 θαη ηξνπνπνηήζεθε ζεκαληηθά ην 1985, θαη 3. ε 

πληαγκαηηθή Πξάμε ηνπ 1982, κε ηελ νπνία εηζάγεηαη ζηνλ Καλαδηθφ Υάξηε ε ελφηεηα 35 παξ. 1 πνπ 

αλαγλσξίδεη θαη επηβεβαηψλεη ηα ππάξρνληα δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ζπλζεθψλ (πξνυπάξρνπζεο ή κειινληηθέο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε γεο), ζρεηηθά κε ηνπο 

απηφρζνλεο ιανχο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλαδά σο απηφρζνλεο ιανί αλαγλσξίδνληαη ηα Πξψηα Έζλε 

(Ηλδηάλνη, εζλφηεηεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή πξηλ ηελ έιεπζε ησλ Δπξσπαίσλ απνίθσλ απφ ηνλ 

15
ν
 αηψλα), νη Inuit θαη νη Métis. Hogg P.W., φ.π., ζει. 631-640. Βι. θαη Calder v. Attorney General of 

British Columbia (1973), 34 D.L.R.(3d.) 145 (S.C.C.).  Δπηπιένλ, κε ηελ ελφηεηα 23 ηνπ Καλαδηθνχ 

Υάξηε θαηνρπξψλνληαη ζπιινγηθά δηθαηψκαηα γηα ηελ Γαιιφθσλε θαη Αγγιφθσλε Κνηλφηεηα, ελψ νη 

ελφηεηεο 16-20 θαζηεξψλνπλ ηελ Αγγιηθή θαη ηελ Γαιιηθή Γιψζζα σο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ Καλαδά 

κε ηζφηηκν θαζεζηψο. 
1787

 Απηά ηα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ κέζσ ησλ ζπλζεθψλ, ή έρνπλ εγθαζηδξπζεί σο 

απνηέιεζκα κίαο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ππφζεζε R. v. Sparrow, [1990] 1 

S.C.R. 1075, ην Αλψηεξν Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά έθξηλε φηη ν Musqueam Band ζην Vancouver είρε 

έλα απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ζην ςάξεκα πνπ δελ επεθηείλεηαη ζηα ππφινηπα Πξψηα Έζλε. Δπηπιένλ, 
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θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο απηφρζνλεο 

νκάδαο. πγθεθξηκέλα ην Αλψηεξν Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά έθξηλε πσο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε κίαο δξαζηεξηφηεηαο σο δηθαίσκα ησλ απηνρζφλσλ, πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε κία πξαθηηθή, ζπλήζεηα ή παξάδνζε, ε νπνία ήηαλ ζχκθπηε κε ηελ μερσξηζηή 

θνπιηνχξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ επξσπατθή 

επαθή. Γηα λα ζεσξεζεί «ζχκθπηε» κε ηελ μερσξηζηή θνπιηνχξα, ε ζπγθεθξηκέλε 

πξαθηηθή πξέπεη λα απνηειεί θεληξηθφ θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη πνπ 

θαζνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο
1788

.  

Έλα θαζεζηψο απηνλνκίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί εμ‘ νξηζκνχ ζε πεξηνρέο 

φπνπ ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ αλήθεη ζηελ κεηνλνηηθή νκάδα πνπ νξίδεηαη απφ 

κία δηαθξηηή εζληθή, εζλνηηθή, πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή ή γισζζηθή ηαπηφηεηα. 

ηαλ νη πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο ξπζκίζεηο απηνδηνίθεζεο παξέρνπλ ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο επαξθείο εμνπζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα λα κπνξέζεη ε νκάδα λα δηαηεξήζεη 

θαη λα αλαπηχμεη ηε δηαθξηηή πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο, ην θαζεζηψο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο απηφλνκν. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ζα πξέπεη λα έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, λα νκνινγνχλ θαη λα αζθνχλ ηε 

δηθή ηνπο ζξεζθεία θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα
1789

. Χζηφζν, δελ 

είλαη πάληα μεθάζαξν εάλ ε δηθαηνδνζία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο απηφλνκεο 

νκάδαο πεξηνξίδεηαη γεσγξαθηθά. Αλ ε δηθαηνδνζία κίαο νκάδαο είλαη κε-εδαθηθή, 

πεξηνξίδεηαη ζηα κέιε ηεο
1790

. Αιιά φηαλ ε δηθαηνδνζία είλαη εδαθηθή, κπνξεί λα 

παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ κε-κειψλ
1791

.  

                                                                                                                                            
κε ηελ ππφζεζε R. v. Powley, [2003] 2 S.C.R. 207, θξίζεθε απφ ην Αλψηεξν Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά 

φηη νη Métis ηεο πεξηνρήο Sault Ste Marie έρνπλ εηδηθφ δηθαίσκα ζην θπλήγη ην νπνίν δελ επεθηείλεηαη 

ζηνπο ππφινηπνπο ιανχο ησλ Métis. Brian S., A Taxonomy of Aboriginal Rights, εηο Foster H., Raven 

H., Webber J. (eds.), Let Right Be Done: Aboriginal title, the Calder Case, and the Future of 

Indigenous Rights, UBC Press, Vancouver 2007, ζζ. 111-128. Barth K.B., On Cultural Rights The 

Equality of Nations and the Minority Legal Tradition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 

2008, ζει. 101-154. 
1788

 R. v. Van der Peet [1996] 2 S.C.R. 507 (S.C.C.). Brian S., φ.π., ζει. 119-122. 
1789

 Wheatley S., φ.π., ζει. 108. 
1790

 Χζηφζν, θαη απηή ε πεξίπησζε δελ είλαη πάληα κε πξνβιεκαηηθή. Γηα παξάδεηγκα, φπσο 

ζεκεηψλεηαη «Δάλ σζηφζν γίλεη δεθηφο ν ηζρπξηζκφο φηη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ Διιήλσλ 

Μνπζνπικάλσλ εληφο ηεο Διιάδαο ζπλεπάγεηαη φηη ε αξία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο θαη αλεμαξηήησο ηφπνπ θαηνηθίαο, αθφκα θαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη Μνπθηήο, ηφηε 

ε θνηλνηηθή ειεπζεξία αλεκπφδηζηεο θίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα 

ζήκαηλε, νκνίσο, φηη ν Μνπθηήο ζα πξέπεη λα έρεη δηθαηνδνζία αθφκα θαη γηα Έιιελεο Μνπζνπικάλνπο 

πνιίηεο πνπ θαηνηθνχλ εθηφο Διιάδαο. Η ελ ιφγσ παξαδνρή ζα ζήκαηλε πξαθηηθά φηη ε Διιάδα ζα 

«εμήγαγε» δπλεηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο αξία ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηπξφζζεηα, ν 

ελδερφκελνο θίλδπλνο κηαο ηέηνηαο επέθηαζεο ζα κπνξνχζε νπζηαζηηθά λα ππεξηεξεί ηνπ πηζαλνχ 

θέξδνπο, δεδνκέλνπ φηη ε εθαξκνγή ηεο αξία νδεγεί ζε πνιιαπιέο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. ηελ πξάμε, βεβαίσο, νη Μνπθηήδεο ζπρλά ππεξβαίλνπλ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο θαη ηείλνπλ 

λα εθδίδνπλ απνθάζεηο ζε ππνζέζεηο φπνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηάδηθνη ζηεξνχληαη ειιεληθήο ηζαγέλεηαο 
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Αλαπφθεπθηα ινηπφλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα ην εάλ ηα άηνκα πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή νκάδα δηθαηνχληαη ηνλ ίδην βαζκφ 

πξνζηαζίαο. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηελ ππφζεζε Ballantyne, Davidson, McIntyre v. Canada, ην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ δελ ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί 

ζηα κέιε ηεο πιεηνςεθίαο επεηδή απνηεινχλ ηε κεηνςεθία ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή. Καηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ην άξζξν 27 αλαθέξεηαη ζε κεηνλφηεηεο ζην 

εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο θαη φρη ζε κία επαξρία
1792

. Ζ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 

ζπλνδεχηεθε κε αξθεηέο κεηνςεθνχζεο γλψκεο
1793

.  

Αλαθνξηθά κε ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα πνιηηηζκηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηξίησλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε απφθαζε ηνπ Αλψηεξνπ Γηθαζηεξίνπ 

ηνπ Καλαδά ην νπνίν έθξηλε αληηζπληαγκαηηθέο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε γηα ηε 

Γαιιηθή Γιψζζα ηνπ Québec πνπ επέβαιε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο γαιιηθήο 

γιψζζαο ζηα ππαίζξηα εκπνξηθά ζήκαηα. Σν Γηθαζηήξην παξαηήξεζε φηη ε 

θπβέξλεζε ηνπ Québec ζα κπνξνχζε ζεκηηψο λα απαηηήζεη κεγαιχηεξε νξαηφηεηα ή 

ππεξνρή ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζηα εμσηεξηθά εκπνξηθά ζήκαηα, σζηφζν, ε επηβνιή 

ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο παξαβίαδε ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο
1794

. 

Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ εμνπζηψλ κίαο νκάδαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ εληφο ηεο νκάδαο απνηειεί αθφκα έλα ακθηιεγφκελν 

δήηεκα
1795

. Σν Αλψηεξν Γηθαζηήξην ηνπ Καλαδά, κε δχν απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ 

ηελ ίδηα εκέξα, θιήζεθε λα απνθαζίζεη εάλ νη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηελ γαιιφθσλε 

θνηλφηεηα αιιά θαη κεηαλάζηεο ηνπ Québec έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθπαηδεχνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θάηη πνπ ν Υάξηεο γηα ηε Γαιιηθή Γιψζζα ηνπ 

Québec απαγφξεπε, γεγνλφο πνπ παξαβίαδε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο αιιά θαη ην 

                                                                                                                                            
ή αθφκε δελ θαηνηθνχλ θαλ ζηελ Διιάδα». Παπαδνπνχινπ Λ., Φπιαθηζκέλεο ζηελ Ηζηνξία: Διιελίδεο 

Μνπζνπικάλεο ππφ ηνλ ηεξφ λφκν ηνπ Ηζιάκ, εηο Κέληξν Δπξσπατθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ-Ίδξπκα 

Θεκηζηνθιή θαη Γεκήηξε Σζάηζνπ, Σν Γεκφζην Γίθαην ζε εμέιημε – χκκεηθηα πξνο ηηκήλ ηνπ 

Καζεγεηνχ Πέηξνπ Η. Παξαξά, Αλη. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2012, ζει. 699-724, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/28.- 
1791

 Choudhry S. Group Rights in Comparative Constitutional Law: Culture, Economics, or Political 

Power?, εηο Rosenfeld M., András Sajó A., (eds.), The Oxford Handbook of Comparative 

Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford 2012, ζζ. 1099-1123, ζει. 1108. 
1792

 Ballantyne, Davidson, McIntyre v. Canada, Communications Nos. 359/1989 and 385/1989, U.N. 

Doc. CCPR/C/47/D/359/1989 and 385/1989/Rev.1 (1993). 
1793

 Wheatley S., φ.π., ζει. 108. 
1794

 Ford v. Quebec (Attorney General), [1988] 2 S.C.R. 712. 
1795

 Βι. θαησηέξσ ελφηεηα 4.2.2.4. Βι. πεξηζζφηεξα Eisenberg A., Spinner-Halev J. (eds.), Minorities 

within Minorities, Equality, Rights and Diversity, Cambridge University Press, New York 2004. 
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δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή απηνλνκία θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Σν 

Γηθαζηήξην έθθξηλε φηη νη γαιιφθσλνη γνλείο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα κνξθψζνπλ 

ηα παηδηά ηνπο ζε αγγιφθσλεο ζρνιέο ζην Québec, δεδνκέλνπ φηη απηφ παξαβηάδεη 

ηελ πξφζεζε ηνπ άξζξνπ 23 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γαιινθσληθήο ηαπηφηεηαο σο 

κεηνλνηηθνχ πνιηηηζκνχ ζηνλ Καλαδά. Οη κεηαλάζηεο γνλείο έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα, 

εάλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ ήδε ιάβεη θάπνηα εθπαίδεπζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα
1796

.  

ε επίπεδν δηθαησκάησλ νκάδσλ πξνζψπσλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ, πνπ σο θαηεγνξία δηαθέξεη απφ 

ηνπο ιανχο, φπσο απηνί εγγξάθνληαη ζην ζχγρξνλν δηεζλέο δίθαην. Καη ηηο δχν 

θαηεγνξίεο ζπλδέεη ε απηνδηάζεζε σο δηθαίσκα κε δηαθνξνπνηεκέλα φκσο πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έλλνκεο ζπλέπεηεο
1797

. 

 

4.2.2.3.2. Σν δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο ησλ απηνρζόλσλ πιεζπζκώλ 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, νη απηφρζνλεο ιανί απνηεινχλ ηελ κφλνη θαηεγνξία 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ πνπ ην δηεζλέο δίθαην αλαγλσξίδεη ππέξ ηνπο νκαδηθά 

δηθαηψκαηα. Έηζη, ε χκβαζε Νν. 169 γηα ηνπο Απηφρζνλεο θαη Φπιεηηθνχο Λανχο 

θαη ε Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ Λαψλ 

θαηνρπξψλνπλ κία ζεηξά δηθαησκάησλ πνπ ξπζκίδνπλ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ 

απηνρζφλσλ ιαψλ, ηε ζρέζε ηνπο κε ηε γε πνπ θαηνηθνχλ θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ην θπξίαξρν θξάηνο
1798

. 

Ζ Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ 

Λαψλ ηνπ 2007, αλαγλσξίδεη ζην άξζξν 3 πσο νη απηφρζνλεο ιανί έρνπλ ην δηθαίσκα 

ηεο απηνδηάζεζεο. Με βάζε απηφ ην δηθαίσκα, θαζνξίδνπλ ην πνιηηηθφ ηνπο 

θαζεζηψο θαη επηδηψθνπλ ειεχζεξα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Σν δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε ησλ απηνρζφλσλ εμεηδηθεχεηαη ζηα 

επφκελα άξζξα κε βαζηθή ζπλάξηεζε ηελ εμαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο 

απηνδηνίθεζεο ησλ απηνρζφλσλ. ην πιαίζην απηφ ε χκβαζε Νν. 169 θαη ζε 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ ε Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα 

                                                 
1796

 Gosselin v. Quebec (Attorney General) [2002] 4 S.C.R. 429, 2002 SCC 84, Solski (Tutor of) v. 

Quebec (Attorney General), [2005] 1 S.C.R. 201, 2005 SCC 14. 
1797

 Πεξξάθεο η., φ.π., ζει. 39. 
1798

 Xanthaki A., Indigenous Rights and United Nations Standards, Self-Determination, Culture and 

Land, φ.π., ζει. 67-128. 
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ησλ Απηνρζφλσλ Λαψλ πξνβιέπνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο απηνλνκίαο, δειαδή ηελ δηνηθεηηθή απηνλνκία, θαη 

ηελ πνιηηηζκηθή απηνλνκία.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη ηνπηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ, ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πεγψλ ηνπο, ηνπο μερσξηζηνχο πνιηηηθνχο, λνκηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο ηνπο ζεζκνχο, ηελ αλάπηπμή ηνπο, ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε δηθαηηθνχο 

κεραληζκνχο θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ζηελ γεληθφηεξε ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δσή ηνπ 

θξάηνπο. Καη ηα δχν δηεζλή θείκελα θαηνρπξψλνπλ επίζεο ην δηθαίσκα ησλ 

απηνρζφλσλ ιαψλ ελάληηα ζηελ εμαλαγθαζκέλε απνκάθξπλζε απφ ηε γε ή ηα εδάθε 

ηνπο
1799

. Με βάζε απηφ ην δηθαίσκα, θακία κεηεγθαηάζηαζε δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

ρσξίο ηελ ειεχζεξε, εθ ησλ πξνηέξσλ θαη κεηά απφ ελεκέξσζε ζπλαίλεζε ησλ 

απηνρζφλσλ ιαψλ θαη έπεηηα απφ ζπκθσλία γηα δίθαηε απνδεκίσζε θαη, φπνπ είλαη 

δπλαηφλ, κε ηε δπλαηφηεηα ηεο επηζηξνθήο ηνπο
1800

. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, εληάζζνληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο ηνπ πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

παιηέο, ηηο ζεκεξηλέο θαη ηηο κειινληηθέο εθθάλζεηο ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο, φπσο νη 

αξραηνινγηθνί θαη ηζηνξηθνί ρψξνη, ηα έξγα ηέρλεο, ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, νη 

ηειεηέο, ε ηερλνινγία, νη εηθαζηηθέο θαη παξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη ε ινγνηερλία. 

Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα λα κεηαδίδνπλ ζηηο επφκελεο γεληέο ηηο 

ηζηνξίεο, ηηο γιψζζεο, ηηο πξνθνξηθέο παξαδφζεηο, ηε θηινζνθία, ηε γξαθή θαη ηε 

ινγνηερλία ηνπο, φπσο θαη λα επηιέγνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ηα δηθά ηνπο νλφκαηα γηα 

ηηο θνηλφηεηεο, ηνπο ηφπνπο θαη ηα πξφζσπα κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο ίδξπζεο δηθψλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ πνιηηηζκηθψλ ηδξπκάησλ θαη κέζσλ ελεκέξσζεο. 

Σέινο, νη απηφρζνλεο ιανί έρνπλ δηθαίσκα ζηα παξαδνζηαθά ηνπο θάξκαθα θαη 

ηαηξηθέο πξαθηηθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

θπηψλ, δψσλ θαη νξπθηψλ. ζηα παξαδνζηαθά ηνπο θάξκαθα θαη ηαηξηθέο πξαθηηθέο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, δψσλ θαη 

                                                 
1799

 Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ Λαψλ, άξζξν 10 θαη 

χκβαζε Νν. 169 γηα ηνπο Απηφρζνλεο θαη Φπιεηηθνχο Λανχο άξζξν 16. 
1800

 Xanthaki A., φ.π., ζει. 262-266, Γηνπςάλεο Α., Ζ χκβαζε Νν. 169 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο 

Δξγαζίαο (Γ.Ο.Δ.) γηα ηνπο Απηφρζνλεο θαη Φπιεηηθνχο Λανχο ησλ Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ, φ.π., ζει. 

45-49. 
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νξπθηψλ
1801

. ην πιαίζην απηφ, πξνβιέπνληαη θαη αλάινγεο ζεηηθέο ππνρξεψζεηο απφ 

ην θπξίαξρν θξάηνο
1802

. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ είλαη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ ζηα πξνγνληθά ηνπο εδάθε
1803

. 

Σα δχν δηεζλή θείκελα αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθξηηή πλεπκαηηθή ηνπο ζρέζε κε ηε γε, ηα 

εδάθε, ηα λεξά θαη ηηο παξάθηηεο ζαιάζζηεο δψλεο θαη κε άιιεο πινπηνπαξαγσγηθέο 

πεγέο πνπ παξαδνζηαθά ηνπο αλήθνπλ ή πνπ ρνπλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ κε άιιν ηξφπν θαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πξνο ηηο κειινληηθέο γεληέο
1804

. Σα δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ ζηα εδάθε ηνπο δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη ην ππέδαθνο. Πεξαηηέξσ, ν φξνο 

«έδαθνο» εξκελεχεηαη επξέσο, ψζηε λα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο εθηάζεηο φπνπ 

δηαβηνχλ νη απηφρζνλεο, αιιά θαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα πνιηηηζκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Γειαδή, ην «έδαθνο» γηα ηνπο απηφρζνλεο 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ νηθηζκψλ φπνπ δνπλ, αιιά πεξηιακβάλεη έλαλ 

επξχηεξν δσηηθφ ρψξν, απαξαίηεην γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, θαζψο θαη ηηο λνκαδηθέο 

ηνπο πεξηπιαλήζεηο, πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο παξαδφζεηο ηνπο, πνιηηηζηηθνχο θαη 

ιαηξεπηηθνχο ζθνπνχο
1805

. 

 

4.2.2.3.3. Η Δπξσπατθή εκπεηξία: εδαθηθή απηνλνκία σο κέζν πξνζηαζίαο ησλ 

κεηνλνηήησλ 

 

Σν 2003, ε Κνηλνβνπιεπηηθή  πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

πηνζέηεζε κία Απφθαζε θαη κία χζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ζεηηθή εκπεηξία ηεο 

                                                 
1801

 Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ Λαψλ, άξζξν 24. 
1802

 Thornberry P., Indigenous peoples and human rights, Manchester University Press, Manchester 

2002, ζει. 370-396. 
1803

 Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Απηνρζφλσλ Λαψλ, άξζξα 25-26 θαη 

χκβαζε Νν. 169 γηα ηνπο Απηφρζνλεο θαη Φπιεηηθνχο Λανχο άξζξα 13-19. Vroljak A.F., Self-

Determination and Cultural Rights, φ.π., ζζ. 79- 90. 
1804

 Γηνπςάλεο Α., Ζ χκβαζε Νν. 169 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (Γ.Ο.Δ.) γηα ηνπο 

Απηφρζνλεο θαη Φπιεηηθνχο Λανχο ησλ Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ, φ.π., ζει. 47-49. 
1805

 Γαξέιιε Γ., Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

ζην δηακεξηθαληθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, εηζήγεζε ζην ζεκηλάξην «Κξάηνο 

θαη δίθαην ζηνλ 21ν αηψλα», Πάληεην Παλεπηζηήκην 2013-2014, 23 Απγνχζηνπ 2013, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://kratoskaidikaio.blogspot.gr/2013/08/blog-post.html, Daes Δ.Η.A., Indigenous 

Peoples‘ Rights to Land and Natural Resources, Ghanea N., Xanthaki A. (eds. ), Minorities, Peoples 

and Self-Determination, Essays in Honour of Patrick Thornberry, Martinus Nijhoff Publishers Leiden, 

Boston 2005, ζζ. 75-92. 

http://kratoskaidikaio.blogspot.gr/2013/08/blog-post.html
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δεκηνπξγίαο απηφλνκσλ πεξηνρψλ, εδαθηθά θαη πνιηηηζκηθά, ζηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ θαη δηαθνξψλ ζηελ Δπξψπε. Ζ απηνλνκία ή ε πεξηθεξεηαθή 

απηνδηνίθεζε γίλεηαη αληηιεπηή ζε απηά ηα θείκελα σο έλα είδνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

δχν εηαίξσλ, δειαδή ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη ηεο δεκνθξαηηθά εγθαζηδξπκέλεο 

πεξηθεξεηαθήο εμνπζίαο θαη σο κία ρξήζηκε κέζνδνο γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, ηδίσο ζε πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχληαη απφ πεξηζζφηεξεο πνιηηηζκηθέο 

νκάδεο, ρσξίο λα απεηιείηαη ε ελφηεηα, ε θπξηαξρία θαη ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

θξάηνπο
1806

.  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ 

θνηλφηεηεο κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο. Μεξηθέο απφ απηέο έρνπλ 

απαηηήζεη θαη επηηχρεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπο ζεζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή 

εηδηθψλ λφκσλ πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα εθθξάδνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

ηνπο. ηε λνκηθή ζεσξία ε απηνλνκία λνείηαη θπξίσο σο «απηνδηνίθεζε» αιιά 

παξακέλεη εμαηξεηηθά αζαθήο θαζψο απαληάηαη ζηα δηάθνξα επξσπατθά θξάηε κε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ εδαθηθήο ή δηνηθεηηθήο απηφ-νξγάλσζεο, αιιά παξακέλεη ζαθψο 

δηαθξηηή απφ ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο ηνπ θεληεξαιηζκνχ, ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο 

πεξηθεξεηνπνίεζεο. ε δηεζλέο δίθαην δελ εληνπίδεηαη γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο. 

ηνλ ηνκέα ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ, ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο εξκελεχεηαη σο 

«πεξηνξηζκέλε απηνδηνίθεζε» πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηελ παξαρψξεζε 

αξκνδηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο κφλν δηνηθεηηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο ηνκείο κέρξη 

πιήξε απηνθπβέξλεζε. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην Κείκελν ηεο πλάληεζεο ηεο 

Κνπεγράγεο ηεο πλδηάζθεςεο ηεο Αλζξψπηλεο Γηάζηαζεο ηνπ ΟΑΔ ηνπ 1990 

αλαθέξεη πσο ε απηνλνκία απνηειεί «πηζαλφ κέζν» γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ κεηνλνηήησλ θαη φρη δηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ
1807

. 

 Ζ παξαρψξεζε απηνλνκίαο ζε εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο 

ζηελ Δπξψπε απνηεινχλ ζπρλά απνηέιεζκα δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπλζεθψλ πνπ 

ππνγξάθεθαλ κεηά ηνπο δχν Παγθνζκίνπο Πνιέκνπο ή κεηά ηελ επαλέλσζε ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηνπ South Tyrol ηεο Ηηαιίαο, ην νπνίν θαηνηθείηαη θπξίσο απφ 

ηε Γεξκαλφθσλε θνηλφηεηα. Οη ζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Απζηξίαο ηνπ 

                                                 
1806

 Council of  Europe, Parliamentary Assembly Resolution 1334 (2003), Positive experiences of 

autonomous regions as a source of inspiration for conflict resolution in Europe θαη Council of  Europe, 

Parliamentary Assembly Recommendation 1609 (2003), Positive experiences of autonomous regions as 

a source of inspiration for conflict resolution in Europe. 
1807

 Suksi M., Autonomy: Applications and Implications, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 1998, 

ζει. 7-32. 
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1946 θαη ηνπ 1969 παξέρνπλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ Γεξκαλφθσλνπ πιεζπζκνχ εηδηθή 

δηνηθεηηθή θαη λνκνζεηηθή απηνλνκία, θπξίσο ζηελ επαξρία Bozen. Δπηπιένλ, 

αλαγλσξίδεηαη ε ηζνηηκία ηεο Γεξκαληθήο θαη ηεο Ηηαιηθήο γιψζζαο θαζψο θαη ε 

αλαινγηθή εθπξνζψπεζε ησλ δχν εζλνηηθψλ νκάδσλ, γεξκαλφθσλσλ θαη ηηαιψλ, 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
1808

.  

 Οξηζκέλα θξάηε ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο εθαξκφδνπλ «πνιηηηθέο 

ηεο αλαγλψξηζεο» θαη πξνζηαζίαο κεηνλνηήησλ κέζσ ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη 

ησλ εηδηθψλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ. Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ππφβαζξσλ, ηα ζπζηήκαηα απηνλνκίαο έρνπλ αλαπηπρζεί πνηθηινηξφπσο 

σο επέιηθηα κέζα γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ. Ζ απμαλφκελε ηάζε 

γηα απνθέληξσζε  θαη πεξηθεξεηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ ρνξήγεζε ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο θαη πιεζπζκνχο πεξηζζφηεξσλ πνιηηηζκηθψλ 

δηθαησκάησλ. Έηζη, εηδηθέο κνξθέο απηνλνκίαο εθαξκφζηεθαλ ζηελ Γαλία (Νήζνη 

Φεξφε θαη Γξνηιαλδία) θαη ζηελ Φηιαλδία (Νήζνη Aland)
1809

. Σν Βέιγην απνηειεί έλα 

παξάδεηγκα πξνεγνπκέλσο ζπγθεληξσηηθνχ θξάηνπο πνπ κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε 

νκνζπνλδηαθφ θξάηνο παξέρνληαο πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή απηνλνκία ζηηο ηξεηο 

ηζηνξηθέο εζλνηηθέο θνηλφηεηεο, ηνπο Φιακαλδνχο (Οιιαλδνχο), ηνπο Βαιιψλνπο 

(Γαιιφθσλνπο) θαη ηε γεξκαληθή κεηνλφηεηα. Σν ηζπαληθφ ζχληαγκα ηνπ 1982 

αλαγλσξίδεη θαη εγγπάηαη ην δηθαίσκα ζηελ απηνλνκία ζε εζληθφηεηεο θαη πεξηνρέο, 

φπσο νη απηφλνκεο θνηλφηεηεο ησλ Βάζθσλ θαη ησλ Καηαιαλψλ. Οη απηφλνκεο 

θνηλφηεηεο έρνπλ δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ην ηζπαληθφ ζχληαγκα, ζε δεηήκαηα απηφ-

θπβέξλεζεο, αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηέγαζε, κεηαθνξέο θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ δεηεκάησλ ηνπο
1810

. Μεηά απφ δχν δεθαεηίεο καθξάο δηαδηθαζίαο 

απνθέληξσζεο ηεο λνκνζεηηθήο θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

απνηειεί ζήκεξα κία έλσζε πνπ κε ζεκαληηθή πεξηθεξεηαθή ιεηηνπξγηθή απηνλνκία 

ησλ δχν απφ ηηο ρψξεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ηε θσηία θαη ηελ Οπαιία. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζηε Γαιιία, νη αμηψζεηο ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ, φπσο νη 

                                                 
1808

 Hailbronner K., The legal status of population groups in a multinational state under public 

international law, Israel Yearbook on Human Rights 20, 1990, ζζ. 127-154, ζει. 136. Βι. αλαιπηηθά 

Woelk J., Palermo F.,  Marko J. (eds.), Tolerance through Law, Self Governance and Group Rights in 

South Tyrol, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 2008. 
1809

 Benedikter T., The World‗s Modern Autonomy Systems Concepts and Experiences of Regional 

Territorial Autonomy, EURAC Research, Institute of Minority Rights, Bolzano 2009, ζει. 66 - 121, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/documents/autonomiesbenedikter09finalfinal.pdf 
1810

 Hailbronner K., φ.π., ζει. 140-142. 
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Κνξζηθαλνί, νη Britannians, νη Βάζθνη θαη ην Alsacians γηα ρνξήγεζε ηνπιάρηζηνλ 

πνιηηηζκηθήο απηνλνκίαο απνξξίθζεθε πεηζκαηηθά κε ηελ αηηηνινγία φηη ην γαιιηθφ 

ζχληαγκα δελ αλαγλσξίδεη νπνηαδήπνηε άιιε εζληθή θνηλφηεηα απφ ηε γαιιηθή
1811

. 

 χκθσλα κε ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 4 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, «Η Έλσζε ζέβεηαη ηελ ηζφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ελψπηνλ ησλ 

πλζεθψλ θαζψο θαη ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα πνπ είλαη ζπκθπήο κε ηε ζεκειηψδε 

πνιηηηθή θαη ζπληαγκαηηθή ηνπο δνκή, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πεξηθεξεηαθή 

θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε. έβεηαη ηηο νπζηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο, ηδίσο δε ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, ηε δηαηήξεζε 

ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο αζθάιεηαο. Δηδηθφηεξα, ε εζληθή 

αζθάιεηα παξακέλεη ζηελ επζχλε θάζε θξάηνπο κέινπο». ην πιαίζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε εθδειψλεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο ζρεηηθά κε 

ηνλ εδαθηθφ θαηακεξηζκφ ηεο εμνπζίαο θαη ηνλ βαζκφ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο 

απηνλνκίαο ησλ θξαηψλ κειψλ. πλεπψο, ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αξκνδηφηεηα 

παξαρψξεζεο ή αθαίξεζεο εδαθηθήο, δηνηθεηηθήο ή πνιηηηζκηθήο απηνλνκίαο ζηα 

θξάηε κέιε. Έηζη, νξηζκέλεο απηφλνκεο πεξηνρέο απνιακβάλνπλ ad hoc ξπζκίζεηο 

ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην θαζεζηψο 

ηνπο δηέπεηαη απφ πξσηφθνιια πνπ πξνζαξηψληαη ζηηο ζπλζήθεο πξνζρψξεζεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Χζηφζν, κε δεδνκέλε ηε ζπλερή αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ πνξεία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, είλαη δχζθνιν λα 

ππνζηεξηρζεί πσο ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ επεξεάδεη έκκεζα ην θαζεζηψο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ απηφλνκσλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο, έζησ κεξηθήο, πηνζέηεζεο ηνπ 

επξσπατθνχ θεθηεκέλνπ
1812

.  

 ηελ ππφζεζε Groener ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηφηε 

Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ) έθξηλε φηη κία πνιηηηθή πνπ απνβιέπεη ζηελ 

πξνάζπηζε θαη πξνψζεζε ηεο γιψζζαο θξάηνπο κέινπο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ηεο Ηξιαλδηθήο, δελ αληηηίζεηαη ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηφηε 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο). Δληνχηνηο, ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο 

δελ πξέπεη λα ζίγεη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, φπσο ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο, νη απαηηήζεηο πνπ επηβάιινπλ ηα κέηξα εθαξκνγήο ηεο 

                                                 
1811

 Benedikter T., φ.π., ζει. 16. 
1812

 Βι. ζρεηηθά Jääskinen N., The Case of the Åland Islands—Regional Autonomy versus the 

European Union of States, εηο Weatherill S., Bernitz U. (eds.), The Role of Regions and Sub-National 

Actors in Europe, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2005, ζζ. 89-102. Roach S.C., 

Cultural Autonomy, Minority Rights, and Globalization, Ashgate, UK 2005, ζει. 35-56. 
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πνιηηηθήο απηήο δελ πξέπεη, ζε θακία πεξίπησζε, λα είλαη δπζαλάινγα πξνο ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο δελ πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ππεθφσλ ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ. Σειηθά ην Γηθαζηήξην 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε απαίηεζε γισζζηθψλ γλψζεσλ γηα κφληκε ζέζε 

θαζεγεηνχ δελ αληηβαίλεη ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθφζνλ ε ελ ιφγσ 

απαίηεζε γισζζηθψλ γλψζεσλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην πνιηηηθήο πξνσζήζεσο ηεο 

εζληθήο γιψζζαο πνπ είλαη ζπγρξφλσο ε πξψηε επίζεκε γιψζζα θαη εθφζνλ ε 

απαίηεζε απηή εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπν αλαινγηθφ θαη κε ζπλεπαγφκελν 

δηαθξίζεηο
1813

.  

Μεηαγελέζηεξα, ζηελ ππφζεζε Bickel θαη Franz, έλαο απζηξηαθφο ππήθννο 

θαη έλαο γεξκαλφο ππήθννο πνπ αληηκεηψπηζαλ πνηληθέο θαηεγνξίεο ζηελ Ηηαιία, 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Σξεληίλν-Άλσ Αδίγε, επηθαινχκελνη ηνπο 

θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γεξκαλφθσλεο θνηλφηεηαο ηεο Δπαξρίαο ηνπ Bolzano, 

δήηεζαλ λα δηεμαρζεί ε δίθε ηνπο ζηε γεξκαληθή γιψζζα. Σν αίηεκα απηφ δελ έγηλε 

δεθηφ θαζψο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο δίθεο ζηε 

γεξκαληθή γιψζζα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα απνηεινχζε εηδηθφ δηθαίσκα ηεο 

γεξκαλφθσλεο θνηλφηεηαο πνπ θαηνηθεί ζηελ πεξηνρή. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη νη 

δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ αληηηίζεληαη «ζε εζληθή 

ξχζκηζε απνλέκνπζα ζηνπο πνιίηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο, άιιεο απφ ηελ θχξηα 

γιψζζα ηνπ ζρεηηθνχ θξάηνπο κέινπο, νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζην έδαθνο ζπγθεθξηκέλνπ 

δηνηθεηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο πνηληθήο δίθεο ζηε γιψζζα ηνπο, 

ρσξίο λα απνλέκεη ην ίδην δηθαίσκα ζηνπο ίδηαο γιψζζαο ππεθφνπο ησλ άιισλ θξαηψλ 

κειψλ νη νπνίνη θπθινθνξνχλ θαη δηακέλνπλ ζην έδαθνο απηφ». πσο ζεκείσζε ην 

Γηθαζηήξην, «αθφκε θαη αλ ππνηεζεί φηη, φπσο ππνζηεξίδεη ε Ιηαιηθή Κπβέξλεζε, νη 

γεξκαληθήο γιψζζαο ππήθννη ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Δπαξρία 

ηνπ Bolzano φλησο κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηελ επίκαρε ξχζκηζε θαη λα 

ππεξαζπίζνπλ ζηε γεξκαληθή γιψζζα ηα δηθαηψκαηά ηνπο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ 

ηεο επαξρίαο απηήο, νπφηε κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο δελ πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηζαγελείαο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη Ιηαινί ππήθννη ηίζεληαη ζε 

επλνυθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππεθφνπο άιισλ θξαηψλ κειψλ. πγθεθξηκέλα, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Ιηαινχο ππεθφνπο γεξκαληθήο γιψζζαο κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε γεξκαληθή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο εληφο ηεο Δπαξρίαο ηνπ 

                                                 
1813

 ΓΔΚ C-379/87, Anita Groener v Minister for Education and the City of Dublin Vocational 

Educational Committee, πιινγή 1989, ζει. 3967. 
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Bolzano, ιφγσ ηνπ φηη πιεξνχλ ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ επίκαρε ξχζκηζε θξηηήξην ηεο 

θαηνηθίαο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γεξκαληθήο γιψζζαο ππεθφνπο ησλ άιισλ 

θξαηψλ κειψλ, ιφγσ ηνπ φηη δελ πιεξνχλ ην θξηηήξην απηφ, δελ κπνξνχλ λα 

επηθαιεζηνχλ ην δηθαίσκα πνπ απνλέκεη ε ελ ιφγσ ξχζκηζε»
1814

. 

ηελ ππφζεζε Angonese ην Γηθαζηήξην δελ βαζίζηεθε ζηηο δηαηάμεηο πεξί 

απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαζψο ε επίκαρε δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο, ε απαίηεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ δηγισζζίαο ην νπνίν ρνξεγείηαη κφλν απφ ηελ επαξρία ηνπ Bolzano 

κε ζθνπφ ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, «έπιεηηε» ηνπο ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνπο Ηηαινχο ππεθφνπο. Σν Γηθαζηήξην σζηφζν βαζίζζεθε ζηηο 

δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πξνζψπσλ θαη έθξηλε φηη «κνινλφηη είλαη 

ζεκηηφ λα απαηηείηαη ε θαηνρή απφ ηνπο ππνςεθίνπο γισζζηθψλ γλψζεσλ νξηζκέλνπ 

επηπέδνπ θαη κνινλφηη ε θαηνρή ελφο δηπιψκαηνο φπσο είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί 

λα απνηειεί θξηηήξην αμηνινγήζεσο ησλ γλψζεσλ απηψλ, ε κε χπαξμε δπλαηφηεηαο 

απνδείμεσο ησλ γλψζεσλ απηψλ κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηζνδχλακσλ ηίηισλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε άιια θξάηε κέιε, πξέπεη λα 

ζεσξεζεί δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ»
1815

.  

Οη αλσηέξσ ππνζέζεηο απνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ελσζηαθφ 

δίθαην «εηζβάιεη» ζηα εηδηθά δηθαηψκαηα νξηζκέλσλ πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνλνκία ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ην 

θεθηεκέλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην πιαίζην απηφ, ηα θξάηε κέιε, αιιά θαη νη 

κεηνλνηηθέο θνηλφηεηεο ζα αλέκελαλ απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα 

αθπξψζεη πεξηζζφηεξα νκαδηθά δηθαηψκαηα εάλ δηαπηζηψλεηαη θάπνηα άκεζε ή 

έκκεζε αληίζεζή ηνπο κε ην πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο
1816

. 

Παξάιιεια, ην άξζξν 349 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνβιεπεη φηη «Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαξζξσηηθή νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο Γνπαδεινχπεο, ηεο Γαιιηθήο Γνπηάλαο, ηεο Μαξηηλίθαο, ηεο 

Ρευληφλ, ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ, ηνπ Αγίνπ Μαξηίλνπ, ησλ Αδνξψλ, ηεο Μαδέξαο θαη 

                                                 
1814

 ΓΔΚ C-274/96, Criminal proceedings against Horst Otto Bickel and Ulrich Franz, πιινγή 1998, 

ζει. I-7637. 
1815

 ΓΔΚ C-281/98, Roman Angonese v Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, πιινγή 2000, ζει. I-

4139. 
1816

 Weber R.F., Individual Rights and Group Rights in the European Community's Approach to 

Minority Languages, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 17, 2007, ζζ. 361-413, 

ζει. 411, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=djcil 
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ησλ Καλαξίσλ Νήζσλ, πνπ επηδεηλψλεηαη απφ ηε κεγάιε απφζηαζε, ηνλ λεζησηηθφ 

ηνπο ραξαθηήξα, ηε κηθξή έθηαζε, ηε δχζθνιε κνξθνινγία θαη θιίκα, ηελ νηθνλνκηθή 

εμάξηεζε φζνλ αθνξά έλαλ κηθξφ αξηζκφ πξντφλησλ, πξνβιήκαηα κφληκα θαη 

ζσξεπηηθά ηα νπνία αλαραηηίδνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμή ηνπο, ην πκβνχιην, κεηά 

απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζεζπίδεη 

εηδηθά κέηξα απνζθνπνχληα ηδίσο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ 

πλζεθψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνηλψλ πνιηηηθψλ. Όηαλ ην 

πκβνχιην ζεζπίδεη ηα ελ ιφγσ εηδηθά κέηξα ζχκθσλα κε εηδηθή λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία, απνθαίλεηαη επίζεο πξνηάζεη ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Σα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην αθνξνχλ 

ηδίσο ηελ ηεισλεηαθή θαη εκπνξηθή πνιηηηθή, ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή, ηηο ειεχζεξεο 

δψλεο, ηε γεσξγηθή θαη αιηεπηηθή πνιηηηθή, ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ θαη 

βαζηθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πξφζβαζεο ζηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ζηα νξηδφληηα πξνγξάκκαηα ηεο Έλσζεο». Ο 

ραξαθηήξαο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ππέξ ησλ πεξηνρψλ απηψλ δελ είλαη 

γεληθφο, δελ αλαγλσξίδεηαη δειαδή, θαηά ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο
1817

, δπλαηφηεηα εμαίξεζεο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο πλζήθεο θαη 

ηα κέηξα απηά δελ ζα πξέπεη λα ζίγνπλ ηελ ζπλνρή ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. πλεπψο, 

σο παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαζεζηψο ησλ θαλφλσλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ηέηνηνπ 

είδνπο κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απνζπαζκαηηθά θαη αλάινγα πξνο ηνλ ζθνπφ 

πνπ επηδηψθνπλ
1818

.  

 Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ 

κε ηε λνκηθή ζπλέπεηα ηεο απηνδηαρείξεζήο ηνπο «θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο» ζην 

δηεζλέο δίθαην θαη απνηειεί κία αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηδηαίηεξα 

πεξίπινθεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα απνθιείνληαη απφ 

ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή ελφο θξάηνπο. Παξάιιεια, ζπκβάιιεη 

ζηελ θαζηέξσζε θαη αλαγλψξηζε νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία παξακέλνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζεσξεηηθέο θαη άκνξθεο έλλνηεο. ηελ Δπξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα 

ε απηνλνκία πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ απνηέιεζε πξαθηηθή γηα ηελ επίιπζε 

πνιηηηζκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Αλ θαη δελ απνηειεί παλάθεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ζπλνρήο θαη θνηλσληθήο αξκνλίαο ζε έλα θξάηνο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ 

                                                 
1817

 ΓEK C-212/96, Chevassis-Marche, πιινγή 1998, ζει. Η-743. 
1818

 Παπαδνπνχινπ Ρ.Δ., Άξζξν 349, εηο Υξηζηηαλφο Β. (επίκ.), πλζήθε ΔΔ & ΛΔΔ, Καη‘ άξζξν 

εξκελεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζζ. 1361-1363. 
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ζχγρξνλα απνζρηζηηθά θηλήκαηα
1819

, εληνχηνηο απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ 

«εξγαιείν» γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Χζηφζν, ε παξαρψξεζε 

δηθαησκάησλ απηνλνκίαο, εδαθηθήο, δηνηθεηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δελ ζα πξέπεη λα 

ζπλεπάγεηαη θαη «απνκφλσζε» απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία θαζψο νη πνιηηηθέο 

δηαρσξηζκνχ θαη απνθιεηζκνχ απαγνξεχνληαη ζζελαξά απφ ην δηεζλέο δίθαην.  

 

4.2.2.4. Οκαδηθά δηθαηώκαηα θαη αηνκηθά δηθαηώκαηα: ζπκπιεξσκαηηθέο ή 

ηεξαξρηθέο έλλνηεο; 

 

Ζ αλάδπζε ηεο ζεσξίαο ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο 

απφ ην δηεζλέο θαη εζληθφ δίθαην σο αίηεκα ησλ πνιηηηζκηθά κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, 

πξνθαιεί εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηα αηνκηθά ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα
1820

. Μία απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ αλαδχνληαη αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζην «ζψκα» ησλ αηνκηθψλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ.  

Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ έλαληη θξαηηθψλ ή άιισλ θνξέσλ εμνπζίαο. 

πλεπψο αθφκα θαη αλ νη νκάδεο σο ζπιινγηθφηεηεο δηθαηνχληαη ζπγθεθξηκέλα 

δηθαηψκαηα, ηα ηειεπηαία δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ ζεκειηψδε αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα
1821

. Χζηφζν, νξηζκέλα αγαζά πνπ είλαη ζεκειηψδε γηα ηελ αλζξψπηλε 

δσή θαη ηελ αλζξψπηλε επεκεξία απνιακβάλνληαη κφλν ζε ζπιινγηθή βάζε, γεγνλφο 

πνπ αλ αγλνεζεί ζηελ πξαθηηθή ζπλεπάγεηαη άγλνηα γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο
1822

. Γηα λα ζεσξεζεί έλα δηθαίσκα «αλζξψπηλν» ζα πξέπεη 

λα πιήξε ην θξηηήξην ηεο νηθνπκεληθφηεηαο, ελψ ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα 

εμππεξεηνχλ θπξίσο ηε  «δηαθνξεηηθφηεηα» θαη φρη ηελ θαζνιηθφηεηα, επηηξέπνληαο 

ζε κία νκάδα λα δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά απφ κία άιιε. Χζηφζν, φπσο ε 

                                                 
1819

 Βι. Srmava Σ., A Problem of European Identity? Separatist Movements in the EU, Project for 

Democratic Union, 2014, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.democraticunion.eu/2014/03/problem-european-identity-separatist-movements-eu/ 
1820

 Βι. ζρεηηθά De Feyter Κ., Pavlakos G. (eds.),  The Tension Between Group Rights and Human 

Rights, A Multidisciplinary Approach, Hart Publishing, Oxford, Portland, Oregon 2008, Casals N.T., 

Group Rights as Human Rights. A Liberal Approach to Multiculturalism,Springer, the Netherlands 

2006. 
1821

 Βι. Donnelly J., Universal Rights in Theory and Practice, 2nd edn,Cornell University Press, Ithaca 

2002. 
1822

 Kymlicka W., Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, Oxford 

University Press, Oxford 2001, ζει. 69-90. 
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νηθνπκεληθφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη νκνηνκνξθία, δελ 

είλαη αλαγθαίν ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα πνπ εμππεξεηνχλ αμηψζεηο γηα νκαδηθή 

δηαθνξνπνίεζε λα εξκελεχνληαη σο αληίζεηα ζηελ θαζνιηθφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ
1823

. Ζ αλάγθε λα πξνζηαηεπζνχλ ζπγθεθξηκέλα νκαδηθά δηθαηψκαηα 

δελ ζπλεπάγεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα απηά εγγξάθνληαη εθηφο ησλ ελλνηψλ ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο, αιιά φηη νη αμίεο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

απφ κία εηεξφηεηα, δηφηη ν λνκνζέηεο, γηα λα παληξέςεη θαιχηεξα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ην λφκν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηθηινκνξθία ηεο, 

πνιιαπιαζηάδεη ηηο θαηεγφξηεο θαη εμεηδηθεχεη ηνπο θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα αγγίμεη 

φρη πιένλ ηα αθεξεκέλα θαη φκνηα ππνθείκελα, αιιά ηα κέιε ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ
1824

. Γειαδή, ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα απνηεινχλ δηεθδηθήζεηο 

κεηνλνηήησλ πνπ δελ δηαθέξνπλ ζηε βάζε ηνπο απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ πιεηνςεθηψλ, 

δειαδή πξνυπνζέζεηο γηα κία ηζφηηκε θαη αμηνπξεπή ηδηφηεηα ηνπ αλήθεηλ. 

Ζ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε αλαδεηθλχεη φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

απνθηνχλ έλα νινέλα θαη πην πεξηεθηηθφ πεξηερφκελν πξνσζψληαο θαη εκβαζχλνληαο 

ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπο. Παξάιιεια, κε ηελ ηδέα ησλ δηθαησκάησλ «ηξίηεο 

γεληάο» δειαδή δηθαησκάησλ ζε αγαζά ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία εθθξάδνπλ 

κία νξηζκέλε αληίιεςε ηεο ζπιινγηθήο δσήο θαη εθθξάδνληαη θπξίσο σο δηθαηψκαηα 

ησλ ιαψλ
1825

, αλαθχπηεη ην δήηεκα ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ 

ιαψλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εηδηθά δηθαηψκαηα 

«ηέηαξηεο γεληάο»
1826

. 

Ζ χπαξμε νκαδηθψλ δηθαησκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ ππνηαγή ηεο αηνκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην δένλ γελέζζαη ηεο νκάδαο. Σίζεηαη επνκέλσο αλαπφδξαζηα έλα 

ζέκα αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ αηνκηθνχ επ δελ ελάληηα ζηελ 

νκάδα
1827

. Σν ελ ιφγσ δήηεκα, θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ πεξίπησζε ησλ 

                                                 
1823

 Jones P., Group Rights, εηο Zalta E.N. (ed.),  The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 

2014 Edition, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://plato.stanford.edu/entries/rights-

group/#GroRigHumRig 
1824

 Υξηζηφπνπινο Γ.Κ., Ζ εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, ςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, φ.π., ζει. 82-95. 
1825

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη πάιη πσο απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη αληίζεηε κε ην αδηαίξεην ησλ 

δηθαησκάησλ, εθφζνλ δειψλεη εκκέζσο πσο νξηζκέλα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δίρσο άιια. 

ήκεξα γίλεηαη επξέσο απνδεθηφ πσο φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία πνπ ελππάξρνπλ ζην αλζξψπηλν πξφζσπν. Ζ ηεξάξρεζε ησλ δηθαησκάησλ 

γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο είλαη, σζηφζν, κηα επξέσο απνδεθηή αλάγθε. Πεξξάθεο η., φ.π., ζει. 37. 
1826

 Βι. γηα παξάδεηγκα Donovan J.M., Legal Anthropology: An Introduction, Rowman Altamira, UK 

2008, ζει. 203. 
1827

 Υξηζηφπνπινο Γ.Κ., Ζ εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, ςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, φ.π., ζει. 82. 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=55503
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=55503
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«κεηνλνηήησλ κέζα ζηηο κεηνλφηεηεο», δειαδή άηνκα ή ππν-νκάδεο πνπ δελ 

εληάζζνληαη πιήξσο ζηελ πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα κίαο κεηνλφηεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα νη θσηζέδνη απνηεινχλ κία εζληθή κεηνλφηεηα εληφο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, θαη νη νκηινχληεο ηελ Γαειηθή (Γαιιάηηθα-Gaelic) απνηεινχλ κεηνςεθία 

κεηαμχ ησλ θσηζέδσλ
1828

. πρλά, νη «κεηνλφηεηεο κέζα ζηηο κεηνλφηεηεο» δεηνχλ 

θξαηηθή πξνζηαζία θαηά ησλ πξαθηηθψλ ηεο κεηνλφηεηαο πνπ ζεσξνχλ 

θαηαπηεζηηθέο, ελψ ηα άιια κέιε ηεο πνιηηηζηηθήο νκάδαο ζεσξνχλ απηέο ηηο 

πξαθηηθέο απαξαίηεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Σα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ ζπρλά επηθέξνπλ δηαθξίζεηο εηο 

βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Οη απηφρζνλεο νκάδεο έρνπλ επηθξηζεί γηα δηαθξίζεηο εηο βάξνο 

ησλ γπλαηθψλ θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελαληίνλ Υξηζηηαλψλ. Θξεζθεπηηθέο 

νκάδεο, επίζεο, έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη 

νκνθπινθίισλ θαη γηα θαθνκεηαρείξηζε παηδηψλ. Πνιιέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, 

ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξε ηελ ππαθνή θαη ηελ πίζηε απφ ηελ αλεμάξηεηε ζθέςε θαη σο 

εθ ηνχηνπ έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα παξαβίαζε ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο θαηά ηξφπν 

πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλφηεηα νξηζκέλσλ κειψλ, ηδηαίηεξα παηδηψλ, λα 

επηιέμνπλ ην είδνο ηεο δσήο πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ
1829

. 

Σν πξφηππν ηεο θηιειεχζεξεο θξηηηθήο πνπ αλαθέξεη φηη ηα νκαδηθά 

δηθαηψκαηα είλαη πξνβιεκαηηθά, επεηδή ζπρλά αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα σο απινχο 

κεηαθνξείο νκαδηθψλ ηαπηνηήησλ θαη φρη σο απηφλνκνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

θνηλσληθνί παξάγνληεο, είλαη ππεξαπινπζηεπκέλε. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ κέζα ζηηο κεηνλφηεηεο, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

εθηεηακέλεο αλαδήηεζεο ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε. Γηα παξάδεηγκα, κεξίδα ηεο 

ζεσξίαο δηαρσξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ ζε «εμσηεξηθέο πξνζηαζίεο» 

(external protections)  θαη ζε «εζσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο» (internal restrictions). Ζ 

πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία 

ησλ κεηνλνηήησλ απφ επηξξνέο ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο. Αθνξνχλ θπξίσο ηεο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεηνλνηηθψλ θαη πιεηνςεθηθψλ νκάδσλ. Σα 

δηθαηψκαηα απηά έρνπλ ζθνπφ λα πεξηνξίζνπλ ηελ εππάζεηα ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θαη 

ηεο ζπιινγηθήο πνιηηηζκηθήο ηεο ηαπηφηεηαο πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ εμσηεξηθψλ 

                                                 
1828

 Green L., Internal Minorities and their Rights, εηο Kymlicka W. (ed.), The Rights of Minority 

Cultures, Oxford University Press, New York 1995, ζζ. 257-272, ζει. 257, 
1829

 Βι. αλαιπηηθφηεξα γηα ηηο κεηνλφηεηεο κέζα ζηηο κεηνλφηεηεο Eisenberg A., Spinner-Halev J. 

(eds.), Minorities within Minorities, Equality, Rights and Diversity, Cambridge University Press, New 

York 2004. 
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νκάδσλ ή ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά θαλφλεο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ νκάδα θαηά ηηο ελδν-κεηνλνηηθέο ζρέζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε αηνκηθή βνχιεζε. Πην ζπρλά παίξλνπλ ηε κνξθή πεξηνξηζκψλ ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αιιειεγγχεο ηεο νκάδαο. 

Οη ελ ιφγσ θαλφλεο εγείξνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ επηκέξνπο θαηαπίεζεο θαζψο κπνξνχλ 

αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ βίαηα, θπξηαξρηθά θαη απνιπηαξρηθά 

αμηαθά ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, αξθεηέο κεηνλνηηθέο νκάδεο πξνζπαζνχλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο απφ ηα θηλήκαηα γπλαηθείαο αλεμαξηεζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απεηιεζεί ν παξαδνζηαθφο ξφινο ηνπο εληφο ηεο νκάδαο. Οη ελ 

ιφγσ πεξηνξηζκνί εγείξνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο αηνκηθήο θαηαπίεζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο 

βίαησλ θαη απνιπηαξρηθψλ θαζεζηψησλ
1830

. θνπφο ινηπφλ ησλ κεηνλνηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζηαζία κφλν ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, ελψ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο λα πεξηνξηζηνχλ απφ 

εζσηεξηθνχο ηεο κεηνλφηεηαο πεξηνξηζκνχο
1831

. Γειαδή, ζε κηα ζχγρξνλε 

θηιειεχζεξε έλλνκε ηάμε, νη «εζσηεξηθνί πεξηνξηζκνί» απαγνξεχνληαη δηφηη 

αληίθεηληαη ζηελ αξρή ηεο ειέπζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ππνζηαζηνπνηεζεί απηή ε δηάθξηζε, φιε ε 

ζεσξεηηθή ξεηνξηθή ζρεηηθά κε ηε ζπγθξνπζηαθή ζρέζε αλάκεζα ζε νκαδηθά θαη 

αηνκηθά δηθαηψκαηα ζρεηηθνπνηείηαη πνιιαπιψο
1832

. Ζ ελ ιφγσ άπνςε είλαη απφιπηα 

ζπκβαηή κε ηελ ζεψξεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ζην επίθεληξν ηεο νπνίαο 

βξίζθεηαη ε πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Καηαπηεζηηθέο, θαη 

πξνζβιεηηθέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο πξαθηηθέο δελ κπνξνχλ λα γίλνληαη 

αλεθηέο ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ. Ζ εκπέδσζε ησλ βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ζέηεη ηα φξηα ηεο αλνρήο θαη παξέρεη ηελ επξχηεξε θνηλσλία κε ηηο απαξαίηεηεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα απνθαζίζεη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα 

απαγνξεπηνχλ, αθφκα θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη ζε έλα βαζκφ ηελ επηβνιή ησλ αμηψλ 

ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο ζε κία κεηνλνηηθή.  

                                                 
1830

 Kymlicka W., Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University 

Press, Oxford 1995. Grote R., The Struggle for Minority Rights and Human Rights: Current Trends and 

Challenges, εηο König D., Stoll P.T., Röben V., Matz-Lück N., International Law Today: New 

Challenges and the Need for Reform?: New Challenges and the Need for Reform?, ζζ. 221-246, ζει. 

224-228. 
1831

 Kymlicka W., Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University 

Press, Oxford, 1995. 
1832

 Υξηζηφπνπινο Γ.Κ., Ζ εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, ςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, φ.π., ζει. 83. 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=55503
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Ζ ελ ιφγσ δηάθξηζε σζηφζν, έρεη θξηζεί πσο πξνζθέξεη πεξηνξηζκέλε 

πξαθηηθή θαζνδήγεζε. Αθελφο, βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εζεινληηθή ζπκκφξθσζε ησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ κε ηελ κε επηβνιή θαηαπηεζηηθψλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ. 

Αθεηέξνπ, νη δχν θαηεγνξίεο δελ είλαη εχθνιν λα δηαρσξηζηνχλ ελλνηνινγηθά. Ζ 

ειεπζεξία ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ απφ επηξξνέο ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ εξκελεία θαη ηελ επηβνιή παξαδφζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηα κέιε 

ηεο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο. Ζ απαγφξεπζε ινηπφλ επηβνιήο 

εζσηεξηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηα κέιε κίαο κεηνλφηεηαο, ζε ζέκαηα φπσο ν γάκνο θαη ην 

δηαδχγην, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο ζα 

θαζηζηνχζε αλαπφθεπθηε ηελ εηζρψξεζε ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο ζηελ 

κεηνλνηηθή
1833

. Γειαδή, ε ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε ελέρεη κία εζσηεξηθή αληίθαζε: ε 

δηαζθάιηζε φηη κία πνιηηηζκηθή νκάδα κε αλαγλσξηζκέλα νκαδηθά δηθαηψκαηα, φπσο 

απηφ ηνπ απηφ-πξνζδηνξηζκνχ, δελ παξαβηάδεη ζεκειηψδε αηνκηθά δηθαηψκαηα δελ 

είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ρσξίο έλα βαζκφ επέκβαζεο ζην θαζεζηψο απηνλνκίαο 

ηεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο, δειαδή ρσξίο ηελ παξαβίαζε ελφο νκαδηθνχ δηθαηψκαηνο. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ, ζεβφκελν ηελ απηνλνκία 

ηνπ ιανχ Pueblo επέηξεςε έλαλ «εζσηεξηθφ πεξηνξηζκφ» πνπ παξαβίαδε ηελ αξρή 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. ηελ ππφζεζε Santa Clara Pueblo v. Martinez
1834

 

απνθάζηζε φηη έλα νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην δελ είρε ηελ εμνπζία λα παξεκβαίλεη 

ζηελ απφθαζε ηνπ ιανχ Pueblo, ζχκθσλα κε ην δηάηαγκά ηνπ γηα ηελ ηδηφηεηα 

κέινπο, ην νπνίν εηζάγεη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, θαζψο ρνξεγεί ηελ 

ηδηφηεηα κέινπο γηα ηα παηδηά ελφο παηέξα ηεο θπιήο Santa Clara θαη κίαο κεηέξαο 

πνπ δελ αλήθεη ζηελ θπιή, αιιά δελ εθαξκφδεη ηελ ίδηα πνιηηηθή γηα ηα παηδηά κίαο 

κεηέξαο ηεο Santa Clara θαη ελφο παηέξα πνπ δελ αλήθεη ζηελ θπιή.  Ζ εζηθή 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ησλ θαλφλσλ 

ζπκκεηνρήο σο κεραληζκνχ θνηλσληθνχ απηφ-νξηζκνχ ηεο θπιήο, απαξαίηεηνπ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή επηβίσζή ηεο. Σν Γηθαζηήξην δηεπθξίληζε φηη ε αξρή 

ηεο ίζεο πξνζηαζίαο δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη λα εξκελεχεηαη κε ηέηνηνλ 

ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη ζην Γηθαζηήξην λα θαζνξίδεη πνηεο παξαδνζηαθέο αμίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πνιηηηζκηθή επηβίσζε κίαο θπιήο θαζψο ν ελ ιφγσ 

πξνζδηνξηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο ίδηαο ηεο θπιήο, φρη κφλν 

                                                 
1833

 Eisenberg A., Spinner-Halev J., Introduction, εηο Eisenberg A., Spinner-Halev J. (eds.), Minorities 

within Minorities, Equality, Rights and Diversity, Cambridge University Press, New York 2004, ζζ. 1-

15, ζει. 4-5. 
1834

 Santa Clara Pueblo v. Martinez, 436 U.S. 49 (1978). 
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επεηδή απηνί κπνξνχλ θαιχηεξα λα απνθαζίζνπλ πνηεο αμίεο είλαη ζεκαληηθέο αιιά 

επεηδή κε ην λα θαηαξγεί ην Γηθαζηήξην ηηο απνθάζεηο ηεο θπιήο, ηδηαίηεξα 

αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο, θαηαζηξέθεη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

ηεο θπιήο κε ην πξφζρεκα ηεο δηάζσζήο ηεο
1835

. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ε πηζαλέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ είλαη δπλαηφλ λα επηιπζνχλ κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ «δηθαηψκαηνο 

εμφδνπ» ηνπ αηφκνπ
1836

 απφ ηε κεηνλνηηθή νκάδα
1837

. Χζηφζν, εάλ ην δηθαίσκα ηεο 

εμφδνπ απφ κία θνπιηνχξα είλαη ν κνλαδηθφο πεξηνξηζκφο πνπ έλα θξάηνο ή κία 

θνηλσλία ηνπνζεηεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κίαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο, δειαδή εάλ 

επηδείθλπε απφιπηε αλνρή ζε έλα ζχζηεκα «ξηδνζπαζηηθήο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο», 

ηφηε ν θίλδπλνο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ κίαο θνηλσλίαο είλαη 

νξαηφο θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ηθαλφηεηα εμφδνπ ελφο αηφκνπ απφ ηελ 

πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα δελ είλαη πάληα εχθνιε ή αθφκα θαη αδχλαηε
1838

. Γηα απηφλ ην 

ιφγν, γίλεηαη δεθηφ πσο ην δηθαίσκα εμφδνπ απφ κία θνπιηνχξα απνηειεί ην έζραην 

θαηαθχγην πξνζηαζίαο ελφο αηφκνπ απφ βιαπηηθέο θαη πεξηνξηζηηθέο ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπ ειεπζεξίαο επηβνιέο. 

Ζ αλαγλψξηζε νκαδηθψλ δηθαησκάησλ είλαη ζπκθπήο κε ηε ζεσξία ηνπ 

λνκηθνχ πινπξαιηζκνχ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ζπλχπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

λνκηθψλ ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ίδηαο θνηλσλίαο ή θαη ηεο ίδηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. 

Χζηφζν, δηαθξίλεηαη κεηαμχ α) ηνπ πεξηγξαθηθνχ ή εμσηεξηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη β) 

ηνπ εζσηεξηθνχ ή θαλνληζηηθνχ πινπξαιηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν νη 

θαλνληζηηθέο ζπλέπεηεο θαζεκίαο απφ ηηο έλλνκεο ηάμεηο πνπ ζπλππάξρνπλ κπνξνχλ 

λα θξίλνληαη κφλν ζε ζρέζε κε ηα δηθά ηνπο εζσηεξηθά θξηηήξηα, σζηφζν «έλαο 

ηέηνηνο εμσηεξηθφο πινπξαιηζκφο είλαη αθελφο αζηαζήο, θαζψο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη 

ζε δπζεπίιπηεο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε έλλνκεο ηάμεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε 

αγεθχξσηεο θνηλσληθέο δηαηξέζεηο, θαη αθεηέξνπ αλεπαξθήο, θαζψο ηέηνηεο 

ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κφλν κε πνιηηηθνχο φξνπο. Αληηζέησο, ν 

                                                 
1835

 Scolnicov A., φ.π., ζει. 26. 
1836

 Βι. ελφηεηα 3.2.2.2.1. 
1837

 Kukathas C., Exit, freedom and gender, εηο Dagmar B., Annamari V., (eds.), On Exit: 

Interdisciplinary Perspectives on the Right of Exit in Liberal Multicultural Societies, De Gruyter, 

Berlin 2013, ζζ. 34-56. Kukathas C., The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom, 

Oxford University Press, Oxford, New York 2003. Kukathas C., Cultural Toleration, εηο Kymlicka W., 

Shapiro I. (eds.), Nomos 39: Ethnicity and Group Rights, 1997, New York University Press, London, 

New York  ζζ. 69-104. Βι. θαη ηελ αληίζεηε άπνςε Kymlicka W., The Rights of Minority Cultures: 

Reply to Kukathas, Political Theory, Vol.  20, No. 1, Feb. 1992, ζζ. 140-146. 
1838

 Phillips Α., Multiculturalism without Culture, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 

2007, ζει. 138. 
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θαλνληζηηθφο πινπξαιηζκφο πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη έλα κφλνλ ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

φπνπ εληάζζνληαη φια ηα δηαθνξεηηθά λνκηθά ζπζηήκαηα θαη απαηηεί ηελ χπαξμε 

νκνηφκνξθσλ ζεκειησδψλ αξρψλ πνπ ηα δηέπνπλ. Οη θνηλέο απηέο αξρέο δελ είλαη 

ηίπνηε άιιν παξά νη θνηλέο ζπληαγκαηηθέο αξρέο πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηνπο 

πνηθίινπο ζεζκνχο θάζε κίαο έλλνκεο ηάμεο, κέζσ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ»
1839

. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα σο έθθξαζε λνκηθνχ πινπξαιηζκνχ, κπνξνχλ 

λα αλαγλσξηζζνχλ κφλν εθφζνλ θαηαθέξνπλ λα ελζσκαηψζνπλ έλα θνηλφ αμηαθφ 

πχξηλα πνπ πεγάδεη απφ ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

Ζ ππφζεζε Thomas v. Norris ηνπ Καλαδά απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα ππεξνρήο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ έλαληη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

απηνρζφλσλ ιαψλ. Ο πξνζθεχγσλ, Ηλδηάλνο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ 

Καλαδά
1840

, θαηεγφξεζε κέιε ηεο θπιήο ηνπ γηα αξπαγή, επίζεζε, θαη θπιάθηζε. 

πγθεθξηκέλα, ν πξνζθεχγσλ αξπάρηεθε θαη θπιαθίζηεθε ζε εηδηθφ νίθν απφ κέιε 

ηεο θπιήο ηνπ γηα ηέζζεξηο εκέξεο, ζχκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε λνκηθή 

παξάδνζε ησλ Salish. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ αλαγθάζηεθε λα 

ππνζηεί, ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ, εηδηθή ηειεηή κχεζεο πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη «πλεπκαηηθφο ρνξεπηήο». Ζ ηειεηή απηή, ηνπ 

πλεπκαηηθνχ ρνξνχ πεξηειάκβαλε, λεζηεία, ζπκκεηνρή ζε ηειεηνπξγηθή βάθηηζε, θαη 

ρηππήκαηα, ή δαγθψκαηα ζην ζψκα ηνπ κπνχκελνπ πξνθεηκέλνπ λα «βγεη ην 

ηξαγνχδη απφ ηελ ςπρή ηνπ». Ζ ηειεηή κχεζεο δελ απαηηεί ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

κπεκέλνπ αιιά ε κφλε ζπλαίλεζε πνπ απαηηείηαη είλαη απφ αλψηεξν κέινο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ
1841

. Οη θαηεγνξνχκελνη ηζρπξίζηεθαλ φηη ε ηειεηή κχεζεο απνηειεί 

κέξνο ηνπ δηθαίνπ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ θαη πξνζηαηεχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

35 παξ. 1 ηεο πληαγκαηηθήο Πξάμεο ηνπ 1982. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ν 

«πλεπκαηηθφο ρνξφο» δελ απνηεινχζε κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ απηνρζφλσλ πξηλ 

ηελ έιεπζε ησλ Δπξσπαίσλ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε έρεη εμαιεηθζεί κέζσ ηεο 

                                                 
1839

 Papadopoulou L., Trapped in history: Greek Muslim Women under the Sacred Islamic Law, 

Annuaire International des Droits de l‘homme (AIDH), Vol. V, 2010, Religions et droits de l‘ home, 

Ant. N. Sakkoulas / Bruylant, Athens, Bruxelles,2010, ζζ. 397-418, ζει. 412-413, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=1877048 
1840

 Indian Act, RSC 1985, c I-5. 
1841

 Eisenberg A., The Politics of Individual and Group Difference in Canadian Jurisprudence, 

Canadian Journal of Political Science, Vol. 27, No. 1 (Mar., 1994), ζζ. 3-21, ζει. 3. 

http://ssrn.com/abstract=1877048
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εθαξκνγήο ηνπ Καλαδηθνχ πνηληθνχ θαη αζηηθνχ λφκνπ, εθφζνλ πεξηιακβάλεη 

εμαλαγθαζκφ πξνζψπνπ
1842

. 

ηνλ επξσπατθφ ρψξν, ήδε απφ ην 1978 κε ηελ ππφζεζε Tyrer v. the United 

Kingdom ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ επηρείξεζε 

αληίζηνηρε νξηνζέηεζε, φηαλ έθξηλε φηη ε δηθαζηηθή ζσκαηηθή ηηκσξία ελφο 

δεθαπεληάρξνλνπ παξαβίαζε ην δηθαίσκά ηνπ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηά ηεο 

εμεπηειηζηηθήο θαη ππνβαζκηζηηθήο κεηαρείξηζεο
1843

. Καηά ην Γηθαζηήξην, ε ίδηα ε 

θχζε ηεο δηθαζηηθήο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο πεξηιακβάλεη ηελ πξφθιεζε ζσκαηηθήο 

βίαο απφ έλα αλζξψπηλν νλ ζε έλα άιιν αλζξψπηλν, ελ πξνθεηκέλσ βία πνπ 

δηαηάζζεηαη απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο θαη δηελεξγείηαη απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. 

Έηζη, κνινλφηη ν πξνζθεχγσλ δελ ππέζηε θακία ζνβαξή ή καθξάο δηαξθείαο βιάβε, 

ε ηηκσξία ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη σο έλα αληηθείκελν, 

απνηεινχζε επίζεζε ζε έλαλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο  Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, δειαδή ηελ πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο θαη 

ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Σν Isle of Man έρεη ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά 

θαη πνιηηηζκηθά πεξηιεθζεί ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα ησλ εζλψλ θαη πξέπεη λα 

ζεσξεζεί φηη κνηξάδεηαη ηελ θνηλή θιεξνλνκηά πνιηηηθψλ παξαδφζεσλ, ηδαληθψλ, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ
1844

. Σν Γηθαζηήξην επηζήκαλε, φηη ε απαγφξεπζε 

ηνπ άξζξνπ 3 είλαη απφιπηε θαη ηα θξάηε δελ κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ αθφκε θαη 

ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ή άιινπ δεκφζηνπ θηλδχλνπ πνπ απεηιεί ηε δσή ηνπ έζλνπο. 

Οκνίσο θακία ηνπηθή απαίηεζε δελ λνκηκνπνηεί ηε ρξήζε ηηκσξίαο αληίζεηε κε ην 

άξζξν 3. Σν Γηθαζηήξην ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δελ έιαβε ππφςε ηελ 

πνιηηηζκηθή θαηαβνιή θαη ηελ απνδνρή ηεο ελ ιφγσ ηηκσξίαο απφ ηελ δηνηθεηηθά 

απηφλνκε ηνπηθή θνηλσλία
1845

. 

χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ζηελ ππφζεζε Young, James & Webster v. United Kingdom,  «φζν θαη αλ 

κεξηθέο θνξέο πξέπεη λα ππνηάζζνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο 

νκάδαο, ε δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα νδεγεί ζηελ αδηάιεηπηε ππεξνρή ηεο γλψκεο ηεο 

πιεηνςεθίαο, αιιά επηηάζζεη κία ηζνξξνπία πνπ εμαζθαιίδεη ζηηο κεηνλφηεηεο κηα ίζε 

                                                 
1842

 Thomas v. Norris, [1992] 2 C.N.L.R. 139 (B.C.S.C.). Βι. ζρεηηθά Moon R.J., Law and Religious 

Pluralism in Canada, UBC Press, Vancouver 2009, ζει. 182-183. 
1843

 Tyrer v. the United Kingdom, Application No. 5856/72, 25 April 1978. 
1844

 πσο ζεκείσζε ην Γηθαζηήξην ην ζχζηεκα πνπ ζεζπίζηεθε κε ην άξζξν 63 ηεο χκβαζεο 

ζρεδηάζηεθε θπξίσο ιφγσ ηεο χπαξμεο νξηζκέλσλ απνηθηαθψλ εδαθψλ ησλ νπνίσλ ε πνιηηηζκηθή 

θαηάζηαζε δελ επέηξεπε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.  
1845

 Brems E., φ.π., ζει. 693. 
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κεηαρείξηζε θαη απνθεχγεη θάζε θαηάρξεζε ηεο θπξίαξρεο ζέζεο»
1846

. χκθσλα κε ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο, ην επηρείξεκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πξνζηαηεχεη ηελ 

αηνκηθή κεηνςεθηθή επηινγή ζε δχν επίπεδα: α) ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηελ πιεηνςεθία θαη ηε κεηνλφηεηα εληφο ηνπ θξάηνπο, β) ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κνηξάδνληαη έλα θνηλφ αλήθεηλ, επνκέλσο ζην 

επίπεδν ησλ ξεπζηψλ ζπζρεηηζκψλ εληφο ηεο νκάδαο
1847

.  

ηελ έθζεζή ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Διιάδα ην 2008, ν 

Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο εμέθξαζε ζνβαξέο αλεζπρίεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο αξία ζε Έιιελεο Μνπζνπικάλνπο πνιίηεο ηεο 

Θξάθεο
1848

, φζνλ αθνξά ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ θαη θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ απφ ηνλ 

Μνπθηή πνπ έρεη δηνξηζηεί απφ ην Διιεληθφ θξάηνο. Ο Δπίηξνπνο επηπιένλ 

ελεκεξψζεθε γηα ηηο ζνβαξέο αλεζπρίεο πνπ έρεη εθθξάζεη ε Δζληθή Δπηηξνπή 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο γάκνπο Μνπζνπικάλσλ δηα 

πιεξεμνπζίνπ, ρσξίο ζαθή θαη ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ γπλαηθψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

πεξηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλειίθσλ, νη νπνίνη επηηξέπνληαη δπλάκεη ηνπ 

Νφκνπ ηεο αξία θαη θαηά ην παξειζφλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2003, έρνπλ ηειεζηεί 

απφ έλαλ Μνπθηή θαη αθνινχζσο θαηαρσξήζεθαλ ζηα θξαηηθά αξρεία
1849

. Δπηπιένλ, 

ην 2007 ε Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ Γηαθξίζεσλ 

θαηά ησλ Γπλαηθψλ εμέθξαζε ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηελ κε εθαξκνγή ζηελ Διιάδα 

ηνπ γεληθνχ δηθαίνπ επί ζεκάησλ γάκνπ θαη θιεξνλνκηάο ζηελ Μνπζνπικαληθή 

κεηνλφηεηα, πνπ νδεγεί ζε αζέκηηεο δηαθξίζεηο ζε βάξνο Μνπζνπικάλσλ 

γπλαηθψλ
1850

. 

                                                 
1846

 Young, James & Webster v. United Kingdom, Application Νo. 7601/76, 13 August 1981. 
1847

 Υξηζηφπνπινο Γ.Κ., Ζ εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, ςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, φ.π., ζει. 85. 
1848

 Βι. ζρεηηθά Tsitselikis K., Old and New Islam in Greece From Historical Minorities to Immigrant 

Newcomers, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2012. 
1849

 Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, Απφθαζε γηα ηνπο γάκνπο δηα πιεξεμνπζίνπ απφ 

ηνλ Μνπθηή ζηελ Διιάδα, 7/5/2003. Ο Δπίηξνπνο γλσξίδεη φηη ε απφθαζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ ηεο αξία ζην νηθνγελεηαθφ θαη θιεξνλνκηθφ δίθαην κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηα 

κέιε ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Θξάθε, ηα νπνία έρνπλ, θαη΄ αξρήλ, ην δηθαίσκα λα 

επηιέμνπλ κεηαμχ Διιεληθνχ αζηηθνχ δηθαίνπ θαη Νφκνπ ηεο αξία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πάλησο, φηη 

ππάξρνπλ εμαηξέζεηο ζην θιεξνλνκηθφ δίθαην, φπνπ εθαξκφδεηαη απζηεξά ν Νφκνο ηεο αξία. Report 

by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his 

visit to Greece on 8-10 December 2008, CommDH(2009)9, Strasbourg, 19 February 2009. 
1850

 Ζ Δπηηξνπή παξαηήξεζε ην ζπλερηδφκελν θαηλφκελν ησλ πξφσξσλ γάκσλ θαη ηεο πνιπγακίαο 

ζηελ Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, κνινλφηη απηφ είλαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ Διιεληθή ζπληαγκαηηθή 

ηάμε θαη ηελ αλσηέξσ χκβαζε. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 

Concluding Comments on Greece, 02/02/2007, paragraph 33.  

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=55503
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πσο ζπκπεξαίλεηαη, ν ηεξφο λφκνο ηεο αξία φπσο εθαξκφδεηαη ζηνπο 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνπο θαη ξπζκίδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηηο 

νηθνγελεηαθέο ηνπο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεξα, δεηήκαηα θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, γάκνπ, 

δηαδπγίνπ θαζψο θαη, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ζέκαηα επηκέιεηαο θαη αλάζεζεο 

γνληθήο κέξηκλαο είλαη αζχκβαηνο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε ηηο ζπληαγκαηηθέο αμίεο 

ησλ δπηηθψλ θξαηψλ θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ 

αθφκα θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δίθαηε δίθε
1851

. «Πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε αληίζεζε 

απηή, ηφζν απφ λνκηθή φζν θαη απφ πνιηηηθή άπνςε ηα νηθνγελεηαθά δεηήκαηα ησλ 

Διιήλσλ Μνπζνπικάλσλ πνιηηψλ ζα έπξεπε λα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ ειιεληθφ Αζηηθφ 

Κψδηθα θαη λα ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, φπσο 

θαη εθείλα φισλ ησλ ππφινηπσλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Σαπηνρξφλσο αλαγθαία είλαη θαη ε 

ππαγσγή ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ, αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο, 

ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ αληί ηεο δηκεξνχο 

δέζκεπζεο Διιάδαο θαη Σνπξθίαο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο, ηελ νπνία πξνβιέπεη ε πλζήθε ηεο Λνδάλλεο»
1852

. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε αλαγλψξηζε ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα 

εμππεξεηεί ηα πνιηηηζκηθά αγαζά ησλ νπνίσλ ε απφιαπζε λνείηαη κφλν ζε νκαδηθή 

βάζε. Σα νκαδηθά δηθαηψκαηα σο εζσηεξηθνί πεξηνξηζκνί δελ κπνξνχλ λα 

θαηηζρχζνπλ ηεο αηνκηθήο βνχιεζεο ή λα επηβάινπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεχζεξε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμηνπξέπεηαο. 

Γειαδή, ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα 

είλαη ζπκβαηήο εκβέιεηαο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ
1853

.  

 

                                                 
1851

 Βι. αλαιπηηθφηεξα Papadopoulou L., φ.π., ζει. 399-403. 
1852

 Παπαδνπνχινπ Λ., Φπιαθηζκέλεο ζηελ Ηζηνξία: Διιελίδεο Μνπζνπικάλεο ππφ ηνλ ηεξφ λφκν ηνπ 

Ηζιάκ, εηο Κέληξν Δπξσπατθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ-Ίδξπκα Θεκηζηνθιή θαη Γεκήηξε Σζάηζνπ, 

Σν Γεκφζην Γίθαην ζε εμέιημε – χκκεηθηα πξνο ηηκήλ ηνπ Καζεγεηνχ Πέηξνπ Ι. Παξαξά, Αλη. 

άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2012, ζει. 699-724, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://law-

constitution.web.auth.gr/lina/files/28.-

2010_Papadopoulou.Lina_saria.stin_.ellada_tim.tomos_.Parara.pdf 
1853

 Σελ ελ ιφγσ αξρή πηνζεηεί θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ θχξσζε ηεο χκβαζεο ηεο UNESCO 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο
1853

, ζην δεχηεξν 

άξζξν ηεο νπνίαο δειψλεηαη φηη «ε πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία δελ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί θαη λα 

πξναρζεί παξά κφλνλ εάλ ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζεκειηψδεηο 

ειεπζεξίεο φπσο ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη ε 

δπλαηφηεηα γηα ηα άηνκα λα επηιέμνπλ ηελ πνιηηηζηηθή έθθξαζε . Καλείο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παγθφζκηα δήισζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ή ηα 

νπνία εγγπάηαη ην δηεζλέο δίθαην, ή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εκβέιεηάο ηνπο». 
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πκπεξάζκαηα δεύηεξνπ κέξνπο: Η πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα σο δηθαίσκα sui 

generis 

 

 Δλψ ην δήηεκα ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ απνηειεί δήηεκα έληνλεο 

αθαδεκατθήο θαη πνιηηηθήο ζπδήηεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξνζνρή πνπ 

απνδίδεηαη ζηα αλζξψπηλα θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα είλαη κάιινλ ειιεηκκαηηθή. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζία ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηθαησκάησλ είλαη ε αλεζπρία γηα ηελ επίθιεζε ηνπ «πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ» κε 

ηε ζπλεπαγφκελε ππνηίκεζε ηνπ θαζνιηθνχ ραξαθηήξα ησλ δηθαησκάησλ. Δπηπιένλ, 

ε δπζθνιία επεμεξγαζίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ έγθεηηαη ζηε δπζθνιία ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο ξεπζηήο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ αληίιεςε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηθαησκάησλ σο «πνιπηέιεηα» θαη νη πνιηηηθέο επαηζζεζίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζε νκάδεο ζπκβάιινπλ ζηελ αγλφεζε/ζθφπηκε 

παξακέιεζε/παξακέξηζε απηνχ ηνπ ζψκαηνο δηθαησκάησλ
1854

.  

 Ζ δηαηχπσζε ησλ δηεζλψλ θεηκέλσλ γηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα αλαθνξηθά 

κε ηα πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ειιεηπηηθή, κε-

ζπζηεκαηηθή ή κε-μεθάζαξε, σζηφζν, ε πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ δηεζλνχο θαη 

επξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ηεο δηεζλνχο θαη εζληθήο λνκνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

λνκνινγηαθή θαη λνκνζεηηθή πξαθηηθή ησλ θξαηψλ ζε φινλ ηνλ θφζκν (θπξίσο ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή), απνθαιχπηεη ζηνηρεία ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο πνπ δελ αλαδεηθλχνληαη κε ηελ πξψηε αλάγλσζε
1855

.  

Μέζσ ηνπ corpus ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, επηβεβαηψλεηαη ε ζεκαζία 

ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη 

πξνζηαηεχεηαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απφ αξλεηηθέο παξελέξγεηεο. Χζηφζν, ε 

έξεπλα επηβεβαηψλεη πσο δελ κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ησλ ζεκειησδψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ρσξίο φξηα, ή λα εξκελεχνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δηθαηνινγνχλ θαη λα λνκηκνπνηνχλ ηελ άξλεζε ή ηελ θαηάθσξε παξαβίαζε άιισλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ή ειεπζεξηψλ. Παξά ην γεγνλφο πσο έλαο βαζκφο 

«πνιηηηζκηθήο εξκελείαο» ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ είλαη εχινγνο θαη 

αλακελφκελνο, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα δηθαηνινγεζνχλ παξαβηάζεηο ζην φλνκα 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ζρεηηθηζκνχ ησλ ζπληαγκαηηθψλ αμηψλ δελ έρεη θακία 

                                                 
1854

 Stamatopoulou E., Cultural Rights in International Law, Article 27 of the Universal Declaration of 

Human Rights and Beyond, φ.π., ζει. 245.  
1855

 Βι. ελφηεηα 3.1. 
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εγθπξφηεηα ζην δηεζλέο δίθαην. Σν πιαίζην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηεο κε δηάθξηζεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

άιισλ, ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία απφ θαηαρξεζηηθέο 

πξαθηηθέο. 

Δληφο ηνπ εξχηεξνπ δηεζλνχο πιαηζίνπ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα 

πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε 

ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο. Ζ έξεπλα εληνπίδεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πνιηηηζκηθά θαη αλέδεημε ηελ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε ηνπο κε 

ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Έηζη 

γηα παξάδεηγκα, ε ζρέζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κε ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ 

λα σθειείηαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ θέξλεη ζην πξνζθήλην δηιιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ειεπζεξία ηεο ηέρλεο, ηελ ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο, ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία θα. Ζ 

πξνβνιή ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ζηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ ελ ιφγσ 

δηθαησκάησλ επαλαπξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηα φξηα ηνπο. πκπεξαίλεηαη φηη 

ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία αθελφο, πξνζηαηεχεηαη θαη πξνσζείηαη κέζσ απηψλ ησλ 

δηθαησκάησλ, αθεηέξνπ, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο θαη αηηήκαηα 

πεξηνξηζκνχ ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ αλάγθε ad hoc ζηάζκηζεο ησλ αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ
1856

.  

Ζ επξεία έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηα 

πνιηηηζηηθά πξντφληα, αιιά θαη πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, 

φπσο ην δηθαίσκα ζηε ζπλάζξνηζε, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία θαη ηελ εθπαίδεπζε, 

ζπλεπάγεηαη φηη ε θαηεγνξία ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη πνιιά 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ «επξείαο έλλνηαο 

πνιηηηζκηθά» (lato sensu). Έηζη, δηθαηψκαηα ηα νπνία είλαη ζηέξεα ζεκειησκέλα ζην 

δηεζλέο δίθαην θαη ζηε δηεζλή λνκνινγηαθή πξαθηηθή, απνθηνχλ κία πνιηηηζκηθή 

δηάζηαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ε ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα δηθαηψκαηα απηά αληαλαθινχλ ηνλ πνιπδηάζηαην 

ραξαθηήξα ηνπο ελζαξθψλνληαο ην αδηαίξεην, ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηελ 

αιιεινζπζρέηηζε φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
1857

. 

Ζ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

αλάγεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ σο κέξνο ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο. Χζηφζν, ε 

                                                 
1856

 Βι. ελφηεηα 3.1. 
1857

 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, φ.π., ζει. 32. 
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πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, επηβεβαηψλνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ζηάζκηζεο θαη αμηνιφγεζεο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο κεηνλφηεηεο θαη 

ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο. ην πιαίζην απηφ ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο πξνζηαηεχεηαη κε δχν ηξφπνπο. 1. Με ηελ ελζσκάησζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο ζην γεληθφηεξν πιαίζην δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ, πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεη θπξίσο ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ
1858

, 2. Με ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ δηθαησκάησλ δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ Γηεζλείο πλζήθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην άξζξν 27 ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα
1859

.  

Ζ έξεπλα αλαδεηθλχεη ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ εθθάλζεσλ 

ηεο ηαπηφηεηαο πνπ εθαξκφδνπλ νη δηεζλείο κεραληζκνί πξνζηαζίαο ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ, φπσο ην δηθαίσκα ζηε γιψζζα, ην δηθαίσκα ζηελ κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ην δηθαίσκα ζηελ άζθεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ. πσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ, θάζε δηαθνξεηηθή έθθαλζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε έλα ζεκειηψδεο δηθαίσκα, απνθηά μερσξηζηφ πεξηερφκελν ελψ νη 

δηθαηνδνηηθνί κεραληζκνί επηδεηθλχνπλ κία ζρεηηθή δηαθχκαλζε «επαηζζεζίαο» ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαίλεηαη αξθεηά πην απζηεξφ φζνλ αθνξά 

ηηο παξαβηάζεηο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα αηηήκαηα 

αλαγλψξηζεο γισζζηθψλ δηθαησκάησλ. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

ίδηνπ δηθαηψκαηνο, ην Γηθαζηήξην πξνηηκά λα αλαγλσξίδεη αηηήκαηα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ «αλψδπλα» θαη «ρσξίο θφζηνο» γηα ηελ δεκφζηα ηάμε 

θαη ηελ θνηλσληθή εηξήλε, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εηδηθέο δηαηηεηηθέο απαηηήζεηο ελψ 

έρεη ζπρλά αλαγλσξίζεη θξαηηθέο παξεκβάζεηο κε ηε κνξθή απαγνξεχζεσλ ή 

πεξηνξηζκψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έλδπζε ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ή ηνλ 

ηξφπν θαη ηφπν θαηνηθίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην Γηθαζηήξην έρεη, ξεηά ή 

ζησπεξά, απαηηήζεη ζπκθσλία κε ηηο ζξεζθεπηηθέο εληνιέο ή δφγκαηα, γηα λα 

ζεσξήζεη θάπνηεο πξαθηηθέο σο «εθδειψζεηο» ηεο ζξεζθείαο ή ηεο θνπιηνχξαο, 

                                                 
1858

 Υξηζηφπνπινο Γ.Κ., Η εηεξφηεηα σο ζρέζε εμνπζίαο, Όςεηο ηεο ειιεληθήο, βαιθαληθήο θαη 

επξσπατθήο εκπεηξίαο, φ.π., ζει. 189-191. 
1859

 Βι. ελφηεηα 3.2. 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=55503
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αγλνψληαο ηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα κίαο 

εθδήισζεο
1860

.  

ηνλ ππξήλα ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο εδξάδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα επηιέγεη ή λα αξλεζεί 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κία θνπιηνχξα. Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα αλαγλσξίδεηαη ζηε 

χκβαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ, ζην άξζξν 3 ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη φηη «θάζε πξφζσπν πνπ αλήθεη ζε 

κηα εζληθή κεηνλφηεηα έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέγεη ειεχζεξα ην λα αληηκεησπίδεηαη ή 

φρη σο ηέηνην θαη θαλέλα κεηνλέθηεκα δελ πξέπεη λα απνξξέεη απφ ηελ επηινγή απηή ή 

ηελ άζθεζε ησλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ». Ζ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο ή 

εμφδνπ μεθηλά κε ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ σο κέινπο κίαο νκάδαο, ην νπνίν σζηφζν 

δηαηεξεί ηελ απηνλνκία λα θαζνξίδεη ηελ δσή ηνπ. Σν δηθαίσκα ηεο εμφδνπ κπνξεί λα 

δψζεη ηελ επθαηξία ζην άηνκν λα εγθαηαιείςεη θαηαπηεζηηθέο ζπλζήθεο θαη λα 

εληαρζεί ζε έλαλ ηξφπν δσήο κε πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή ειεπζεξία. Ζ ζέζπηζε 

θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ ζεζκψλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ
1861

.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ εμεηάζηεθε ην εξψηεκα γηα ην εάλ ε πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζε έλα μερσξηζηφ δηθαίσκα, ην 

νπνίν ζα αληηπξνζσπεχεη ηελ νπζία ησλ αηηεκάησλ ησλ πξνζψπσλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ δηαθξηηνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ 

παξαδνζηαθή, πνιηηηζηηθή, γισζζηθή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ απάληεζε ζε 

απηφ ην εξψηεκα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ έλλνκε ηάμε εληφο ηεο νπνίαο 

ζα αλαπηπρζεί απηφ ην δηθαίσκα, αιιά θαη απφ ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ.  

πσο ππνζηεξίδεηαη ζηε δηαηξηβή, ην ππάξρνλ ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, κε ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ζρεηηθή αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο σο 

ζεκειηψδνπο αμίαο θαη ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, 

παξέρνπλ επαξθή πξνζηαζία γηα ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Παξάιιεια, 

θαζνξίδνπλ θαη ηα φξηα ηεο αλνρήο ακθηιεγφκελσλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ. Έηζη, ε 

θαζηέξσζε ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα δελ είλαη αλαγθαία. 

Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο είλαη αξθεηά επξεία ψζηε λα 

                                                 
1860

 Βι. ελφηεηα 3.2.2.2.2. 
1861

 Ben-Porath S., φ.π., ζει. 1023. Βι. ελφηεηα 3.2.2.2.1. 
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κεηαθξαζηεί ζε δηθαίσκα. πλεπψο, ηφζν ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο, φζν θαη νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο ζα είλαη εμίζνπ επξείεο θαη αζαθείο, κε απνηέιεζκα ηνλ 

θίλδπλν θαηάρξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ δηθαηνιφγεζε πξαθηηθψλ πνπ 

παξαβηάδνπλ άιια ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. πσο εμάιινπ δηαπηζηψζεθε, νη δηεζλείο 

θαη επξσπατθνί δηθαηνδνηηθνί κεραληζκνί εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

πξνζηαζίαο αλαθνξηθά κε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, γεγνλφο 

πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εξκελεία ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Αλη‘ 

απηνχ πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο σο 

γεληθήο αξρήο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζε αλαινγία κε 

ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, πνπ ζα θαηεπζχλεη ηελ εξκελεία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
1862

.  

Χο αξρή, ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο εγγξάθεηαη ζε αξθεηά 

θείκελα ήπηνπ δηθαίνπ αιιά θαη ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 22 ηνπ Υάξηε πξνβιέπεη φηη «Η 

Έλσζε ζέβεηαη ηελ πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία», ρσξίο λα 

παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπθξηληζηηθέο εμεγήζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα πνιηηηζκηθά 

δηθαηψκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ε έξεπλα απνδεηθλχεη 

φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαιακβάλεη θπξίσο ηνλ ξφιν ηεο «πξνψζεζεο» θαη φρη ηνλ 

ξφιν ηεο «πξνζηαζίαο» ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, αθνχ νη ππνρξεψζεηο ηεο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ είλαη μεθάζαξεο. 

Παξάιιεια, φπνηα κέηξα θαη αλ ιακβάλεη, είλαη απνζπαζκαηηθά ρσξίο ηδηαίηεξε 

ζπλνρή θαη δελ αθνινπζνχλ κία ινγηθή πνπ βαζίδεηαη ζην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ.  

 Με δεδνκέλν ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο «ππέξκαρν 

ηεο εηεξφηεηαο» θαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε Έλσζε επηζπκεί λα εκβαζχλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο πνιηηηθήο ηεο νινθιήξσζεο, επηρεηξψληαο ηελ θαζηέξσζε κίαο 

«ζπκπνιηηείαο»
1863

, ν ξφινο ηεο ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζα 

πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε δεκηνπξγία ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, σο «δηθαηψκαηνο-νκπξέια», πνπ ζα επηζηέγαδε ηηο 

αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ηεο, ζα εμαζθάιηδε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ζπλνρή ελψ ζα έδηλε ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δπλαηφηεηα 

                                                 
1862

 Donders Y., Towards a Right to Cultural Identity?, φ.π., ζει. .337-341. 
1863

 Σζάηζνο Θ.Γ., Δπξσπατθή ζπκπνιηηεία, Γηα κηα έλσζε ιαψλ κε ηζρπξέο παηξίδεο, Δθδφζεηο 

Καζηαληψηε, Αζήλα 2001. 
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επξχηεξσλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ. Ζ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ θαζεζηψηνο ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ κε ηηο ηδξπηηθέο πλζήθεο, ζπλεγνξεί ζε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία είλαη εάλ ε Δπξσπατθή 

Έλσζε δχλαηαη λα «δεκηνπξγεί» λέα δηθαηψκαηα, ηα νπνία δελ εγγξάθνληαη σο 

ηέηνηα ζηα δηεζλή θαη πεξηθεξεηαθά θείκελα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ηέζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Υάξηε. «Η 

επίθιεζε ηεο εληνιήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνισλίαο, ε νπνία απνηεινχζε βέβαηα ηε 

ζεζκηθή εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζχληαμε ηνπ Υάξηε, κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ζηεξίμεη θαη ηηο δπν απφςεηο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπζηαιηηθήο εξκελείαο ππελζχκηδαλ 

φηη ην πκβνχιην παξέπεκπε ζηελ ΔΓΑ θαη ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο, ελψ 

φζνη επηζπκνχζαλ ηελ εηζαγσγή λέσλ δηθαησκάησλ επηθαινχληαλ ηελ επξεία 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ππελζπκίδνληαο φηη γηα κηα απιή 

θσδηθνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δηθαησκάησλ ζα αξθνχζε κηα νκάδα εξγαζίαο 

ηερλνθξαηψλ λνκηθψλ. Η παξαπνκπή απφ ηελ εληνιή ηεο Κνισλίαο ζηηο θνηλέο 

ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο αξθνχζε γηα λα αλνίμεη ηελ πφξηα ζε ελζσκάησζε ζην 

Υάξηε δηθαησκάησλ απφ εζληθά πληάγκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΑ θαη 

δελ έρνπλ αθφκε αλαγλσξηζηεί σο ηέηνηα απφ ην ΓΔΚ ζηε λνκνινγία ηνπ. Η πλέιεπζε 

δειαδή ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ΓΔΚ γηα λα εηζάγεη δηθαηψκαηα γλσζηά ζε κεξηθέο κφλν ζπληαγκαηηθέο ηάμεηο 

επηθαινχκελε αθξηβψο φηη ζπλάδνπλ κε ηε θχζε ηεο ΔΔ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ επέηξεπε 

θαη ελίζρπε ε δηπιή δεκνθξαηηθή λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηεο πλέιεπζεο θαη ν 

αληηπξνζσπεπηηθφο θαη πνιηηηθφο ηεο ραξαθηήξαο. Δίλαη εμάιινπ δχζθνιν λα 

αληηιεθζεί θαλείο ηε ρξεζηκφηεηα ελφο επξσπατθνχ Υάξηε αλ απηφο δελ θάλεη ηίπνηε 

άιιν απφ ην λα επαλαιακβάλεη ηελ ΔΓΑ»
1864

. 

 πκπεξαίλεηαη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξίζεη έλα λέν 

δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ή λα δψζεη πεξηερφκελν δηθαηψκαηνο ζην 

άξζξν 22 ηνπ Υάξηε, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη sui generis κέζα 

απφ κία δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηηο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο, πνπ ην μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα 

                                                 
1864

 Παπαδνπνχινπ Λ., Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο θαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ 

ελσζηαθή έλλνκε, Σν χληαγκα 6/2001, ζζ. 1299-1300, ζει. 1267-1326, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 

:http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/06.-XAPTA.pdf. 
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ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ελδηάκεζν 

κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, κε απνηέιεζκα 

ηφζν ηα άηνκα φζν θαη νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο λα κπνξνχλ λα 

αληιήζνπλ νθέιε απφ απηφ. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ αηνκηθή δηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ νκαδηθή δελ κπνξεί λα είλαη απηφκαηε θαζψο ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κία άκνξθε έλλνηα, κε εμαίξεζε θάπνηα αλαγλσξηζκέλα 

νκαδηθά δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ
1865

. πλεπψο, ε θαζηέξσζε ελφο 

δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζηελ μερσξηζηή έλλνκε ηάμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αθελφο, ζα ζπλέβαιε ζηελ ελλνηνιφγεζε θαη ηελ απνζαθήληζε 

ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, αθεηέξνπ, ζηνλ ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπο κέζσ 

ηεο δηεζλνχο εθαξκνγήο ηνπο. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

κεηνλφηεηαο ε νπνία δηθαηνχηαη νκαδηθά δηθαηψκαηα είλαη, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ πεξίπησζε ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ, ε ζεκειηψδεο ζεκαζία πνπ έρεη ν πνιηηηζκφο 

γηα νιφθιεξε ηε δσή ηεο νκάδαο θαη ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Γειαδή ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη έθδειε ζε φιν ην 

θάζκα ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο δσήο θαη φρη κφλν ζε νξηζκέλεο εθθάλζεηο ηεο, 

φπσο ε ζξεζθεία ή ε γιψζζα. 

 Πξνθεηκέλνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε λα πξσηνπνξήζεη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηαπηφηεηαο ζε νιφθιεξε ηελ επξσπατθή δεκφζηα ηάμε 

δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίζεη ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο ζηηο κηληκαιηζηηθέο εγγπήζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Αληίζεηα, ε δεκηνπξγία 

ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζα πξέπεη λα ιάβεη καμηκαιηζηηθή 

πξννπηηθή, σο δηθαίσκα πνπ επηζηεγάδεη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηηο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο. Δμάιινπ, ην άξζξν 52 ηνπ Υάξηε πξνβιέπεη ζηελ ηξίηε  παξάγξαθν φηη 

«ην κέηξν πνπ ν παξψλ Υάξηεο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

δηθαηψκαηα πνπ δηαζθαιίδνληαη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη  Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, ε εκβέιεηα ηνπο είλαη ίδηα κε εθείλεο πνπ 

ηνπο  επηθπιάζζεη ε ελ ιφγσ χκβαζε. Η δηάηαμε απηή δελ εκπνδίδεη ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο λα παξέρεη επξχηεξε πξνζηαζία». Ζ ηειεπηαία πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο απνδεηθλχεη φηη ε Έλσζε αληηιακβάλεηαη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ σο ην ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο ελψ παξάιιεια 

δχλαηαη λα πξνζθέξεη επξχηεξεο εγγπήζεηο. Σαπηφρξνλα, ν ίδηνο ν Υάξηεο νξηνζεηεί 

                                                 
1865

 Βι. ελφηεηα 4.2. 
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ην πεδίν εθαξκνγήο, ηηο εμνπζίεο θαη ηελ εκβέιεηά ηνπ ζηα άξζξα 51-53
1866

. ην 

πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα παξαηεξεζεί πσο ην «επξχ πεξηζψξην εθηίκεζεο» πνπ 

απνιακβάλνπλ ηα θξάηε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ, αθελφο 

εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ ηδαηηεξνηήησλ ηνπο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο θάζε 

πεξίπησζεο, αθεηέξνπ φκσο εκπνδίδεη ηνλ εληνπηζκφ θνηλψλ αμηνινγηθψλ 

επηζεκάλζεσλ πνπ ζα εκβάζπλαλ ηελ εκπέδσζε ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα.   

 Οη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ θαθή ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα, εηδηθά ησλ νκαδηθψλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηε δηθαηνιφγεζε 

πεξηνξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο θαη αμηνπξέπεηαο
1867

, εμηζνξξνπνχληαη 

κέζσ ησλ ζεκηηψλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί απφ ην δηεζλέο δίθαην 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Χζηφζν, ε επίθιεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, δεκφζηαο 

αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο πγείαο, δηθαησκάησλ ησλ ηξίησλ θαη άιισλ ζεκηηψλ 

πεξηνξηζκψλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ελδείθλπηαη θαζψο ζηέιλνπλ ην κήλπκα ηεο 

έιιεηςεο αλνρήο. Δπηπιένλ, φπσο απνθαιχπηεη ε έξεπλα, νη πεξηζζφηεξεο 

παξαβηάζεηο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζην φλνκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

ιακβάλνπλ ρψξα κέζσ εζθαικέλεο εξκελείαο ή ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ησλ ήδε 

θαηνρπξσκέλσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φπσο ην δηθαίσκα ζηε ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία, ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θηι. Ζ επηβνιή 

ζεκηηψλ πεξηνξηζκψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηζηάζεηο, ζπλεπάγεηαη πσο ε άζθεζε πξαθηηθψλ βιαπηηθψλ ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο ή ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ, είλαη δπλαηφλ ππφ 

δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη ζπλζήθεο λα κελ ππεξβαίλνπλ ην «φξην» ηνπ 

πεξηνξηζκνχ, άξα εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηθαηψκαηνο.  

Αλη‘ απηνχ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαηάρξεζεο 

δηθαηψκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη γηα παξάδεηγκα ζην άξζξν 17 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο, φπσο 

αλαιχζεθε αλσηέξσ
1868

, αθνξά θαθφβνπιή ή «ζηξεβιή» εξκελεία ελφο δηθαηψκαηνο 

                                                 
1866

 Ζ αλαγθαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε απνηειεί έλα δήηεκα εθηεηακέλσλ 

αθαδεκατθψλ αλαιχζεσλ θαη δελ αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Βι. ζρεηηθά Zetterquist O., The 

Charter of Fundamental Rights and the European Res Publica, εηο Di Federico G. (ed.), The EU 

Charter of Fundamental Rights: From Declaration to Binding Instrument, Springer, London New York 

2011,  ζζ. 3-14. 
1867

 Βι. ελφηεηα 4.2.2.4. 
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 Βι. ελφηεηα 3.2.1.2. 
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κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο θαη ησλ ειεπζεξηψλ 

ηξίησλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ αλαγλσξίδεηαη φηη κία βιαπηηθή πνιηηηζκηθή πξαθηηθή 

μεθάζαξα θαη απφιπηα δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο θαζψο 

δελ εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην ελ ιφγσ δηθαίσκα θαζηεξψζεθε. Δπηπιένλ 

νη δηαηάμεηο πεξί θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο παξέρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηηο 

αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ Γηθαζηεξίσλ φπσο ε λνκνινγηαθή πξαθηηθή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ δείρλεη πσο δελ είλαη 

αλαγθαίνο ν έιεγρνο ηεο αλαινγηθφηεηαο
1869

. 

πκπεξαζκαηηθά, νη ήδε ππάξρνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ 

ζηαδηαθά έλα απηφλνκν δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Οινθιεξψλνληαο ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα δελ πξέπεη λα απνηειεί έλα εηδηθφ 

δηθαίσκα ησλ κεηνλνηηθψλ πνιηηηζκηθά νκάδσλ θαη αηφκσλ αιιά δηθαίσκα «φισλ», 

ψζηε φια ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ κία θνηλσλία λα γίλνπλ θνηλσλνί ηνπ 

πινπξαιηζκνχ κε αλάινγεο δηεθδηθήζεηο θαη απηφ-πεξηνξηζκνχο ζηελ βάζε ηεο αξρήο 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμίαο ηεο αλνρήο. 

 

                                                 
1869

 Βι. ελφηεηα 4.2.2.1.2. 
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Καηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο: Ιζόηεηα θαη αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα σο βαζηθέο 

αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο 

 

 Ζ παξνχζα κειέηε επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηα κέζα θαη λα ζθηαγξαθήζεη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία πξνζηαηεχεηαη θαη πξνσζείηαη 

ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. Βαζηθφ άμνλα ηεο κειέηεο απνηέιεζε ην δίθαην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία απνηειεί αίηεκα πνπ 

αλαδχεηαη απφ ηνλ «θνηλφ αμηαθφ ζχηεκα ηεο Έλσζεο», σζηφζν ε πξνζθπγή ζε 

άιιεο έλλνκεο ηάμεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ «επξσπατθφ ζπληαγκαηηθφ ρψξν» θαζψο θαη 

ε αλαθνξά ζε αιινδαπφ δίθαην φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά, 

απνηεινχζε κνλφδξνκν γηα ηηο αλάγθεο εξκελεπηηθήο πιεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε βαζίζηεθε ζε δχν ππιψλεο: ζην πξψην κέξνο ηεο 

κειέηεο επηρεηξήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ βαζκνχ 

λνκηκφηεηαο ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο αμίεο θαη αξρέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο δηεξεπλήζεθε ε πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κέζα απφ ην δηεζλέο θαη επξσπατθφ δίθαην πξνζηαζίαο 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη αλαδεηήζεθαλ νη θπξηφηεξεο ζπληζηψζεο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα.  

Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαηξηβήο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζέκαηα: 

 

1. Η εμέιημε ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αξρήο ηεο απαγόξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ 

 

H πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα ην θπξηφηεξν πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
1870

.  

ηα λνκηθά ζπζηήκαηα νξηζκέλσλ θξαηψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

αληίιεςε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αξρήο κε δηάθξηζεο έρεη ππνζηεί κία 

ζεκαληηθή εμέιημε: 1. Ζ αξρηθή έλλνηα ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ, 2. Ζ 

νπζηαζηηθή ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ, 3. Ζ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ζεηηθψλ κέηξσλ 
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θαη εχινγσλ πξνζαξκνγψλ πξνθεηκέλνπ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε μερσξηζηέο νκάδεο 

λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ίζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο
1871

.  

ε νξηζκέλα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά λνκηθά ζπζηήκαηα, ε λνκνζεζία πεξί 

ηζφηεηαο έρεη εμειηρζεί ξαγδαία πεξηέρνληαο λνκηθέο έλλνηεο, νξηζκνχο, πξνζεγγίζεηο 

θαη λνκνινγία, πνπ επηρεηξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζε έλα 

πςειφηεξν επίπεδν. ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ έρεη νδεγήζεη, εθηφο ηνπ 

δηεπξπκέλνπ πεδίνπ εθαξκνγήο, ζε έλα πην πεξηεθηηθφ πεξηερφκελν ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο ψζηε λα κπνξεί λα «ζηεγάζεη» δεηήκαηα θαη αηηήκαηα ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηηο ππνζέζεηο Konstantinidis θαη Garcia Avello, ην 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλέδεζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κε κία 

ζεκαληηθή πηπρή ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ήηνη ην φλνκά ηνπ
1872

.  

Ζ εζληθή θαη δηεζλήο πξαθηηθή σζηφζν έρεη αλαδείμεη δχν βαζηθά κνληέια κε 

ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθά αηφκσλ: 1. 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, 2. Με ηελ 

εμαίξεζε αηφκσλ ή νκάδσλ απφ ηελ ηππηθή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. 

ην δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εληνπίδνληαη θπξίσο δχν 

Οδεγίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ε Οδεγία 2000/43/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000, πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο θαη ε Οδεγία 2000/78/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία. Καη ζηηο δχν Οδεγίεο 

νξίδνληαη νη έλλνηεο ησλ δηαθξίζεσλ. Με βάζε ηελ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο: 

1. Ζ απαγφξεπζε ησλ άκεζσλ δηαθξίζεσλ αληαπνθξίλεηαη εμ νξηζκνχ θπξίσο 

ζηελ πηπρή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο πνπ απαηηεί «λα κελ αληηκεησπίδνληαη παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ» ή δηαθνξεηηθά «φκνηεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν» θαη ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνπ θπιεηηθψλ ζηεξενηχπσλ.  

2. Ζ απαγφξεπζε ησλ έκκεζσλ δηαθξίζεσλ απαηηεί λα κελ αληηκεησπίδνληαη 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο κε ίδην ηξφπν. Ζ ελ ιφγσ πηπρή ηεο ηζφηεηαο επηθέξεη 

κεγαιχηεξε πξφνδν ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο. Ζ πξφνδνο απηή 
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έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο πσο «θσηίδεη» πξαθηηθέο θαη θξηηήξηα, ηα νπνία ελψ 

θαηλνκεληθά είλαη νπδέηεξα ηείλνπλ λα επλννχλ ηελ θπξίαξρε/πιεηνςεθηθή 

θνπιηνχξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δελ αγλνεί de facto 

πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θνηλσληθέο δηαθνξέο, αιιά αληίζεηα πξνηξέπεη ην λα 

ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ, κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην «θφζηνο» ζπκκεηνρήο ηνπ 

αηφκνπ ζε κηα πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή ή εζληθή νκάδα. 

3. Ζ «παξελφριεζε» θαη ε «πξνηξνπή ζε δηάθξηζε» απνηεινχλ ζρεηηθά λέεο 

εμειίμεηο, πνπ εηζαρζήθαλ ζηελ λνκνζεζία πεξί δηαθξίζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

πεξηεθηηθφηεξε πξνζηαζία. Ζ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή 

ιεθηηθήο, κε-ιεθηηθήο ή ζσκαηηθήο θαθνκεηαρείξηζεο, ελψ έκθαζε δίλεηαη ζην 

πηζαλφ απνηέιεζκα ήηνη ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ή ηε δεκηνπξγία 

εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σν δίθαην ηεο Έλσζεο πηνζεηεί αθελφο έλα ππνθεηκεληθφ θξηηήξην γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηεο «παξελφριεζεο», δειαδή ε ζπκπεξηθνξά λα ζεσξείηαη αλεπηζχκεηε 

απφ ην ζχκα θαη αθεηέξνπ έλα αληηθεηκεληθφ θξηηήξην δειαδή ηελ δεκηνπξγία 

εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο ή 

ηελ απφξξηςε ή ππνβνιή ελφο αηφκνπ ζηε βάζε κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο. Σν 

ηειεπηαίν ζπλεπάγεηαη φηη αθφκα θαη αλ ην ζχκα δελ αληηιακβάλεηαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο «παξελφριεζεο», ε δηαπίζησζε ηεο παξελφριεζεο είλαη δπλαηφλ 

λα ηεθκεξησζεί εθφζνλ ν πξνζθεχγσλ είλαη ν ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο. 

Βέβαηα, ην νπζηαζηηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξελφριεζεο είλαη ε αληίιεςε ηνπ 

ζχκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ, ζηνλ νπνίν ελαπφθεηηαη λα 

θαζνξίζεη πνηα ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη αλεπηζχκεηε
1873

. 

Ζ λνκνζεζία γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ δελ ζίγεη ηα εζληθά κέηξα 

ηα νπνία ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία είλαη αλαγθαία γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ 

πξνάζπηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ πξφιεςε πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ. Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζεί ε ππφζεζε Mann Singh v. France, ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, φπνπ έθξηλε φηη ε εηθφλα ηεο ηαπηφηεηαο κε «γπκλφ 

θεθάιη» πνπ επηθνιιάηαη ζηελ άδεηα νδήγεζεο, είλαη απαξαίηεην κέηξν γηα ηε 

δεκφζηα αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηδίσο ζην πιαίζην ειέγρσλ 

πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ νδεγνχ. Με απηφλ 
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ηνλ ηξφπν δηθαηνιφγεζε ηελ απαγφξεπζε ηεο έλδπζεο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ηνπξκπαληνχ ησλ ηρ ζηελ θσηνγξαθία ηεο άδεηαο νδήγεζεο θαη ζπλεπψο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
1874

.  

 

2. Η πξνζέγγηζε ηνπ «θαλόλα θαη ηεο απαιιαγήο» γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

 

Με ηελ έληαμε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο εληφο ηνπ 

επξχηεξνπ πιέγκαηνο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ 

πεξηνξηζηηθέο ζπληζηψζεο ηεο ηζφηεηαο «έλαληη ηνπ λφκνπ» ή ζπγθξνπζηαθέο ηάζεηο 

«εληφο» ηεο ίδηαο αξρήο. Απηφ δηφηη ε κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ σο ίζσλ δελ 

ζπλεπάγεηαη ηε κεηαρείξηζή ηνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν: νη λφκνη κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ 

λφκηκεο απαιιαγέο ή εμαηξέζεηο ζε νξηζκέλεο νκάδεο θαη νη δεκφζηεο πνιηηηθέο 

κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζε απηέο ηηο νκάδεο ησλ νπνίσλ νη πνιηηηζκηθέο 

ηαπηφηεηεο βξίζθνληαη ππφ απεηιή
1875

. 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ «θαλφλα θαη ηεο απαιαγήο» (rule and exemption) πξνθξίλεη 

έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ απαηηήζεσλ δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ. Αληί 

λα θαηαξγνχλ ή λα ηξνπνπνηνχλ έλα λνκνζεηηθφ θαλφλα πξνθεηκέλνπ απηφο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, ηα θξάηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαηεξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ αιιά λα 

επηηξέπνπλ ζηα κέιε ησλ πνιηηηζκηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ λα απαιιαγνχλ 

απφ ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ππαθνχζνπλ
1876

. 

ην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πξνζέγγηζε ηεο «πνιηηηζκηθήο 

απαιιαγήο» εληνπίδεηαη αξθεηά λσξίο, θπξίσο ζην πιαίζην ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ (πξνζέγγηζε inter-state diversity)
1877

. 

Αξθεηά θξάηε έρνπλ απνδερηεί παξεθθιίζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ γεληθνχ 

θαλφλα ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ θαη έρνπλ απαιιάμεη νξηζκέλεο νκάδεο απφ 

λφκνπο γεληθήο εθαξκνγήο. Χο θπξηφηεξν παξάδεηγκα εκθαλίδεηαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ε απαιιαγή ησλ ηρ απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ βξεηαληθνχ δηθαίνπ λα 
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θνξνχλ πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαηά ηελ νδήγεζε κνηνζηθιεηψλ ή θαηά ηηο 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηηο απαγνξεχζεηο ησλ λφκσλ πεξί 

νπινθνξίαο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ηεο έλδπζεο ησλ καραηξηψλ (kirpans) ιφγσ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ
1878

. Δπίζεο, αξθεηέο νκάδεο απηνρζφλσλ 

πιεζπζκψλ έρνπλ απαιιαγεί απφ εζληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ θπλεγηνχ ή ηνπ 

ςαξέκαηνο αθφκα θαη απφ απαγφξεπζε ζθαγήο δψσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. 

Ζ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, 

θπξίσο ε Οδεγία 2000/78/ΔΚ, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ θξαηψλ κειψλ, 

επηηξέπεη παξεθθιίζεηο απφ ηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά 

ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο «ησλ εθθιεζηψλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ 

ελψζεσλ ε δενληνινγία ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ζηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο». Έηζη, 

«ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ εδξάδεηαη ζην ζξήζθεπκα ή ηηο πεπνηζήζεηο ελφο 

πξνζψπνπ δελ ζπληζηά δηάθξηζε φηαλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ ή 

ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ αζθνχληαη, ε ζξεζθεία ή νη πεπνηζήζεηο απνηεινχλ 

επαγγεικαηηθή απαίηεζε νπζηψδε, ζεκηηή θαη δηθαηνινγεκέλε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

δενληνινγία ηεο νξγάλσζεο»
1879

. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε θαίλεηαη λα λα πηνζεηεί 

ην ζεψξεκα ηεο «ηεξαηηθήο εμαίξεζεο» (ministerial exception), πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ζ ηεξαηηθή εμαίξεζε (ministerial 

exception) απνηειεί «λνκηθφ δφγκα» ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πνπ απνζθνπεί ζηελ 

πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθείαο κέζσ ηεο εμαίξεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ απφ ηνπο λφκνπο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ
1880

. 

Οξηζκέλεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ εθαξκφδνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο 

ιεηηνπξγίαο θπξίσο ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα εηδηθνχο 

ηξφπνπο ζθαγήο δψσλ ζξεζθεπηηθνχ ηχπνπ, ή ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ θαξκάθσλ. Οη 

«πνιηηηζκηθέο απαιιαγέο» απηνχ ηνπ ηχπνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο μερσξηζηήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηξφπνπ δσήο ησλ πνιηηηζκηθψλ 

κεηνλνηήησλ αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνιπκνξθίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αξκνλίαο ζην ζχλνιφ ηεο.  

Απαιιαγέο απφ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ρνξεγνχληαη θπξίσο ζε θαλφλεο πνπ 

δελ ζθνπεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηξίησλ πξνζψπσλ (γηα παξάδεηγκα ε απαιιαγή απφ 

                                                 
1878

 Barry B., φ.π., ζει. 44- 51. 
1879

 Οδεγία 2000/78/ΔΚ, άξζξν 4 παξ. 2. 
1880

 Lund C.C., In Defense of the Ministerial Exception,. North Carolina Law Review, Vol. 90, ζζ. 1-

72, 2011, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://ssrn.com/abstract=1883657 

http://ssrn.com/abstract=1883657
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ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάλνπο αζθαιείαο δελ επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα άιισλ 

πξνζψπσλ παξά κφλν ηνπ αηφκνπ πνπ επηιέγεη λα κελ θνξέζεη θξάλνο) ή πνπ δελ 

δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο βιάβεο φηαλ εθαξκφδνληαη ζπνξαδηθά (γηα παξάδεηγκα ε 

ζξεζθεπηηθή ζθαγή ησλ δψσλ). Χζηφζν, αξθεηέο αμηψζεηο γηα πνιηηηζκηθή απαιιαγή 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε επηηαθηηθέο αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ θαη ησλ 

θνηλσληψλ. Δξσηήκαηα επηπιένλ πξνθχπηνπλ σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ λνκηκνπνηνχλ 

ηηο πνιηηηζκηθέο απαιιαγέο απφ ηελ ίζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ζεκειησδψλ αμηψλ θαη δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο απνθάζηζε ζηελ 

ππφζεζε Wisconsin v. Yoder
1881

 φηη ηα παηδηά ηεο θνηλφηεηαο ησλ Άκηο (Αmish) 

κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε κεηά ηελ 8
ε 

ηάμε, 

θξίλνληαο φηη ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ Άκηο «απεηινχληαλ» απφ ηηο θνζκηθέο αμίεο πνπ 

δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οπζηαζηηθά, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ην 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ γνλέσλ ζηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία αληηζηάζκηδε ην 

δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ, δηθαηνινγψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε απαιιαγή. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ δηθαζηεξίσλ αιιά θαη ησλ λνκνζεηψλ έλαληη ζρεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ αμηψζεσλ, θαίλεηαη λα είλαη πην απζηεξή, φηαλ δηαθπβεχνληαη βιάβεο 

δηθαηψκαηα ηξίησλ (κε κειψλ κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο) ή φηαλ κία πηζαλή βιάβε, 

σο απνηέιεζκα ηεο πνιηηηζκηθήο απαιιαγήο, δελ ζηξέθεηαη κφλν πξνο ηα κέιε ηεο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο αιιά θαη ζε ηξίηνπο. Έηζη, ηα Βξεηαληθά δηθαζηήξηα ζεψξεζαλ 

λφκηκε ηελ άξλεζε ελφο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζνθνιάηαο λα πξνζιάβεη ηρ 

εμαηηίαο ηνπ θαλφλα πνπ απαγνξεχεη ηα γέληα γηα ιφγνπο πγείαο
1882

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πξνζέγγηζε ηνπ «θαλφλα θαη ηεο απαιιαγήο» δηεηζδχεη 

ζηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο δνκέο ηεο αξρήο ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο «έλαληη ηνπ λφκνπ», 

πεξηνξίδνληάο ηελ θαηλνκεληθά, ρσξίο σζηφζν λα δηαθπβεχεη ηελ εδξαησκέλε θχζε 

ηεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, εληάζζεηαη δνκηθά ζηελ επξχηεξνπ πεξηερνκέλνπ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο εηζάγνληαο ηα πξψηα «ίρλε» θαζηέξσζεο κίαο λέαο ζεψξεζήο ηεο. 

 

 

 

                                                 
1881

 Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). 
1882

 Employment Appeal Tribunal, Singh v. Rowntree MacKintosh Ltd 1979, ICR 554 θαη Panesar v 

Nestle Co Ltd 1980, ICR 144 CA. 
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3. Από ηε ζεηηθή δξάζε ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εύινγεο πξνζαξκνγήο 

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη Οδεγίεο γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα 

ζηελ απαζρφιεζε πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα ζεηηθήο δξάζεο. Σν άξζξν 5 θαη ην 

άξζξν 7 αληίζηνηρα πξνβιέπνπλ φηη «Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ε πιήξεο ηζφηεηα, 

ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ ή λα 

ζεζπίζνπλ εηδηθά κέηξα κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηελ αληηζηάζκηζε κεηνλεθηεκάησλ». 

Οη δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ βαζίδνληαη ινηπφλ ζηε δηαπίζησζε πσο ε «ηππηθή 

ηζφηεηα» κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άληζα απνηειέζκαηα. Χζηφζν, ελψ νη Οδεγίεο 

απαγνξεχνπλ ξεηά ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο δηαθξίζεηο, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηνπο, δελ ππνρξεψλνπλ ξεηά ηα θξάηε κέιε ζε ζεηηθή δξάζε. 

Χο «εχινγε πξνζαξκνγή» ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε 

ελφο ρψξνπ θαη ε πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ ελφο ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεηαη δίθαηε ρξήζε ηνπ απφ έλα άηνκν, κε βάζε κία απνδεδεηγκέλε αλάγθε ηνπ. 

Δχινγεο πξνζαξκνγέο έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ζξεζθεπηηθνχο, πνιηηηζκηθνχο, 

αθαδεκατθνχο ή εξγαζηαθνχο ιφγνπο, ελψ ζπρλά επηβάιινληαη δηα λφκνπ. Κάζε 

θξάηνο εθαξκφδεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα επιφγσλ πξνζαξκνγψλ. Δπηπιένλ, ζην άξζξν 

2 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ, νξίδεηαη φηη δελ ζπληξέρεη δηάθξηζε φηαλ «γηα ηα 

πξφζσπα κε θάπνην κεηνλέθηεκα, ν εξγνδφηεο ή θάζε πξφζσπν ή νξγαληζκφο 

ππνρξενχηαη, δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, λα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα, κε ζθνπφ ηελ 

εμάιεηςε ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελ ιφγσ δηάηαμε, θξηηήξην ή 

πξαθηηθή». πλεπψο, ε πξφβιεςε εχινγεο κέξηκλαο ζα κπνξνχζε λα ελλνεζεί σο 

πεξηνξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ε νπζηαζηηθή ηζφηεηα θαη λα αληηκεησπηζζνχλ ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο 

έιιεηςήο ηεο.    

Οη αμηψζεηο γηα εχινγε πξνζαξκνγή πνηθίινπλ. Έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί κηα ηδηαίηεξε κέξα θάζε ρξφλν γηα κηα ζξεζθεπηηθή γηνξηή ή λα απφζρεη 

απφ ηελ εξγαζία ην άββαην ή λα θνξά ζξεζθεπηηθή πεξηβνιή, ή λα ηνπ δηαηίζεηαη 

έλαο ρψξνο γηα λα πξνζεπρεζεί, ή λα ηνπ δηαηίζεηαη εηδηθή δηαηξνθή θα. Ο εξγνδφηεο 

πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα πξνζαξκφζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο ζξεζθεπηηθέο ππνρξεψζεηο, 

γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη ζε έλαλ ππάιιειν λα εξγάδεηαη 

πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε γηα λα κπνξέζεη λα απνρσξήζεη απφ ηελ 
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εξγαζία ηνπ λσξίο ηελ Παξαζθεπή θαη λα κελ παξεπξεζεί ζηελ εξγαζία ηνπ ην 

άββαην ή λα κεηψζεη ηηο κέξεο ησλ δηαθνπψλ ηνπ ππαιιήινπ
1883

. 

Γηα λα απνδείμεη έλαο εξγαδφκελνο φηη έρεη παξαβηαζηεί ην δηθαίσκά ηνπ γηα 

εχινγε πξνζαξκνγή ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη έρεη κηα θαιή ηε πίζηε (bona fide) 

ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε θάπνηεο εξγαζηαθέο 

απαηηήζεηο, φηη ελεκέξσζε ηνλ εξγνδφηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχγθξνπζε θαη φηη ν 

εξγνδφηεο πξνέβε ζε αξλεηηθέο ελέξγεηεο (πρ. απφιπζε) ιφγσ ηεο άξλεζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ν εξγνδφηεο γηα λα απνθχγεη ηελ επζχλε ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη 

πξνζέθεξε κία εχινγε πξνζαξκνγή ή φηη κεηά απφ θαιφπηζηε πξνζπάζεηα δελ 

θαηάθεξε λα πξνζθέξεη κία εχινγε πξνζαξκνγή πνπ λα κελ επηθέξεη δπζαλάινγε 

επηβάξπλζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην 

ησλ ΖΠΑ απνθάλζεθε φηη ε επηθαινχκελνο ηελ «δπζαλάινγε επηβάξπλζε» ν 

εξγνδφηεο δελ ρξεηάδεηαη λα απνδείμεη φηη επηβαξχλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην ειάρηζην 

θφζηνο, πξνθεηκέλνπ λα θηινμελήζεη ηηο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Χζηφζν ε επηβάξπλζε ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθή θαη φρη ππνζεηηθή
1884

. 

Σελ αλαγθαηφηεηα γηα «εχινγεο πξνζαξκνγέο» ζηε βάζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαίλεηαη λα πηνζεηεί θαη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην 

1975, φηαλ έθξηλε φηη ζε πεξίπησζε γξαπηψλ εμεηάζεσλ, φηαλ έλαο ππνςήθηνο 

ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ζξεζθεπηηθνί ιφγνη θαζηζηνχλ νξηζκέλεο 

εκεξνκελίεο αδχλαηε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ πξνζιήςεσλ, νη αξκφδηεο 

αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαγθαηφηεηα θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ εκεξνκεληψλ δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ. Χζηφζν, εάλ ν ππνςήθηνο 

δελ ελεκεξψζεη ζε εχινγν ρξφλν ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηηο δπζρέξεηέο ηνπ, ε άξλεζε 

ησλ αξκνδίσλ αξρψλ λα νξίζνπλ ελαιιαθηηθή εκεξνκελία είλαη δηθαηνινγεκέλε
1885

. 

 

4.  Η αξρή ηεο ηζόηεηαο σο εζσηεξίθεπζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζε λνκηθή 

δηάηαμε 

 

Ζ έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ε αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαίνηεηαο πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο έρεη νδεγήζεη ηελ ελσζηαθή θαη ηελ εζληθή λνκνινγία θαη 

                                                 
1883

 Βι. ελφηεηα 1.1.2.1. 
1884

 EEOC v. Alamo Rent a Car, 432 F.Supp. 2nd 1006 (Arizona, 2006). 
1885

 Τπφζεζε 130/75, Vivien Prais v Council of the European Communities, πιινγή 1976, ζει. 1589. 
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πξαθηηθή ζηε δηακφξθσζε πεξηεθηηθφηεξσλ θαη νπζηαζηηθφηεξσλ ζπιιήςεσλ ηεο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο, δειαδή ζηελ επηβεβαίσζε ηεο πξψηεο ππφζεζεο εξγαζίαο απηήο 

ηεο κειέηεο, δειαδή ε ππφζεζε πσο ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

επαλαελλνηνινγεί ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

Με βάζε ηηο θπξηφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηελ επηηαγή πξνζηαζίαο 

ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη έλα λέν ζρήκα ηζφηεηαο 

ην νπνίν πξνθξίλεη ηελ «εχινγε» πξνζαξκνγή λφκσλ, πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηηζκηθψλ 

κεηνλνηήησλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο «πξνζαξκνγήο ηνπ θαλφλα» εληάζζεη ηηο 

πνιηηηζκηθέο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ, επηρεηξψληαο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ 

θαη δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη κία δνκηθή θαη λνκηθή 

δηαδηθαζία «εζσηεξίθεπζεο» ησλ δηαθνξψλ θαη φρη αλνρήο απηψλ σο δηαθξηηψλ θαη 

μερσξηζηψλ ηδηνηήησλ θαη επηηαγψλ εληφο ησλ θνηλσληθψλ/λνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ζ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ λένπ ζρήκαηνο ηεο ηζφηεηαο έγθεηηαη ζηελ αλάγθε ζπκθηιίσζεο 

αθελφο, ησλ επηηαγψλ ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο ηζνπνιηηείαο (egalitarianism) θαη 

αθεηέξνπ ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ αηηεκάησλ, εμηζψλνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα 

ίζε πξφζβαζε ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. 

Ζ λέα αληίιιεςε ηεο ηζφηεηαο, απνηειεί «κεηεμέιημε» ησλ πξναλαθεξζείζσλ 

ελλνηψλ, ηηο νπνίεο σζηφζν δελ θαηαξγεί. Δληάζζεηαη θαη αιιεινζπλδέεηαη κε ηηο 

ήδε πθηζηάκελεο κε ηα θαηάιιεια κέζα πνπ επηηάζζεη ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηζφηεηαο. Μία ζεψξεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ζπκβαηή θαη κε ηελ 

πηπρή ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ «θαλφλα θαη ηεο 

απαιιαγήο» πνπ πεξηνξίδεη ηελ πηπρή απηή, εθφζνλ ε ηειεπηαία εμαηξεί θάπνηεο 

πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο απφ ηελ ίζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ
1886

. 

 

 

5. Τπήθννη ηξίησλ ρσξώλ ηζόηεηα θαη πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία 

 

 Μία ηδηαίηεξε θαηεγνξία γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνηεινχλ νη ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ. Ζ δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, σο κέξνο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε αθνξά ζηα δηθαηψκαηα θαη γεληθφηεξα 

                                                 
1886

 Βι. ελφηεηα 1.1.2.3. 
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ζηηο κεζφδνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνιπεπίπεδεο έληαμεο ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζην 

δεκφζην βίν ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ θάζε θξάηνπο.  

Ζ επηζθφπεζε  ηνπ Δπξσπατθνχ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ 

αλαδεηθλχεη ηξία βαζηθά επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ κεηαλαζηψλ 

ηξίησλ ρσξψλ: 1. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ απνθιείνληαη ελ φισ απφ ηελ πξνζηαζία 

θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο, θαηά ηα πξψηα πέληε έηε παξακνλήο ηνπο ζε 

θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο 2. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

εξγαζίαο κε αξθεηέο σζηφζν απνθιείζεηο, κε ηνπ ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 

επξσπαίνπο ππεθφνπο θαη 3. πσο θαη νη επξσπαίνη ππήθννη, νη ππήθννη ηξίησλ 

ρσξψλ απνιακβάλνπλ πξνζηαζία απφ θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο δηαθξίζεηο ζε 

αξθεηνχο ηνκείο κε ιίγεο απνθιίζεηο. Ζ Δπξσπατθή δηθαητθή ηάμε πηνζεηεί έλα ζαθή 

δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνπ επξσπαίνπο ππεθφνπο θαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηξίηεο ρψξεο πεξηζζφηεξν επάισηνπο
1887

. 

Ζ δηαθνξά απηή ζην επίπεδν πξνζηαζίαο έρεη νδεγήζεη ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζηελ ρξήζε ηνπ νμχκσξνπ φξνπ «ηεξαξρεκέλε ηζφηεηα»
1888

 γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο 

ηεο, ελψ νη δηαθνξεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ε Έλσζε γηα ηελ 

θπθινθνξία ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο αλαδεηθλχεη κία ηάζε 

«θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο»
1889

. 

Σν δήηεκα ηεο «έληαμεο» ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θαη ακθηζβεηνχκελν ζέκα ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή ζθελή. Οη 

κεηαλάζηεο ελζσκαηψλνληαη ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, ζε αλαινγία κε ηηο ηζηνξηθέο, δεκνγξαθηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο ή πεξηνρήο θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν νη έλλνηεο ηεο 

εζληθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ αλήθεηλ έρνπλ δηακνξθσζεί ηζηνξηθά.  

Ζ Δπηηξνπή νξίδεη ηελ έληαμε σο «κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία βαζηδφκελε ζε 

ακνηβαία δηθαηψκαηα θαη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ησλ λνκίκσλ θαηνίθσλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, δηαδηθαζία ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε 

ζπκκεηνρή ηνπ κεηαλάζηε. Απηφ ζεκαίλεη, αθελφο, φηη απνηειεί επζχλε ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο λα εμαζθαιίζεη φηη ηα ηππηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ πξνβιέπνληαη 

                                                 
1887

 Βι. ελφηεηα 1.2. 
1888

 Βι. ελφηεηα  1.2.1.1. 
1889

 Βι. ελφηεηα 1.2.2.1.  
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θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζην άηνκν λα ζπκκεηάζρεη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 

πνιηηηζηηθή δσή θαη ζηε δσή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη, αθεηέξνπ, φηη νη 

κεηαλάζηεο ζέβνληαη ηνπο ζεκειηψδεηο θαλφλεο θαη αμίεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο». Χο βαζηθά ζηνηρεία κηαο ζθαηξηθήο πνιηηηθήο έληαμεο θαζνξίδνληαη 

ε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη νη γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο, ε πξφζβαζε ζηε ζηέγαζε θαη ζηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε ελεξγφο αλάκεημε θαη ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

θαη ζηελ πνιηηηθή δσή γεληθφηεξα. Ζ Δπηηξνπή αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηελ έληαμε 

κεηαλαζηψλ δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη ήδε πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο, ελψ ζεσξεί πσο ν ηειηθφο ζθνπφο ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ε ρνξήγεζε ηεο ππεθνφηεηαο
1890

.  

Σν πκβνχιην ΓΔΤ ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2004 ελέθξηλε ηηο θνηλέο βαζηθέο 

αξρέο γηα ηε ζηήξημε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο έληαμεο ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
1891

. Ζ δεχηεξε αξρή γηα ηελ επηηπρή έληαμε αθνξά ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή 

ηεο αξρήο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αξρέο πνπ απνηεινχλ ηνλ «ππξήλα» ησλ 

θηιειεχζεξσλ δεκνθξαηηψλ
1892

. πσο εμεγείηαη, απφςεηο θαη γλψκεο νη νπνίεο δελ 

είλαη ζπκβαηέο κε απηέο ηηο βαζηθέο αξρέο ελδέρεηαη λα ππνλνκεχζνπλ ηελ επηηπρή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θηινμελνχζα θνηλσλία θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

αληίζηξνθα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φπσο δηαθεξχζζεηαη 

ζηελ φγδνε θνηλή βαζηθή αξρή «Η πξαθηηθή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη 

ζξεζθεηψλ είλαη εγγπεκέλε ππφ ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη πξέπεη 

λα δηαθπιάζζεηαη, εθηφο εάλ νη πξαθηηθέο απηέο δελ ζπγθξνχνληαη κε άιια 

απαξαβίαζηα Δπξσπατθά δηθαηψκαηα ή κε ην εζληθφ δίθαην», θπξίσο αλαθνξηθά κε ην 

ζεβαζκφ ηεο «ηζφηεηαο ησλ γπλαηθψλ», «ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ» θαη «ηελ 

ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία». Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ 

πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή κε-θαηαλαγθαζηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ν δηαπνιηηηζκηθφο 

                                                 
1890

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, 

ηελ έληαμε θαη ηελ απαζρφιεζε, COM (2003) 336 ηειηθφ. 
1891

 Έγγξαθν 14615/04 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2004. 
1892

 Joppke C., φ.π., ζει. 3. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=336
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δηάινγνο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε εθαξκνγή κέηξσλ θαηαλαγθαζηηθνχ 

ραξαθηήξα είλαη αλαγθαία.  

Ζ πνιηηηθή ηεο έληαμεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ δχν αληίξξνπεο ηάζεηο: απφ ηελ κία πιεπξά αθνινπζείηαη ε 

ινγηθή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε πξνζέγγηζε ηεο «πνιηηηθήο έληαμεο» θαη ηεο νηθνλνκηθήο «απηάξθεηαο» ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, κε έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ζέιεζε λα εληαρζνχλ ζηνλ 

«ηξφπν δσήο» ηεο θηινμελνχζαο θνηλσλίαο. Σν θέληξν βάξνπο ηεο πνιηηηθήο έληαμεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ πξψηε ηάζε ζηε δεχηεξε κεηά ην 

2003. Ζ κεηαζηξνθή απηή νθείιεηαη θαη ζηελ «αιιαγή πιεχζεο» πνπ επήιζε ζηηο 

πνιηηηθέο έληαμεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ, παξά ηηο φπνηεο δηαθπκάλζεηο, 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ «ππνρξεσηηθφ» ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ «πνιηηηθήο 

έληαμεο» (civic integration) θαη ζηελ αληίζηξνθε απνκάθξπλζε απφ ηε ινγηθή ησλ 

δηθαησκάησλ
1893

.  

 Οη δνθηκαζηηθνί έιεγρνη ζηε γιψζζα θαη ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε απνηεινχλ 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ πνιηηηθήο έληαμεο πνιιψλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ δνθηκαζηψλ απηψλ θαη ησλ 

καζεκάησλ έληαμεο πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ε εηζαγσγή ηνπο 

επηβεβαηψλεη ηε κεηαβαιιφκελε ζρέζε κεηαμχ ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο, ηεο έληαμεο 

θαη ηνπ πνιηηηθνχ «αλήθεηλ». Ζ απνκάθξπλζε απφ ηελ πινπξαιηζηηθή ινγηθή ηεο 

έληαμεο θαη ηεο ζηξνθήο ζηε ινγηθή ηεο «πνιηηηθήο έληαμεο» θαη ζηνλ επηπνιηηηζκφ 

(acculturation), αληαλαθιψληαη ζηελ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ 

βαζηθψλ αμηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Κπξηφηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

Οδεγίαο 2003/86/ΔΚ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ζχκθσλα 

κε ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε δπλαηφηεηα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο πνιιψλ 

ζπδχγσλ θαζψο ε ζχγρξνλε αληίιεςε πεξί ηζφηεηαο δελ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ 

αλνρή ηεο πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο ηεο πνιπγακίαο
1894

. 

 

 

 

 

                                                 
1893

 Joppke C., φ.π., ζει. 14. 
1894

 Βι. 1.2.2.2.1. 
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6. Η ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί κία δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πνιηηηζκηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ θξαηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, 

πξνηείλεηαη ε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο.  Ζ 

έλλνηα ηεο «ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο» πεξηιακβάλεη ηελ πξνζαξκνγή νκάδαο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ηελ αιιαγή ζηε δνκή 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ηεο ζπλνρήο, 

κέζσ ηεο «εζσηεξίθεπζεο» ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ζ «ακνηβαία πξνζαξκνγή» δελ 

αθνξά κφλν ηελ πνιηηηζκηθή αλαγλψξηζε αιιά θαη αιιαγέο ζηηο δνκέο θαη ηνπο 

ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο
1895

. Ζ ζηξαηεγηθή απηή απαηηεί απφ ηηο κε 

θπξίαξρεο νκάδεο λα πηνζεηήζνπλ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, ελψ 

ηελ ίδηα ζηηγκή ε θνηλσλία ππνδνρήο πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα πξνζαξκφζεη ηνπο 

εζληθνχο ζεζκνχο (πγεία, παηδεία, δηθαηνζχλε, εξγαζία θα.) γηα λα αληαπνθξηζεί 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ νκάδσλ πνπ δνπλ ηψξα ζε κηα πινπξαιηζηηθή 

θνηλσλία. Παξάιιεια πξνηάζζεηαη έλα πιαίζην «θξηηηθνχ πνιππνιηηηζκνχ» κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε ελφο «θνηλνχ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ», ην νπνίν ζα επηηεπρζεί κε 

ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ αμηψλ πνπ αμίδνπλ ηνλ ζεβαζκφ φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

ην πιαίζην απηφ, ηα δηαθνξεηηθά αμηαθά ζπζηήκαηα ηίζεληαη ζε έιεγρν απφ ηελ  

δεκφζηα ζθαίξα, κε απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε κηαο ζπιινγηθήο επηθνηλσληαθήο 

γιψζζαο
1896

.  

Δπεηδή ε «ακνηβαία πξνζαξκνγή» σο έλλνηα κε θαλνληζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

πεξηερφκελν δελ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί απηφκαηα θαη κεραληθά, εθφζνλ ε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο κίαο ηζηνξηθά δνκεκέλεο θνηλσλίαο είλαη εμαηξεηηθά αξγή 

θαη πεξηιακβάλεη αληηζηαηηθέο πηέζεηο, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε αλάιεςε δξάζεο 

ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξνο βαζκφο 

ελαξκφληζεο ζε απηφ ην δήηεκα ε νπνία βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά αξρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Σν δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα ππεξβεί 

ηα φξηα ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ έληαμεο θαη λα επηβάιεη επίζεο 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ζηα θξάηε κέιε κε βάζε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα
1897

.  

                                                 
1895

 Bauböck R., φ.π., ζει. 119. 
1896

 Βι. ελφηεηα 1.2.2.2.2. 
1897

 Mitsilegas V., φ.π., ζει. 45. 
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7. Η ζρέζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κε ηελ ζπληαγκαηηθή ηαπηόηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο δηεξεπλήζεθε ε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο «πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο» απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ 

ξεηνξηθνχ ιφγνπ ζε αμηαθφ θαλφλα θαη ε ζέζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο σο 

θαλφλα ηεο ζπληαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Έλσζεο. Γεδνκέλνπ φηη ην αμηαθφ 

πεξηερφκελν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ακθηιεγφκελν, ππάξρεη δειαδή δηάρπην 

ην εξψηεκα, αλ ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ηάμε αμηψλ ή ηάμε αγνξάο, ε πξνζέγγηζε 

ηεο δηαηξηβήο αθνινχζεζε ηηο δχν απηέο θαηεπζχλζεηο. 

 

8. Η αγνξαία δηάζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ην επίπεδν ηεο αγνξαίαο δηάζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαηεξείηαη 

αθελφο ε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα αληηζηαζνχλ ζηελ ηάζε ηεο επξσπατθήο 

ελαξκφληζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, αθεηέξνπ ζηελ 

δπλαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ζπλδξάκεη ζηνλ  θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ θαη 

ηνπ βαζκνχ πνπ ζέινπλ λα είλαη εζσηεξηθά «δηαθνξεηηθέο».  

Έηζη, ε αξρηθή δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα ζέβεηαη ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ επηδίσθε λα θαηεπλάζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα απψιεηαο ηεο εζληθήο ηνπο ηδηαηηεξφηεηαο θαη έθπησζεο ησλ εζληθψλ 

ηνπο αμηψλ, εμαηηίαο ηνπ απμαλφκελνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο
1898

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, βαζηθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Έλσζεο φπσο ε αξρή ηεο δνηήο αξκνδηφηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο (άξζξν 5 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε), ν ζεβαζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηηο 

ζξεζθεπηηθέο θαη άιιεο κε νκνινγηαθέο ελψζεηο (άξζξν 17 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε), νη αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο ζηνλ πνιηηηζκηθφ ηνκέα (άξζξν 

167 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) θα. κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ κεραληζκνί «άκπλαο» ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο πηέζεηο ελαξκφληζεο θαη 

ζηελ θπξηαξρία κίαο ζπγθεληξσηηθήο αξρήο
1899

. 

Ζ λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλέβαιε ζηε 

δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζε ζπλάξηεζε 

                                                 
1898

 αρπεθίδνπ Δ., φ.π., ζει. 212. 
1899

 Βι. ελφηεηα 2.1.1. 
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κε ηηο νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο. Καηά ην Γηθαζηήξην είλαη δπλαηφλ κία πνιηηηθή 

πνιηηηζηηθήο θχζεσο πνπ έρεη ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο πνιπθσλίαο, ηελ ειεπζεξία 

εθθξάζεσο ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκηθψλ ηάζεσλ, ηελ πξνζηαζία πνιηηηζκηθψλ 

ζεζαπξψλ θαη πξντφλησλ είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί επηηαθηηθφ ιφγν γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο ηθαλφ λα δηθαηνινγήζεη πεξηνξηζκφ ζηελ εληαία αγνξά. Χζηφζν, ην 

Γηθαζηήξην είλαη αξθεηά πξνζεθηηθφ, ψζηε νη πνιηηηθέο απηέο λα κελ απνηεινχλ 

αζέκηηεο πξαθηηθέο «ελδπφκελεο ηνλ καλδχα ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο» 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπλ εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία
1900

. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δείρλεη λα επηθεληξψλεηαη θπξίσο 

ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιπκνξθίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, δειαδή ηελ inter-state 

diversity, αλάγνληάο ηελ θπξίσο ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο «πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο» θαη ηηο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Δληνχηνηο ε αληηκεηψπηζε ελφο θξάηνπο 

κέινπο σο θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γηθαζηήξην, 

κπνξεί λα επεθηείλεη ην πεδίν ζεβαζκνχ ζηνπο πνιίηεο σο κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε είλαη 

ππεξαπινπζηεπκέλε αθνχ ηείλεη λα αληηκεησπίδεη ηα θξάηε κέιε θαη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο βάζε σο πνιηηηζκηθά νκνηνγελή, αγλνψληαο δειαδή ηελ πνιηηηζκηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή πνιπκνξθία πνπ παξαηεξείηαη εληφο ελφο θξάηνπο κέινπο. 

Ζ «κεγάιε» δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2004 έθεξε ζην 

πξνζθήλην ην δήηεκα ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ πνπ απαληψληαη εληφο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά, γισζζηθά θαη 

ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ζπλέπεηα ηε δηαπίζησζε φηη ε θνηλσλία ελφο 

θξάηνπο κέινπο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πνιηηηζκηθά νκνηνγελήο αιιά 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηζκηθφ, 

εζληθφ ή γισζζηθφ ππφβαζξν (intra-state diversity). Ζ αξρή ηεο δνηήο αξκνδηφηεηαο 

θαη ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, εκπνδίδνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηε ιήςε 

κέηξσλ ζε αξθεηνχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Έηζη, δεηήκαηα 

αληίξξεζεο ζπλείδεζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ (πρ. άκβισζε), εηδηθά ζε «θαζαξά 

εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο» δελ ξπζκίδνληαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο. Χζηφζν ε 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζην 

                                                 
1900

 Βι. ελφηεηα 2.1.1.2. 
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ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε 

ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ, κέηξα γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θα
1901

. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη λνκηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο ηνπ πξσηνγελνχο 

δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηαθξαηηθήο πνιπκνξθίαο, 

απνηεινχλ εκπφδην γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ελδνθξαηηθήο πνιπκνξθίαο 

ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηέο νη δχν φςεηο ηεο έλλνηαο ηεο 

πνιπκνξθίαο έρνπλ νδεγήζεη πνιινχο ζπγγξαθείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ζην ελσζηαθφ 

επίπεδν, ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί σο έλλνηα κε 

απηνπεξηνξηζηηθφ πεξηερφκελν. Ζ έληνλε έκθαζε ζηελ επηζεηηθή εξκελεία ηεο 

πνιπκνξθίαο, δειαδή ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ελδνθξαηηθήο 

πνιπκνξθίαο, πξνθαιεί έληαζε αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίλνπζεο εζληθέο ηαπηφηεηεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη σο εθ ηνχηνπ κε ηελ ακπληηθή εξκελεία ηεο πνιπκνξθίαο, 

δειαδή ηελ απνρή απφ κέηξα πνιηηηζκηθήο νκνηνκνξθίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εκπινθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζξεζθεπηηθψλ δεηεκάησλ 

παξέρνληαο «νκνηφκνξθεο» ιχζεηο, δηαθηλδπλεχεη ηελ πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ηελ μερσξηζηή πξνζέγγηζή ηνπο ζε απηφ ην δήηεκα. Αληίζεηα, ε 

έκθαζε ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηείλεη λα αγλνεί ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο εζληθήο, γισζζηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

εληφο ελφο θξάηνπο κέινπο
1902

. 

 

9. Η αμηαθή δηάζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ην επίπεδν ηεο αμηαθήο δηάζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πξφζδνζεο ζπληαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζην 

δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχλ κηα 

πνιηηηθή θαη λνκηθή επηηαθηηθφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε. Ο 

ζεβαζκφο ησλ αμηψλ απηψλ, αιιά επίζεο ε βνχιεζε γηα κηα θνηλή πξνψζεζή ηνπο, 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή θάζε θξάηνπο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  

Ζ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ξεηά ζηηο ζεκειηψδεηο 

αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ κειέηε σζηφζν, απνδεηθλχεη φηη ην λφεκα, ην 

πεξηερφκελν θαη θπξίσο ηα φξηα πνπ πεξηιακβάλεη ε έλλνηα δηακνξθψλνληαη κέζσ 

                                                 
1901

 Βι. ελφηεηα 2.1.2. 
1902

 Toggenburg G.N., φ.π., ζει. 16. 
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ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο θαη ηεο λνεκαηνδφηεζεο ησλ έμη ζεκειησδψλ αμηψλ 

αθελφο, θαη αληαλαθιάηαη σο ηειενινγηθφο ζηφρνο ζηε λνκνπαξαγσγή θαη 

δηαθπβέξλεζε ηεο Έλσζεο, αθεηέξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία 

ιακβάλεη λφεκα κέζα απφ ηηο αμίεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

θαζψο θαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ αξεηψλ ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο απαγφξεπζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ, ηεο αλνρήο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ
1903

. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε αλνρή θαη ν ζεβαζκφο ηεο ίζεο 

αμηνπξέπεηαο φισλ ησλ αλζξψπσλ επηηάζζνπλ ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ή αθφκε θαη 

ηελ πξφιεςε φισλ ησλ κνξθψλ πνπ ππνθηλνχλ, πξνηξέπνπλ, πξνάγνπλ ή θαη 

δηθαηνινγνχλ ην κηζαιιφδνμν κίζνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

κηζαιινδνμίαο), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη είλαη 

αλάινγεο πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζεκηηφ ζθνπφ. πλεπψο, κε ηελ Απφθαζε-Πιαίζην 

2008/913/ΓΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ 

θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ε πξνζηαζία ησλ πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ θαη νκάδσλ εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ζεβαζκνχ ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο
1904

.   

πσο απέδεημε ε έξεπλα, νη ελ ιφγσ αμίεο θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε, ην 

πεξηερφκελν, ηε ιεηηνπξγία θαη ηα φξηα ηα νπνία απνδίδνληαη ζηελ πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία θαζψο θαη ην εχξνο ησλ εμνπζηψλ ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ. 

Ο λνεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ αμηψλ απηψλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

φπσο αληαλαθιάηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή παξαγσγή θαη πξαθηηθή ηεο Έλσζεο θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ 

δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εζηθή επηηαγή πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκξνξθίαο. 

πσο αλέδεημε ε κειέηε ηα θξάηε κέιε δηαζέηνπλ επξχ πεξηζψξην δηαρείξηζεο 

ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, θαζνξίδνληαο ην λφεκα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 

αμηψλ κε βάζε ηηο ζπληαγκαηηθέο ηνπο παξαδφζεηο. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ην αμηαθφ 

Grundnorm ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλ-δηακνξθψλεηαη ζε κία αηέξκνλε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ έλλνκσλ αγαζψλ πνπ πξέπεη λα 

πξνζηαηεπηνχλ. Ζ δηακάρε γηα ηελ ηζιακηθή καληίια ζηελ Δπξψπε αλαδεηθλχεη ηε 

                                                 
1903

 Άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
1904

 Βι. ελφηεηα 2.2.1. 
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δπζθνιία νξηνζέηεζεο ησλ ζρέζεψλ ηεο κε άιια αμηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζηνλ επξσπατθφ γεσγξαθηθφ ρψξν
1905

. 

Χζηφζν, ε ελ ιφγσ δηακφξθσζε δελ είλαη κνλνκεξήο, αιιά απνηειεί κία 

ζπλέξγεηα πνπ αθνξά ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα εζληθά ζπληάγκαηα 

αιιά  θαη ην δηεζλέο δίθαην, θπξίσο ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, πνπ ζπλζέηνπλ κία επξσπατθή «δεκφζηα ηάμε». Γειαδή, ε ζπληαγκαηηθή 

ηαπηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο 

κε ηηο ζπληαγκαηηθέο πξαθηηθέο θαη παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, αιιά ηαπηφρξνλα 

επεξεάδεη ηηο ελ ιφγσ ζπληαγκαηηθέο πξαθηηθέο, νξίδνληαο ηνλ θνηλφ ειάρηζην 

παξαλνκαζηή ηνπο θαη δηακνξθψλνληαο λέεο αληηιήςεηο ηαπηφηεηαο θαη 

ζπκκεηνρήο
1906

. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ επξήκαηα, ε απάληεζε ζηε δεχηεξε ππφζεζε εξγαζίαο, 

δειαδή ηεο ππφζεζεο πσο, ζην παξφλ ζηάδην εμέιημεο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ν 

ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο απνηειεί κέξνο ηεο ζπληαγκαηηθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη πσο ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο απνηειεί αηειή θαλφλα ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ πνπ ιεηηνπξγεί κφλνλ σο 

απιή θαηεπζπληήξηα αξρή ρσξίο μεθάζαξεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο, 

ελψ ην πεξηερφκελφ ηεο θαζνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε άιινπο θαλφλεο πξνθεηκέλνπ 

λα παξάγεη θάπνηα έλλνκε ζρέζε, ην λφεκα ησλ νπνίσλ σζηφζν εληζρχεη. 

 

 

10. Η αλάδπζε/θαηνρύξσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηνπ 

αηόκνπ 

  

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα παξέρνπλ ην εζηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο φρη κφλν κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ αιιά θαη εληφο ελφο πνιηηηζκνχ
1907

. Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ζηελ επξσπατθή δεκφζηα ηάμε πηνζεηείηαη κία πξνζέγγηζε 

«κεηξηνπαζνχο πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ» (moderate cultural relativism) πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη νη πεξηθεξεηαθέο θαη νη ηνπηθέο παξαιιαγέο ησλ 

πξνηχπσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη απνδεθηέο, αιιά, ηελ ίδηα ζηηγκή, δελ 

                                                 
1905

 Βι. ελφηεηα 2.2.2.1. 
1906

 Βι. πκπεξάζκαηα πξψηνπ κέξνπο. Toggenburg G.N., Cultural Diversity at the Background of the 

European Debate on Values, An Introduction, φ.π., ζει. 9- 24. 
1907

 Donders Y., Do cultural diversity and human rights make a good match?, φ.π., ζει. 31. 
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κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλα βαζηθφ ππξήλα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, o νπνίoο 

είλαη θαζνιηθφο
1908

. Σα δηθαηψκαηα απηά αληηπξνζσπεχνπλ κία ζθιεξά θεξδηζκέλε 

ζπλαίλεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, θαη φρη ην πνιηηηζηηθφ ηκπεξηαιηζκφ θάπνηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή έλα ζχλνιν παξαδφζεσλ
1909

.  

Ζ απάληεζε ζηελ ηξίηε ππφζεζε εξγαζίαο ηεο δηαηξηβήο, δειαδή ηεο 

ππφζεζεο πσο ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο νδεγεί ζηε δηακφξθσζε 

ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, είλαη πσο ην ππάξρνλ ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, κε ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη  ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηθαησκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο σο 

ζεκειηψδνπο αμίαο θαη ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο απφ ην 

δηεζλέο δίθαην, παξέρνπλ επαξθή πξνζηαζία γηα ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. Ζ επάξθεηα ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξχηεηα ηεο 

έλλνηαο «πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα» δελ ζπλεγνξνχλ ζηελ θαζηέξσζε ελφο δηθαηψκαηνο 

ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζην δηεζλέο δίθαην. Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο είλαη 

απνζπαζκαηηθή, ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ελφο απηφλνκνπ δηθαηψκαηνο ζα ζπλέβαιε 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαζψο θαη ζηελ 

επξχηεξε πνιηηηθή νινθιήξσζε ηεο Έλσζεο
1910

.  

Ζ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

αλάγεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ σο κέξνο ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο. Σα δηθαηψκαηα πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, φπσο 

ην δηθαίσκα ζηε ζπλάζξνηζε, ζηελ έθθξαζε, ζηε ζξεζθεία, απνηεινχλ δηεθδηθήζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ίδηνπ θαζεζηψηνο ηζνηηκίαο κε ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ πιεηνςεθνχζα θνπιηνχξα. πλεπψο, ην πεξηερφκελν θαη ηα φξηα ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, αλεμαξηήησο ηεο έλλνκεο ηάμεο εληφο ηεο 

νπνίαο ζα αλαδεηρζεί, ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Οη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο 

ππνρξεψλνπλ ην θξάηνο αθελφο λα απέρεη απφ πξαθηηθέο πνπ δηαθπβεχνπλ νπζηψδεηο 

πηπρέο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, αθεηέξνπ λα ιακβάλεη ηα 

                                                 
1908

 Lenzerini F., φ.π., ζει. 8. 
1909

 Βι. ελφηεηα 3.2.1.1. 
1910

 Βι. πκπεξάζκαηα δεχηεξνπ κέξνπο. 
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απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πιήξε έθθξαζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Σαπηφρξνλα 

νη ελ ιφγσ αξρέο πξνθπιάζζνπλ ην άηνκν αιιά θαη ην επξχηεξν ζχλνιν απφ 

πεξηπηψζεηο ακθηιεγφκελσλ εθθάλζεσλ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο πνπ ελέρνπλ 

ηελ πηζαλφηεηα ή ηνλ θίλδπλν βιάβεο ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ ή ηε ζηέξεζε 

ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ ηζνηηκίαο ζηελ θνηλσλία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ.  

Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί πσο νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζα πξέπεη λα απνηειεί ε πξνζσπηθή 

αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ή ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ. Ζ κέρξη 

ηψξα πξαθηηθή ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ δείρλεη λα δηαθξίλεη κεηαμχ 

«νπζηαζηηθψλ» θαη «κε νπζησδψλ» ζηνηρείσλ ελφο πνιηηηζκνχ ζπρλά ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ηελ εκπεηξηθή δηάζηαζε κίαο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, δειαδή 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αμηνινγεί ηε ζεκαληηθφηεηα νξηζκέλσλ 

πξαθηηθψλ
1911

.  

Ζ αλαγσγή ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ζε ξπζκηζηέο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα δηθαηνινγνχλ ηελ 

πηνζέηεζε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηξίησλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε λνκνζεζία γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο πνπ ππνθηλεί, 

πξνηξέπεη, πξνάγεη ή θαη δηθαηνινγεί ην κηζαιιφδνμν κίζνο.  

 

11. Σν δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηεο νκάδαο 

 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο, πνπ ην μερσξίδεη απφ ηα 

ππφινηπα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ελδηάκεζν κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ, κε 

απνηέιεζκα ηφζν ηα άηνκα φζν θαη νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο λα 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ νθέιε απφ απηφ. ηε λνκηθή ζεσξία, ε πξνζηαζία ηεο 

ζπιινγηθήο έθθαλζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. ε ζπιινγηθή δηάζηαζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, δειαδή ε πξνζηαζία ησλ 

αηφκσλ σο κειψλ κίαο πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο, θαη 2. ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα 

(group rights), δειαδή ε πξνζηαζία ησλ ζπιινγηθνηήησλ, σο νκάδσλ.  

                                                 
1911

 Βι. ελφηεηα 3.2.2.2.2. 
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Δλψ νη ζπιινγηθέο δηαζηάζεηο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο αλαγλσξίδνληαη ζε αξθεηέο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο 

πξάμεηο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
1912

, ζην παξφλ ζηάδην εμέιημεο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ, ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα εγγξάθνληαη θπξίσο σο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο ή 

εζηθέο επηηαγέο. Ζ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε 

νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζε απηφρζνλεο ιανχο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο απηνλνκίαο, δειαδή ηελ δηνηθεηηθή απηνλνκία, θαη 

ηελ πνιηηηζκηθή απηνλνκία
1913

. Σν παξάδεηγκα ηεο ζρεηηθήο αλαγλψξηζεο ησλ 

νκαδηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα πσο γηα ηελ παξαρψξεζε νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζε κία δηαθξηηή 

πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε μερσξηζηή θνπιηνχξα θαη 

ηαπηφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο λα δηαηξέρεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

θαη νιφθιεξν ην πιέγκα θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζεη θαη φρη νξηζκέλεο κφλν πηπρέο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 

Παξάιιεια, ε ζπιινγηθή δηάζηαζε ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπξέπεηαο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ πξνψζεζε αμηψζεσλ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν 

θαη ζηε sui generis θαζηέξσζε νκαδηθψλ δηθαησκάησλ
1914

.  

Οη ίδηεο αξρέο ηεξαξρνχλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζε πεξίπησζε ζπγθξνχζεψο ηνπο
1915

. Ήδε απφ ην 1978 

κε ηελ ππφζεζε Tyrer v. the United Kingdom, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έθξηλε φηη πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ σο 

ζπλέπεηα ηελ εμεπηειηζηηθή θαη ππνβαζκηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ αηφκνπ δελ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ αλεθηέο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα ησλ εζλψλ. ηελ ππφζεζε Young, 

James & Webster v. United Kingdom, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη  «φζν θαη αλ κεξηθέο 

θνξέο πξέπεη λα ππνηάζζνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο 

νκάδαο, ε δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα νδεγεί ζηελ αδηάιεηπηε ππεξνρή ηεο γλψκεο ηεο 

πιεηνςεθίαο, αιιά επηηάζζεη κία ηζνξξνπία πνπ εμαζθαιίδεη ζηηο κεηνλφηεηεο κηα ίζε 

κεηαρείξηζε θαη απνθεχγεη θάζε θαηάρξεζε ηεο θπξίαξρεο ζέζεο»
1916

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε αλαγλψξηζε ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί 

                                                 
1912

 Βι. ελφηεηα 4.1.  
1913

 Βι. ελφηεηα 4.2.2.3.2. 
1914

 Βι. ελφηεηα 4.2.2.2. 
1915

 Βι. Kymlicka W., Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford 

University Press, Oxford 1995, γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζε «δηθαηψκαηα 

εμσηεξηθήο πξνζηαζίαο» θαη ζε «εζσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο». Βι. ελφηεηα 4.2.2.4. 
1916

 Young, James & Webster v. United Kingdom, Application Νo. 7601/76, 13 August 1981. 
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ηα πνιηηηζκηθά αγαζά ησλ νπνίσλ ε απφιαπζε λνείηαη κφλν ζε νκαδηθή βάζε. Παξά 

ην γεγνλφο πσο ε αλαγλψξηζε νκαδηθψλ δηθαησκάησλ ζπλεπάγεηαη κία ζρεηηθή 

ππνηαγή ηνπ αηφκνπ ζηελ θπξηαξρία ηεο νκάδαο, ηα νκαδηθά δηθαηψκαηα δελ 

κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία. 

 

Ζ έξεπλα νινθιεξψλεηαη ζε κία θξίζηκε πεξίνδν πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο. Ζ άλνδνο ηεο 

μελνθνβίαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ εζληθηζκνχ ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε 

ζπλνδεχεηαη απφ ηε γεληθφηεξε πεπνίζεζε πσο νη πνιηηηθέο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο αλνρήο απέηπραλ
1917

, ελψ παξάιιεια παξαηεξείηαη 

άλνδνο θνληακεληαιηζηηθψλ θαη απνζρηζηηθψλ αηζζεκάησλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζηε 

γεηηνληά ηεο Δπξψπεο
1918

. Ζ επξχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη 

παξαδνζηαθέο θνπιηνχξεο  πξνζηαηεχνπλ ηελ επεκεξία ησλ θνηλσλψλ ηνπο ζα 

θσηίζεη ην θνηλφ ζεκέιην ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε 

πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

                                                 
1917
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θνξνινγίαο, ησλ ζηαηηζηηθψλ, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζηνπο ηνκείο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, ηεο ηεισλεηαθήο 

έλσζεο, ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο 

αζθαιείαο θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ιφγσ ηεο πξνζρψξεζεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη 

ηεο Ρνπκαλίαο, ΔΔ L 363 ηεο 20.12.2006, ζει. 1- 80. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 2493/2000 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 2000, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε 

ηα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ, ΔΔ L 288 ηεο 

15.11.2000, ζει. 1-5. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 3/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007 , ζρεηηθά κε 

ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ππέξ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη ζηηο ηξίηεο ρψξεο, ΔΔ L 3 ηεο 5.1.2008, ζει. 1 – 9. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 45/2001, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

18εο Γεθεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη 

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ, ΔΔ L 8 ηεο 12.1.2001, ζει. 1- 22. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

29εο Απξηιίνπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα 

δσηθήο πξνέιεπζεο,  ΔΔ L 139 ηεο 30.4.2004, ζει. 55-205. 

Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 1/58 πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ θαζεζηψηνο ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, ΔΔ 17 ηεο 6.10.1958, ζει. 385-386. 

Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 1612/68 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Οθησβξίνπ 1968 πεξί ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ΔΔ L 257 

ηεο 19.10.1968, ζει. 2-12. 

Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 2081/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηνπιίνπ 1992 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ,  ΔΔ L 208 ηεο 24.7.1992, ζει. 1-8. 

Καλνληζκφο 975/1999/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 1999, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε, πνπ ζπκβάιινπλ ζην γεληθφ ζηφρν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εδξαίσζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαζψο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ΔΔ L 120 ηεο 8.5.1999, ζει. 1 – 7. 
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Οδεγίεο 

Οδεγία 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000, πεξί εϕαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ αζρέησο ϕπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο 

θαηαγσγήο, ΔΔ L 180 ηεο 19.7.2000, ζει. 22 – 26. 

Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, γηα ηε δηακφξθσζε 

γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, ΔΔ L 

303 ηεο 2.12.2000, ζει. 16 – 22. 

Οδεγία 2001/55/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 2001, ζρεηηθά κε ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαϕέο παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε καδηθήο 

εηζξνήο εθηνπηζζέλησλ θαη κέηξα γηα ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ κεηαμχ θξαηψλ 

κειψλ φζνλ αϕνξά ηελ ππνδνρή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνδνρήο 

απηψλ ησλ αηφκσλ, ΔΔ L 212 ηεο 7.8.2001, ζει. 12 -23. 

Οδεγία 2001/83/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο 

Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθνο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε, ΔΔ L 311 ηεο 28.11.2001, ζει. 67-128. 

Οδεγία 2003/109/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην 

θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο, ΔΔ L 16 

ηεο 23.1.2004, ζει. 44-53. 

Οδεγία 2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ΔΔ L 251 ηεο 3.10.2003, ζει. 12-18. 

Οδεγία 2004/114/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο, ηελ αληαιιαγή 

καζεηψλ, ηελ άκηζζε πξαθηηθή άζθεζε ή ηελ εζεινληηθή ππεξεζία, ΔΔ L 375 ηεο 

23.12.2004, ζει. 12-18. 

Οδεγία 2004/38/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο 

Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο λα θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ ειεχζεξα ζηελ επηθξάηεηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) 1612/68 θαη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 64/221/ΔΟΚ, 68/360/ΔΟΚ, 72/194/ΔΟΚ, 73/148/ΔΟΚ, 

75/34/ΔΟΚ, 75/35/ΔΟΚ, 90/364/ΔΟΚ, 90/365/ΔΟΚ θαη 93/96/ΔΟΚ (Κείκελν πνπ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) ΔΔ L 158 ηεο 30.4.2004, ζει. 77. 

Οδεγία 2004/81/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν 

παξακνλήο πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζχκαηα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ ή ζπλέξγεηαο ζηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 

αξκφδηεο αξρέο, ΔΔ L 261 ηεο 6.8.2004, ζει. 19-23. 

Οδεγία 2004/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, γηα ζέζπηζε 

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θαζεζηψο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ ή ησλ απάηξηδσλ σο πξνζθχγσλ ή σο πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο γηα άιινπο ιφγνπο, ΔΔ L 304 ηεο 30.9.2004, ζει. 12-23. 

Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο 

επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
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(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ), ΔΔ L 255 ηεο 30.9.2005, ζει. 

22-142. 

Οδεγία 2005/71/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε εηδηθή 

δηαδηθαζία εηζδνρήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ΔΔ 

L 289 ηεο 3.11.2005, ζει. 15-22. 

Οδεγία 2005/85/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ 2005 , ζρεηηθά κε ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ρνξεγνχλ θαη 

αλαθαινχλ ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα, ΔΔ L 326 ηεο 13.12.2005, ζει. 13- 34. 

Οδεγία 2006/112/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ην 

θνηλφ ζχζηεκα θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ΔΔ L 347 ηεο 11.12.2006, ζει. 1 –118. 

Οδεγία 2006/116/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

12εο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηε δηάξθεηα πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη νξηζκέλσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ (θσδηθνπνίεζε), ΔΔ L 372 ηεο 

27.12.2006, ζει. 12 -18. 

Οδεγία 2006/123/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

12εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ΔΔ L 376 

ηεο 27.12.2006, ζει. 36- 68. 

Οδεγία 2007/65/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο 

Γεθεκβξίνπ 2007 , γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ γηα ην ζπληνληζκφ 

νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ΔΔ L 332 ηεο 

18.12.2007, ζει. 27 -45. 

Οδεγία 2009/50/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Μαΐνπ 2009, ζρεηηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ 

απαζρφιεζε πςειήο εηδίθεπζεο, ΔΔ L 155 ηεο 18.6.2009, ζει. 17-29. 

Οδεγία 2010/13/EE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο 

Μαξηίνπ 2010 , γηα ηνλ ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ) 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ), ΔΔ L 95 ηεο 15.4.2010, ζει. 1-

24. 

Οδεγία 2010/64/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 

Οθησβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζε δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε θαηά ηελ 

πνηληθή δηαδηθαζία, ΔΔ L 280 ηεο 26.10.2010, ζει. 1- 7. 

Οδεγία 2011/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο 

Μαξηίνπ 2011, πεξί εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαζπλνξηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ΔΔ L 88 ηεο 4.4.2011, ζει. 45-65. 

Οδεγία 2012/29/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο 

Οθησβξίνπ 2012, γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα, ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ 
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αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2001/220/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 315 

ηεο 14.11.2012, ζει. 57-73. 

Οδεγία 76/207/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Φεβξνπαξίνπ 1976 πεξί ηεο εθαξκνγήο 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε 

ζε απαζρφιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνψζεζε θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ΔΔ L 39 ηεο 14.2.1976, ζει. 40 - 42. 

Οδεγία 77/486/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ηνπιίνπ 1977 πεξί ηεο ζρνιηθήο 

θνηηήζεσο ησλ ηέθλσλ δηαθηλνπκέλσλ εξγαδνκέλσλ, ΔΔ L 199 ηεο 6.8.1977, ζει. 32 

–33. 

Οδεγία 89/552/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Οθησβξίνπ 1989 γηα ην ζπληνληζκφ 

νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ΔΔ L 298 ηεο 

17.10.1989, ζει. 23- 30. 

Οδεγία 89/622/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, ΔΔ L 359 ηεο 8.12.1989, ζει. 1-4. 

Οδεγία 92/41/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαΐνπ 1992 πνπ ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 

89/622/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, ΔΔ L 

158 ηεο 11.6.1992, ζει. 30-33. 

Οδεγία 93/104/EΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1993, ζρεηηθά κε νξηζκέλα 

ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ΔΔ L 307 ηεο 13.12.1993, ζει. 18 – 

24. 

Οδεγία 93/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1993 γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ δψσλ θαηά ηε ζθαγή ή/θαη ηε ζαλάησζή ηνπο, ΔΔ L 340 ηεο 31.12.1993, ζει. 21 

-34.  

Οδεγία 93/7/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 1993 ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ έρνπλ παξάλνκα απνκαθξπλζεί απφ ην έδαθνο θξάηνπο 

κέινπο, ΔΔ L 74 ηεο 27.3.1993, ζει. 74- 79. 

Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ, ΔΔ L 281 ηεο 23.11.1995, ζει. 31 -50. 

Οδεγία 97/36/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο 

Ηνπλίνπ 1997 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 89/552/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην 

ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ΔΔ L 202 ηεο 

30.7.1997, ζει. 60-70. 

Οδεγία 98/44/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο 
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Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ - Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά κέρξη ην 

2020, COM(2011) 173 ηειηθφ.  

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ -  Δζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά: έλα πξψην βήκα πξνο 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, COM(2012) 226 ηειηθφ. 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ -  Βήκαηα πξνφδνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

έληαμε ησλ Ρνκά, COM(2013) 454 ηειηθφ. 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ηεο 11εο Απγνχζηνπ 2008 – Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο κε έλα θιηθ ηνπ 

πνληηθηνχ: Ζ πξφνδνο ζηελ ςεθηαθνπνίεζε θαη ηελ επηγξακκηθή πξνζβαζηκφηεηα 

πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ θαη ε ςεθηαθή δηαθχιαμε ζηελ ΔΔ, COM(2008) 513 ηειηθφ.  

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο 10εο Μαΐνπ 2007 ζρεηηθά κε κηα επξσπατθή αηδέληα γηα ηνλ 

πνιηηηζκφ ζ' έλαλ θφζκν παγθνζκηνπνίεζεο, COM(2007) 242 ηειηθφ. 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά 

κε ην άξζξν 7 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε - εβαζκφο θαη πξνψζεζε 

ησλ αμηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε Έλσζε, COM (2003) 606 ηειηθφ. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0513:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0242:EL:NOT
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Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, ηεο 1εο Ηνπλίνπ 2005, κε ηίηιν «Απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ίζεο 

επθαηξίεο γηα φινπο - ηξαηεγηθή-πιαίζην», COM (2005) 224 ηειηθφ. 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ έληαμε θαη ηελ απαζρφιεζε, COM (2003) 336 

ηειηθφ.  

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ έληαμε θαη ηελ απαζρφιεζε, COM (2003) 336 

ηειηθφ. 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

Eπξσπατθή Αηδέληα γηα ηελ Έληαμε ησλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ, COM(2011) 455 

ηειηθφ.   

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο- ρέδην δξάζεο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, COM (1998) 183 

ηειηθφ. 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ηνπιίνπ 2001 «Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε - Μηα 

Λεπθή Βίβινο», COM(2001) 428 ηειηθφ. 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, Αλαθνίλσζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε, COM (2011) 248 

ηειηθφ. 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο: Πξνο ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ – 

Πξφηαζε ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 

δηαβνχιεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή, COM(2002) 704 ηειηθφ. 

Έθζεζε 2010  γηα ηελ ηζαγέλεηα ηεο ΔΔ, Άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ 

πνιηηψλ ηεο ΔΔ, COM (2010) 603 ηειηθφ. 

Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην ηεο 11 Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ επαλεμέηαζε 

ηεο πξνφδνπ ηεο ζπλεξγαζίαο κε απηφρζνλεο πιεζπζκνχο, COM (2002) 291 ηειηθφ. 

Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηνπ πκβνχιην, Ζ κλήκε 

ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάρηεθαλ απφ ηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα ζηελ Δπξψπε, 

COM(2010) 783 ηειηθφ. 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Καηεπζχλζεηο γηα κηα θνηλνηηθή πνιηηηθή ησλ 

κεηαλαζηεχζεσλ, COM (85) 48 ηειηθφ. 

Πξαζηλε Βηβινο - Mεηαλάζηεπζε θαη θηλεηηθφηεηα: πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο ΔΔ, COM(2008) 423 ηειηθφ. 

Πξάζηλν ßηßιίν - Δπξσπατθε πξσηνβνπιηα γηα ηε δηαθαλεηα, COM (2006) 194 

ηειηθφ. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=336
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=336
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=428
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2002&nu_doc=291
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Πξφηαζε απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηεο 

UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

έθθξαζεο COM (2005) 678 ηειηθφ. 

Πξφηαζε νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 2
εο

 Ηνπιίνπ 2008 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζψπσλ αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, COM(2008) 426 ηειηθφ. 

 

Φεθίζκαηα – πζηάζεηο – Γλώκεο - πκπεξάζκαηα 

Γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, Ο ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηεο 

νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ επξσπατθή νηθνδφκεζε, ΔΔ C 329, 

17.11.99,  ζει.30. 

European Parliament Resolution on a Community Charter of regional languages and 

cultures and on a charter of rights of ethnic minorities, OJ C 287, ζει. 106. 

European Parliament Resolution on a political solution to the Armenian question, A2-

33/87, 18 June 1987, European Parliament resolution on the opening of negotiations 

with Turkey P6_TA-PROV(2005)0350, 28 September 2005. 

European Parliament Resolution on linguistic minorities in the European Community, 

OJ C 61, ζει. 110. 

European Parliament Resolution on measures in favour of minority languages and 

cultures, OJ C 68, ζει. 103. 

European Parliament Resolution on the Cloning of Human beings, 7 September 2000, 

B5-0710, 0751, 0753, 0764/2000. 

European Parliament Resolution on the languages and cultures of regional and ethnic 

minorities, OJ C 318, ζει. 160. 

European Parliament resolution on the protection of minorities and anti-

discrimination policies in an enlarged Europe, OJ 2006 C 124, ζει. 405. 

European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian 

law (IHL), OJ C 303, 15.12.2009, ζει. 12–17. 

Council of the EU, Justice and Home Affairs and Civil Protection, Council meeting 

2455, 12894/02, Luxembourg, 14–15 October 2002. 

Council of the European Union, Justice and Home Affairs, 2618th Council Meeting, 

Brussels, 19 November 2004, 14615/04 (Presse 321). 

Γήισζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19
εο

 Γεθεκβξίνπ 1991 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θαηά ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ηνπ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ παξελνριήζεσλ, ΔΔ C 27ηεο 4.2.1992, ζει. 1. 
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Έγγξαθν 14615/04 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2004. 

Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε γηα άξζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο πνπ αθνξά ηνλ θ. 

Jean-Marie Le Pen, 23 επηεκβξίνπ 1998, PE 228.174/ηει., A4-0317/98. 

Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε 

ηηο επξσπατθέο πεξηθεξεηαθέο θαη ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο γιψζζεο - γιψζζεο 

ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ ΔΔ - ζην πιαίζην ηεο δηεχξπλζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

πνιπκνξθίαο, Α5-0271/2003, ζει. 16. 

Δπεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, 2007/C 303/02, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:EL:PDF 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ησλ δηαθηλνχκελσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, COM (94) 80 ηειηθφ. 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ησλ δηαθηλνχκελσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, COM (94) 80 ηειηθφ. 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσκσζατθφ, Ζ παξαγσγή θαη ε αλαπαξαγσή ησλ 

κεηνλνηηθψλ γισζζηθψλ νκάδσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Τπεξεζία Δπηζήκσλ 

Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Λνπμεκβνχξγν 1996.  

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Γεληθή Γηεχζπλζε  Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, Δθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ηνπ 2005 ηεο UNESCO ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Μειέηε 2010, δηαζέζηκν 

ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.diversitystudy.eu/es/esstudyunescoconventionel.pdf 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία θαη ηα 

ζρνιηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, Α3-

0399/92, 21.1.1993. 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Λάαθελ, 14-15 Γεθεκβξίνπ 2001, πκπεξάζκαηα 

Πξνεδξίαο, SN 300/1/01 REV 1. 

Κνηλή δξάζε 96/443/ΓEY ηεο 15εο Ηνπιίνπ 1996 πνπ ελέθξηλε ην πκβνχιην βάζεη 

ηνπ άξζξνπ Κ.3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, ΔΔ L 185 ηεο 24.7.1996, ζει. 5 -7. 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2667ε ζχλνδνο ηνπ πκβνπιίνπ, Γεληθέο 

Τπνζέζεηο θαη Δμσηεξηθέο ρέζεηο, Λνπμεκβνχξγν, 13 Ηνπλίνπ 2005, 9499/05. 

πκπεξάζκαηα Πξνεδξίαο Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Θεζζαινλίθεο 19 θαη 20 

Ηνπλίνπ 2003. 

πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο – Κνισλία, 3 θαη 4 Ηνπλίνπ 1999, SN 150/1/99 REV 1, 

Παξάξηεκα IV. 

πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο - Σάµπεξε, 15 θαη 16 Οθησβξίνπ 1999. 

πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο γηα ην πξφγξακκα ηεο Υάγεο: ελίζρπζε ηνπ ρψξνπ 

ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ηηο 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:EL:PDF
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ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο γηα ην άζπιν, ηε κεηαλάζηεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εμσηεξηθήο ηνπο δηάζηαζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ. Βξπμέιιεο, 16/17 

∆εθεµβξίνπ 2004. 

πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή 

ςεθηαθή βηβιηνζήθε Europeana ΔΔ C 319 ηεο 13.12.2008. 

πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ 2009/C 301/07. 

χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2013 , γηα απνηειεζκαηηθά κέηξα 

έληαμεο ησλ Ρνκά ζηα θξάηε κέιε, ΔΔ C 378 ηεο 24.12.2013, ζει. 1- 7. 

Σν Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο — Μηα αλνηθηή θαη αζθαιήο Δπξψπε πνπ 

εμππεξεηεί θαη πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο, ΔΔ C 115 ηεο 4.5.2010, ζει.1 -38. 

Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ επί ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πξνο ην 

Άγηνλ ξνο (κνλαζηηθή πεξηνρή), ΔΔ C 144 ηεο 15. 6. 1981, ζει. 92. 

Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε: ν 

ξφινο θαη ε ζέζε ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2006/2010 (INI)), ΔΔ 

313 E ηεο 20.12.2006 ζει. 118 – 12. 

Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο αθξσηεξηαζκνχο ησλ 

γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ (2001/2035(ΗΝΗ)). 

Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο 

αλαπηπμηαθέο πηπρέο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ηνπο γελεηηθνχο 

πφξνπο: νη επηπηψζεηο ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

(2012/2135(INI)). 

Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, P6_TA(2009)0202, A6-0125/2009. 

Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο πνπ ζπλήιζαλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 24εο 

Μαΐνπ 1988, ΔΔ C 177 ηεο 6.7.1988 ζει. 5 – 7. 

Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ηνπιίνπ 1985 ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο κηαο 

θνηλνηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ΔΔ C 186 ηεο 26.7.1985 ζει. 3-4. 
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