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Η. ΔΗΑΓΧΓΖ – ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΙΣΖ ΠΑΡΔΚΒΑΖ

1. Ο πεξί Γάκνπ Λόκνο δηέπεη ηα λνκηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζςμθωνία
για ένωζη ζε γάμο πος ζςνάπηεηαι μεηαξύ γςναίκαρ και άνδπα και ηελείηαι από
Λειηοςπγό Τέλεζηρ Γάμος (…) ή από εγγεγπαμμένο ιεπέα (…).

Ρπζκίδεη,

εηδηθφηεξα, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ζχλαςε γάκνπ, ηηο
πεξηπηψζεηο ειαηησκαηηθφηεηαο ηνπ γάκνπ θαη ηε δηαδηθαζία αθχξσζεο ή ιχζεο
ηνπ.
2. Ο Νφκνο πξνλνεί, επηπξφζζεηα, θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηέιεζεο ηνπ ιεγφκελνπ
«πνιηηηθνχ γάκνπ», ηνπ γάκνπ δειαδή πος ηελείηαι από Λειηοςπγό Τέλεζηρ
Γάμος. Γηα ηελ ηέιεζε απηνχ ηνπ γάκνπ, πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 φηη, ηα
ελδηαθεξφκελα πξφζσπα παξνπζηάδνληαη ελψπηνλ ηνπ Λεηηνπξγνχ Σέιεζεο Γάκνπ
θαη

δίλνπλ

ζρεηηθή

εηδνπνίεζε,

ζχκθσλα

κε

ηνλ

Σχπν

Α΄,

ν

νπνίνο

ζπκπεξηιακβάλεη αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δειψλνληαη θαη
ην «ζξήζθεπκα». Μεηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, ν Λεηηνπξγφο Σέιεζεο Γάκνπ
εθδίδεη πηζηνπνηεηηθνχ γάκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, πνπ νξίδεη φηη πξέπεη λα
είναι όζο ηο δςναηό πληζιέζηεπο ππορ ηον Τύπο Γ΄ ηος Ππώηος Πίνακα. Βάζεη
ηνπ ελ ιφγσ Πίλαθα, ζην πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ αλαγξάθεηαη, αλάκεζα ζ’ άιια, θαη
ε «ζξεζθεία» ησλ πξνζψπσλ.
3. Ζ

δηθή

κνπ

Γηαθξίζεσλ,
πξνζώπσλ

παξέκβαζε,
αθνξά

πνπ

ζην

ππό

ηελ

γεγνλόο

ζπλάπηνπλ

ηδηόηεηα

όηη,

πνιηηηθό

ηεο

αθελόο,
γάκν

λα

Αξρήο
ε

Θαηά

ησλ

ππνρξέσζε

ησλ

απνθαιύπηνπλ

ηηο

ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, θαη, αθεηέξνπ, ε ζπκπεξίιεςε ζην
πηζηνπνηεηηθό

γάκνπ

αλαθνξάο

ζηηο

πεπνηζήζεηο

απηέο

ζπληζηά

παξαβίαζε δηθαησκάησλ θαη εθζέηεη ηα πξόζσπα ζε δηαθξίζεηο.
4. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα Έθζεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν κε ηε ζπκπεξίιεςε
ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζ’ έλα δεκφζην έγγξαθν, φπσο είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ,
παξαβηάδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνζψπνπ ζε ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη
2

ζε ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο. Δπηπξφζζεηα, δηεξεπλάηαη ην
δήηεκα ηεο έθζεζεο ησλ πξφζσπσλ ζε θίλδπλν δπζκελψλ δηαθξίζεσλ, ελψ
αθξνζηγψο ηίζεηαη, παξάιιεια, θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ
ζπλαθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

ΗΗ. ΛΟΚΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ – ΔΠΖΡΔΑΕΟΚΔΛΑ ΑΛΘΡΧΠΗΛΑ ΓΗΘΑΗΧΚΑΣΑ

5. Σν δηθαίσκα θάζε πξνζώπνπ ζε ζεβαζκό ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ
θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
ζην άξζξν 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Παξφηη δελ
ππάξρεη εμαληιεηηθφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο «ηδησηηθή δσή», είλαη ζαθέο φηη απηή
εθθηλεί απφ κηα γεληθά παξαδεθηή «ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ» ηνπ πξνζψπνπ, ζηελ
νπνία εκπεξηέρνληαη πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, θαη επεθηείλεηαη
κέρξη ην δηθαίσκά ηνπ λα αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο θη επξχηεξα
ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν.
6. Ωο αλαπφζπαζηε πηπρή ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή πξνζηαηεχεηαη,
ζπλεπψο, ε ελεςθεπία καθενόρ να παποςζιάζεηαι ζηοςρ άλλοςρ όπωρ θέλει, πνπ
ζεκαίλεη φηη θάζε πξφζσπν απνθαζίδεη κφλν ηνπ εάλ, πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζέιεη λα παξνπζηάδεηαη δεκφζηα ε εηθφλα ηεο δσήο ηνπ γεληθά ή έζησ νξηζκέλεο
πιεπξέο ηεο1. Δπνκέλσο, πξφθεηηαη πηα γηα ην δηθαίσκα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ
απηνθαζνξηζκνύ ή ηεο απηνδηάζεζεο πιεξνθνξηώλ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ
δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη, λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη, θαζψο θαη λα
ζπκπξνζδηνξίδεη, πνηνο θαη γηαηί ζπιιέγεη θαη δηαηεξεί πιεξνθνξίεο πνπ ην
αθνξνχλ. Απφ απηή ηε δηθαηθή αξρή εθπεγάδνπλ νη θαλφλεο πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί γηα πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
7. Δηδηθφηεξα, ην δήηεκα απηφ ξπζκίδεηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν απφ ηελ Οδεγία
95/46/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο
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Κψζηα Υ. Υξπζφγνλνπ, «Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα» (2002), ζει. 174
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δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ, θαη, ζε επίπεδν εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο απφ ηνλ πεξί
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκν
[Ν.138(Ι)/2001].
θηινζνθηθέο
δεδνκέλα»,

Με

βάζε

ηηο

λνκνζεζίεο

πεπνηζήζεηο
γηα

ηα

ηνπ

νπνία

απηέο,

αηόκνπ

νη

ζξεζθεπηηθέο

ζεσξνύληαη

πξνβιέπνληαη

αθόκε

θαη

«επαίζζεηα

πην

απζηεξέο

πξνϋπνζέζεηο, ώζηε ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπο λα κπνξεί λα
ζεσξεζεί λόκηκε.
8. Γεδνκέλνπ φηη, ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο εκπίπηεη γεληθά ε πξνζηαζία
φισλ ησλ πηπρψλ ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ελφο πξνζψπνπ πνπ
δηακνξθψλνπλ ηε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ θπζηνγλσκία, φπσο είλαη ην φλνκά
ηνπ, ε γελεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ε εζληθή θαηαγσγή
ηνπο,

νη νηθνγελεηαθέο

ή

νη

θνηλσληθέο

ηνπ

ζρέζεηο

θαη

ν

ζεμνπαιηθφο

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ, έρεη θξηζεί απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ φηη, θάζε απνζήθεπζε από ηηο θξαηηθέο αξρέο πιεξνθνξηώλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθή δσή πξνζώπνπ ζπληζηά πεξηνξηζκό ηεο
ηδησηηθήο ηνπ δσήο2 θαη δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν ππφ εμαηξεηηθνχο θαη
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο.
9. Πέξαλ ησλ πην πάλσ, ε πξνζηαζία πιεξνθνξηώλ πνπ άπηνληαη ησλ
ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ ελόο πξνζώπνπ βξίζθεη εηδηθόηεξν έξεηζκα
ζην

δηθαίσκα

ειεπζεξίαο

ζθέςεο,

ζπλείδεζεο

θαη

ζξεζθείαο,

πνπ

θαηνρπξψλνληαη ζηα άξζξα 18 ηνπ πληάγκαηνο θαη 9 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Η ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, φπσο έρεη εθηεηακέλα
αλαπηπρζεί

ζηε

λνκνινγία

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Γηθαζηεξίνπ

Αλζξσπίλσλ

Γηθαησκάησλ, έρεη δχν επηκέξνπο πξνζηαηεπφκελεο πηπρέο: ηελ εζσηεξηθή θαη
ηελ εμσηεξηθή. Κη ελψ ε εμσηεξηθή πηπρή, ε νπνία θαιχπηεη ηηο δηάθνξεο
εθδειψζεηο ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη ιαηξείαο (π.ρ. δηδαζθαιία, δηάδνζε,
ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, αλέγεξζε λαψλ, αλαγλψξηζε ζξεζθεηψλ θιπ) κπνξεί, ππφ
φξνπο, λα ηχρεη θάπνησλ πεξηνξηζκψλ, ε εζσηεξηθή πηπρή (forum internum,
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ελδηάζεην θξφλεκα), δειαδή ε ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ελφο πξνζψπνπ ή νη
πεπνηζήζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζην «ζείν», πξνζηαηεχεηαη θαηά ηξφπν απφιπην.
Με άιια ιφγηα, δελ κπνξεί λα ηεζεί θαλέλα όξην ή εμαλαγθαζκόο ζηελ
ειεπζεξία θαζελόο λα πξεζβεύεη ν,ηηδήπνηε ζέιεη ή θαη λα κελ πξεζβεύεη
ηίπνηε, λα κεηαβάιιεη νπνηεδήπνηε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ απηέο θαη είηε λα
ηηο απνθαιύπηεη είηε λα ηηο απνθξύπηεη.
10.Γηα ηελ πεξίπησζε, εηδηθφηεξα, ηεο αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζε δεκφζηα
έγγξαθα, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη επηζεκάλεη3
φηη, ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία πξνζηαηεχεηαη θαη ζηελ αξλεηηθή δηάζηαζή ηεο.
Πξνζηαηεύεηαη,

δειαδή,

ην

δηθαίσκα

ελόο

πξνζώπνπ

λα

κελ

ππνρξεώλεηαη λα απνθαιύςεη ηελ ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη λα
κελ είλαη αλαγθαζκέλν λα ελεξγεί κε ηξόπν, ν νπνίνο ελδερνκέλσο λα
νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ην πξόζσπν έρεη ή δελ έρεη ηέηνηεο
πεπνηζήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ηα θξάηε δελ δηθαηνχληαη λα επεκβαίλνπλ ζηε
ζθαίξα ηνπ ελδηάζεηνπ θξνλήκαηνο ηνπ πξνζψπνπ θαη λα επηρεηξνχλ λα
αλαθαιχςνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ ή λα ην ππνρξεψλνπλ λα ηηο
απνθαιχπηεη.
11.ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ, δειαδή, γηλφηαλ απνδεθηή νπνηαδήπνηε κνξθή
ππνρξέσζεο γηα απνθάιπςε ηνπ ζξεζθεχκαηνο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ζα ζήκαηλε,
φπσο έρεη ππνδείμεη ην Γηθαζηήξην4, εμαλαγθαζκφ ηνπ πξνζψπνπ ζε εμσηεξίθεπζε
κηαο απφ ηηο πην ελδφκπρεο πηπρέο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ε ίδηα ε
νπζία

ηεο

ζξεζθεπηηθήο

ζξεζθεπηηθώλ

ειεπζεξίαο.

θξνλεκάησλ

ζε

Σαπηόρξνλα,
δεκόζηα

ε

θαηαγξαθή

έγγξαθα,

ηα

ησλ
νπνία

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη επηδεηθλύνληαη από ηνπο θαηόρνπο ηνπο, εθζέηνπλ
ηα πξόζσπα απηά ζε θίλδπλν δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαηά ηηο επαθέο
ηνπο κε δηνηθεηηθέο ή άιιεο αξρέο5.
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12.Σν ίδην απνηέιεζκα ζα είρε θαη νπνηαδήπνηε ξχζκηζε, ε νπνία ζα πξνέβιεπε ηε
δπλαηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ λα απνηαζεί ζηηο αξρέο γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα
ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε δεκφζηα έγγξαθα ζε ζρέζε κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ6
ή εάλ ε ζπκπιήξσζε ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζε δεκφζην έγγξαθν πνπ πεξηέρεη
ζρεηηθφ «θνπηάθη» ήηαλ πξναηξεηηθή θαη ην «θνπηάθη» κπνξνχζε λα κείλεη θελφ 7.
ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, έρεη εμεγήζεη ην Γηθαζηήξην, ηα πξόζσπα, πνπ έρνπλ
επηιέμεη λα κελ δειώζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ζα μερώξηδαλ, ρσξίο ηε
ζέιεζή ηνπο θαη εμαηηίαο θξαηηθήο παξέκβαζεο, από εθείλνπο πνπ ζηα
αληίζηνηρα έγγξαθα έρνπλ επηιέμεη λα δειώζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο.
Απφ ηε ζηηγκή, ζπλεπψο, πνπ έλα πξφζσπν ζα πξέπεη είηε κε πξάμε ηνπ είηε κε
παξάιεηςή ηνπ λα θάλεη θάπνηνπ είδνπο δήισζε ζε ζρέζε κε ην ελδηάζεην
θξφλεκά ηνπ ππάξρεη παξαβίαζε ηεο ζπλαθνχο ηνπ ειεπζεξίαο.
ΗΗΗ. ΔΦΑΡΚΟΓΖ ΣΧΛ ΠΗΟ ΠΑΛΧ ΑΡΥΧΛ

13.Δίλαη ζαθέο απφ ηα φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί φηη, ε θαηαγξαθή, επεμεξγαζία ή
απνζήθεπζε απφ ην θξάηνο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηδησηηθή δσή ελφο
αηφκνπ ππφθεηηαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη
πεξηνξηζκνχο. ηελ πεξίπησζε, δε, πνπ ε θαηαγξαθή απηή αθνξά ζην ελδηάζεην
θξφλεκα, ζηηο θηινζνθηθέο ζθέςεηο ή ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ην θξάηνο είλαη
ππνρξεσκέλν λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα εμαλάγθαδε κε άκεζν ή
έκκεζν ηξφπν θάπνην πξφζσπν απφ ην λα ηηο δειψζεη, εμσηεξηθεχζεη ή
απνθαιχςεη. Η ρξεζηκνπνίεζε, δε, εγγξάθσλ πνπ θαλεξψλνπλ ηηο ελ ιφγσ
πεπνηζήζεηο, φρη κφλν ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ειεπζεξία ζθέςεο,
ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο, αιιά, επεηδή, εθζέηεη ηνλ θνξέα ηνπο ζε θίλδπλν λα
ππνζηεί δηαθξίζεηο, ζπληζηά θαη πξνζβνιή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.
14.Έπεηαη όηη, ηόζν ε ππνρξέσζε, πνπ ηίζεηαη από ηνλ πεξί Γάκνπ Λόκν, ζηα
πξόζσπα πνπ ζθνπεύνπλ λα ηειέζνπλ πνιηηηθό γάκν γηα δήισζε ηνπ
ζξεζθεύκαηόο ηνπο, όζν θαη ε ζπκπεξίιεςε ζην πηζηνπνηεηηθό γάκνπ ηεο
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ζξεζθείαο

ζπληζηνύλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

θαη

παξαβίαζε
ηνπ

αλζξσπίλσλ

δηθαηώκαηνο

ζε

ίζε

δηθαησκάησλ,
πξνζηαζία

θαη

κεηαρείξηζε8. Αθφκε θαη αλ ε απνθάιπςε ηνπ ζξεζθεχκαηνο ή ε αλαγξαθή ηνπ
ζην πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ γηλφηαλ πξναηξεηηθή ή αλ ηα πξφζσπα είραλ ηελ
επρέξεηα λα δεηνχλ ηξνπνπνίεζή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γάκνπ ηνπο ψζηε λα κελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζξήζθεπκά ηνπο, θαη πάιη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγνχληαη
λσξίηεξα, νη ξπζκίζεηο απηέο ζα πξνζέθξνπαλ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ
αξρή ηεο ηζφηεηαο.
IV. ΘΑΣΑΙΖΘΣΗΘΔ ΘΔΦΔΗ - ΔΗΖΓΖΔΗ

15.Απηφ, ζπλεπψο, πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη απνηειεί ηελ εηζήγεζή κνπ είλαη ε
θαηάξγεζε ησλ δχν

απηψλ αλαθνξψλ ζε «ζξήζθεπκα» θαη «ζξεζθεία»

αληίζηνηρα, κέζσ ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξί Γάκνπ Νφκνπ. ην κεηαμχ θαη
δεδνκέλνπ φηη ην άξζξν 12, πξνβιέπεη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ πνπ εθδίδεηαη
πξέπεη λα είναι όζο ηο δςναηό πληζιέζηεπο ππορ ηον Τύπο Γ΄ ηος Ππώηος
Πίνακα, φπνπ πεξηέρεηαη ε αλαθνξά ζε «ζξεζθεία», θαη άξα δελ απαηηεί λα είλαη
παλνκνηφηππνο κε απηφλ, έρσ ηε γλψκε πσο απφ ηα πηζηνπνηεηηθά γάκνπ πνπ
απφ ηνχδε θαη ζην εμήο ζα εθδίδνληαη, γηα γάκνπο πνπ ζα ζπλαθζνχλ ζην
κέιινλ, αιιά θαη γη απηνχο πνπ έρνπλ ήδε ζπλαθζεί, ε αλαθνξά ζε «ζξεζθεία».
κπνξεί λα απαιεηθζεί θαη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο
16.Γεδνκέλεο ηδίσο ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη ππφ ην θσο ησλ
ησξηλψλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε
πιεζπζκηαθή

ζχλζεζε

ηεο

ρψξαο

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

αλνκνηνγέλεηα,

πινπξαιηζκφ θαη δηαθφξσλ κνξθψλ εηεξφηεηεο. πλεπψο, ν ζεβαζκφο ζηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη, ζπλεπψο, ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαζελφο, θαζψο θαη ζηηο
πξνζσπηθέο ηνπ ζηάζεηο, επηινγέο θαη αληηιήςεηο, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη
βαξχηεηα. Δίλαη, δε, δπλαηφλ, αθφκα θαη ρσξίο πξφζεζε ή ζπλεηδεηνπνίεζε, ν
ζεβαζκφο απηφο λα πξνζβάιιεηαη κέζα απφ ηππηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο είηε
έρνπλ παγησζεί είηε απιψο δελ έρνπλ εθζπγρξνληζηεί. Απαηηείηαη, επνκέλσο,
8
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απμεκέλε εγξήγνξζε θαη επαηζζεηνπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο, ζε θάζε πεξίπησζε,
αξρέο ψζηε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο λα εληνπίδνληαη θαη λα αλαζεσξνχληαη έγθαηξα.
Κάηη ηέηνην, φρη κφλν ζα απνθαηαζηήζεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ
πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηηθά θαη δπλεηηθά επεξεάδνληαη, αιιά θαη ζα ζπκβάιεη
ζηελ πξνζπάζεηα ηεξκαηηζκνχ αλαπαξαγσγήο πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ.
17.Δπηπξφζζεηα ησλ πην πάλσ, ε θαηάξγεζε ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηέιεζεο
πνιηηηθνχ γάκνπ νπνησλδήπνηε αλαθνξψλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ
αηφκσλ, ζα δηεπθνιχλεη θαη πξφζσπα απφ ηξίηεο ρψξεο, ζην λα αζθήζνπλ ην
δηθαίσκά ηνπο ζε γάκν θαη ζε ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπο
δσήο, φηαλ ηδίσο ζηε δηθή ηνπο ρψξα δελ κπνξνχλ λα παληξεπηνχλ επεηδή εθεί
δελ επηηξέπνληαη νη γάκνη αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ ζξήζθεπκα. Με ηελ απάιεηςή,
δε, απφ ην πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ ηεο αλαθνξάο ζηε ζξεζθεία, ηα πξφζσπα απηά
ζα πξνζηαηεπζνχλ ζε πεξίπησζε επαλαπαηξηζκνχ, απφ ηπρφλ δίσμε, δηαθξίζεηο ή
άιιεο ζπλέπεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη ζηε ρψξα ηνπο ν κεηαμχ ηνπο
γάκνο.
18.Τπφ ην θσο ηνπ ζπλφινπ ησλ πην πάλσ, ππνβάιισ ηελ παξνχζα Έθζεζε ζηνλ
Γεληθφ Γηεπζπληή Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Έλσζεο Γήκσλ,
θαιψληαο

ηνπο

ζε

δηαβνπιεχζεηο,

δπλάκεη

ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

πεξί

Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο)
Νφκνπ. Αληίγξαθν ηεο Έθζεζεο δηαβηβάδσ ζηελ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα γηα νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ησλ
δηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ.

Διίδα αββίδνπ
Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
Αξρή Καηά ησλ Γηαθξίζεσλ
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