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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

_____________________________________________________________________

Νεοφύτου Βάµβα 6, 106 74 Αθήνα 

Τηλ: 210 7233 221 , fax: 210 7233 217, e-mail: info@nchr.gr 

 

Α�όφαση σχετικά µε την Αναφορά-Αίτηση της «Ιεράς 

Συνόδου των Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών (Γ.Ο.Χ) 

Ελλάδος» για �αραβίαση συνταγµατικών δικαιωµάτων και 

ελευθεριών * 

 

 

Η Ιερά Σύνοδος των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (εφεξής, Γ.Ο.Χ.) 

α@έστειλε στην ΕΕ∆Α εξασέλιδη αναφορά/αίτηση (αρ.@ρωτ. 140/17.02.04),  

συντεταγµένη α@ό την @ληρεξούσια δικηγόρο της κ. Ι. Καµτσίδου,  Ε@ίκ. 

Καθηγήτρια Συνταγµατικού ∆ικαίου ΑΠΘ. Στην αναφορά @εριγράφεται το 

@ρόβληµα σχετικά µε την @νευµατική λύση του γάµου των Γ.Ο.Χ., έτσι ό@ως 

αυτό @ροκύ@τει ως συνέ@εια της Γνωµοδότησης αρ. 4/2003 της 20/9/2003 

του κ. Προϊσταµένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.1 

Συνο@τικά, το ε@ίµαχο σηµείο της @ροαναφερθείσας γνωµοδότησης 

αφορά την εφαρµογή του άρθρου 50 @αρ. 22 του Ν. 590/1977 (@ερί 

                                                 

* Η @αρα@άνω α@όφαση-γνωµάτευση της ΕΕ∆Α υιοθετήθηκε µετά µακρά συζήτηση στην 

συνεδρίαση της Ολοµέλειας της 10ης Ιουνίου 2004. Η αρχική εισήγηση συντάχθηκε α@ό 

την κ. Χριστίνα Πα@αδο@ούλου, ε@ιστηµονική συνεργάτιδα της ΕΕ∆Α. 
1 Στην αναφορά ε@ισυνά@τονται: αντίγραφο της @ροαναφερθείσας Γνωµοδότησης, 

αντίγραφο των α@οφάσεων του ΣτΕ 1441/1991 Ολ (@ερί @ροϋ@οθέσεων για την ίδρυση ναών 

και ευκτηρίων οίκων), και ΣτΕ 2308/2000 Τµ. Ε΄ (@ου ε@ιβεβαιώνουν ότι οι Γ.Ο.Χ. 

α@οτελούν γνωστή θρησκεία), αντίγραφο της ΥΑ 103/1998 @ερί α@αλλαγής α@ό τον ΦΜΑΠ 

(στην βάση της κατάταξης των @αλαιοηµερολογιτών στην κατηγορία των γνωστών 

δογµάτων), αντίγραφα @αραγγελιών των εισαγγελέων για @νευµατική λύση @ρος τους 

Μητρο@ολίτες Γ.Ο.Χ, @ρογενεστέρων της ε@ίµαχης γνωµοδότησης και τέλος, αντίγραφο του 

άρθρου 3 του Ν. 60(Ι) του 1994 της Κυ@ριακής ∆ηµοκρατίας (ως @αράδειγµα νοµοθετικής 

ρύθµισης του θέµατος των µυστηρίων και ειδικότερα των έγγαµων σχέσεων των Γ.Ο.Χ.). 

Σηµειώνεται ότι η α�όφαση ΣτΕ 1444/91 (ολοµ.) [ΤοΣ 1991 σελ. 381-391, µε σχόλια ∆. 

Γρατσία, Θ. Αραβάνη και Θ. Παναγό@ουλου και γνωµοδότηση Φ. Σ@υρό@ουλου] έκρινε 

ότι η θρησκευτική κοινότητα των «Παλαιοηµερολογιτών» είναι «ιδιαίτερη» και 

δεν βρίσκουν εφαρµογή στην @ερί@τωσή της ούτε οι διατάξεις του ΑΝ 1672/1939, @ου 

αφορούν τους ετεροδόξους και ετεροθρήσκους ό@ως αναφέρει το Ανώτατο ∆ικαστήριο, αλλά 

ούτε και εκείνες οι διατάξεις @ου αφορούν την ανέγερση ναών της Ανατολικής Ορθοδόξου 

Εκκλησίας (Ν. 590/1977). 
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Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος) και ε@ιχειρεί να δώσει 

κατευθύνσεις ως @ρος τον χειρισµό -α@ό τους εισαγγελείς- των υ@οθέσεων 

διαζυγίων µεταξύ ορθοδόξων, µεταξύ ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων και 

µεταξύ @αλαιοηµερολογιτών. Για αυτή την τελευταία κατηγορία, ο κ. 

Προϊστάµενος της Εισαγγελίας, ε@ιχειρώντας να θεµελιώσει την ά@οψή του, 

@ροβαίνει σε µία σειρά α@ό εκτιµήσεις @ου µ@ορούν να @ροκαλέσουν 

διαδικαστικές δυσχέρειες στους ενδιαφεροµένους να λύσουν @νευµατικά τον 

γάµο τους @αλαιοηµερολογίτες. Υ@οστηρίζει την ά@οψη ότι η διαφωνία 

µεταξύ Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και @αλαιοηµερολογιτών δεν 

είναι δογµατικής φύσεως, κάνει διάκριση ως @ρος την εγκυρότητα των 

τελεσθέντων α@ό @αλαιοηµερολογίτες κληρικούς µυστηρίων ανάλογα µε τον 

τρό@ο α@όκτησης της ιεροσύνης, και χαρακτηρίζει ως ανυ@όστατα 

(συµ@εριλαµβανοµένων και των γάµων) όσα εκ των µυστηρίων 

ιερολογούνται α@ό «@αρατύ@ως» χειροτονηµένους κληρικούς. Και 

καταλήγει σε µια κατηγοριο@οίηση των @ερι@τώσεων διαζυγίων, δίνοντας 

κατευθύνσεις ως @ρος το σε @οία εκκλησιαστική αρχή οφείλει ο εισαγγελέας 

@ου ε@ιλαµβάνεται της υ@όθεσης, να κοινο@οιήσει -τη αιτήσει του έχοντος 

έννοµο συµφέρον- αντίγραφο της αµετακλήτου δικαστικής α@οφάσεως δια 

της ο@οίας λύεται ο γάµος δια διαζυγίου.   

Α@ό την έκδοση αυτής της γνωµοδότησης και µετά, οι εισαγγελείς 

έ@αψαν (ενώ, ό@ως @ιστο@οιείται α@ό σχετικά συνηµµένα αντίγραφα 

εγγράφων, @ριν την ε@ίµαχη γνωµοδότηση το έ@ρατταν) να κοινο@οιούν την 

δικαστική α@όφαση @ρος τον αρχιερέα Γ.Ο.Χ., και αντ’ αυτού την 

κοινο@οιούν @ρος τον αρχιερέα της Εκκλησίας της Ελλάδος.  

                                                                                                                                            
2 Άρθρο 50 @αρ. 2: «Καταστάσης αµετακλήτου της δικαστικής α@οφάσεως δι’ης …λύεται ο 

γάµος δια διαζυγίου, ο @αρά τω εκδόντι την αµετάκλητον α@όφασιν δικαστηρίω εισαγγελεύς 

κοινο@οιεί, τη αιτήσει του έχοντος έννοµον συµφέρον, αντίγραφον ταύτης εις τον εκδόντα 

την άδειαν του γάµου Αρχιερέα…». 



 3 

Η συγκεκριµένη κοινότητα Γ.Ο.Χ.,3 εκτιµά @ως «η γνωµοδότηση 

αυτή θίγει ευθέως την θρησκευτική ελευθερία» τους, «καθώς αφενός υ@άγει 

σε έλεγχο των κρατικών οργάνων και ειδικότερα των Εισαγγελέων της 

χώρας την κανονικότητα των θρησκευτικών λειτουργών της Εκκλησίας των 

Γ.Ο.Χ., αφετέρου @αραβιάζει την θρησκευτική συνείδηση των 

@αλαιοηµερολογιτών και καθιστά αδύνατη την α@όλαυση και άλλων 

συνταγµατικών δικαιωµάτων τους». Εν κατακλείδι, ζητά α@ό την ΕΕ∆Α να 

«εκδώσει…Πόρισµα µε το ο@οίο να δια@ιστώνεται η @αραβίαση των 

@ροαναφεροµένων συνταγµατικών δικαιωµάτων και ελευθεριών µας, ώστε 

να ανακληθεί η υ@’ αριθµόν 4/2003 της 20/9/2003 Γνωµοδότηση του κ. 

Προϊσταµένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά». 

1. Η ουσία του θέµατος @ου εγείρει η αναφορά των Γ.Ο.Χ., εµ@ί@τει κατ’ 

εξοχήν στην @ροβληµατική του συστήµατος @ου διέ@ει τις σχέσεις του 

Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, και το ο@οίο δηµιουργεί 

δια@ιστωµένες συναλληλίες εξουσιών και αρµοδιοτήτων (ό@ως εν 

@ροκειµένω, η ισοκυρία @ολιτικού και θρησκευτικού γάµου, και τα 

αναφυόµενα εξ αυτής θέµατα). Αυτό µε την σειρά του @ροκαλεί 

                                                 
3 Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν @ερισσότερες α@ό @έντε διαφορετικές οµάδες 

Παλαιοηµερολογιτών, ενώ όλες αυτο@ροσδιορίζονται ως ‘Γ.Ο.Χ.’. Για την Εκκλησία της 

Ελλάδος, ο @αλαιοηµερολογιτισµός είναι µία διοικητική διαφορά @ου κατέληξε σε µια 

ανταρσία κατά της δικαιοδοσίας της, και @ου καθιστά τους κληρικούς και τους ο@αδούς του, 

α@οκοµµένους και @αρασυνάγωγους, @άντως όχι αιρετικούς. Για τους Παλαιοηµερολογίτες, 

η διαφορά είναι ουσιαστική και αφορά το δόγµα και όχι µόνο τους τύ@ους. Tο νέο 

ηµερολόγιο ακολουθούν σήµερα οι Εκκλησίες Κων/λεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, 

Ρουµανίας, Βουλγαρίας, Κύ@ρου, Ελλάδος, Αλβανίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σλοβενίας. 

Ενώ το @αλαιό ηµερολόγιο το ακολουθούν οι Εκκλησίες Ιεροσολύµων, Ρωσίας, Σερβίας, 

Γεωργίας και το Άγιον Όρος, @αρ’ ότι αυτό ανήκει στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, @ου 

ακολουθεί το νέο Ηµερολόγιο. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφέρουµε στο σηµείο 

αυτό ότι, @αρά την συνοδική υιοθέτηση του νέου ηµερολογίου α@ό τις @ρώτες έντεκα 

εκκλησίες, δεν υ@ήρξε  διαταραχή στις Κανονικές τους σχέσεις µε τις τελευταίες τέσσερις 

και το Άγιο Όρος, @ου κράτησαν το @αλαιό Ηµερολόγιο. Προβλήµατα @ροκύ@τουν µόνο 

όσον αφορά τις σχέσεις µε τις εκκλησίες @ου δεν α@οδέχονται την εξουσία της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. Πρέ@ει, ωστόσο να σηµειωθεί, ότι κά@οιες α@ό τις «αντικανονικές» –για την 

Εκκλησία της Ελλάδος- @αλαιοηµερογητικές εκκλησίες, διατηρούν συχνά στενούς δεσµούς 

µε τις «κανονικές» τέσσερις @ου @ροαναφέρθηκαν. Όσον αφορά τον αριθµό των 

@αλαιοηµερολογιτών, αυτός κυµαίνεται µεταξύ 100.000 και 1,5 εκατ. (ανάλογα µε την 

@ηγή). Τέλος, δεν είναι άσκο@ο να αναφερθεί @ως, @αρά την «γκρίζα ζώνη» στην ο@οία 

λειτουργούν οι @αλαιοηµερολογίτες όσον αφορά την αναγνώρισή τους αυτό δεν εµ@οδίζει 

ορισµένους @ολιτικούς να τους @ροσφέρουν την @ροστασία τους στην εκλογική τους 

@εριφέρεια (για @ροφανείς λόγους). Αλλά και οι @ολιτειακοί φορείς έχουν µία, συχνά, 

α@ρόβλε@τη και χωρίς συνοχή στάση α@έναντι τους: άλλοτε υψώνουν γραφειοκρατικά 

εµ@όδια (ό@ως @χ. στο θέµα @ου διερευνάται σε αυτή την εισήγηση), και άλλοτε 

διευκολύνουν: το ΥΕΑ στην α@αλλαγή των κληρικών και µοναχών α@ό την στράτευση, το 

ΥΠΕΣ∆∆Α στην καταχώριση των µυστηρίων στα ληξιαρχεία, κλ@. 
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θεσµικές συγχύσεις και ασαφείς ρυθµίσεις, @ου ε@ηρεάζουν και την 

@ροσω@ική κατάσταση των @ολιτών. Ακόµη, µέσα στο ίδιο @λαίσιο, 

δηµιουργούνται αντιθέσεις και διελκυστίνδες, @ου ενίοτε φτάνουν και 

µέχρι την σύγκρουση εκκλησιαστικής και @ολιτειακής εξουσίας.  

Η θεµατική των θρησκευτικών ελευθεριών έχει ήδη α@ασχολήσει 

την ΕΕ∆Α, και σχετικά µε αυτή, η Ε@ιτρο@ή @αρα@έµ@ει στην 

Α@όφασή της µε τίτλο, «Προτάσεις της για θέµατα θρησκευτικής 

ελευθερίας» @ου εγκρίθηκαν οµόφωνα στην Ολοµέλεια της 1ης Μαρτίου 

2001 (βλ. Ετήσια Έκθεση ΕΕ∆Α 2001). Εκεί θίγονται: το ζήτηµα του 

@ροσηλυτισµού, τα εµ@όδια στην ίδρυση ναών και ευκτηρίων οίκων, 

ζητήµατα σχετικά µε την αντιµετώ@ιση της µουσουλµανικής 

µειονότητας της Θράκης, αλλά και σχετικά µε την α@αγόρευση των 

διακρίσεων σε βάρος θρησκευτικών κοινοτήτων. Σχετικές είναι και οι 

Α@οφάσεις της ΕΕ∆Α για την αναγραφή του θρησκεύµατος στις 

ταυτότητες (13.7.2000, βλ. Ετήσια Έκθεση ΕΕ∆Α 2000) και για την 

α@οτέφρωση των νεκρών (7.12.2000, βλ. Ετήσια Έκθεση ΕΕ∆Α 2001). 

Πιο @ρόσφατα, η Ολοµέλεια της Ε@ιτρο@ής εξέδωσε α@όφαση σχετικά 

µε την καταγγελία της «Ε@ιτρο@ής δια την αναγνώρισιν της Ελληνικής 

θρησκείας του ∆ωδεκαθέου» για @αραβίαση των ανθρω@ίνων 

δικαιωµάτων (25.9.2003, βλ. Ετήσια Έκθεση ΕΕ∆Α 2003).  

2. Αναφορικά µε το ειδικό ζήτηµα της λύσης του γάµου, το θέµα φέρει 

στην ε@ιφάνεια τους δισταγµούς της @ολιτείας να ορίσει ένα νοµικό 

@λαίσιο για την κατοχύρωση της νοµιµότητας των Γ.Ο.Χ. Η «οχύρωση» 

των εισαγγελέων @ίσω α@ό την @ροαναφερθείσα γνωµοδότηση του 

Προϊσταµένου της Εισαγγελίας, έστω και αν αυτή δεν έχει δεσµευτικό 

χαρακτήρα, α@οτελεί ένα @αράδειγµα των @ροβληµάτων @ου 

@ροκύ@τουν α@ό την α@ουσία ξεκάθαρου νοµικού @λαισίου.  

3. Το θέµα αρµόζει να εξεταστεί υ@ό το @ρίσµα της ισχύος -ή όχι- των 

άρθρων 49 και 50 του Ν. 590/1977 (@ερί Καταστατικού Χάρτη της 

Εκκλησίας της Ελλάδος). Οι διατάξεις αυτές είχαν εκδοθεί υ@ό το 

κράτος του @ροϊσχύοντος Αστικού Κώδικα (άρθρο 1367 ΑΚ)4 @ου 

                                                 
4 Σύµφωνα µε το @ροϊσχύον άρθρο 1367 ΑΚ, «Ο γάµος τελείται…είτε µε ιερολογία α@ό 

ιερέα της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, είτε α@ό λειτουργό άλλου δόγµατος ή 
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@ροέβλε@ε την υ@οχρεωτική ιερολογία για την σύναψη γάµου. Ως εκ 

τούτου, η ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης του γάµου α@αιτούσε, 

σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, και την @νευµατική λύση του 

γάµου, µετά την υ@οχρεωτική κοινο@οίηση του διαζευκτηρίου α@ό τον 

αρµόδιο εισαγγελέα @ρος τον αρχιερέα της Εκκλησίας @ου είχε 

ιερολογήσει το µυστήριο. Ωστόσο, µε την κατάργηση της υ@οχρεωτικής 

ιερολογίας για την τέλεση του γάµου το 1983, οι ανωτέρω διατάξεις του 

Ν. 590/1977, @ρέ@ει να θεωρηθούν καταργηθείσες σε ό,τι αφορά τις 

διοικητικής φύσεως ρυθµίσεις της λύσης του γάµου, ενώ @αραµένουν 

σε ισχύ σε ό,τι αφορά την @λευρά της αµιγώς @νευµατικής λύσης του 

γάµου. Κατ’ αυτήν την έννοια, η καθιέρωση του @ολιτικού γάµου δίνει 

ουσιαστικά λύση στο @ρόβληµα, ούτως ώστε η εισαγγελική κοινο@οίηση 

του διαζευκτηρίου στην Εκκλησία, να µην α@οτελεί sine qua non 

@ροϋ@όθεση για την λύση του γάµου α@ό δικαιικής @λευράς. Σε 

@ερί@τωση, @άντως, κατά την ο@οία οι συγκεκριµένες διατάξεις ήθελαν 

θεωρηθούν ότι είναι σε ισχύ, τότε @ράγµατι τίθεται το ζήτηµα, σε 

@οιόν αρχιερέα θα @ρέ@ει ο εισαγγελέας να κοινο@οιήσει το 

διαζευκτήριο. Στο σηµείο αυτό @ροκύ@τει ζήτηµα του συνταγµατικά 

κατοχυρωµένου δικαιώµατος των Γ.Ο.Χ. να α@ολαµβάνουν τα ατοµικά 

και @ολιτικά τους δικαιώµατα ανεξάρτητα α@ό τις θρησκευτικές τους 

@ε@οιθήσεις και να τελούν ανεµ@όδιστα και υ@ό την @ροστασία των 

νόµων τα σχετικά µε την λατρεία του δόγµατός τους.5 Στο συµ@έρασµα 

αυτό οδηγεί η εξέταση του θέµατος, δεδοµένου ότι η εν λόγω 

θρησκευτική κοινότητα –@αρά τον κατακερµατισµό της- συνιστά 

«γνωστή» θρησκεία (ή, καλύτερα, «ιδιαίτερη» θρησκευτική κοινότητα) 

υ@ό το φως του άρθρου 13 @αρ. 2 του ελληνικού Συντάγµατος, και 

θρησκευτική ή φιλοσοφική @ε@οίθηση, υ@ό το φως του άρθρου 9 της 

                                                                                                                                            

θρησκεύµατος γνωστού στην Ελλάδα… Οι @ροϋ@οθέσεις της ιεροτελεστίας και κάθε θέµα 

σχετικό µε αυτήν διέ@ονται α@ό το τυ@ικό και τους κανόνες του δόγµατος ή του 

θρησκεύµατος σύµφωνα µε το ο@οίο γίνεται η ιεροτελεστία». Ενώ το άρθρο 1371 ΑΚ (@ερί 

γάµου µεταξύ ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων) ορίζει @ως «…η ιεροτελεστία γίνεται ό@ως 

α@αιτεί το δόγµα ή το θρήσκευµα…αν είναι αναγνωρισµένο στην Ελλάδα». Ακόµη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 49 @αρ. 1 του Ν. 590/1977 (@ερί καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας 

της Ελλάδος), «η ιερολογία του γάµου τελείται µετά @ροτέραν έγγραφον άδειαν του 

Αρχιερέως του τό@ου τελέσεως». Στην διαδικασία για την @νευµατική λύση του γάµου, 

αναφέρεται το άρθρο  50 του Καταστατικού Χάρτη (βλ. ανωτέρω σηµ 2). 
5 Άρθρο 13 @αρ. 1 και 2 του Συντάγµατος. 
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Ευρω@αϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ@ου και 18 του 

∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα. Στην 

@ερί@τωση λοι@όν, και µόνον, @ου οι εν λόγω διατάξεις του Ν. 

590/1977 θεωρηθούν ότι είναι σε ισχύ, τότε και µόνο @ρέ@ει να 

αναγνωρισθεί στους Γ.Ο.Χ. το δικαίωµα να ζητήσουν η κοινο@οίηση 

του διαζευκτηρίου τους να γίνει @ρος τον αρχιερέα της δικής τους 

Εκκλησίας. 

4. Πάντως η ΕΕ∆Α, κάνοντας την διάκριση µεταξύ της @ρώτης υ@όθεσης 

εργασίας -ότι οι εν λόγω διατάξεις θεωρούνται αυτοδικαίως 

καταργηθείσες-, και της δεύτερης –ότι είναι σε ισχύ-, @ροκρίνει την 

@ρώτη. 

5. Ε@ίσης, δια@ιστώνεται -ό@ως εξάλλου ε@ισηµαίνεται και στην αναφορά 

των Γ.Ο.Χ.- το νοµικό @αράδοξο @ου @ροκύ@τει α@ό την  γνωµοδότηση 

του Προϊσταµένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά: η 

αναγνώριση της αρµοδιότητας των εισαγγελέων, αφενός να κρίνουν την 

εγκυρότητα ενός γάµου (ανάλογα µε την εκτίµησή τους για την 

νοµιµότητα της χειροτονίας του κληρικού @ου τον ιερολόγησε), και 

αφετέρου να χαρακτηρίζουν ως ανυ�όστατο έναν γάµο @ου ουδέ@οτε 

αµφισβητήθηκε ούτε ακυρώθηκε, έχει ήδη @αραγάγει έννοµες 

συνέ@ειες, έχει καταχωριστεί στο ληξιαρχείο και έχει λυθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική α@όφαση (@ράξεις α@ό τις ο@οίες τεκµαίρεται 

ότι αυτός είναι υ@οστατός).   

6. Υ@ό το φως αυτών των στοιχείων, η ΕΕ∆Α διατηρεί τις ε@ιφυλάξεις της 

ως @ρος το αν η @ροκείµενη εισαγγελική @ρακτική συνάδει µε τη 

συνταγµατική και διεθνή @ροστασία της θρησκευτικής ελευθερίας. Η 

ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής λατρείας, ε@ειδή α@ολαύει ειδικών 

εγγυήσεων, µάλλον εµ@οδίζεται α@ό @ρακτικές @ου εµµέσως α@οδίδουν 

σύµφυτη @αραβατικότητα στα µειονοτικά δόγµατα ή θρησκεύµατα, ή 

στις θρησκευτικές κοινότητες @ου α@οτελούν «ιδιαίτερη @ερί@τωση», 

ό@ως οι  Γ.Ο.Χ. 

Πάντως, και @αρά τις ανωτέρω @αρατηρήσεις, @ρέ@ει να 

αναγνωριστεί, ότι για @ερι@τώσεις ό@ως η διερευνώµενη δεν είναι 

άµοιρες ευθυνών οι ρυθµίσεις (ή η α@ουσία αυτών), @ου 
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αντιµετω@ίζουν µε καχυ@οψία όλες τις θρησκείες -η/και δόγµατα και 

θρησκευτικές κοινότητες- @λην της ε@ικρατούσης. Τέτοιες ρυθµίσεις 

συντελούν στο να διαµορφώνεται ένα ασαφές @λαίσιο, µέσα στο ο@οίο 

εγκλωβίζεται η διοίκηση, αδυνατώντας να κατανοήσει την άµεση 

κανονιστική ισχύ του Συντάγµατος και των διεθνών συµβάσεων, και 

τελικά, ε@ιβάλλοντας αυστηρές ή και α@αγορευτικές @ροϋ@οθέσεις 

στην άσκηση των θρησκευτικών ελευθεριών των @ολιτών @ου δεν 

ανήκουν στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία.   

 

7. Συνε�ώς, η ΕΕ∆Α γνωµατεύει και �ροτείνει:  

α) Εφόσον η θρησκευτική λύση του γάµου δεν ε@ιφέρει καµία ε@ί@τωση 

στην νοµιµότητα της νοµικής λύσης του, @αρέλκει και η ο@οιαδή@οτε 

κοινο@οίηση @ρος οιαδή@οτε εκκλησιαστική αρχή εκ µέρους του 

Εισαγγελέα. 

β) Συµβουλεύει τα αρµόδια Υ@ουργεία να λάβουν τις νοµοθετικές 

@ρωτοβουλίες για την κάλυψη των νοµικών κενών, αναφορικά µε το 

status των Γ.Ο.Χ, υ@ό το φως των συνταγµατικών και διεθνών ε@ιταγών, 

ούτως ώστε να αντιµετω@ιστούν όλα τα σχετικά µε αυτούς θέµατα. Κατά 

την άσκηση αυτών των νοµοθετικών @ρωτοβουλιών, οι αρµόδιοι φορείς 

θα @ρέ@ει να συνεκτιµήσουν τόσο τις δεδοµένες ενστάσεις @ερί της 

συνταγµατικότητας των ισχυουσών ρυθµίσεων, όσο και τη δυσκαµψία 

@ου αυτές ε@ιφέρουν στη νοοτρο@ία και @ρακτική της ∆ιοίκησης ε@ί 

θεµάτων θρησκευτικής ελευθερίας. 

γ)  Α@αντά στην αιτούσα Ιερά Σύνοδο Γ.Ο.Χ ότι, βάσει του ιδρυτικού της 

νόµου (Ν. 2667/1998), η ΕΕ∆Α δεν @αρέχει έννοµη @ροστασία, και δεν 

µ@ορεί να εκδώσει Πόρισµα @ερί της ανακλήσεως της υ@’ αριθµόν 4/2003 

της 20/9/2003 Γνωµοδότησης του κ. Προϊσταµένου της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Πειραιά. Ωστόσο, οι έχοντες έννοµο συµφέρον µ@ορούν 

ενδεχοµένως να στραφούν στην ελληνική ή/και στην ευρω@αϊκή 

δικαιοσύνη. 

 

 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2004 


