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Ι. Ιστορικό 

1. Η Εθνική ΕCιτροCή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου έλαβε 

εCιστολή αCό τον Μουφτή Κοµοτηνής (αρ. Cρωτ. Μουφτείας 015/03/Φ01-Α, 

31.3.2003) µε την οCοία διαµαρτύρεται για την Εγκύκλιο υC’ αριθµ. 

21/2002 του ΥCουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

ΑCοκέντρωσης.1 Η ανωτέρω Εγκύκλιος αCευθύνεται στους Ο.Τ.Α. και δίνει 

εντολή να µην καταχωρούνται εφεξής στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία, εκείνοι 

οι γάµοι Cου τελούν δι’ αντιCροσώCου µουσουλµάνοι ενώCιον του Μουφτή 

στη Θράκη. Το ΥCουργείο χαρακτηρίζει ανυCόστατους τους δι’ 

αντιCροσώCου γάµους γιατί αντίκεινται στη δηµόσια τάξη.  

2. Έναυσµα για την έκδοση της Εγκυκλίου αCοτέλεσε έγγραφο του 

ΥCουργείου Εξωτερικών Cου ενηµέρωνε το ΥCουργείο Εσωτερικών ότι τον 

τελευταίο καιρό Cαρατηρείται «το φαινόµενο αλλοδαCοί να CροσCαθούν να 

εCιτύχουν την είσοδο και εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, µετερχόµενοι το 

µέσο του γάµου δι’ αντιCροσώCου µε Έλληνες υCηκόους, µουσουλµάνους το 

θρήσκευµα».2 Στην εCιστολή του Cρος την ΕΕ∆Α ο Μουφτής Κοµοτηνής 

εCισυνάCτει φωτοτυCίες δεκαεννέα (19) Ειδικών Πληρεξουσίων 

µουσουλµάνων Cου τέλεσαν το 2002 και το 2003 συνολικά δέκα (10) γάµους 

δι’ αντιCροσώCων. Όλα τα ανωτέρω Cληρεξούσια αφορούν Έλληνες Cολίτες, 

µουσουλµάνους το θρήσκευµα, κατοίκους Γερµανίας. Τα Cληρεξούσια έχουν 

                                                 

∗ Εισηγητής: Γιάννης Κτιστάκις, ΕCιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α. 
1 Αρ. Cρωτ. 96080/19182/20.09.2002. 
2 Βλ. Εγκύκλιο 21/2002 του ΥCουργείου Εσωτερικών. 
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συντάξει οι ελληνικές Cροξενικές αρχές στη Γερµανία. Πέντε (5) εκ των 

δεκαεννέα (19) συνολικά Cληρεξουσίων αφορούν ανήλικες µουσουλµάνες 

και έναν (1) ανήλικο µουσουλµάνο. Τα Cληρεξούσια για τους ανωτέρω έξι 

(6) µελλόνυµφους υCογράφουν οι γονείς τους.  

3. Το ζήτηµα των νοµικών ελαττωµάτων του δι’ αντιCροσώCου γάµου 

των µουσουλµάνων δεν ανακύCτει για Cρώτη φορά. Σε δύο γνωµοδοτήσεις 

της, το 1992 και το 1993, η Ειδική Νοµική ΥCηρεσία του ΥCουργείου 

Εξωτερικών έκρινε ότι ο όρος της αυτοCροσώCου εµφανίσεως των 

µελλονύµφων είναι κανόνας δηµόσιας τάξης, του οCοίου η Cαράβαση 

εCιφέρει, ως συνέCεια, το ανυCόστατο του γάµου και αν ακόµη είναι 

εCιτρεCτή αCό τον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο («Σαρία») η αντιCροσώCευση.3 

Ωστόσο, το 1993 το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (σε Ολοµέλεια) 

γνωµοδότησε ότι «η σύναψη γάµου των Μουσουλµάνων Ελλήνων ΥCηκόων, 

δια Cληρεξουσίου, σύµφωνα Cρος τους κανόνες του Ιερού Μουσουλµανικού 

Νόµου, είναι νόµιµη, οι δε ούτω τελούµενοι γάµοι δεν Cάσχουν ως Cρος το 

υCοστατό ή το κύρος αυτών και δεν Cαρίσταται ανάγκη λήψεως νοµοθετικού 

µέτρου, µη δυναµένης της εκδόσεως τοιούτων Cληρεξουσίων να 

αCαγορευθεί, ως εκ των διεθνών δεσµεύσεων της χώρας».4 Έκτοτε και µέχρι 

την έκδοση της 21/2002 Εγκυκλίου του ΥCουργείου Εσωτερικών, οι γάµοι 

µουσουλµάνων δι’ αντιCροσώCου εγγράφονταν στα ελληνικά ληξιαρχικά 

βιβλία, οι δε Cροξενικές αρχές της χώρας συνέχισαν να εκδίδουν σχετικά 

Cληρεξούσια.  

4. Σύµφωνα µε τον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο, ο µουσουλµανικός γάµος 

είναι µία ιερή σύµβαση ή συµφωνία µεταξύ του άντρα και της γυναίκας Cου 

γίνονται σύζυγοι. Στο ιερό Κοράνιο αναφέρεται ο γάµος ως ιερή υ�όσχεση. 

Ειδικά για την αντιCροσώCευση, ορίζεται ότι «η σύµβαση γάµου µCορεί να 

γίνει αCό Cληρεξούσιο διορισµένο εκ µέρους ενός εκ των µερών ή του 

κηδεµόνος του, κατά CερίCτωση, υCό την CροϋCόθεση ότι ο Cληρεξούσιος 

                                                 

3 Βλ. Έγγραφα ΕΝΥ Φ. 8634/ΑΣ 169/23.10.92 και ΕΝΥ Φ. 8634/ΑΣ 7/11.1.93. Και τα δύο 

έγγραφα της ΕΝΥ µνηµονεύονται στην υC’ αριθµόν 686/93 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ. 

4 Γνωµοδότηση 686/93 ΝΣΚ, http://www.lawnet.gr/nsk/hm.htm. 
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είναι ενήλιξ και έχει υγιείς φρένας και ενεργεί εντός του Cλαισίου της 

εξουσιοδοτήσεως».5  

5. Η τέλεση γάµου δια Cληρεξουσίου CροβλέCεται και αCό το Κανονικό 

∆ίκαιο της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας του 1983 (κανόνας 1105).6 

Εντούτοις, δεν έχει Cροκύψει ζήτηµα για τους καθολικούς, δεδοµένου ότι οι 

ρυθµίσεις του Αστικού Κώδικα (εφεξής «ΑΚ») φέρονται να υCοχωρούν µόνον 

όσον αφορά το γάµο µουσουλµάνων (βλ. κατωτέρω αρ. 9).  

 

ΙΙ. Γενική θεώρηση 

6. Μία Cλουραλιστική και αληθινά δηµοκρατική κοινωνία οφείλει όχι 

µόνο να σέβεται την εθνοτική, Cολιτιστική, γλωσσική και θρησκευτική 

ταυτότητα κάθε CροσώCου Cου ανήκει σε µειονότητα, αλλά να δηµιουργεί 

συνθήκες τέτοιες Cου να εCιτρέCουν την έκφραση, τη διαφύλαξη και την 

ανάCτυξη αυτής της ταυτότητας.  

7. Θεωρούµε αCαραίτητο να Cροσθέσουµε ότι το Cροκείµενο ζήτηµα 

ουσιαστικά συνίσταται σε σύγκρουση µεταξύ θρησκευτικών – Cολιτιστικών 

Cαραδόσεων και δικαιωµάτων του ανθρώCου, όCως αυτά έχουν καθιερωθεί 

αCό όλες τις διατάξεις Cου ακολουθούν. Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη της 

Βιέννης για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου, Cου υιοθετήθηκε αCό την 

Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου (1993), 

«Όλα τα δικαιώµατα του ανθρώCου είναι οικουµενικά, αδιαίρετα, 

αλληλοεξαρτώµενα και αλληλένδετα. Η διεθνής κοινότητα CρέCει να 

χειρίζεται τα δικαιώµατα του ανθρώCου µε Cνεύµα οικουµενικότητας και µε 

τρόCο Cου να αντανακλά δικαιοσύνη και ισότητα, µε την ίδια αCόσταση και 

µε την ίδια έµφαση. Ενώ η σηµασία των εθνικών και Cεριφερειακών 

ιδιαιτεροτήτων και των διαφόρων ιστορικών, Cολιτιστικών και 

θρησκευτικών Cαραδόσεων CρέCει να λαµβάνεται υCόψη, εντούτοις 

αCοτελεί καθήκον των Κρατών – ανεξάρτητα αCό τα Cολιτικά, οικονοµικά 

και Cολιτιστικά συστήµατά τους – να Cροωθήσουν και να Cροστατεύσουν 

όλα τα δικαιώµατα του ανθρώCου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες» (Cαρ. 5). 

                                                 
5 Βλ. εCιστολή του Μουφτή Κοµοτηνής Cρος την ΕΕ∆Α και Γνωµοδότηση του ΝΣΚ, ό.C. 
6 Και κατά το Cροϊσχύσαν Κανονικό ∆ίκαιο της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας εCιτρεCόταν 

η τέλεση γάµου διά Cληρεξουσίου (κανόνες 1088, 1089). 
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∆ε θεωρούµε άσκοCο να Cροσθέσουµε, δεδοµένου ότι το Cολύ µεγαλύτερο 

Cοσοστό των µελλονύµφων Cου Cαντρεύονται µε αντιCρόσωCο αCό τον 

µουφτή είναι γυναίκες – κορίτσια – ότι ολόκληρο το κεφ. 3 του τµήµατος ΙΙ 

Β της ∆ιακήρυξης και του Σχεδίου ∆ράσης της ∆ιάσκεψης της Βιέννης (Cαρ. 

36-44) είναι αφιερωµένο στην ισότητα των φύλων σε όλους τους τοµείς χωρίς 

εξαιρέσεις. Στην Cαρ. 38 εφαρµόζεται ειδικά στις γυναίκες η αρχή της 

υCεροχής των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου εCί των Cαραδόσεων κλC, την 

οCοίαν ήδη το άρθρο 5 του τµηµ. Ι έθεσε γενικά, µε την εξής CερικοCή: 

«Ειδικά η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου υCογραµµίζει 

τη σηµασία της εργασίας για … την εκρίζωση κάθε σύγκρουσης Cου µCορεί 

να Cροκύψει µεταξύ αφ’ ενός των δικαιωµάτων της γυναίκας και αφ’ ετέρου 

των εCιζήµιων αCοτελεσµάτων εθιµικών Cρακτικών, Cολιτισµικών 

Cρακτικών και θρησκευτικού εξτρεµισµού».  

8. Ειδικότερα τώρα για το ζήτηµα των δι’ αντιCροσώCων τελουµένων 

µουσουλµανικών γάµων στην Ελλάδα, το άρθρο 1350 ΑΚ εCιβάλλει 

αυτοCρόσωCο δήλωση της συµφωνίας των µελλονύµφων.7 Το άρθρο 1367 ΑΚ 

εCιβάλλει σύγχρονη δήλωση των µελλονύµφων εCί Cολιτικού γάµου ή 

ιερολογίας. Οι δε CροϋCοθέσεις της ιεροτελεστίας διέCονται αCό το τυCικό 

και τους κανόνες του θρησκεύµατος, εφόσον δεν είναι αντίθετοι µε τη 

δηµόσια τάξη.8 Τέλος, το άρθρο 1372 ΑΚ ορίζει ότι ο γάµος Cου έγινε χωρίς 

να τηρηθεί ένας αCό τους τύCους Cου CροβλέCονται στο άρθρο 1367 ΑΚ 

είναι ανυCόστατος ενώ ο γάµος Cου έγινε κατά Cαράβαση του άρθρου 1350 

είναι άκυρος.9   

                                                 

7 1350 ΑΚ: Για τη σύναψη γάµου αCαιτείται συµφωνία των µελλονύµφων. Οι σχετικές 

δηλώσεις γίνονται αυτοCροσώCως και χωρίς αίρεση ή Cροθεσµία. Οι µελλόνυµφοι CρέCει να 

έχουν συµCληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Το δικαστήριο µCορεί, αφού 

ακούσει τους µελλονύµφους και τα CρόσωCα Cου ασκούν την εCιµέλεια του ανηλίκου, να 

εCιτρέψει το γάµο και Cριν αCό τη συµCλήρωση αυτής της ηλικίας, αν η τέλεσή του 

εCιβάλλεται αCό σCουδαίο λόγο. 

8 1367 ΑΚ: Ο γάµος τελείται είτε µε τη σύγχρονη δήλωση των µελλονύµφων ότι 

συµφωνούν σ' αυτό (Cολιτικός γάµος) είτε µε ιερολογία αCό ιερέα της ανατολικής ορθόδοξης 

εκκλησίας ή αCό λειτουργό άλλου δόγµατος ή θρησκεύµατος γνωστού στην Ελλάδα [……]. 

Οι CροϋCοθέσεις της ιεροτελεστίας και κάθε θέµα σχετικό µ' αυτήν διέCονται αCό το 

τυCικό και τους κανόνες του δόγµατος ή του θρησκεύµατος σύµφωνα µε το οCοίο γίνεται η 

ιεροτελεστία, εφόσον δεν είναι αντίθετοι µε τη δηµόσια τάξη […]. 

9 1372 ΑΚ: «Άκυρος είναι µόνο ο γάµος Cου έγινε κατά Cαράβαση των άρθρων 1350 έως 

1352, 1354, 1356, 1357 και 1360. ∆εν είναι άκυρος ο γάµος, εφόσον έχει γίνει η δήλωση 

του άρθρου 1367 Cρος το δήµαρχο ή τον Cρόεδρο της κοινότητας ή το νόµιµο αναCληρωτή 
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9. Εξαίρεση αCό το κοινό δίκαιο του γάµου και συνεCώς και αCό τα 

ανωτέρω εισάγουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 147/1914, Cου ορίζουν 

ότι η τέλεση του γάµου (Ελλήνων) µουσουλµάνων διέCεται αCό τον Ιερό 

Μουσουλµανικό Νόµο, και ορισµένες Cαλαιές διεθνείς –Cολυµερείς και 

διµερείς– συµβάσεις Cου έχει εCικυρώσει η Ελλάδα [(α) ελληνοτουρκική 

σύµβαση του 1881, Cου κυρώθηκε µε το Ν. ΠΛΖ/1882,10 (β) συνθήκη των 

Αθηνών του 1913, Cου κυρώθηκε µε το Ν. 4213/1913,11 (γ) συνθήκη της 

Λωζάννης, Cου κυρώθηκε µε το Ν∆ της 25ης Αυγούστου 192312 και (δ) 

συνθήκη των Σεβρών, Cου κυρώθηκε µε το Ν∆ της 29ης ΣεCτεµβρίου 1923.13 

Παρενθετικά αναφέρουµε ότι οι θρησκευτικοί κανόνες οικογενειακού 

δικαίου σήµερα δεν εφαρµόζονται ούτε καν αCό το διάδοχο Κράτος της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (Τουρκία), Cου είναι αντισυµβαλλόµενη 

δύναµη της Συνθήκης της Λωζάννης. ΕCανερχόµενοι, σηµειώνουµε ότι οι 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 147/1914 διατηρήθηκαν σε ισχύ µετά την 

εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 6 του Εισαγωγικού Νόµου στον Αστικό Κώδικα). 

Αναλόγως διατηρήθηκαν και οι αρµοδιότητες των µουφτήδων, µεταξύ 

άλλων, να τελούν ή να εCικυρώνουν µουσουλµανικούς γάµους (άρθρο 10 

του Ν. 2345/1920, Cου διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 3 Εισαγωγικού 

Νόµου στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και εCαναβεβαιώνεται στο άρθρο 

5 του Ν. 1920/1991).  

10. ∆εδοµένου ότι ο Ιερός Μουσουλµανικός Νόµος σαφώς εCιτρέCει την 

δι’ αντιCροσώCου σύναψη γάµου, ανακύCτει το ερώτηµα αν η ειδική αυτή 

ρύθµιση εCικρατεί ακόµη σήµερα της ελληνικής δηµόσιας τάξης. Και τούτο 

γιατί το άρθρο 1367 Cαρ. 3 εδ. (1) ΑΚ θέλησε να εCιφυλάξει την υCερίσχυση 

της δηµόσιας τάξης αCέναντι και στις ανωτέρω ειδικές διατάξεις για τους 

                                                                                                                                            

τους, έστω και αν έχουν Cαραλειφθεί οι άλλοι όροι της τέλεσης. Γάµος Cου έγινε χωρίς να 

τηρηθεί καθόλου ένας αCό τους τύCους Cου CροβλέCονται στο άρθρο 1367 είναι 

ανυCόστατος. 
10 Σύµβαση της ΚωνσταντινουCόλεως της 20ης Ιουνίου/2ας Ιουλίου 1881, ΦΕΚ Α’ 

14/13.03.1882. 

11 Συνθήκη Ειρήνης µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας της 1ης/14ης Νοεµβρίου 1913, ΦΕΚ Α’ 

229/14.11.1913. 

12 «Περί κυρώσεως της εν Λωζάννη συνοµολογηθείσης Συνθήκης Cερί Ειρήνης», ΦΕΚ Α’ 

238/25.9.1923. 

13 «Περί κυρώσεως της εν Σέβραις υCογραφείσης Συνθήκης Cερί Cροστασίας των εν Ελλάδι 

µειονοτήτων», ΦΕΚ Α, 311/30.10.1923. 
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µουσουλµάνους: «…Οι CροϋCοθέσεις της ιεροτελεστίας και κάθε θέµα 

σχετικό µε αυτήν διέCονται αCό το τυCικό και τους κανόνες του δόγµατος ή 

του θρησκεύµατος σύµφωνα µε το οCοίο γίνεται η ιεροτελεστία, εφόσον δεν 

είναι αντίθετοι µε τη δηµόσια τάξη …».  

11. Ο όρος «δηµόσια τάξη» χρησιµοCοιείται, στο ελληνικό δίκαιο, µε δύο 

διαφορετικές –αλλά CαραCλήσιες– έννοιες.14 Στο άρθρο 3 του ΑΚ ο όρος 

«κανόνες δηµόσιας τάξης» είναι ισοδύναµος µε τον όρο «κανόνες 

αναγκαστικού δικαίου» και σηµαίνει κανόνες δικαίου Cου δεν εCιτρέCουν 

αντίθετες συµφωνίες των ενδιαφεροµένων. Στο δε άρθρο 33 ΑΚ, η δηµόσια 

τάξη αCοτελεί µια εCιφύλαξη στην εφαρµογή του αλλοδαCού δικαίου Cου 

κανονικά, σύµφωνα µε τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, θα 

έCρεCε να εφαρµοσθεί, και σηµαίνει το σύνολο των θεµελιακών κοινωνικών, 

ηθικών, Cολιτειακών και νοµικών αρχών Cου διέCουν την ελληνική έννοµη 

τάξη. Και στις δύο CεριCτώσεις Cρόκειται για βασικούς κανόνες της έννοµης 

τάξης Cου δεν εCιδέχονται αCοκλίσεις. Στην Cρώτη όµως CερίCτωση οι 

κανόνες αυτοί έχουν αCοκρυσταλλωθεί σε θετικές νοµικές διατάξεις ενώ στη 

δεύτερη µCορεί να είναι αρχές Cου διέCουν το σύστηµα δικαίου. Βέβαια, το 

άρθρο 33 ΑΚ αCοκλείει την εφαρµογή διατάξεων κάCοιου άλλου Κράτους 

Cου Cροσκρούουν στη ελληνική δηµόσια τάξη ενώ στην CερίCτωση του 

άρθρου 1367 Cαρ. 3 εδ. (1) ΑΚ δεν Cρόκειται για κανόνες άλλου Κράτους 

αλλά για κανόνες κάCοιου θρησκεύµατος ή δόγµατος. Αλλά και σε µία 

τέτοια CερίCτωση έρχεται σε σύγκρουση η έννοµη τάξη του θρησκεύµατος 

µε την έννοµη τάξη της ελληνικής Cολιτείας και αυτό αρκεί για να 

λειτουργήσει η εCιφύλαξη της δηµόσιας τάξης.15  

 

ΙΙΙ. Αντίθεση στο Σύνταγµα και τις �ρόσφατες διεθνείς συνθήκες 

12. Ο µουσουλµανικός γάµος δι’ αντιCροσώCου αντίκειται στην ελληνική 

δηµόσια τάξη. Και τούτο γιατί ο Έλληνας νοµοθέτης –σε συµφωνία µε τις 

σύγχρονες θεµελιακές κοινωνικές, ηθικές, Cολιτειακές αρχές Cου διέCουν 

                                                 
14 Βλ. Γ. Κουµάντου, Οικογενειακό ∆ίκαιο, τ. Ι, Π. Σάκκουλας, Αθήνα, 1988, σ. 67-68. 
15 Contra, η γνωµοδότηση (Ιανουάριος 2003) του Γ. ∆ούδου «Το υCοστατό των 

µουσουλµανικών γάµων Cου τελούνται δια Cληρεξουσίου στα Cλαίσια της ελληνικής 

έννοµης τάξης». 
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την ελληνική έννοµη τάξη– εCιθυµεί η σύναψη γάµου να δηλώνεται ρητά, 

σύγχρονα, αυτοCρόσωCα και οριστικά αCό τους µελλόνυµφους ενώCιον του 

αρµόδιου λειτουργού. Και τούτο γιατί η σύναψη γάµου δεν είναι µία αCλή 

σύµβαση αστικού δικαίου: διέCεται σε µεγάλο βαθµό αCό διατάξεις 

αναγκαστικού δικαίου. Οι δε έννοµες συνέCειες του γάµου (κληρονοµικά 

δικαιώµατα, φορολογικά Cρονόµια, ασφαλιστικά δικαιώµατα και 

υCοχρεώσεις, εCιµέλεια τέκνων κλC) είναι τέτοιας σηµασίας, Cου 

εCιβάλλεται ο τύCος της σύναψης του γάµου να εξασφαλίζει την ειλικρινή, 

σύγχρονη, Cλήρη και οριστική βούληση των µελλονύµφων. Αντίθετα, η δι’ 

αντιCροσώCου σύναψη γάµου δεν εξασφαλίζει καµία αCό τις ανωτέρω 

CροϋCοθέσεις και το κυριότερο: το Cληρεξούσιο ισχύει για ακαθόριστη 

χρονική Cερίοδο. Έτσι, αCό τη µία Cλευρά, η Cραγµατική υCαναχώρηση 

ενός εκ των µελλονύµφων µετά αCό χρονικό διάστηµα Cχ δύο µηνών και η 

ανάκληση του Cληρεξουσίου είναι σύνθετη διαδικασία (δήλωση ανάκλησης 

ενώCιον του συµβολαιογράφου ή Cροξένου και νόµιµη εCίδοση αCό 

δικαστικό κλητήρα στον Cληρεξούσιο και στον Μουφτή) µε αCοτέλεσµα να 

µην αCοκλείεται να συνάψει κάCοιος τελικά νόµιµο γάµο Cαρά την Cιο 

Cρόσφατη –αντίθετη– βούλησή του. ΑCό την άλλη µεριά, το Cληρεξούσιο 

αφήνει έκθετο τον µελλόνυµφο ή την οικογένειά του σε αCειλές ή 

εκβιασµούς ανάκλησης του Cληρεξουσίου, Cου σαφώς εCίσης αCοδοκιµάζει η 

ελληνική έννοµη τάξη. Τέλος, δεν µCορεί να µείνει αCαρατήρητο ότι το Ιερό 

Μουσουλµανικό ∆ίκαιο εCιτρέCει ρητά την Cαροχή Cληρεξουσίου για τη 

σύναψη γάµου και αCό τον κηδεµόνα του ανηλίκου ή της ανήλικης 

µελλονύµφου (βλ. ανωτέρω αρ. 4).  

13. Πέρα αCό τα ανωτέρω, η ελληνική δηµόσια τάξη στη συγκεκριµένη 

έκφρασή της, δηλαδή αναφορικά µε την αCαγόρευση του δι’ αντιCροσώCου 

γάµου, έχει αφενός συνταγµατική κατοχύρωση, αφετέρου κατοχύρωση στις 

νεότερες διεθνείς συµβατικές υCοχρεώσεις της χώρας.  

14. Το ελληνικό Σύνταγµα 1975/1986/2001 καθιερώνει στο άρθρο 2 Cαρ. 

1 ως «Cρωταρχική υCοχρέωση της Πολιτείας» τον σεβασµό και την 

Cροστασία της αξίας του ανθρώCου. Πρόκειται για θεµελιώδη αρχή της 

ελληνικής έννοµης τάξης. Όµως, η «αξία Cου CρέCει να έχει ο άνθρωCος, ως 
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έλλογο και συνειδητό ον»16 Cροσβάλλεται όταν η σύναψη του γάµου δύο 

ανθρώCων είναι δυνατόν να CραγµατοCοιηθεί δι’ αCοστάσεως (όχι 

αυτοCροσώCως), µέσω τρίτων (των Cληρεξουσίων), υCό αίρεση (αCουσιάζει η 

ταυτόχρονη και οριστική δήλωση και των δύο µελλονύµφων) και δύναται να 

αφορά ανήλικους.  

15. ΑCό το άρθρο 5 Cαρ. 1 Σ (ελευθερία ανάCτυξης της CροσωCικότητας) 

σε συνδυασµό µε το άρθρο 21 Cαρ. 1 Σ (Cροστασία γάµου) αCορρέει η 

ελευθερία εCιλογής συζύγου και συνάψεως γάµου.17 Η ελευθερία αυτή 

κατοχυρώνεται στον Αστικό Κώδικα µε τους όρους της ρητής, σύγχρονης, 

αυτοCρόσωCης και οριστικής δήλωσης των µελλόνυµφων ενώCιον του 

αρµόδιου και µόνο λειτουργού. Η ελευθερία σύναψης γάµου και εCιλογής 

συζύγου έχει ιδιαίτερη σηµασία στην Cροκειµένη CερίCτωση γιατί ο Ιερός 

Μουσουλµανικός Νόµος εCιτρέCει –άνευ δικαστικής αCόφασης, όCως ορίζει 

ο Αστικός Κώδικας– τη σύναψη γάµου ανηλίκων.  

16. Ειδικότερες ρυθµίσεις Cεριέχουν οι διεθνείς συµβάσεις δικαιωµάτων 

του ανθρώCου. Όλες οι ρυθµίσεις έχουν εCηρεαστεί αCό το άρθρο 16 Cαρ. 2 

της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου, Cου ορίζει τα 

ακόλουθα: «Γάµος δεν µCορεί να συναφθεί Cαρά µόνο µε την ελεύθερη και 

Cλήρη συναίνεση των µελλονύµφων».  

17. Το άρθρο 23 Cαρ. 3 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και 

Πολιτικά ∆ικαιώµατα ορίζει: «κανένας γάµος δεν µCορεί να 

CραγµατοCοιηθεί χωρίς την ελεύθερη και Cλήρη συναίνεση των 

µελλοντικών συζύγων». Σύµφωνα, µάλιστα, µε το Γενικό Σχόλιο 19 της 

ΕCιτροCής ΑνθρωCίνων ∆ικαιωµάτων (27.7.1990) τα κράτη έχουν 

υCοχρέωση να ορίζουν κατώτατο όριο ηλικίας τέτοιο Cου να εξασφαλίζει ότι 

δύνανται οι µελλόνυµφοι να δώσουν την Cλήρη και ελεύθερη CροσωCική 

συναίνεση για τη σύναψη του γάµου.  

18. Το άρθρο 10 Cαρ. 1 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, 

Κοινωνικά και Μορφωτικά ∆ικαιώµατα ορίζει: «Στο γάµο CρέCει να 

συµφωνούν ελεύθερα οι µέλλοντες σύζυγοι».  

                                                 
16 Α. Μάνεσης, Ατοµικές Ελευθερίες, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1979, σ. 109. 
17 Βλ. ΣτΕ 4590/1976, ΤοΣ 3 (1977), σ. 163. 
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19. Η Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεως κατά των 

γυναικών ορίζει στο άρθρο 16 Cαρ. 1 εδ. (β) ότι «Τα Κράτη Μέλη … θα 

διασφαλίζουν µε βάση την ισότητα ανδρών και γυναικών … το ίδιο δικαίωµα 

να εκλέγουν ελεύθερα σύζυγο και να συνάCτουν γάµο µε την ελεύθερη και 

Cλήρη συναίνεσή τους».  

20. Το άρθρο 12 της ΕυρωCαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου 

ορίζει ότι «Άµα τη συµCληρώσει ηλικίας γάµου, ο ανήρ και η γύνη έχουν το 

δικαίωµα να συνέρχωνται εις γάµον και ιδρύωσιν οικογένειαν συµφώνως 

Cρος τους διέCοντας το δικαίωµα τούτο εθνικούς νόµους». Ερµηνεύοντας τη 

διάταξη αυτή, η ΕυρωCαϊκή ΕCιτροCή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου 

έκρινε ότι η θέσCιση ελαχίστου ορίου ηλικίας γάµου στα δεκαοκτώ έτη δεν 

Cροσβάλλει το δικαίωµα σύναψης γάµου ή την θρησκευτική ελευθερία 

νεαρής µουσουλµάνας, Cαρά το γεγονός ότι το αντίστοιχο όριο, σύµφωνα µε 

τον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο, είναι τα δώδεκα έτη.18  

21. ΥCοστηρίζεται ότι η ρύθµιση για την δι’ αντιCροσώCου σύναψη του 

µουσουλµανικού γάµου καλύCτεται αCό τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις 

Cου δεσµεύουν την Ελλάδα (βλ. ανωτέρω αρ. 9). ΣυνεCώς, η ελληνική 

δηµόσια τάξη υCοχωρεί ενόψει των ειδικών, αυξηµένης ισχύος, ρυθµίσεων 

για το µουσουλµανικό γάµο. Τούτο οδήγησε και το Νοµικό Συµβούλιο του 

Κράτους στη γνωµοδότησή του (βλ. ανωτέρω αρ. 3) να συµCεράνει ότι, 

δυνάµει του άρθρου 28 Cαρ. 1 Σ, η ειδική ρύθµιση για την δι’ αντιCροσώCου 

σύναψη του µουσουλµανικού γάµου συνιστά διεθνή δέσµευση της χώρας 

Cου υCερισχύει των νόµων και γι’ αυτό δεν αντίκειται στη ελληνική 

δηµόσια τάξη.  

22. Εντούτοις, η ελληνική δηµόσια τάξη στη συγκεκριµένη έκφρασή της 

(αCαγόρευση του δι’ αντιCροσώCου γάµου) έχει συνταγµατική κατοχύρωση 

(ανωτέρω, αρ. 14-15) αλλά και κατοχύρωση στις νεότερες θεµελιώδεις 

διεθνείς συµβάσεις Cροστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώCου. Ιδιαίτερα 

για την διεθνή κατοχύρωση, σηµειώνεται ότι οι µεταγενέστερες διεθνείς 

συµβάσεις Cροστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώCου κατισχύουν των 

                                                 
18 ΕυρΕ∆Α, ΥCόθεση Khan κατά Ηνωµένου Βασιλείου, αρ. Cροσφυγής 11579/85, D&R 48, σ. 

253 (ΑCόφαση εCί του Cαραδεκτού, 7.7.1986). 
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Cρογενεστέρων (lex posterior derogat priori).19 ∆εν θα µCορούσε εξάλλου να 

θεωρηθεί ότι οι Συµβάσεις των Αθηνών, των Σεβρών και της Λωζάννης είναι 

ειδικότερες, δεδοµένου ότι, όCως αναφέρθηκε CαραCάνω, οι Cιο Cρόσφατες 

συµβατικές ρυθµίσεις αφορούν ακριβώς το ίδιο δικαίωµα –το δικαίωµα στο 

γάµο– και θέτουν θεµελιώδεις αρχές για την τέλεσή του, 

συµCεριλαµβανοµένης της ελευθερίας εCιλογής συζύγου, η οCοία αCοτελεί 

τον Cυρήνα του δικαιώµατος.  

23. Σηµειώνεται δε ότι τα ελληνικά δικαστήρια Cρόσφατα έκριναν ότι µία 

άλλη Cρακτική Cου εCιτρέCει ο Ιερός Μουσουλµανικός Νόµος, η διγαµία, 

αντίκειται στην ελληνική δηµόσια τάξη και ειδικότερα στο άρθρο 21 Cαρ. 1 

Σ.20  

24. Τέλος, υCενθυµίζεται ότι µε τις αCό 1η Μαρτίου 2001 Cροτάσεις της 

για ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας, η Εθνική ΕCιτροCή για τα 

∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου έχει εCισηµάνει τα ακόλουθα: «Είναι, �ράγµατι, 

τουλάχιστον �ερίεργο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα να εξακολουθεί να 

εφαρµόζεται ο ισλαµικός νόµος κατά �αρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού 

Κώδικα, τη στιγµή, µάλιστα, �ου κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει ούτε στην Τουρκία, 

ούτε σε ορισµένες άλλες µουσουλµανικές χώρες. Η κατάργηση των 

δικαιοδοτικών και διοικητικών αρµοδιοτήτων του Μουφτή και ο �εριορισµός 

του στα θρησκευτικά του καθήκοντα α�οτελεί, κατά τη γνώµη µας, 

ε�ιβεβληµένο µέτρο εκσυγχρονισµού του θεσµού, ενόψει και των δεσµεύσεων 

του άρθρου 20 του ελληνικού Συντάγµατος (δικαίωµα �αροχής έννοµης 

�ροστασίας) και του άρθρου 6 ΕΣ∆Α (δικαίωµα σε δίκαιη δίκη). 

                                                 
19 Βλ. άρθρο 30 Cαρ. 3 της Συνθήκης της Βιέννης για το ∆ίκαιο των Συνθηκών: «Οτε 

άCαντες οι συµβαλλόµενοι εις Cρογενεστέραν συνθήκην τυγχάνουν εCίσης συµβαλλόµενοι 

εις µεταγενεστέραν τοιαύτην, της Cρώτης εξ αυτών µη καταργηθείσης, ή ανασταλείσης, 

συµφώνως Cρος το άρθρον 59, η Cρογενεστέρα συνθήκη εφαρµόζεται καθ' ο µέτρον αι 

διατάξεις ταύτης δεν συγκρούονται Cρος τας διατάξεις της µεταγενεστέρας τοιαύτης». Πβλ. 

άρθρο 59 Cαρ. 1 της ίδιας Συνθήκης: «Η συνθήκη λογίζεται ως λήξασα ευθύς ως άCαντα τα 

µέρη εις την συνθήκην συνάψουν µεταγενεστέρως συνθήκην εCί του αυτού αντικειµένου, 

και οσάκις: (α) CροκύCτει εκ της µεταγενεστέρας συνθήκης ή άλλως συνάγεται, ότι τα 

συµβαλλόµενα µέρη Cροτίθεντο όCως το εν λόγω αντικείµενον διέCεται υCό της συνθήκης 

ταύτης, (β) αι διατάξεις της µεταγενεστέρας συνθήκης τοσούτον δεν συµβιβάζονται Cρος τας 

αντιστοίχους της Cρογενεστέρας τοιαύτης, ώστε αι δύο συνθήκαι να µη δύνανται να 

εφαρµόζωνται ταυτοχρόνως». 
20 ΣυµβΕφΘράκης 89/1995, Υ�εράσ�ιση 1998, σ. 78. 
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Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται η Cολύ Cρόσφατη 

αCόφαση 405/2000 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θήβας (2.11.2000)21 η 

οCοία υCάγει στα τακτικά Cολιτικά δικαστήρια ζήτηµα οικογενειακού 

δικαίου µουσουλµάνου, µονίµου κατοίκου Βοιωτίας, εCικαλούµενη ακριβώς 

το Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α. Προτείνεται η ενηµέρωση των Cολιτικών 

δικαστών και για τη συγκεκριµένη αCόφαση αλλά και ευρύτερα για την 

αντίθεση της άσκησης δικαιοδοτικών αρµοδιοτήτων αCό τον Μουφτή µε το 

Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α µε όCοιο τρόCο κρίνει Cρόσφορο η ηγεσία του 

Άρειου Πάγου». 

 

IV. Συµ�έρασµα 

25. Ο µουσουλµανικός γάµος, Cου συνάCτεται εφεξής δι’ αντιCροσώCου, 

CρέCει να θεωρείται ανυCόστατος, όσον αφορά τον αντιCρόσωCο και τον 

άλλο µελλόνυµφο22 και άκυρος, όσον αφορά τον αντιCροσωCευόµενο.23  

26. Αντίθετα, η αρχή της ασφάλειας δικαίου εCιβάλλει να µην θιγεί το 

κύρος των µουσουλµανικών γάµων δι’ αντιCροσώCου Cου έχουν ήδη 

εγγραφεί στα ελληνικά ληξιαρχικά βιβλία.  

27. Θα CρέCει να εCανεξεταστεί το ζήτηµα του ελαχίστου ορίου ηλικίας 

για τη σύναψη µουσουλµανικού γάµου ενόψει του άρθρου 23 Cαρ. 3 του 

∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (βλ. ανωτέρω 

αρ. 15) και της θεµελιώδους συνταγµατικής αρχής της ισότητας των δύο 

φύλων.24  

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2003 

                                                 
21 ΝοΒ 49 (2001), σ. 661 εC. µε σχόλιο Κ. Τσιτσελίκη. ∆ίκη 32 (2001), σ. 1097 εC. µε σχόλιο 

Κ. ΜCέη. 
22 Γιατί ως Cρος τον αντιCρόσωCο θα λείCει το στοιχείο του τύCου, µια και η τελετή δε θα 

έχει γίνει ως Cρος αυτόν. Βλ. Α. Γεωργιάδη – Μ. ΣταθόCουλου, Αστικός Κώδικας, Π. 

Σάκκουλας, Αθήνα, 1991, άρθρα 1350-1352, αρ. 22. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 

Οικογενειακό ∆ίκαιο Ι, β΄ έκδοση, 1998, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, σ. 97. 
23 Συντρέχει η CερίCτωση του άρθρου 1350  Cαρ. 1 εδ. (2) σε συνδυασµό µε άρθρο 1372 

Cαρ.1 εδ. (1). Βλ. Γ. Κουµάντου, ό.C., σ. 46. Α. Γεωργιάδη – Μ. ΣταθόCουλου, ό.C. 
24 ΕCιβάλλεται η καθιέρωση κοινής ηλικίας σύναψης γάµου ανεξάρτητα αCό το κριτήριο 

φύλου και καθιέρωσης όµοιας ή, Cάντως, CαραCλήσιας ηλικίας µε εκείνην της γενικής 

δικαιοCρακτικής ικανότητας Cου αναγνωρίζει ο νοµοθέτης. Βλ. Τ. Βιδάλη, Η συνταγµατική 

διάσταση της εξουσίας στο γάµο και στην οικογένεια, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-

Κοµοτηνή, 1996, σ. 77. 


