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Αόφαση µε θέµα: Η τέλεση γάµων ανήλικων αιδιών αό τον
Μουφτή στην Ελλάδα

Το θέµα της τέλεσης γάµων ανήλικων 5αιδιών Ελλήνων-Μουσουλµάνων α5ό τον
Μουφτή στην Ελλάδα εισήχθη στην Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α α5ό την Πρόεδρο µετά τον,
κατά της Ελλάδας, θόρυβο 5ου δηµιουργήθηκε α5ό τον ξένο και ελληνικό τύ5ο για την
τέλεση γάµων 5αιδιών µέχρι και ενδεκάχρονου κοριτσιού.
Η Ολοµέλεια αφού έλαβε υ5όψη της την εισήγηση της Προέδρου της, κας Α.
Μαραγκο5ούλου, τις εισηγήσεις των µελών της, κ. Α. Μανιτάκη και κ. Γ. Κτιστάκι, οι
ο5οίες ε5ισυνά5τονται στην 5αρούσα α5όφαση και τη διαµειφθείσα συζήτηση στις
συνεδριάσεις της Ολοµέλειας της 03.03.2005 και της 31.03.2005, κατέληξε έ5ειτα α5ό
µακρά συζήτηση και ψηφοφορία στις 5αρακάτω 5ροτάσεις και α5όψεις:

1.

Η Ε5ιτρο5ή εκφράζει οµοφώνως την έντονη α5οδοκιµασία της για την τέλεση
γάµου της ενδεκάχρονης µουσουλµάνας στη Θράκη, α5ό τον Μουφτή Κοµοτηνής.

2.

Η Ε5ιτρο5ή θεωρεί ότι οι διατάξεις της Συνθήκης των Αθηνών (1913) και της
Λωζάνης (1923), ισχύουν γενικά και ειδικά για την αρµοδιότητα του Μουφτή
σχετικά µε τα θέµατα οικογενειακού δικαίου, τα ο5οία ρυθµίζονται κατά τους
κανόνες των µουσουλµανικών ιερών βιβλίων.

3.

∆ιατάξεις των 5αρα5άνω Συµβάσεων, ωστόσο, τρο5ο5οιούνται ή αντικαθίστανται
α5ό νεότερες ειδικές συµβατικές διατάξεις (άρθρο 30 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για
το ∆ίκαιο των ∆ιεθνών Συνθηκών –1969).

4.

Σχετικά µε την ηλικία των συνερχοµένων σε γάµο, υφίστανται νεότερες
συµβατικές διατάξεις δεσµευτικές διεθνώς και για την Ελλάδα, η ο5οία και τις
έχει κυρώσει, και αυτές είναι οι 5αρακάτω:

Οι διατάξεις του άρθρου 23 5αρ. 2 και 3 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα
Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (∆ΣΑΠ∆) και το άρθρο 16 της ∆ιεθνούς
Σύµβασης για την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW).
Οι διατάξεις του ∆ΣΑΠ∆ άρθρου 23 5αρ. 2 και 3 ορίζουν ότι:
«Αναγνωρίζεται το δικαίωµα ανδρών και γυναικών σε ηλικία γάµου να
5αντρεύονται και να δηµιουργούν οικογένεια» (5αρ. 2) και «Κανένας γάµος δεν
µ5ορεί να 5ραγµατο5οιηθεί χωρίς την ελεύθερη και 5λήρη συναίνεση των
µελλοντικών συζύγων» (5αρ. 3). Οι διατάξεις αυτές ερµηνεύτηκαν δεσµευτικά µε
το Γενικό Σχόλιο 19 (27.07.1990) της Ε5ιτρο5ής του ιδίου Συµφώνου ως εξής: «Τα
κράτη έχουν υ5οχρέωση να ορίζουν κατώτατο όριο ηλικίας γάµου, τέτοιο 5ου να
εξασφαλίζει ότι οι µελλόνυµφοι δύνανται να δώσουν την 5λήρη και ελεύθερη
5ροσω5ική συναίνεσή τους για τη σύναψη γάµου».
Το άρθρο 16 της CEDAW εξ άλλου ορίζει ότι οι γάµοι ανηλίκων δεν είναι
ισχυροί και 5αρα5έµ5ει στα εθνικά δίκαια για τον ορισµό των κατωτάτων ορίων
ηλικίας. Αυτό σηµαίνει ότι το άρθρο 1350 5αρ. 1 ΑΚ, συµ5ληρώνει το άρθρο 16
της CEDAW.
5.

Εξ άλλου το άρθρο 5 κεφ. Ι της ∆ιεθνούς ∆ιακήρυξης της ∆ιάσκεψης των
Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ5ου (Βιέννη 1993) ορίζει ότι «η
σηµασία των εθνικών και 5εριφερειακών ιδιαιτεροτήτων και οι διάφορες
ιστορικές, 5ολιτιστικές και θρησκευτικές 5αραδόσεις (background) 5ρέ5ει να
λαµβάνονται υ5όψη, είναι όµως καθήκον των Κρατών, ασχέτως του 5ολιτικού,
οικονοµικού και 5ολιτιστικού τους συστήµατος, να 5ροωθούν και 5ροστατεύουν
όλα τα ∆Α και τις θεµελιώδεις ελευθερίες». Ε5ι5λέον το άρθρο 38, κεφ. ΙΙ, Μέρος
Β’ της ίδιας ∆ιακήρυξης ε5ιτάσσει «…. την εκρίζωση των συγκρούσεων 5ου
µ5ορεί να εµφανισθούν µεταξύ αφενός των δικαιωµάτων των γυναικών και
αφετέρου των ε5ιβλαβών συνε5ειών µερικών 5αραδοσιακών ή εθιµικών
5ρακτικών, 5ολιτισµικών 5ρακτικών και του θρησκευτικού εξτρεµισµού».

6.

Με βάση τα ανωτέρω η Ε5ιτρο5ή κρίνει, κατά 5λειοψηφία (14 θετικές ψήφοι/1
λευκή), ότι έγκυροι θεωρούνται οι γάµοι Ελλήνων 5ολιτών, ανεξαρτήτως
θρησκεύµατος, 5ου τελούνται στην Ελλάδα όταν οι µελλόνυµφοι έχουν την
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ελάχιστη ηλικία των 18 ετών 5ου ορίζει το άρθρο 1350 5αρ. 1 ΑΚ Αν οι
µελλόνυµφοι είναι νεότεροι των 18 ετών, ο γάµος είναι άκυρος-ανίσχυρος.
7.

Η Ε5ιτρο5ή α5εδέχθη, κατά 5λειοψηφία (12 θετικές ψήφοι/2 αρνητικές και 1
λευκή), την 5ρόταση για τρο5ο5οίηση της 5αρ. 2 του άρθρου 1350 ΑΚ 5ου
ε5ιτρέ5ει κατ’ εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους και µετά α5ό δικαστική
α5όφαση, την τέλεση γάµου χωρίς ελάχιστο όριο ηλικίας, ως εξής: Την
αντικατάσταση της 5αρ. 2 του άρθρου 1350 ΑΚ µε διάταξη µεταβατικού
χαρακτήρα, η ο5οία θα ορίζει ότι για µία 5ενταετία θα ε5ιτρέ5εται, για σοβαρούς
λόγους και µετά α5ό δικαστική α5όφαση, γάµος µελλονύµφων τουλάχιστον 16
ετών. Μετά την 5άροδο της 5ενταετίας η µεταβατική αυτή διάταξη θα 5άψει να
ισχύει και δεν θα ε5ιτρέ5εται καµία εξαίρεση για τέλεση γάµων µεταξύ
5ροσώ5ων ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Η Πρόεδρος εξέφρασε την ε5ιφύλαξή της αναφορικά µε το κατά 5όσο η
µεταβατική αυτή διάταξη µ5ορεί να θεωρηθεί ισχυρή δεδοµένου ότι το άρθρο 16
της CEDAW δεν 5ροβλέ5ει καµία εξαίρεση (έστω και µεταβατική) υ5ερισχύει δε
κατά το άρθρο 28 του Συντάγµατος της εθνικής νοµοθεσίας.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2005
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 106 74 Αθήνα. Τηλ: 210 7233221-2, 210-7233216,
Fax: 210 7233217. E-mail: info@nchr.gr

Α. Γιωτοούλου-Μαραγκοούλου

Θέµατα σχετικά µε την τέλεση γάµων αό τον Μουφτή1

Ι. Οι αρµοδιότητες του Μουφτή στο οικογενειακό δίκαιο

Κατ’αρχήν ο Μουφτής, Έλληνας δηµόσιος υ5άλληλος και µουσουλµάνος ιερέας,
είναι αρµόδιος για τα θέµατα οικογενειακού δικαίου, 5ου αφορούν µουσουλµάνους
ελληνικής ιθαγένειας.2
Η αρµοδιότητα αυτή έχει τις ρίζες της σε δύο Συνθήκες: τη Συνθήκη των Αθηνών
(1913) και τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923), οι δε διατάξεις τους ουσιαστικά
ε5αναλαµβάνονται στο Ν. 1920/1991.
Συγκεκριµένα οι διατάξεις αυτές είναι:
1. Το άρθρο 11 5αρ. 8 της Συνθήκης των Αθηνών του 1913 ορίζει ότι: «Οι
Μουφτήδες εκτός της αρµοδιότητας αυτών ε5ί των καθαρώς θρησκευτικών υ5οθέσεων
και της ε5ο5τείας αυτών ε5ί της διοικήσεως των Βακουφικών κτηµάτων, ασκούσι την
εαυτών δικαιοδοσίαν µεταξύ Μουσουλµάνων ε5ί γάµων, διαζυγίων, διατροφών (νεφακά),
ε5ιτρο5ειών, κηδεµονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαµικών διαθηκών και διαδοχής εις
θέσιν Μουτεβελλή (τεβλιέτ). Αι 5αρά των Μουφτήδων εκδιδόµεναι α5οφάσεις
εκτελούνται υ5ό των αρµοδίων Ελληνικών Αρχών».
2. Το άρθρο 42 5αρ. 1 της Συνθήκης της Λωζάνης (1923) ορίζει ότι: «Η Τουρκική
Κυβέρνησις δέχεται να λάβη α5έναντι των µη µουσουλµανικών µειονοτήτων, όσον
αφορά την οικογενειακήν ή 5ροσω5ικήν αυτών κατάστασιν, 5άντα τα κατάλληλα µέτρα,

Ελήφθησαν υ5όψη: η Εισήγηση Γ. Κτιστάκι, η Αντεισήγηση Α. Μανιτάκη, το Σηµείωµα Α.
Γιωτο5ούλου-Μαραγκο5ούλου και η συζήτηση στην Ολοµέλεια στις 3/3/05.
2 Για την ιδιότητα του Μουφτή και τις αρµοδιότητές του γενικά βλ. Α5οφ. Γ’ Τµ. ΣτΕ 466/2003.
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ό5ως τα ζητήµατα ταύτα κανονίζωνται συµφώνως 5ρος τα έθιµα των µειονοτήτων
τούτων». Το δε άρθρο 45 της ίδιας Συνθήκης ορίζει ότι: «Τα αναγνωρισθέντα δια των
διατάξεων του 5αρόντος Τµήµατος δικαιώµατα εις τας εν Τουρκία µη µουσουλµανικάς
µειονότητας, αναγνωρίζονται ε5ίσης υ5ό της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει αυτής
ευρισκοµένας µουσουλµανικάς µειονότητας».
3. Το άρθρο 5 5αρ. 1 του Ν. 1920/1991 ορίζει ότι: «Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία
µεταξύ µουσουλµάνων Ελλήνων 5ολιτών της 5εριφέρειάς του ε5ί γάµων, διαζυγίων,
διατροφών, ε5ιτρο5ειών, κηδεµονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαµικών διαθηκών και
της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφ’όσον οι σχέσεις αυτές διέ5ονται α5ό τον Ιερό
Μουσουλµανικό Νόµο».
Το ερώτηµα είναι κατά 5όσον οι διατάξεις αυτές είναι ισχύες και ως 5οιο σηµείο;
Οι 5αρα5άνω Συνθήκες Αθηνών και Λωζάνης είναι γενικά ισχυρές και οι
αρµοδιότητες του Μουφτή για τα θέµατα 5ου τα 5αρα5άνω άρθρα ορίζουν είναι κατά το
5λείστον ισχυρές.

ΙΙ. Εξαιρέσεις αό την έγκυρη τέλεση γάµων αό τον Μουφτή

Α) Ειδικά ζητήµατα
Θέµα γεννάται για µερικά ειδικά ζητήµατα υ5αγόµενα στις 5αρα5άνω
αρµοδιότητες. Συγκεκριµένα έχουν 5ροκύψει τα εξής ζητήµατα:3
1. Είναι έγκυροι-ισχυροί γάµοι 5ου ο Μουφτής τελεί εφ’ όσον οι µελλόνυµφοι
5αντρεύονται δι’ αντι5ροσώ5ου (και όχι αυτο5ροσώ5ως);
2. Είναι έγκυροι και ισχυροί οι γάµοι µεταξύ µουσουλµάνων µελλονύµφων
ανηλίκων και µάλιστα ηλικίας 11 χρονών; Kατά κανόνα στην 5ράξη ανήλικο είναι το
κορίτσι.
Η α5άντησή µας είναι αρνητική. Στο 5ρώτο ερώτηµα η Εθνική Ε5ιτρο5ή έχει
α5αντήσει αρνητικά 5έρυσι (Βλ. Έκθεση 2003, σελ. 111 ε5.). Στο δεύτερο α5αντάµε
5αρακάτω µε ε5ιχειρηµατολογία 5ου ουσιαστικά ισχύει και ως 5ληρέστερη α5άντηση
στο 5ρώτο ερώτηµα.

3 Πιθανό είναι να 5ροκύψουν και άλλα ειδικά ζητήµατα σχετικά µε µουσουλµανικές 5ρακτικές και έθιµα
στο 5λαίσιο του οικογενειακού δικαίου.
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Β) Τι ειτάσσουν νεότερες ειδικές συµβατικές διατάξεις
Κατά το άρθρο 30 της Σύµβασης της Βιέννης για το δίκαιο των διεθνών συνθηκών
(1969), συµβατικές διατάξεις τρο5ο5οιούνται µε νεότερες ειδικές διατάξεις συµβατικών
κειµένων.
Στην 5ροκειµένη 5ερί5τωση σήµερα ισχύουν για τα δύο ειδικά θέµατα
οικογενειακού δικαίου 5ου αναφέραµε οι 5αρακάτω νεότερες ειδικές διατάξεις 5ου
α5οτελούν κανόνες του διεθνούς δικαίου 5αγκοσµίως δεσµευτικούς. Οι ίδιοι αυτοί
κανόνες στην Ελλάδα α5οτελούν κανόνες και του εσωτερικού µας δικαίου, αφού οι
σχετικές συµβάσεις έχουν κυρωθεί και ε5ικυρωθεί α5ό τη χώρα µας. Κατά το άρθρο,
µάλιστα, 28 5αρ. 1 Σ έχουν και αυξηµένη τυ5ική ισχύ έναντι των ελληνικών νόµων.
Συγκεκριµένα οι ειδικές διατάξεις του ∆ιεθνούς ∆ικαίου είναι οι εξής:
Σύµφωνο Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων4
Άρθρο 23
1. [………].
2. Αναγνωρίζεται το δικαίωµα ανδρών και γυναικών σε ηλικία γάµου να
5αντρεύονται και να δηµιουργούν οικογένεια.
3. Κανένας γάµος δεν µ5ορεί να 5ραγµατο5οιηθεί χωρίς την ελεύθερη και 5λήρη
συναίνεση των µελλοντικών συζύγων.
4. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη στο 5αρόν Σύµφωνο λαµβάνουν τα α5αραίτητα µέτρα
για την εξασφάλιση της ισότητας των δικαιωµάτων και των ευθυνών των συζύγων σε
σχέση µε το γάµο, κατά τον έγγαµο βίο και κατά τη λύση του γάµου.

Η διάταξη αυτή έχει ερµηνευθεί δεσµευτικά µε το Γενικό Σχόλιο 19 (27.7.1990)
της Ε5ιτρο5ής του ιδίου Συµφώνου: «Τα Κράτη έχουν υ5οχρέωση να ορίζουν κατώτατο
όριο ηλικίας τέτοιο 5ου να εξασφαλίζει ότι δύνανται οι µελλόνυµφοι να δώσουν την
5λήρη και ελεύθερη 5ροσω5ική συναίνεσή τους για τη σύναψη του γάµου».
Αλλά και το άρθρο 16 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Κατάργηση των ∆ιακρίσεων
κατά των Γυναικών (CEDAW)5 ορίζει τα 5αρακάτω:
Άρθρο 16

4
5

Το ∆ΣΑΠ∆ έχει ε5ικυρωθεί µε το Ν. 2462/1997.
Η CEDAW έχει ε5ικυρωθεί µε το Ν. 1342/1983.
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1. [………].
5αρ. 1. β) Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν το ίδιο δικαίωµα να εκλέξουν ελεύθερα
σύζυγο και να συνά5τουν γάµο µόνο µε την ελεύθερη και 5λήρη συναίνεσή τους.
2. Η µνηστεία και ο γάµος ανηλίκου δεν θα έχουν νοµική ισχύ, θα ληφθεί δε
κάθε αναγκαία ενέργεια, συµ5εριλαµβανοµένης της νοµοθετικής, για τον καθορισµό
ελάχιστου ορίου 5ρος σύναψη γάµου καθώς και για την υ5οχρεωτική καταχώριση των
γάµων σε ε5ίσηµα µητρώα καταχωρίσεων.

Με άλλα λόγια η CEDAW ε5ιβάλλει ισότητα των φύλων και στο γάµο σε όλες του
τις φάσεις. Ε5ι5λέον ε5ιβάλλει ηλικία ωριµότητας για την ελεύθερη λήψη της σοβαρής
α5όφασης τέλεσης γάµου α5ό τους µελλόνυµφους. Γι’ αυτό κηρύσσει ρητά ανίσχυρους
τους γάµους µεταξύ ανηλίκων, 5αρα5έµ5ει δε για τον ακριβή καθορισµό της ελάχιστης
ηλικίας στην εθνική νοµοθεσία, 5ου στην ελληνική δικαιϊκή τάξη είναι το άρθρο 1350
του ΑΚ το ο5οίο έχει ως εξής: «Για τη σύναψη γάµου α5αιτείται συµφωνία των
µελλονύµφων. Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτο5ροσώ5ως και χωρίς αίρεση ή
5ροθεσµία. Οι µελλόνυµφοι 5ρέ5ει να έχουν συµ5ληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της
ηλικίας τους. Το δικαστήριο µ5ορεί, αφού ακούσει τους µελλόνυµφους και τα 5ρόσω5α
5ου ασκούν την ε5ιµέλεια του ανηλίκου, να ε5ιτρέψει το γάµο και 5ριν α5ό τη
συµ5λήρωση αυτής της ηλικίας, αν η τέλεσή του ε5ιβάλλεται α5ό σ5ουδαίο λόγο».
Με άλλα λόγια το άρθρο 1350 ΑΚ α5οτελεί συµ5ληρωµατική διάταξη του άρθρου
16 της CEDAW και του άρθρου 23 του ΣΑΠ∆, ό5ως ερµηνεύθηκε α5ό την Ε5ιτρο5ή
του, και είναι εφαρµοστέο µαζί τους.

Γ) Το άρθρο 28, 1 του Συντάγµατος
Οι συµβατικές αυτές διατάξεις υ5ερισχύουν, ως 5ρος τα ειδικά αυτά σηµεία, των
γενικότερων και 5αλαιότερων διατάξεων των Συνθηκών Αθηνών (1913) και Λωζάνης
(1923) σύµφωνα µε το άρθρο 30 της Σύµβασης της Βιέννης του 1969 για το δίκαιο των
διεθνών συνθηκών. Υ5ερισχύουν ε5ίσης και του ελληνικού Ν. 1920/1991, σύµφωνα µε
το άρθρο 28 5αρ. 1 Σ 5ου ορίζει ότι: «Οι γενικά 5αραδεγµένοι κανόνες του διεθνούς
δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συµβάσεις, α5ό την ε5ικύρωσή τους µε νόµο και τη θέση
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τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους καθεµιάς, α5οτελούν ανα5όσ5αστο µέρος του
εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υ5ερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόµου».

ΙΙΙ. Θρησκευτικές αρχές και αραδόσεις και τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώου
(∆Α)

Εξ άλλου οι 5αρα5άνω µουσουλµανικοί κανόνες είναι ανεφάρµοστοι και
ανίσχυροι και διότι συγκρούονται µε διατάξεις 5ροστατευτικές των ∆Α, κατά την
5αράγραφο Ι, 5 της ∆ιεθνούς ∆ιακήρυξης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ5ου της Βιέννης
(1993), αφού οι διατάξεις του Συµφώνου Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων και της
CEDAW α5οτελούν διεθνώς δεσµευτικές διατάξεις δικαιωµάτων του ανθρώ5ου του
ισχύοντος διεθνούς δικαίου.
Συγκεκριµένα, η 5αράγραφος Ι, 5 της ∆ιακήρυξης της Βιέννης του 1993 ορίζει τα
εξής: «Η σηµασία των εθνικών και 5εριφερειακών ιδιαιτεροτήτων και οι διάφορες
ιστορικές, 5ολιτιστικές και θρησκευτικές 5αραδόσεις (background) 5ρέ5ει να
λαµβάνονται υ5όψη, είναι όµως καθήκον των Κρατών, ασχέτως του 5ολιτικού,
οικονοµικού και 5ολιτιστικού τους συστήµατος, να 5ροωθούν και 5ροστατεύουν όλα τα
∆Α και τις θεµελιώδεις ελευθερίες». ∆ηλαδή σε 5ερί5τωση σύγκρουσης θρησκευτικών5ολιτιστικών εθίµων και 5αραδόσεων µε διεθνείς κανόνες ∆Α, υ5ερισχύουν οι δεύτεροι.
Η δε 5αράγραφος 38 του Κεφ. ΙΙ, Β 3, της ίδιας ∆ιακήρυξης, για να
ουσιαστικο5οιήσει την ισότητα των φύλων, ε5ιτάσσει «…. την εκρίζωση των
συγκρούσεων 5ου µ5ορεί να εµφανισθούν µεταξύ αφ’ ενός των δικαιωµάτων των
γυναικών και αφ’ ετέρου των ε5ιβλαβών συνε5ειών µερικών 5αραδοσιακών ή εθιµικών
5ρακτικών, 5ολιτισµικών 5ρακτικών και του θρησκευτικού εξτρεµισµού".
Γενικό Συµ5έρασµα: Γάµοι τελούµενοι α5ό τον Μουφτή 5αιδιών ηλικίας κάτω
των 18 ετών, ελληνικής ιθαγένειας και µουσουλµανικού θρησκεύµατος, είναι ανίσχυροι
και συνε5ώς δεν ε5ιφέρουν νοµικές συνέ5ειες. Κατ’ ακολουθίαν, οι αρµόδιες ελληνικές
αρχές οφείλουν να µη τους καταχωρίζουν στα σχετικά ληξιαρχικά βιβλία, ό5ως
5ράττουν και για γάµους, ε5ίσης ανίσχυρους, τελουµένους ε5ίσης α5ό τον Μουφτή,
χωρίς αυτο5ρόσω5η 5αράσταση του ενός ή και των δύο µελλονύµφων (γάµοι δι’
αντι5ροσώ5ου).
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IV. Μερικές γενικότερες σκέψεις

∆εν θεωρούµε άσκο5ο να τονίσουµε ότι το σηµερινό διεθνές δίκαιο ε5ιβάλλει την
κατ’ εξοχήν 5ροστασία ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Τέτοια είναι τα ανήλικα 5αιδιά
και ιδίως τα κορίτσια και µάλιστα τα ανήκοντα σε µειονότητες. Πρόκειται, δηλαδή, για
δι5λά ευάλωτη κατηγορία ατόµων.
Τέλος, δεν θεωρούµε άσκο5ο να υ5ενθυµίσουµε ότι ο θρησκευτικός εξτρεµισµός
(φονταµενταλισµός) δεν είναι µόνο µουσουλµανικός και ότι έχει σηκώσει τελευταία
ε5ικίνδυνα το κεφάλι του ακόµη και εναντίον αναγνωρισµένων ∆Α. Έτσι, χριστιανικές
εκκλησίες αντιτίθενται σήµερα σε µερικά καθιερωµένα ∆Α.

Για 5αράδειγµα,

5ρο5αγανδίζουν την κατάργηση του δικαιώµατος του οικογενειακού 5ρογραµµατισµού
και της α5όκτησης 5αιδιών κατά την ελεύθερη βούληση του ζεύγους, την κατάργηση της
άµβλωσης, ακόµη και την κατάργηση της χρήσης 5ροφυλακτικού κατά τη συνουσία 5ρος
α5οφυγήν της µετάδοσης του AIDS (δηλαδή βάλλουν και κατά της 5ροστασίας του
ανθρω5ίνου δικαιώµατος στην υγεία).
Νοµίζουµε ότι ε5ιβάλλεται να µην ενισχύονται γενικά τέτοιες τάσεις.
Πάντως η ίδια η Τουρκία έχει 5ρο 5ολλού α5αλλάξει τους Τούρκους 5ολίτες α5ό
τις

5ρακτικές

του

µουσουλµανικού

θρησκευτικού

εξτρεµισµού

στα

θέµατα

οικογενειακού δικαίου, τις ο5οίες, ωστόσο, ο Μουφτής εννοεί να ε5ιβάλλει στους
Έλληνες µουσουλµάνους.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2005
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Εισήγηση Καθηγητή κ. Α. Μανιτάκη, µέλους της ΕΕ∆Α
εί του θέµατος «τέλεση γάµων ανήλικων αιδιών αό τον Μουφτή»

Θα 5ρέ5ει κατ΄ αρχήν να διαχωρίσουµε το συγκεκριµένο ζήτηµα 5ου ανέκυψε µε
την ενδεκάχρονη µουσουλµάνα α5ό το γενικότερο ζήτηµα της νόµιµης ηλικίας 5ρος
γάµον των µουσουλµάνων Ελλήνων 5ολιτών και να α5οφύγουµε γενικεύσεις,
αφορισµούς και α5οφάσεις 5ου αρµόζουν σε δικαστήρια ή όργανα δικαιοδοτικά. Εµείς
ευχές και γνώµες µ5ορούµε, κυρίως, να διατυ5ώνουµε µε φρόνηση και αυτοσυγκράτηση,
όταν καλούµαστε ιδίως να α5οφανθούµε σε θέµατα 5ολιτισµικά και µειονοτικά.
1. Ο γάµος ενδεκάχρονης είναι 5ράγµατι γεγονός α5οδοκιµαστέο και χρειάζεται
να εκφράσουµε την 5ολιτισµική αντίθεσή µας, γιατί ξε5ερνά τα όρια του ανεκτού και
θίγει θεµελιώδεις αρχές του ευρω5αϊκού νοµικού 5ολιτισµού. Αυτό χρειάζεται να
δηλωθεί µε σεβασµό 5ρος την µειονότητα και τους νόµιµους εκ5ροσώ5ους της. Άλλωστε
και ο µουφτής δέχτηκε ότι α5οτελεί ακραία 5ερί5τωση ή εξαίρεση και το έκανε για να
5ροστατευτεί

η κο5έλα. Αγνοούµε άλλωστε όλα τα 5ραγµατικά 5εριστατικά της

υ5όθεσης και δεν έχουµε και την δυνατότητα να ακούσουµε και τις α5όψεις της άλλης
5λευράς. Γι΄ αυτό ας είµαστε, ούτως ή άλλως, στην κριτική µας ε5ιφυλακτικοί και ας µη
5ροβούµε σε καταδίκη, εύκολη και ανέξοδη, µίας ολόκληρης µειονότητας, 5ου δεν
τολµούµε να της αναγνωρίσουµε θεσµικά ούτε την ιδιότητα της εθνο-θρησκευτικής
µειονότητας ούτε έχουµε 5εριλάβει εκ5ρόσω5ό της στους κόλ5ους µας.

Και αν

α5οφασίσουµε, τελικά, να εκδηλώσουµε την ιερή αγανάκτηση µας για τα 5ολιτισµικά
ήθη της µειονότητας, θα 5ρέ5ει να δείξουµε την ίδια ευαισθησία και για τα 5ολιτικά
και διοικητικά ήθη της κοινωνίας µας και τις ανε5ίτρε5τες διακρίσεις και τα5εινώσεις
5ου υφίστανται καθηµερινά οι µουσουλµάνοι της Θράκης α5ό 5ολιτειακές αρχές, ακόµη
και σήµερα.
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2. Σχετικά µε το θεσµικό ζήτηµα της νόµιµης ηλικίας 5ρος γάµο των
µουσουλµάνων. Θα 5ρέ5ει εξ αρχής να υ5ογραµµιστεί ένα µεθοδολογικό ζήτηµα 5ου
συνδέεται µε την κρίση µας. Καλούµαστε να κρίνουµε τη συµβατότητα ενός ιερού
κανόνα της µειονότητας, η ο5οία δυνάµει διεθνών συνθηκών και του νόµου χαίρει
αυτονοµίας σε ό,τι αφορά, µεταξύ των άλλων, τις γαµικές σχέσεις καθώς και σε ζητήµατα
διαζυγίου. Αυτό είναι κατοχυρωµένο και συνταγµατικά και 5ρέ5ει να το λαµβάνουµε
σοβαρά υ5όψη στο συλλογισµό µας. Οφείλουµε να ξεκινάµε α5ό αυτό το θεµελιακό
δεδοµένο. Η θεσµική αυτονοµία ε5ιτρέ5ει στη µειονότητα α5οκλίσεις α5ό το Σύνταγµα,
την ελληνική νοµοθεσία και ακόµη και α5ό την διεθνή κατοχύρωση των δικαιωµάτων,
αρκεί να µην αντίκεινται οι α5οκλίσεις αυτές, να µην έρχονται σε οξεία αντίθεση µε τις
θεµελιώδεις αρχές και αξίες του νοµικού και ευρω5αϊκού 5ολιτισµού. Μόνον σε σχέση
µε τους κανόνες µίας δηµόσιας ευρωαϊκής τάξης των δικαιωµάτων µ5ορεί να κριθεί και
να αξιολογηθεί η ε5ιτρε5τή ηλικία 5ρος γάµον των µουσουλµάνων και όχι σε σχέση µε
τη συνολική 5ροστασία των δικαιωµάτων σε εθνικό και διεθνές ε5ί5εδο, ούτε βέβαια σε
σχέση µε την ισχύουσα κάθε φορά ελληνική νοµοθεσία. Η δηµόσια τάξη δεν α5οτελείται
α5ό το σύνολο των 5ροστατευτικών για τα δικαιώµατα κανόνων, αλλά µόνον α5ό τον
σκληρό 5υρήνα της 5ροστασίας τους. Έτσι η ηλικία

των 18 ετών 5ου καθιέρωσε ο

Έλληνας νοµοθέτης για την σύναψη γάµου δεν 5ιστεύω ότι α5οτελεί κανόνα δηµόσιας
τάξης. Μ5ορούν οι θρησκευτικές µειονότητες, στο 5λαίσιο της 5ολιτισµικής τους
αυτονοµίας, να 5ροβλέ5ουν µικρότερη ηλικία, αρκεί η ηλικία βεβαία να µην είναι
εντελώς 5αιδική ούτε να στερείται κάθε είδους ενηλικίωσης (συναισθηµατικής,
βιολογικής, κοινωνικής κλ5), ό5ως συµβαίνει κατά την κοινή 5είρα µε τα 12 ή και µε τα
13. Κά5οτε και εµείς ε5ιτρέ5αµε, άλλωστε, γάµο και στο 14 έτος. Κάθε κανόνας 5άντως
µίας κοινότητας 5ου 5ηγάζει α5ό την κατοχυρωµένη εσωτερική αυτονοµία των µελών
της, και ο ο5οίος δεν συµβιβάζεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία της Πολιτείας ή
α5οκλίνει και α5ό συνταγµατικές διατάξεις, δεν είναι εξ ορισµού ανε5ίτρε5τος ούτε
αντισυνταγµατικός ή αντισυµβατικός (ΕυρΣ∆Α). Κρίνεται ως τέτοιος µόνον όταν
αντίκειται στην δηµόσια τάξη, στον 5υρήνα της συνταγµατικής ή διεθνούς τάξης, σε ό,τι
κρίνεται θεµελιώδες και θίγει άµεσα και χωρίς αµφιβολία την αξία του ανθρώ5ου, ή ό,τι
5ροσβάλλει βάναυσα και κατά γενική 5αραδοχή την αξιο5ρέ5εια του κάθε ανθρώ5ου.
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∆εν 5ιστεύω ότι συµβαίνει κάτι τέτοιο στην 5ροκειµένη 5ερί5τωση, ούτε τολµώ
να ε5ιβάλω µε το ζόρι, ό5ως 5ροτείνεται, µε ε5ιτακτικό τρό5ο κανόνα του δικού µας
5ολιτισµού -και µάλιστα 5ρόσφατο, της τελευταίας εικοσαετίας- σε ένα 5ολιτισµό 5ου
δικαιούται να ρυθµίζει αυτόνοµα και µε διαφορετικό τρό5ο α5ό µας σχέσεις 5ροσω5ικές.
Το αν ο ιερός νόµος των µουσουλµάνων εφαρµόζεται στη Θράκη µε τρό5ο
καθυστερηµένο και µάλιστα δεν εναρµονίζεται µε τον τρό5ο εφαρµογής του στην
Τουρκία, δεν µας δίνει κανένα δικαίωµα να κάνουµε τους δασκάλους. Για την
καθυστέρηση είναι άλλωστε, υ5εύθυνη η Ελληνική Πολιτεία 5ου τους ώθησε στην
α5οµόνωση και δεν τους άφησε να εκσυγχρονιστούν. Ας µην αναλαµβάνει τώρα τον ρόλο
του κατηγόρου. Και η Ε5ιτρο5ή ας α5οφύγει την 5ολιτιστική και νοµική υ5εροψία και
αλαζονεία. Η 5ολιτισµική τα5εινοφροσύνη είναι και αυτή 5ολιτισµική αρετή.
∆εν 5ρέ5ει τέλος να µας διαφεύγει της 5ροσοχής και η 5ραγµατικότητα, την
ο5οία καλά θα κάνουµε να έχουµε µ5ροστά µας όταν κρίνουµε ή να την φανταζόµαστε
όταν ε5ικρίνουµε. Θα 5ρέ5ει να διερωτηθούµε τι ε5ι5τώσεις θα έχει στην 5ράξη ένα
αυξηµένο όριο ηλικίας για την σύναψη γάµου στους µουσουλµάνους. Μή5ως ένα τέτοιο
µέτρο θα ωθήσει στην 5ράξη σε 5αράνοµες συγκατοικήσεις ζευγαριών µε κο5έλες µικρής
ηλικίας 5ου θα µένουν έτσι α5ροστάτευτες και θα ωθούνται στην 5ορνεία και στην
5αρανοµία; Οι αυστηροί και ανεφάρµοστοι νόµοι, 5αράγουν 5αρανοµία και αθλιότητα.
Και εν 5άση 5ερι5τώσει δεν θα 5ρέ5ει 5ριν α5οφασίζουµε για τόσο λε5τά και δύσκολα
θέµατα να ακούµε και αυτούς για λογαριασµό των ο5οίων µε τόση βεβαιότητα
α5οφασίζουµε;
Καταλήγοντας 5ροτείνω να α5οδοκιµαστεί και µάλιστα οµόφωνα η σύναψη γάµου
µε ενδεκάχρονη. Και να εκφραστεί η ευχή να µην νοµιµο5οιούνται α5ό τον Μουφτή
γάµοι νέων ηλικίας δεκατεσσάρων

ετών και κάτω, διότι κάτι τέτοιο αντίκειται σε

θεµελιώδεις αξίες του ευρω5αϊκού νοµικού 5ολιτισµού.

Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 2005
Αντώνης Μανιτάκης
Καθηγητής Νοµικής του Πανε5ιστηµίου Θεσσαλονίκης
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Τέλεση γάµων ανηλίκων αιδιών αό το Μουφτή

Α. Οι διατάξεις
1.

Το άρθρο 11 5αρ. 8 της Συνθήκης των Αθηνών του 1913 ορίζει ότι «Οι Μουφτήδες
εκτός της αρµοδιότητας αυτών εί των καθαρώς θρησκευτικών υοθέσεων και της
εοτείας αυτών εί της διοικήσεως των Βακουφικών κτηµάτων, ασκούσι την
εαυτών δικαιοδοσίαν µεταξύ Μουσουλµάνων εί γάµων, διαζυγίων, διατροφών
(νεφακά), ειτροειών, κηδεµονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαµικών διαθηκών
και διαδοχής εις θέσιν Μουτεβελλή (τεβλιέτ). Αι αρά των Μουφτήδων εκδιδόµεναι
αοφάσεις εκτελούνται υό των αρµοδίων Ελληνικών Αρχών».

2.

Το άρθρο 4 του Ν. 147/1914 ορίζει ότι «τα του γάµου των εις το µουσουλµανικόν [ή
εις ισραηλιτικόν] θρήσκευµα ανηκόντων, ήτοι τ’ αφορώντα εις την νόµιµον σύστασιν
και διάλυσιν του γάµου και τας συνεστώτος αυτού ροσωικάς σχέσεις των συζύγων
και τα των συγγενικών δεσµών διέονται υό του ιερού νόµου και κρίνονται
κατ’αυτόν. Ως ρος τους µουσουλµάνους ισχύουσι ροσέτι οι ερί αυτών ειδικοί όροι
της µεταξύ της Ελλάδος και Τουρκίας τελευταίας συνθήκης».6

3.

Το άρθρο 10 5αρ. 1 του Ν. 2345/1920 ορίζει ότι «Οι Μουφτήδες λην των
θρησκευτικών αυτών καθηκόντων κατά τον ιερόν νόµον εοτεύουσι τους εν τη
εριφερεία

των

θρησκευτικούς

και

εκαιδευτικούς

λειτουργούς

των

Μουσουλµανικών κοινοτήτων, ως και την υό των κοινοτήτων τούτων διαχείρησιν
των βακουφικών εριουσιών, ασκούσι δικαιοδοσίαν µεταξύ Μουσουλµάνων εί
γάµων, διαζυγίων, διατροφών (νεφακά), ειτροειών, κηδεµονιών, χειραφεσίας
ανηλίκων, ισλαµικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφ’όσον διέεται

6 Το άρθρο αυτό δεν έχει καταργηθεί µε το άρθρο 9 του Ν. 1920/1991. Βλ. ΑΠ 1041/2000 (Ελλ∆ικ 2001, σ.
429, Αρµ. 2004, σελ. 1272).
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υό του ιερού µουσουλµανικού νόµου, και έχουσι γνωµοδοτικήν αρµοδιότητα εί
αντός

ζητήµατος

θρησκευτικού,

κληρονοµικού

ή

του

οικογενειακού

των

µωαµεθανών δικαίου».7
4.

Το άρθρο 42 5αρ. 1 της Συνθήκης της Λωζάννης (1923) ορίζει ότι «Η Τουρκική
Κυβέρνησις δέχεται να λάβη αέναντι των µη µουσουλµανικών µειονοτήτων, όσον
αφορά την οικογενειακήν ή ροσωικήν αυτών κατάστασιν, άντα τα κατάλληλα
µέτρα, όως τα ζητήµατα ταύτα κανονίζωνται συµφώνως ρος τα έθιµα των
µειονοτήτων τούτων». Το δε άρθρο 45 της ίδιας Συνθήκης ορίζει ότι «Τα
αναγνωρισθέντα δια των διατάξεων του αρόντος Τµήµατος δικαιώµατα εις τας εν
Τουρκία µη µουσουλµανικάς µειονότητας, αναγνωρίζονται είσης υό της Ελλάδος
εις τας εν τω εδάφει αυτής ευρισκόµενας µουσουλµανικάς µειονότητας».

5.

Το άρθρο 5 5αρ. 1 του Ν. 1920/1991 ορίζει ότι «Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία
µεταξύ µουσουλµάνων Ελλήνων ολιτών της εριφέρειάς του εί γάµων, διαζυγίων,
διατροφών, ειτροειών, κηδεµονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαµικών διαθηκών
και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφ' όσον οι σχέσεις αυτές διέονται αό τον Ιερό
Μουσουλµανικό Νόµο».

Β. Η άσκηση της αρµοδιότητας αό τον Μουφτή/ιεροδίκη
6.

Με βάση τα ανωτέρω (αρ. 1-5), ο Μουφτής είναι αρµόδιος για την αναγνώριση της
νόµιµης σύναψης γάµου και την καθορισµένη δωρεά.

7.

Σύµφωνα µε τον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο οι µελλόνυµφοι 5ρέ5ει να είναι,
τουλάχιστον, δώδεκα ετών.

8.

Συγχρόνως, η 5ροηγούµενη σύναψη γάµου δεν α5οκλείει τη νόµιµη σύναψη νέου
γάµου (διγαµία), κατά τον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο, αλλά στην 5ράξη 5ολύ
σ5άνια το ζήτηµα έχει τεθεί. Πάντως, σε δύο τουλάχιστον 5ρόσφατες 5ερι5τώσεις
(µία 5ριν την θέση σε ισχύ του Ν. 1920/1991 και µία µετά) 5οινικό δικαστήριο
της

Θράκης

θεώρησε

ότι

η

διγαµία

δεν

α5οτελεί

5οινικό

αδίκηµα,

αναγνωρίζοντας έτσι την ισχύ του Ιερού Μουσουλµανικού Νόµου, µε την

7 Το άρθρο αυτό δεν έχει καταργηθεί µε το άρθρο 9 του Ν. 1920/1991. Βλ. ΑΠ 1041/2000 (Ελλ∆ικ 2001, σ.
429, Αρµ. 2004, σελ. 1272).
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αιτιολογία ότι το σχετικό χωρίο του Κορανίου8 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 του Ν.
147/1914, υ5ερισχύει των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της
ελληνικής δηµόσιας τάξης.9

Γ. Συγκριτικά στοιχεία
9.

∆ικαιοδοτικές αρµοδιότητες είχε ο Μουφτής/ιεροδίκης και στη νήσο Mayotte της
Γαλλίας (Ειρηνικός Ωκεανός). Με τον νόµο 2001-616 της 11ης Ιουλίου 2001, ο
Μουφτής α5ώλεσε αυτές τις αρµοδιότητες και ανέλαβε, α5λώς, καθήκοντα
διαµεσολαβητή.

10.

Το άρθρο 12 της Ευρω5αϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ5ου ορίζει ότι
«Άµα τη συµ5ληρώσει ηλικίας γάµου, ο ανήρ και η γύνη έχουν το δικαίωµα να
συνέρχωνται εις γάµον και ιδρύωσιν οικογένειαν συµφώνως 5ρος τους διέ5οντας
το δικαίωµα τούτο εθνικούς νόµους». Ερµηνεύοντας τη διάταξη αυτή, η
Ευρω5αϊκή Ε5ιτρο5ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ5ου έκρινε ότι η θέσ5ιση
ελαχίστου ορίου ηλικίας γάµου στα δεκαοκτώ έτη δεν 5ροσβάλλει το δικαίωµα
σύναψης γάµου ή την θρησκευτική ελευθερία νεαρής µουσουλµάνας, 5αρά το
γεγονός ότι το αντίστοιχο όριο, σύµφωνα µε τον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο, είναι
τα δώδεκα έτη.10

∆. Αλλαγή νοµολογίας για τους εκτός Θράκης µουσουλµάνους
11.

Το Μονοµελές Πρωτοδικείου Θήβας µε την υ5’ αριθµόν 405/2000 α5όφασή του
δέχθηκε για 5ρώτη φορά ότι, εξαιτίας των δεσµεύσεων του Συντάγµατος και της
ΕΣ∆Α, έχει συντρέχουσα µε τον Μουφτή αρµοδιότητα σε ζήτηµα ε5ιµέλειας
µουσουλµάνου, κατοίκου Θηβών.11

Κεφάλαιο τέταρτο (σουρέ) του Κορανίου (αγιέτ) 3: «Να νυµφεύεσθε δύο, τρεις ή τέσσερις γυναίκες. Και
να διαλέγετε εκείνες 5ου σας αρέσουν».
9 Βούλευµα 38/1989 του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Ξάνθης και Βούλευµα 14/1995 του ίδιου
Συµβουλίου Πληµµελειοδικών. Βλ. 5άντως και ΜονΠρωτΡοδό5ης 58/1991 η ο5οία κηρύσσει εκτελεστή
την α5όφαση 9/1991 του Μουφτή Κοµοτηνής: η τελευταία κηρύσσει άκυρο δεύτερο γάµο του γαµ5ρού µε
την αιτιολογία της α5αγόρευσης της διγαµίας.
10 ΕυρΕ∆Α, Υ5όθεση Khan κατά Ηνωµένου Βασιλείου, αρ. 5ροσφυγής 11579/85, D&R 48, σ. 253 (Α5όφαση
ε5ί του 5αραδεκτού, 7.7.1986)
11 ΝοΒ 49 (2001), σελ. 661 ε5. µε σχόλιο Κ. Τσιτσελίκη. ∆ίκη 32 (2001), σελ. 1097 ε5. µε σχόλιο Κ. Μ5έη.
8
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Ε. Συµέρασµα
12.

Στις α5ό 1η Μαρτίου 2001 5ροτάσεις της για ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας,
η Εθνική Ε5ιτρο5ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ5ου εισηγήθηκε 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 αοτελεί, κατά τη γνώµη µας, ειβεβληµένο 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)».

13.

Στην

α5ό

7η

Μαΐου

2003

α5όφασή

της

για

τους

διά

αντι5ροσώ5ου

µουσουλµανικούς γάµους, η Εθνική Ε5ιτρο5ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ5ου
5ρότεινε τα ακόλουθα: «Θα 5ρέ5ει να ε5ανεξεταστεί το ζήτηµα του ελαχίστου
ορίου ηλικίας για τη σύναψη µουσουλµανικού γάµου ενόψει του άρθρου 23 5αρ.
3 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα».
Το άρθρο 23 5αρ. 3 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά
∆ικαιώµατα ορίζει: «κανένας γάµος δεν µ5ορεί να 5ραγµατο5οιηθεί χωρίς την
ελεύθερη και 5λήρη συναίνεση των µελλοντικών συζύγων». Σύµφωνα, µάλιστα,
µε το Γενικό Σχόλιο 19 της Ε5ιτρο5ής Ανθρω5ίνων ∆ικαιωµάτων (27/7/1990) τα
κράτη έχουν υ5οχρέωση να ορίζουν κατώτατο όριο ηλικίας τέτοιο 5ου να
εξασφαλίζει ότι δύνανται οι µελλόνυµφοι να δώσουν την 5λήρη και ελεύθερη
5ροσω5ική συναίνεση για τη σύναψη του γάµου.
Τέτοιο όριο ηλικίας είναι εκείνο της γενικής δικαιο5ρακτικής ικανότητας
5ου αναγνωρίζει ο Έλληνας νοµοθέτης (δέκατο όγδοο έτος).

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005
Γιάννης Κτιστάκις

16

