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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM 
RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E APLICAÇÃO 
EFETIVA[1]

A Constituição de Malta afirma no artigo 2º que o Catolicismo 
de Roma é a religião oficial do Estado e que as autoridades 
católicas têm o dever e o direito de ensinar os princípios 
morais católicos como base do que é certo e errado. Afirma 
igualmente que os princípios religiosos do Catolicismo de 
Roma devem ser disponibilizados nas escolas públicas como 
componente opcional de uma educação obrigatória. O artigo 
40º garante total liberdade de consciência e culto religioso, 
e proíbe a obrigação de instrução religiosa ou que se revele 
competência na religião. Embora os artigos 2º e 40º estejam 
em conflito, o último prevalece em termos legais.

O Código Penal de Malta prevê especial proteção para o 
Catolicismo de Roma.[2] Os artigos 163º, 164º e 165º descre-
vem as penas sugeridas para os ‘crimes contra o sentimento 
religioso’. O artigo 163º afirma que a difamação ou ofensa 
pública ao Catolicismo e a difamação dos seus crentes, mi-
nistros ou objetos de culto através de palavras, gestos, textos 
escritos (impressos ou não), imagens ou meios visíveis im-
plica uma pena de um a seis meses de prisão. O artigo 164º 

[1] http://www.refworld.org/country,,,,MLT,,5716123bc7,0.html

[2] http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.
aspx?app=lom&itemid=8574

alarga o artigo anterior a outros “cultos tolerados por lei”, mas 
com uma pena máxima de prisão de três meses. O artigo 165º 
refere-se ao impedimento ou perturbação de um evento, ce-
rimônia ou serviço religioso, seja ele católico ou de qualquer 
religião tolerada por lei, como implicando uma pena máxima 
de prisão de um ano, extensível por mais um ano em caso de 
ameaça de violência.

INCIDENTES
No período abrangido por este relatório, não se verificaram 
incidentes que tenham sido registrados.

PERSPECTIVAS PARA A 
LIBERDADE RELIGIOSA[3]

As perspectivas para a liberdade religiosa em Malta são exce-
lentes. A vasta maioria dos imigrantes de Malta são oriundos 
dos países predominantemente muçulmanos como a Líbia, 
a Síria e a Eritreia. São extremamente raros os relatos de hos-
tilidade religiosa contra eles e em geral entre as minorias 
religiosas estabelecidas.

[3] http://www.unhcr.org.mt/charts/


