ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση του άρθρου 5 του
ν. 1920/1991 (Α΄ 11), µε τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄ 182)»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο 1
Η Ελληνική Πολιτεία έχει µακρά παράδοση σεβασµού
των διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων, αφού από την
πρώτη στιγµή της δηµιουργίας του Ελληνικού Κράτους
(αλλά ακόµα και κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας) υπήρξε έκδηλη η µέριµνα για την υιοθέτηση νοµικά δεσµευτικών προστατευτικών ρυθµίσεων.
Με την απελευθέρωση και ενσωµάτωση ή προσάρτηση
στον εθνικό ιστό νέων εδαφών κατά τη διάρκεια του
19ου αιώνα, αλλά και στο πρώτο τέταρτο του 20ου -συνεπώς και νέων πληθυσµών- το κράτος υιοθέτησε µια
σειρά από τυπικούς και ουσιαστικούς νόµους που αποσκοπούσαν στην οµαλή ένταξη των πληθυσµών αυτών
και στη µετάβασή τους από τη δικαιοταξία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην ηµεδαπή δικαιοταξία, εξασφαλίζοντας σε συγκεκριµένες έννοµες σχέσεις τη συνέχεια παγιωµένων καθεστώτων, εθίµων και πρακτικών. Σηµαντικό σηµείο αυτής της συνέχειας κατά τη διαδοχή
κρατών και ιδίως κατά τη συνακόλουθη µετάβαση από ένα νοµικό πολιτισµό σε άλλον, αποτέλεσε η διατήρηση
κανόνων (καταρχάς θρησκευτικής φύσεως ή προέλευσης) που αφορούσαν στην προσωπική και αστική κατάσταση των νέων πληθυσµών, αντιµετωπίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις, ακόµα και καινοτόµα και πρωτοποριακά
θέµατα, που αφορούσαν τις µουσουλµανικές κοινότητες
και την οργάνωση της θρησκευτικής, αλλά και πτυχών
της προσωπικής ζωής τους.
Ο καταλυτικός ρόλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, οι
συνέπειες της κήρυξης και κυρίως της διεξαγωγής του
στις διεθνείς συµβάσεις και οι νέες πραγµατικές και νοµικές καταστάσεις που διαµορφώθηκαν µε το πέρας του
(ανατρέποντας εκ των πραγµάτων τις µέχρι τότε διαµορφωµένες και ρυθµισµένες διακρατικές σχέσεις και αναδεικνύοντας καινούργια, προς διεθνή ρύθµιση, θέµατα
αλλά και παλαιά ζητήµατα, υπό τη νέα όµως διαµορφωθείσα κατάσταση και άρα την ανάγκη επικαιροποιηµένης
θεώρησής τους), ιδίως εν όψει της υπογραφής της Συνθήκης των Σεβρών (28.7.1920), οδήγησαν το Ελληνικό
Κράτος να υιοθετήσει το νόµο 2345/1920 «Περί προσωρινού αρχιµουφτή και µουφτήδων των εν τω Κράτει
Μουσουλµάνων και περί διαχειρίσεως των περιουσιών των Μουσουλµανικών Κοινοτήτων» (ΕτΚ
Α΄148/3.7.1920), το κείµενο του οποίου άρχεται: «Μέχρι
της επιψηφίσεως ειδικού νόµου περί οργανώσεως και διοικήσεως των εν τω Κράτει Μουσουλµανικών Κοινοτήτων….», ήτοι εκδηλώνει ρητώς την προσωρινότητα των
ρυθµίσεων του, γνωρίζοντας φυσικά ότι επίκειται η σύναψη διεθνούς συνθήκης, η οποία θα ρύθµιζε εξαρχής όλο το πλέγµα διεθνών σχέσεων µεταξύ Ελλάδος - Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ακόµα όµως και οι διατάξεις
του ν. 2345/1920 (ο οποίος ίσχυσε τυπικώς µέχρι το
1991) δεν εφαρµόστηκαν σε όλη τους την έκταση, µε αποτέλεσµα η ακολουθήσασα µακρόχρονα σταθερή πρα-

κτική να λάβει τελικώς και τη µορφή νόµου.
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, συνάφθηκε η Συνθήκη της Λωζάνης (η οποία κυρώθηκε µε το από
25.8.1923 νοµοθετικό διάταγµα, ΕτΚ 238/25-08-1923), η
οποία στο άρθρο 42 προβλέπει: «Η Τουρκική Κυβέρνησις
δέχεται να λάβει απέναντι των µη µουσουλµανικών µειονοτήτων, όσον αφορά την οικογενειακή ή προσωπικήν
αυτών κατάστασιν, πάντα τα κατάλληλα µέτρα, όπως τα
ζητήµατα ταύτα κανονίζωνται συµφώνως προς τα έθιµα
των µειονοτήτων αυτών», στο άρθρο 43 ορίζει ότι: «Οι
εις τας µη µουσουλµανικάς µειονότητας ανήκοντες
Τούρκοι υπήκοοι δεν θα ώσιν υποχρεωµένοι να εκτελώσι
πράξεις αποτελούσας παράβασιν της πίστεως ή των
θρησκευτικών των εθίµων…» και στο άρθρο 45 καταλήγει: «Τα αναγνωρισθέντα διά των διατάξεων του παρόντος Τµήµατος δικαιώµατα εις τας εν Τουρκία µη µουσουλµανικάς µειονότητας, αναγνωρίζονται επίσης υπό
της Ελλάδος εις τα εν τω εδάφει αυτής ευρισκοµένας
µουσουλµανικάς µειονότητας.»
Ουσιαστικά, από το 1920 και έκτοτε, στη Θράκη ισχύουν διατάξεις ηµεδαπού, εσωτερικού δικαίου (του
ν. 2345/1920 και πλέον του ν. 1920/1991) που επιτρέπουν την εφαρµογή του Ιερού Μουσουλµανικού Νόµου
υπό αυστηρό υποκειµενικό και αντικειµενικό εύρος εφαρµογής. Αυτές οι διατάξεις είναι συµβατές µε τις διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ελλάδα µε τη Συνθήκη της Λωζάνης, χωρίς φυσικά η συµβατότητα αυτή να
συνεπάγεται την πρόσληψη των διατάξεων αυτών, ως
των µοναδικών ή δεσµευτικών επιλογών της Ελληνικής
Πολιτείας για την εφαρµογή των προβλεποµένων στα
άρθρα 42 επ. της Συνθήκης.
Παρ’ όλα αυτά, από πολύ νωρίς η νοµική αρθρογραφία
αλλά και η νοµολογία προβληµατίστηκε µε διάφορες
πλευρές των ζητηµάτων που αφορούν στην εφαρµογή
του Ιερού Ισλαµικού Νόµου, προβληµατισµός που ξεκινάει από την ιεράρχηση των σχετικών διατάξεων και τη
θέση τους στο ηµεδαπό νοµικό σύστηµα και καταλήγει
στη συµβατότητα κάποιων ρυθµίσεών του µε το Σύνταγµα και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο επί των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Πέραν όµως των ανωτέρω, τις τελευταίες δεκαετίες
µε την υιοθέτηση διεθνών συνθηκών περί ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και τις συνακόλουθες επιστηµονικές και νοµολογιακές εξελίξεις επί των θεµάτων αυτών, και ιδίως
όσο εντείνεται ο διάλογος και η αλληλεπίδραση της ηµεδαπής νοµολογίας µε τη νοµολογία διεθνών δικαστηρίων, ο προβληµατισµός διατηρείται έντονος και τα ηµεδαπά δικαστήρια εµφανίζουν αρκετές διαφορές στις κρίσεις τους, σε διάφορες εκφάνσεις της εφαρµογής του
διαπροσωπικού δικαίου της µουσουλµανικής µειονότητας (όπως η υποχρεωτικότητα εφαρµογής του Ιερού Νόµου, η έκταση της χωρικής αρµοδιότητας του Μουφτή,
τα υποκείµενα πρόσωπα στη συγκεκριµένη δικαιοταξία,
η νοµική βάση θεµελίωσης των ρυθµίσεών του), διαφορές που παρουσιάζονται τόσο µεταξύ πολιτικών δικαστηρίων διαφορετικών βαθµών όσο και σε σχέση µεταξύ
δικαστηρίων διαφορετικών κλάδων της δικαιοσύνης.
Ο προβληµατισµός αυτός, λόγω του πολυδιάστατου
των διαφορών που καλούνται να επιλύσουν τα δικαστήρια, είναι απολύτως δικαιολογηµένος, ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς ότι τα βασικά νοµικά και ερµηνευτικά εργαλεία έχουν ηλικία περίπου εκατό ετών, και οι διαφορετικές κρίσεις έχουν κάθε φορά πολλά και αξιόπιστα πραγµατικά, ιστορικά και νοµικά επιχειρήµατα. Παρ’ όλα αυ-
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τά, σε κάθε απόφασή τους είτε υπέρ της µίας ή υπέρ της
άλλης άποψης, είναι έκδηλη η προσπάθεια του δικαστή
κάθε βαθµού να τάµει τη διαφορά όσο πιο νοµικά θεµελιωµένα γίνεται, αναδεικνύοντας τις πτυχές µιας ταύτισης της δικανικής γνώσης µε τη δικανική πεποίθηση και
παράγοντας εξαιρετικά νοµικά κείµενα είτε από τη µία
είτε από την άλλη πλευρά. Στην όλη κατάσταση προστίθεται φυσικά και ο πολιτικός διάλογος, ιδίως των κοινοβουλευτικών κοµµάτων, άλλοτε µε περισσότερο νοµικά
και άλλοτε µε περισσότερο πραγµατιστικά επιχειρήµατα.
Έτσι, ο προβληµατισµός είναι πάντα παρών και επιµένει
να υπενθυµίζει ότι ένα πολύ σοβαρό θέµα για µια µερίδα
Ελλήνων πολιτών παραµένει σε διαρκή αµφισβήτηση.
Προφανώς όµως, το ζήτηµα δεν εξαντλείται στην επιστηµονική αντιµετώπισή του ούτε αποτελεί «άσκηση επί
χάρτου» ή πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η θέση που
υιοθετεί κάθε πλευρά επιφέρει και σηµαντικές συνέπειες
(προσωπικές, οικογενειακές, οικονοµικές, ακόµα και επιχειρηµατικές στο επίπεδο του κληρονοµικού δικαίου) όχι
µόνο για τους άµεσα ενδιαφεροµένους αλλά και για ένα
στενότερο ή ευρύτερο κύκλο προσώπων, που επηρεάζονται από τη θέση που επικρατεί κάθε φορά ή από την οικονοµική δυνατότητα του κάθε µέρους να προσφύγει
στη δικαιοσύνη και να εξαντλήσει κάθε διαθέσιµο ένδικο
βοήθηµα και µέσο. Αυτό όµως επιτείνει µια κατάσταση ανασφάλειας δικαίου, µε αποτέλεσµα τα µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας να µην µπορούν να προγραµµατίσουν βασικές πτυχές της προσωπικής και οικογενειακής ζωής τους ή να επιλέξουν συγκεκριµένες λύσεις
που ενδεχοµένως ταιριάζουν καλύτερα στη δική τους
περίπτωση και στις δικές τους πεποιθήσεις.
Έτσι, έχουν ωριµάσει οι συνθήκες και έχουν προβληθεί επαρκώς οι εκατέρωθεν θεµελιωµένες θέσεις και απόψεις, ώστε η Ελληνική Πολιτεία να µην αρκείται πλέον
στο ρόλο του παρατηρητή ενός νοµικού / επιστηµονικού
διαλόγου ούτε µε την αδράνειά της (για ένα χρονικό διάστηµα 97 και πλέον ετών -στο οποίο έχουν µεταβληθεί
ριζικώς διεθνή και ηµεδαπά καθεστώτα, αντιλήψεις, πρακτικές και έθιµα- έχει επέµβει νοµοθετικά µόνο δύο φορές) να επιρρίπτει στις πλάτες της δικαιοσύνης το βάρος
επίλυσης σηµαντικών θεµάτων για την καθηµερινή ζωή
των Ελλήνων πολιτών, χωρίς ταυτόχρονα να την εξοπλίζει µε τα κατάλληλα νοµοθετικά εργαλεία (επί των οποίων, άλλωστε, η κρίση ανήκει συνταγµατικώς στην τελευταία).
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου ξεκαθαρίζεται οριστικώς ότι για τις συγκεκριµένες οικογενειακές και κληρονοµικές διαφορές που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 1920/1991 ισχύουν οι κοινές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και µόνο κατ’ εξαίρεση υπάγονται στη δικαιοδοσία του Μουφτή, χωρίς ωστόσο να µεταβάλλεται ο
σηµαντικός θεσµικός και διττός ρόλος του Μουφτή (θρησκευτικός λειτουργός και ιεροδίκης) και της Μουφτείας,
η οποία συνεχίζει να είναι δηµόσια υπηρεσία (αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων). Οι αρµοδιότητες του Μουφτή δεν
περιορίζονται αλλά συνεχίζουν να προβλέπονται απαράλλακτες στις κείµενες διατάξεις (θρησκευτικές, εποπτικές, γνωµοδοτικές, δικαστικές), έτσι δεν µεταβάλλεται ποιοτικά ή ποσοτικά η προβλεπόµενη σήµερα αρµοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων για τον έλεγχο των
αποφάσεων του και την κήρυξη της εκτελεστότητας αυτών.
Ωστόσο, οι αρµοδιότητές του επί της επίλυσης συγκε-

κριµένων οικογενειακών και κληρονοµικών διαφορών θα
ασκούνται µόνο, εφόσον για τις διαφορές που άγονται
ενώπιον του, δεν υφίσταται αντίρρηση και άρνηση από
κανένα από τα διάδικα µέρη.
Η συζήτηση λοιπόν µεταφέρεται από το επίπεδο κατάργησης του Ιερού Μουσουλµανικού Νόµου και της συνακόλουθης αποµείωσης του θεσµού του Μουφτή, στο
επίπεδο εξασφάλισης ακόµα µίας δυνατότητας των µελών της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, ήτοι
να µπορούν πλέον να επιλέγουν την εφαρµοζόµενη επί
των διαφορών τους δικαιοταξία, έχοντας καταρχήν εκ
των προτέρων εξασφαλισµένη την προστασία που προσφέρουν αδιακρίτως οι κοινές διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και ταυτόχρονα χωρίς να απολύουν τα δικαιώµατα και τις δυνατότητες που απολαµβάνουν εδώ και δεκαετίες λόγω της θρησκείας τους.
Συνεπώς, η υπαγωγή των διαδίκων στη δικαιοδοσία
του Μουφτή θα γίνεται εφόσον αµφότερα τα διάδικα µέρη υποβάλλουν σχετική αίτησή τους ενώπιον του για επίλυση συγκεκριµένης, πάντα, διαφοράς κατά τον Ιερό
Μουσουλµανικό Νόµο.
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζονται οι αναγκαίοι δικονοµικοί κανόνες για τη
συζήτηση της υπόθεσης από τον Μουφτή και την έκδοση
των αποφάσεών του και ιδίως η διαδικασία υποβολής αιτήσεως των µερών, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των εισαγωγικών δικογράφων, κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και, επί ποινή ακυρότητας, ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε διαδίκου περί επιλογής της συγκεκριµένης δικαιοδοσίας, η παράσταση των πληρεξουσίων
δικηγόρων, η διαδικασία κατάθεσης και επίδοσης της
στο αντίδικο µέρος, τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας, της τήρησης του αρχείου,
καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Πέραν των ανωτέρω που ισχύουν κυρίως στις οικογενειακές σχέσεις, για τις κληρονοµικές σχέσεις των µελών της µουσουλµανικής µειονότητας πλέον εφαρµόζονται, ως γενικός κανόνας, οι κοινές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός και εάν ο διαθέτης συντάξει ενώπιον
συµβολαιογράφου δήλωση τελευταίας βούλησης, κατά
τον τύπο της δηµόσιας διαθήκης, µε αποκλειστικό περιεχόµενό της τη ρητή επιθυµία του να υπαχθεί η κληρονοµική διαδοχή του στον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο.
Συνεπώς, καταργείται η µέχρι σήµερα αυτόµατη υπαγωγή των µελών της µειονότητας στο Ιερό Μουσουλµανικό Δίκαιο, η οποία επικράτησε πολλές φορές ακόµα και
παρά την αντίθετη βούληση του διαθέτη.
Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν δεσµεύει τον διαθέτη αµετάκλητα, ο οποίος σε µεταγενέστερο χρόνο µπορεί να
ανακαλέσει, ρητώς ή σιωπηρώς, τη δήλωση και να υπαχθεί έτσι στο κοινό δίκαιο και στις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα (άρα και στη µετά θάνατον διάθεση της περιουσίας του µε τις ίδιες δυνατότητες που έχουν οι λοιποί
Έλληνες πολίτες) είτε µε µεταγενέστερη αντίθετη δήλωση του ενώπιον συµβολαιογράφου είτε µε σύνταξη
µεταγενέστερης διαθήκης κατά τους όρους του Αστικού
Κώδικα.
Ταυτόχρονη εφαρµογή του Αστικού Κώδικα και του Ιερού Μουσουλµανικού Νόµου στην κληρονοµική περιουσία ή σε ποσοστό ή και σε διακεκριµένα στοιχεία αυτής,
δεν είναι δυνατή, αφού αυτό θα αποτελούσε µιαν ανεπί-
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τρεπτη –και το πιθανότερο ανεφάρµοστη- νόθευση και
των δύο δικαιικών συστηµάτων.
Όσον αφορά στην κληρονοµική διαδοχή ανηλίκων
πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: οι ανήλικοι προφανώς
δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν µπορούν µέχρι την ενηλικίωσή τους να δηλώσουν την επιθυµία τους
για εφαρµογή του Ιερού Νόµου. Ωστόσο στη δυστυχή
περίπτωση που επέλθει, παρά το νεαρό της ηλικίας, κληρονοµική διαδοχή, το κοινό δίκαιο και οι προβλέψεις του
εξασφαλίζουν καταρχήν την περιουσία του ανηλίκου εντός των προσώπων της στενής οικογένειας του (σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 1814 ΑΚ), τα δε µέλη αυτής
(γονείς, αδέλφια, ανιόντες κ.λπ.), εφόσον ή όταν αποκτήσουν δικαιοπρακτική ικανότητα, µπορούν να ρυθµίσουν διαφορετικά τις µεταξύ τους σχέσεις που προέκυψαν από την κληρονοµική διαδοχή, κατά τις κείµενες
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (δωρεές, ανταλλαγές,
διανοµές κ.λπ.), ενδεχοµένως και κατά την εκφρασθείσα
βούληση του κληρονοµουµένου.
Τυχόν αντίθετη λύση, όπως η αυτόµατη υπαγωγή του
ανηλίκου στον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο, θα µπορούσε
να οδηγήσει σε ανεπιθύµητα για τον κληρονοµούµενο
και την οικογένεια του αποτελέσµατα, η δε υποκατάσταση της βούλησής του από τη βούληση των γονέων ενδεχοµένως να ήταν δυνατή µόνο µε δικαστική απόφαση
(και προφανώς όσο ο ανήλικος θα ήταν εν ζωή και υφίστατο ο αναγκαίος χρόνος) από τα κοινά δικαστήρια,
πράγµα όµως που κρίνεται αδόκιµο, αφού θα οδηγούσε
την οικογένεια σε µία «κληρονοµική» δίκη µε παράπλευρες ουσιαστικές και δικονοµικές πτυχές (ενδεχόµενη
σύγκρουση συµφερόντων, διορισµός επιτρόπου κ.λπ.),
όσο θα έδινε τον αγώνα της για να διασώσει τον ανήλικο
από τον κίνδυνο ζωής.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι µέχρι την έναρξη ισχύος της περίπτωσης α΄ παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 1920/1991, ο Μουφτής επιλαµβάνεται των υποθέσεων
που άγονται κοινή συναινέσει ενώπιον του, τηρουµένης
της υφιστάµενης, κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος διαδικασίας. Διαθήκες που έχουν συνταχθεί πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχει επέλθει
κληρονοµική διαδοχή αναπτύσσουν κανονικά τις έννοµες συνέπειές τους κατά το χρόνο επαγωγής.
Με την παράγραφο 3 του σχεδίου νόµου διευκρινίζεται ότι ο Μουφτής µπορεί να ασκήσει την αρµοδιότητά
του επί των ζητηµάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄ 182) που κυρώθηκε µε το
άρθρο µόνο του ν. 1920/1991 (δηλαδή, γάµους, διαζύγια,
διατροφές, επιτροπείες, κηδεµονίες, χειραφεσίες ανηλίκων, ισλαµικές διαθήκες και της εξ αδιαθέτου διαδοχής)
µόνο εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που ορίζονται µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Με την παράγραφο 4 διευκρινίζεται ότι η ισχύς της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1920/1991
άρχεται από τη δηµοσίευση του προβλεποµένου στην
περίπτωση β΄ προεδρικού διατάγµατος.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 4 Δεκεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. Γαβρόγλου

Ν. Κοτζιάς

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Στ. Κοντονής
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1920/1991 (Α΄ 11),
µε τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄ 182)

φράση «Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία» προστίθεται η
φράση «, υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που
ορίζονται στην παράγραφο 4,».
4. Η ισχύς της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5
του ν. 1920/1991 άρχεται από τη δηµοσίευση του προβλεπόµενου στην περίπτωση β΄ προεδρικού διατάγµατος.

Άρθρο 1
1. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 1920/1991 (Α΄ 11), µε
τον οποίο κυρώθηκε η από 24.12.1990 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών
Λειτουργών» (Α΄ 182) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α. Οι υποθέσεις της παραγράφου 2 ρυθµίζονται από
τις κοινές διατάξεις και µόνο κατ’ εξαίρεση υπάγονται
στη δικαιοδοσία του Μουφτή, εφόσον αµφότερα τα διάδικα µέρη υποβάλουν σχετική αίτησή τους ενώπιόν του
για επίλυση της συγκεκριµένης διαφοράς κατά τον Ιερό
Μουσουλµανικό Νόµο. Η υπαγωγή της υπόθεσης στη δικαιοδοσία του Μουφτή είναι αµετάκλητη και αποκλείει
τη δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων για τη συγκεκριµένη διαφορά. Εάν οποιοδήποτε από τα µέρη δεν επιθυµεί την υπαγωγή της υπόθεσής του στη δικαιοδοσία
του Μουφτή, δύναται να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, κατά τις κοινές ουσιαστικές και δικονοµικές διατάξεις, τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν το τεκµήριο
της δικαιοδοσίας.
β. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται όλοι οι αναγκαίοι δικονοµικοί κανόνες
για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Μουφτή και
την έκδοση των αποφάσεών του, τα θέµατα οργάνωσης
και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
γ. Οι κληρονοµικές σχέσεις των µελών της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης ρυθµίζονται από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός εάν ο διαθέτης συντάξει ενώπιον συµβολαιογράφου δήλωση τελευταίας
βούλησης, κατά τον τύπο της δηµόσιας διαθήκης, µε αποκλειστικό περιεχόµενό της τη ρητή επιθυµία του να υπαχθεί η κληρονοµική του διαδοχή στον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή,
είτε µε µεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του ενώπιον
συµβολαιογράφου είτε µε σύνταξη µεταγενέστερης διαθήκης, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. Ταυτόχρονη εφαρµογή του Αστικού Κώδικα και του Ιερού Μουσουλµανικού Νόµου στην κληρονοµική περιουσία ή σε
ποσοστό ή και σε διακεκριµένα στοιχεία αυτής απαγορεύεται.»
2. Μέχρι την έναρξη ισχύος της περίπτωσης α΄ της
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1920/1991, ο Μουφτής επιλαµβάνεται των υποθέσεων που άγονται κοινή συναινέσει ενώπιόν του, τηρουµένης της υφιστάµενης κατά το
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος διαδικασίας. Διαθήκες
που έχουν συνταχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχει επέλθει κληρονοµική διαδοχή αναπτύσσουν κανονικά τις έννοµες συνέπειές τους κατά το
χρόνο επαγωγής.
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1920/1991 µετά τη

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα, 4 Δεκεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. Γαβρόγλου

Ν. Κοτζιάς

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Στ. Κοντονής

Αριθµ. 348/14/2017

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων «Τροποποίηση του άρθρου 5 του
ν. 1920/1991 (Α΄ 11), µε τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄ 182)»
Α. Με το άρθρο µόνο του υπόψη σχεδίου νόµου, τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου
5 της από 24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών»
(ν. 1920/1991) αναφορικά µε τα καθήκοντα του Μουφτή
και ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
α. Οι µνηµονευόµενες υποθέσεις (γάµοι, διαζύγια, διαθήκες κ.λπ.), µουσουλµάνων Ελλήνων πολιτών, ρυθµίζονται από τις κοινές διατάξεις και µόνο κατ’ εξαίρεση υπάγονται στη δικαιοδοσία του Μουφτή, εφόσον αµφότερα τα διάδικα µέρη υποβάλουν σχετική αίτησή τους ενώπιον του για επίλυση της συγκεκριµένης διαφοράς κατά
τον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο.
β. Η υπαγωγή της υπόθεσης στη δικαιοδοσία του Μουφτή είναι αµετάκλητη και αποκλείει τη δικαιοδοσία των
τακτικών δικαστηρίων για τη συγκεκριµένη διαφορά. Εάν
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οποιοδήποτε από τα µέρη δεν επιθυµεί την υπαγωγή της
υπόθεσης του στη δικαιοδοσία του Μουφτή, δύναται να
προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, κατά τις κοινές ουσιαστικές και δικονοµικές διατάξεις, τα οποία σε κάθε
περίπτωση έχουν το τεκµήριο της δικαιοδοσίας.
γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τoν καθορισµό, µε
προεδρικό διάταγµα, όλων των αναγκαίων δικονοµικών
κανόνων για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του
Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεων του, των θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέµατος για την εφαρµογή της προτεινόµενης ρύθµισης.
δ. Ορίζεται ότι, οι κληρονοµικές σχέσεις των µελών
της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός εάν ο
διαθέτης συντάξει ενώπιον συµβολαιογράφου δήλωση
τελευταίας βούλησης, κατά τον τύπο της δηµόσιας διαθήκης, µε αποκλειστικό περιεχόµενο τη ρητή επιθυµία
του για υπαγωγή της υπόθεσης στον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τη διαδικασία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων.
Απαγορεύεται η ταυτόχρονη εφαρµογή του Αστικού
Κώδικα και του Ιερού Μουσουλµανικού Νόµου στην κληρονοµική περιουσία ή σε ποσοστό ή και σε διακεκριµένα
στοιχεία αυτής.
ε. Εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις αναφορικά µε την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλούνται
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα, 1 Δεκεµβρίου 2017
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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