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19 Μαξηίνπ 2019

Η Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΕΕΔΑ) είλαη ην αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθό
όξγαλν ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Δηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ. Έρεη ζπζηαζεί
κε ην Ν 2667/1998 ζύκθωλα κε θαλόλεο ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ, ηηο «Αξρέο ηωλ Παξηζίωλ». ε
απηήλ κεηέρνπλ πξόζωπα νξηδόκελα από ηξηάληα δύν θνξείο (αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο
ζρνιέο λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θόκκαηα θαη
ππνπξγεία).

Παξαηεξήζεηο ηεο ΕΕΔΑ επί ηωλ άξζξωλ 18, 21 θαη 22 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο «Ρπζκίζεηο Μέξηκλαο Πξνζωπηθνύ Ελόπιωλ Δπλάκεωλ,
ηξαηνινγίαο, ηξαηηωηηθήο Δηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(Αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο)

Ι. Εηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο
Η Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ), ζην πιαίζην ηνπ
ζεζκηθνύ ηεο ξόινπ σο ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα
πξνζηαζίαο θαη πξνώζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, έρεη επηδείμεη δηαξθέο
ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ειεπζεξίαο ζπλείδεζεο, έρνληαο εηδηθόηεξα
αζρνιεζεί επαλεηιεκκέλσο κε δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθπιήξσζε ελαιιαθηηθήο
ππεξεζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο.
Πξάγκαηη, ήδε από ην 2001 ε ΔΔΓΑ έρεη επηζεκάλεη ηελ αλάγθε αλάιεςεο ζπλνιηθήο
πξσηνβνπιίαο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο,
εζηηάδνληαο ηδίσο ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο1, ελώ
ην 2004 επαλήιζε κε ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ πξόβιεςε νπζηαζηηθώλ
εγγπήζεσλ κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηνπ γλήζηα πνιηηηθνύ (κε ζηξαηησηηθνύ) ραξαθηήξα ηεο
ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο κε ηηκσξεηηθήο θύζεο θαη δηάξθεηάο ηεο 2. Μάιηζηα, έλα
ρξόλν αξγόηεξα, ελόςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ Ν 3421/2005 «ηξαηνινγία ησλ Διιήλσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302/Α/13.12.05), ε ΔΔΓΑ είρε επηζύξεη ηελ πξνζνρή ηνπ λνκνζέηε ζε
ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ, ε νπνία πξόβιεπε ηελ έθπησζε από ηελ ηδηόηεηα
ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο όζσλ αζθνύζαλ ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ή ζπκκεηείραλ
ζε απεξγία θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο ηνπο, ηνλίδνληαο όηη
πξνζέθξνπε ζε ζεκειηώδεηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο3. Σν δήηεκα απηό έρεη ελ κέξεη επηιπζεί,
αλ θαη εθθξεκεί δηόξζσζε σο πξνο ηε δηαηύπσζε4.
Σν 2016, ε ΔΔΓΑ επαλέιαβε ηηο ζπζηάζεηο ηεο γηα ζεηξά άιπησλ δεηεκάησλ ελόςεη ηεο
ζπδήηεζεο ρεδίνπ Νόκνπ5, ζηηο νπνίεο επαλήιζε θαη κε ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ πξηλ ηελ
ςήθηζε ηνπ6, αιιά θαη πάιη ζε κεγάιν βαζκό δελ πηνζεηήζεθαλ. Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα, κε
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ΔΔΓΑ, Πξνηάζεηο γηα ην ζεζκό ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο- θνηλωληθήο ππεξεζίαο (2001).
2
ΔΔΓΑ, Πξνηάζεηο ηεο 10.6.2004 όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηηο 1.7.2004 επί δεηεκάηωλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο
θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο ζηελ Ειιάδα (2004).
3
ΔΔΓΑ, Πξόηαζε επί ηεο παξ. 5, άξζξνπ 64 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο «ηξαηνινγία
ηωλ Ειιήλωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (2005).
4
Βι. infra, Μέξνο ΙΙ, Κεθ. Γ, ζεκείν 4, ζει. 10επ.
5
ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο «Ρύζκηζε ζεκάηωλ
κεηαζέζεωλ νπιηηώλ, κέξηκλαο πξνζωπηθνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο) (2016).
6
ΔΔΓΑ, Δειηίν Σύπνπ: Παξαηεξήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ρΝ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο "Ρύζκηζε
ζεκάηωλ κεηαζέζεωλ νπιηηώλ, κέξηκλαο πξνζωπηθνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Αληηξξεζίεο πλείδεζεο) (2016)
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αθνξκή ηελ θαηαδίθε ηεο Διιάδαο ζηελ ππόζεζε Παπαβαζηιάθε, ε ΔΔΓΑ ππελζύκηζε ηηο
ζέζεηο ηεο7.
Σν Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ε ΔΔΓΑ ππέβαιε ππόκλεκα πξνο ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή Κνηλσληθώλ Γηθαησκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο (ΔΔΚΓ), ζρεηηθά κε ηε
δηαξθή παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 2, ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Υάξηε (ΔΚΥ), σο
πξνο ηε δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο, αλαδεηθλύνληαο επίζεο ηηο δηαθξίζεηο πνπ
πθίζηαληαη νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο8. Σν ππόκλεκα απηό ζπλέβαιε
ώζηε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Κνηλσληθώλ Γηθαησκάησλ λα αλνίμεη εθ λένπ ην δήηεκα ηεο
δηάξθεηαο ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο, δεηώληαο από ηελ Διιάδα λα θαηαζέζεη ζηελ
επόκελε έθζεζή ηεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο9.
Σν 2017, ε ΔΔΓΑ ππέβαιε ππόκλεκα10 πξνο ηνλ Ύπαην Αξκνζηή ηνπ ΟΗΔ γηα ηα
Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ελόςεη ηεο ηεηξαεηνύο αλαιπηηθήο ηνπ έθζεζεο γηα ην δηθαίσκα
ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο, αλαιύνληαο όια ηα εθθξεκή δεηήκαηα ελαξκόληζεο ηεο
λνκνζεζίαο θαη πξαθηηθήο γηα ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο κε ην δηεζλέο δίθαην θαη ηα
δηεζλή πξόηππα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Αθνινύζσο, ε έθζεζε
ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΔ ζπκπεξηέιαβε ζεηξά αλαθνξώλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα, επηζεκαίλνληαο, κεηαμύ άιισλ, ηελ επαλεηιεκκέλε
ηηκσξία αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, ηε κε αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ αληίξξεζε
ζπλείδεζεο γηα επαγγεικαηίεο ζηξαηησηηθνύο, ηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο γηα ηελ αλαγλώξηζε
αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο θαη ηελ ηηκσξεηηθή δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο11.
ΙΙ. Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ (άξζξα 18, 21 θαη 22)
Σν παξόλ ρέδην Νόκνπ κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ Δλόπισλ
Γπλάκεσλ, ηξαηνινγίαο, ηξαηησηηθήο Γηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ρΝ) ηέζεθε ζε
δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο από ηηο 8 έσο ηηο 18 Μαξηίνπ 201912 θαη εθθξεκνύλ ε
επεμεξγαζία θαη ςήθηζή ηνπ από ηελ αξκόδηα θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Οινκέιεηα
ηεο Βνπιήο.
Παξόια απηά, ε ΔΔΓΑ δηαπηζηώλεη κε ιύπε ηεο, γηα αθόκε κία θνξά, όηη ην παξόλ ρΝ
δελ ηεο θνηλνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί επ’ απηνύ, σο νθείιεη ζην πιαίζην ηνπ
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ΔΔΓΑ, Δειηίν Σύπνπ κε αθνξκή κηα αθόκε θαηαδίθε ηεο Ειιάδαο ζε ζέκαηα Αληηξξεζηώλ πλείδεζεο [ΕΔΔΑ,
Παπαβαζηιάθεο θ. Ειιάδαο, 15.9.2016] (2016)
8
ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαξθή παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ
Υάξηε ωο πξνο ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο ζηελ Ειιάδα (2016)
9
ECSR, Conclusions XXI-1 - Greece - Article 1-2, 9.12.2016, δηαζέζηκα ζε http://hudoc.esc.coe.int/eng?i=XXI1/def/GRC/1/2/EN.
10
ΔΔΓΑ, Τπόκλεκα ζηελ ηεηξαεηή αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ 2017 ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα
Δηθαηώκαηα γηα ην δηθαίωκα αληίξξεζεο ζπλείδεζεο (2017).
11
OHCHR, Conscientious objection to military service, Analytical report of the Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights, A/HRC/35/4, 1.5.2017, παξ. 18 (ζεκείσζε 29), 51, 53, 54 (ζεκείσζε
77).
12
Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε γηα ην ζρέδην λόκνπ «Ρπζκίζεηο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ Δλόπισλ Γπλάκεσλ,
ηξαηνινγίαο, ηξαηησηηθήο Γηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», αλάξηεζε 8 έσο 18 Μαξηίνπ 2019.
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ζεζκηθνύ ηεο ξόινπ θαη εθθξάδεη ηελ πξνζπκία θαη εηνηκόηεηά ηεο λα ηεο δνζεί ε επθαηξία
λα ην θάλεη ελώπηνλ ηεο θαζ’ ύιελ αξκόδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο.
Α. Θεηικέρ πςθμίζειρ
Η ΔΔΓΑ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ πξνβιεπόκελε ξύζκηζε κε ηελ νπνία
θαηαξγείηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο λα αλαζηέιιεη, ζε πεξίνδν
πνιέκνπ, ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή ππεξεζία (άξζξν 22, παξ. 5, ρΝ). Σν δήηεκα
απηό ην είρε επηζεκάλεη θαη ε ΔΔΓΑ ζην πην πξόζθαην ππόκλεκά ηεο πξνο ην Γξαθείν ηνπ
Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ13, παξαπέκπνληαο κεηαμύ
άιισλ θαη ζε ζρεηηθή ζέζε ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ14.
Δπίζεο, ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ηελ άξζε νξηζκέλσλ από ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη
νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα είλαη ε επέθηαζε ηεο ηζρύνο πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ
γηα ηνπο ππεξεηνύληεο ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη ζηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο. Δλδεηθηηθά,
αλαθέξνληαη ε θάιπςε δαπαλώλ θίλεζεο (άξζξν 22, παξ. 7, ρΝ), δήηεκα ην νπνίν επίζεο
είρε επηζεκάλεη ε ΔΔΓΑ15 θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ θαηέρνπλ νη αληηξξεζίεο
ζπλείδεζεο ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα (άξζξν 22, παξ. 8, ρΝ).
Θεηηθή είλαη αθόκε ε ξύζκηζε γηα αλαζηνιή θαηάηαμεο ζε πεξηπηώζεηο άζθεζεο
αίηεζεο ζεξαπείαο θαηά απνξξηπηηθήο απόθαζεο επί αηηήκαηνο αλαβνιήο ή αηηήκαηνο
αλαγλώξηζεο αληηξξεζία ζπλείδεζεο (άξζξν 22, παξ. 6, ηνπ ρΝ).
Β. Ανεπαπκείρ πςθμίζειρ
ην ρΝ πεξηιακβάλνληαη κηα ζεηξά από ξπζκίζεηο πνπ, ελώ θηλνύληαη πξνο ηε ζεηηθή
θαηεύζπλζε, σζηόζν είλαη αλεπαξθείο γηα λα ελαξκνλίζνπλ ηηο δηαηάμεηο πεξί αληηξξεζηώλ
ζπλείδεζεο κε ην δηεζλέο δίθαην θαη ηα δηεζλή θαη επξσπατθά πξόηππα γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηηο ζπζηάζεηο ησλ δηεζλώλ θαη εγρώξησλ ειεγθηηθώλ
νξγάλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΔΓΑ.
1. Γιάπκεια εναλλακηικήρ ςπηπεζίαρ – άπθπο 22, παπ. 1, ΣσΝ
ε ό,ηη αθνξά ζηε δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο, ε πξνβιεπόκελε ξύζκηζε
(άξζξν 22, παξ. 1, ρΝ), παξόηη δπλεηηθά αλνίγεη ην δξόκν γηα κείσζε ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο
αλαινγίαο ηεο ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζε επίπεδα πνπ ελδέρεηαη λα
θξηζνύλ ηθαλνπνηεηηθά, σζηόζν δελ παξέρεη θαλέλα ερέγγπν δηαζθάιηζεο ηεο ζπλέρεηα ηεο
κεησκέλεο απηήο ππεξεζίαο, ελαπνζέηνληαο ηελ απόθαζε γηα ηελ απόιπζε ησλ αληηξξεζηώλ
ζπλείδεζεο πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
εθάζηνηε Τπνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο. Κη απηό, παξά ην γεγνλόο όηη ε κείσζε ηεο δηάξθεηαο
ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο είλαη πάγηα ζύζηαζε ηόζν ηεο Επηηξνπήο Αλζξωπίλωλ
13

ΔΔΓΑ, Τπόκλεκα ζηελ ηεηξαεηή αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ 2017 ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα
Δηθαηώκαηα γηα ην δηθαίωκα αληίξξεζεο ζπλείδεζεο (2017), ζει. 6.
14
UN Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of Finland,
CCPR/CO/82/FIN, παξ. 14.
15
ΔΔΓΑ, Τπόκλεκα ζηελ ηεηξαεηή αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ 2017 ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα
Δηθαηώκαηα γηα ην δηθαίωκα αληίξξεζεο ζπλείδεζεο (2017), ζει. 10.
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Δηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΗΕ16, όζν θαη ηνπ Εηδηθνύ Εηζεγεηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηελ ειεπζεξία
ζξεζθείαο ή πεπνίζεζεο17.
Πεξαηηέξσ, παξακέλεη ζε ηζρύ ην άξζξν 60, παξ. 1, ηνπ Ν 3421/2005 πνπ νξίδεη
θαηαξράο ηε δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο σο δηπιάζηα απηήο ηεο ζηξαηησηηθήο
ζεηείαο. Πξόθεηηαη γηα δηάηαμε πνπ αληηβαίλεη ζε όια ηα δηεζλή πξόηππα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνύ ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο Κνηλωληθώλ Δηθαηωκάηωλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, πνπ έρεη θξίλεη όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί ε
ελαιιαθηηθή ππεξεζία λα μεπεξλά ζε δηάξθεηα 1,5 θνξά [50% πξνζαύμεζε] ηε δηάξθεηα ηεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Αληίζεηε πεξίπησζε ζπληζηά επζεία παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 2,
ηνπ ΔΚΥ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εξγαδόκελνπ λα
θεξδίδεη ηε δσή ηνπ κε εξγαζία πνπ αλαιακβάλεη ειεύζεξα18. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόηππν πνπ
είρε πηνζεηεζεί ήδε από ην 2004 από ηελ ΔΔΓΑ19. Παξόια απηά, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη,
ζύκθσλα κε λεόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο Επηηξνπήο Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ ηνπ
ΟΗΕ20, αθόκα θαη κηα ηέηνηα αλαινγία ελδέρεηαη λα είλαη ηηκσξεηηθή θαη δελ δηαζθαιίδεη όηη
δελ ζα παξαβηάδνληαη ηα άξζξα 18 (πεξί ειεπζεξίαο ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο) θαη
26 (πεξί δηαθξίζεσλ) ηνπ Γηεζλνύο πκθώλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα.
ε θάζε πεξίπησζε, ην άξζξν 60, παξ. 1, ηνπ Ν 3421/2005 ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί
ώζηε λα κελ αλαθέξεηαη ζε «ελαιιαθηηθή ππεξεζία, δηπιάζηα από εθείλε πνπ ζα
εθπιήξσλαλ εάλ ππεξεηνύζαλ ελόπισο», αιιά λα νξίδεηαη κηα ζηαζεξή αλαινγία κεηαμύ ηεο
δηάξθεηαο ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο θαη εθείλεο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, εληόο ησλ
νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηα δηεζλή θαη επξσπατθά πξόηππα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ.
ην ζεκείν απηό, ε ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζηελ πάγηα ζύζηαζή ηεο λα νξίδεηαη ε αλαινγία
ηεο δηάξθεηαο ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζηε
βάζε ηεο πξαγκαηηθήο δηάξθεηαο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ ππεξεηεί ε ζπληξηπηηθή

16

UN Human Rights Committee, Concluding observations on the second periodic report of Greece, 3.12.2015,
CCPR/C/GRC/CO/2, παξ. 37-38.
17
UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Communication GRC 3/2016, 31.10.2016.
18
Βι. ελδεηθηηθά Council of Europe, European Committee of Social Rights, European Social Charter (Revised):
Conclusions 2008 (vol. I), Estonia – Article I, ζει. 231.
19
Recommendations regarding Conscientious Objectors and the Scheme of Alternative Civil-Social Service
(2004), recommendation a.
20
πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο, όπνπ ε πξνζαύμεζε είλαη 50% (9 κήλεο ελαιιαθηηθή ππεξεζία
έλαληη 6 κελώλ ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, βι. ζρεηηθά UN Human Rights Committee, List of issues in relation to the
fifth periodic report of Austria, Addendum, Replies of Austria to the list of issues, CCPR/C/AUΣ/Q/5/Add.1,
4.8.2015, παξ. 139), ε Δπηηξνπή ζεκείσζε όηη ε δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο είλαη κεγαιύηεξε από
εθείλε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη όηη «κπνξεί λα είλαη ηηκσξεηηθά κεγάιε εάλ δε βαζίδεηαη ζε εύινγνπο θαη
αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο», παξαπέκπνληαο ζηα άξζξα 18 θαη 26 ηνπ ΓΑΠΓ θαη ελζάξξπλε ην Kξάηνο κέινο λα
δηαζθαιίζεη όηη ε δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο δελ ζα είλαη ηηκσξεηηθή σο πξνο ηε θύζε ηεο. Βι.
ζρεηηθά UN Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of Austria,
CCPR/C/AUT/CO/5, 3.12.2015, παξ. 33-34.
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πιεηνλόηεηα ησλ ζηξαηεπζίκσλ21, δειαδή γηα ηνπο ππόρξενπο πιήξνπο ζεηείαο ζε ζύγθξηζε
κε ηνπο 9 κήλεο22.
2. Απμόδια απσή για ηην αναγνώπιζη ηυν ανηιππηζιών ζςνείδηζηρ – άπθπο 22, παπ. 2,
ΣσΝ
Η πξόβιεςε γηα κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αμησκαηηθώλ ηνπ ζηξαηνύ ζηε γλσκνδνηηθή
επηηξνπή πνπ εμεηάδεη ηα αηηήκαηα αλαγλώξηζεο αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο θαη αύμεζε ηεο
αλαινγίαο ησλ πνιηηηθώλ (κε ζηξαηησηηθώλ) κειώλ, απνηηκάηαη θαηαξρήλ ζεηηθά (άξζξν 22,
παξ. 2, ρΝ). Ωζηόζν, εμαθνινπζεί λα κελ ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ
αξκόδησλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ, αθελόο, ηνπ ΟΗΔ, όπσο είλαη ε Επηηξνπή Αλζξωπίλωλ
Δηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΗΕ, ε νπνία έρεη επαλεηιεκκέλα θαιέζεη ηηο ειιεληθέο Αξρέο λα ζέζνπλ
ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν πνιηηηθώλ Αξρώλ23 θαη ν Εηδηθόο
Εηζεγεηήο ηνπ ΟΗΕ γηα ηελ ειεπζεξία ζξεζθείαο ή πεπνίζεζεο24, αθεηέξνπ, ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, κε ελδεηθηηθόηεξεο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Επηηξόπνπ γηα ηα
Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, πνπ έρεη δεηήζεη ήδε από ην 2002
«ηε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηε ρνξήγεζε θαζεζηώηνο αληηξξεζία ζπλείδεζεο από
ην Τπνπξγείν Άκπλαο ζε έλα αλεμάξηεην πνιηηηθό ηκήκα» 25. ε απηό ην πιαίζην, ε ΔΔΓΑ
επαλέξρεηαη ζηελ πάγηα ζύζηαζή ηεο ε αξκόδηα Αξρή γηα ηελ αλαγλώξηζε ελόο πξνζώπνπ σο
αληηξξεζία ζπλείδεζεο λα είλαη αλεμάξηεηε θαη λα κελ πεξηιακβάλεη κέιε ηεο ζηξαηησηηθήο
δηνίθεζεο26.
3. Πποβλέτειρ πεπί ανηιππηζιών ζςνείδηζηρ μεγαλύηεπηρ ηλικίαρ – άπθπο 21 ΣσΝ
Η πξνβιεπόκελε ξύζκηζε γηα ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο
(άξζξν 21 ρΝ) νξζώο αληηκεησπίδεη ηηο πεξηπηώζεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, αθελόο, πνπ

21

Βι. έηζη πρ. ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά πνπ είραλ δνζεί από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ζε απάληεζε ζηελ
εξώηεζε 198/17.7.2012 ζηε Βνπιή.
22
Βι. κεηαμύ άιισλ ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαξθή παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 1 παξ. 2
ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Υάξηε ωο πξνο ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο ζηελ Ειιάδα (2016), ζει. 4, Τπόκλεκα
ζηελ ηεηξαεηή αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ 2017 ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα γηα ην
δηθαίωκα αληίξξεζεο ζπλείδεζεο (2017), ζει. 10.
23
UN Human Rights Committee, Concluding observations on the second periodic report of Greece, op.cit., παξ.
37-38.
UN Human Rights Committee, Concluding observations on the initial report of Greece, CCPR/CO/83/GRC,
25.4.2005, παξ. 15.
24
UN Economic and Social Council, Commission on human rights, Civil and political rights, including the
question of religious intolerance, Addendum, Summary of cases transmitted to Governments and replies
received, E/CN.4/2006/5/Add.1, 27.3.2006, παξ. 139. UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief,
Communication GRC 3/2016, 31.10.2016.
25
Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights, Report by Mr Alvaro Gil-Robles,
Commissioner for Human Rights, on his visit to the Hellenic Republic, 2-5.6.2002, CommDH(2002)5, παξ. 18.
26
Βι. κεηαμύ άιισλ ΔΔΓΑ, Τπόκλεκα ζηελ ηεηξαεηή αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ 2017 ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ
γηα ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα γηα ην δηθαίωκα αληίξξεζεο ζπλείδεζεο (2017), ζει. 8, ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο «Ρύζκηζε ζεκάηωλ κεηαζέζεωλ νπιηηώλ,
κέξηκλαο πξνζωπηθνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο) (2016), ζει. 5, παξ. 4, ΔΔΓΑ,
Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ Δεύηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο γηα ην Δηεζλέο ύκθωλν
γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Δηθαηώκαηα (ΔΑΠΔ) (2013), ζει. 56 θαη ΔΔΓΑ, Πξνηάζεηο γηα ην ζεζκό ηεο
ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο- θνηλωληθήο ππεξεζίαο (2001), παξ. 7.
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δεκηνπξγήζεθε ην 201727 από ηε κείσζε ηνπ ειηθηαθνύ νξίνπ γηα ηελ εμαγνξά ηεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ρσξίο παξάιιειε κείσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ειηθηαθνύ νξίνπ γηα ηνπο
αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, αθεηέξνπ, σο πξνο ηνλ ειάρηζην πξνβιεπόκελν ρξόλν ελαιιαθηηθήο
ππεξεζίαο.
Ωζηόζν, ε ξύζκηζε απνηπγράλεη λα επηιύζεη ηε ζεκαληηθόηεξε δηάθξηζε πνπ πθίζηαηαη
απηή ε θαηεγνξία αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, όπσο έρεη επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλα ηόζν από
ηελ ΔΔΓΑ28, όζν θαη από άιινπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθξόηεζή ηεο (πλήγνξνο
ηνπ Πνιίηε29 θαη Γηεζλήο Ακλεζηία30) θαη αθνξά ζην θαηά πνιιέο ρηιηάδεο επξώ κεγαιύηεξν
πνζό πνπ θαινύληαη λα θαηαβάινπλ νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο. Σν πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη
από ην γεγνλόο όηη νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο θαινύληαη λα εμαγνξάζνπλ ηνπο
πεξηζζόηεξνπο κήλεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο, θνζηνινγνύκελνπο όζν θαη νη κήλεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Η δηάθξηζε απηή ζα κπνξνύζε λα ζεξαπεπηεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 79, παξ. 2, ηνπ Ν 3883/2010, αλ κεηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ειάρηζηεο ελαιιαθηηθήο
ππεξεζίαο θαινύληαλ λα εμαγνξάζνπλ ηελ ππόινηπε ππνρξέσζή ηνπο ππνινγηδόκελε ζε
κήλεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ ζα εμαγόξαδαλ αλ ππεξεηνύζαλ ελόπισο.
Γ. Πποβλημαηική πύθμιζη
Δπανάλητη ηηρ διαδικαζίαρ ζε πεπίπηυζη αναβολήρ καηάηαξηρ – άπθπο 22, παπ. 3, ΣσΝ
Η ΔΔΓΑ εθθξάδεη ηε βαζύηαηε αλεζπρία ηεο γηα ηελ πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 22,
παξ. 3, ηνπ ρΝ ξύζκηζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία αθπξώλεηαη επί ηεο νπζίαο ε απόθαζε
αλαγλώξηζεο αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνύληαη αλαβνιέο θαηάηαμεο θαη
απαηηείηαη από απηνύο, κε εμαίξεζε ηελ αλαβνιή γηα ιόγνπο πγείαο, λνζειείαο, θξάηεζεο θαη
ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, λα θαηαζέζνπλ κεηά ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο αλαβνιήο λέα αίηεζε θαη
λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία ππαγσγήο.
Η ρνξήγεζε αλαβνιήο θαηάηαμεο – ή πην ζσζηά αλαβνιήο παξνπζίαζεο ζην θνξέα
ηνπ δεκνζίνπ – δελ κπνξεί λα απνηειεί ιόγν αθύξσζεο ηεο απόθαζεο αλαγλώξηζεο ελόο
πξνζώπνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο. Η πξόβιεςε απηή, άιισζηε, δελ αηηηνινγείηαη ζηελ
αηηηνινγηθή έθζεζε. Αζθαιώο, θάζε πξόζσπν έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη ηηο πεπνηζήζεηο
ηνπ θαη ζπλεπώο, λα ππεξεηήζεη ζηξαηησηηθή ζεηεία, έπεηηα από αίηεζή ηνπ, εθόζνλ πιένλ
ην επηζπκεί, εθόζνλ νη πεπνηζήζεηο πνπ ηνλ εκπόδηδαλ λα ζηξαηεπηεί έρνπλ κεηαβιεζεί ζην
κεηαμύ. Σν ελδερόκελν, σζηόζν, απηό δελ κπνξεί λα ζπληζηά ιόγν αθύξσζεο ησλ

27

Άξζξν 38, παξ. 2, ηνπ Ν 4494/2017 (ΦΔΚ 165/Α/2.11.2017).
Βι. ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαξθή παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ
Υάξηε ωο πξνο ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο ζηελ Ειιάδα (2016), ζει. 5-6, ΔΔΓΑ, Τπόκλεκα ηεο ΕΕΔΑ ζηελ
ηεηξαεηή αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ 2017 ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα γηα ην
δηθαίωκα αληίξξεζεο ζπλείδεζεο (2017), ζει. 10-11.
29
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Δειηίν Σύπνπ: Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηελ άξζε ηνπ πξνζηίκνπ αλππνηαμίαο
(2016), Εηδηθή Έθζεζε: Ο ζεζκόο ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο. Πξνηάζεηο αλακόξθωζεο
(1999) [θεθ. 2: Η δηάξθεηα ηεο ΔΠΚΤ].
30
Βι. Γηεζλήο Ακλεζηία, Δειηίν Σύπνπ: πλάληεζε ηεο Δηεζλνύο Ακλεζηίαο κε ηνλ Αλαπιεξωηή Τπνπξγό
Εζληθήο Άκπλαο ζρεηηθά κε ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο (2018).
28
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απνθάζεσλ αλαγλώξηζεο όισλ ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε
αλαβνιή.
ΙΙΙ. Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο θαη
δελ αληηκεηωπίδνληαη από ην ρέδην Νόκνπ
Πέξα από ηηο πην πάλσ επηζεκάλζεηο ηεο ΔΔΓΑ ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο
ρΝ πνπ απνηηκώληαη είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά, ππάξρνπλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο
θαίλεηαη λα κελ πιεξνύλ ην ζθνπό ηνπο, πνπ δελ είλαη άιινο από ηελ «απνθαηάζηαζε ηεο
αξρήο ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο ηζνλνκίαο κεηαμύ ησλ νπιηηώλ ζεηείαο θαη ησλ αληηξξεζηώλ
ζπλείδεζεο», όπσο άιισζηε ηνλίδεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ παξόληνο ρΝ31. Σόζν ε
ΔΔΓΑ, όζν θαη άιια αξκόδηα δηεζλή θαη επξσπατθά ειεγθηηθά όξγαλα γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ
αλζξώπνπ έρνπλ ζην παξειζόλ επηζεκάλεη κηα ζεηξά από δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο από ηελ ειιεληθή Πνιηηεία, ηα νπνία δελ έρνπλ
αθόκε αληηκεησπηζηεί επαξθώο από ηνλ έιιελα λνκνζέηε. Δλδεηθηηθά επηζεκαίλνληαη ηα
αθόινπζα:
Α. Σςνεσείρ και αλλεπάλληλερ διώξειρ ανηιππηζιών ζςνείδηζηρ
Η ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ηελ θαηάξγεζε ηεο δπλαηόηεηαο ζπλερώλ θαη αιιεπάιιεισλ
δηώμεσλ ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο γηα ηελ άξλεζε εθπιήξσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο,
θαηά παξαβίαζε ηεο αξρήο «θαλείο δελ δηώθεηαη, νύηε ηηκσξείηαη πνηληθά δηο γηα ην ίδην
αδίθεκα» (ne bis in idem), πξέπεη λα θαηαξγεζεί32. Τπέξ ηεο θαηάξγεζεο ηεο δπλαηόηεηαο
απηήο ζπλεγνξνύλ θαη νη ζπζηάζεηο ηεο Επηηξνπήο Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΗΕ33
(ηηο νπνίεο ππελζύκηζε θαη ν Εηδηθόο Εηζεγεηήο ηνπ ΟΗΕ γηα ηελ ειεπζεξία ζξεζθείαο ή
πεπνίζεζεο34) θαη ζηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή κε αλεζπρία δηαπηζηώλεη όηη ην θαηλόκελν δελ έρεη
εμαιεηθζεί ζηε Υώξα καο. Παξόκνηεο ζέζεηο γηα ηελ επαλεηιεκκέλε ηηκσξία αληηξξεζηώλ
ζπλείδεζεο έρνπλ εθθξάζεη ε Οκάδα εξγαζίαο ηνπ ΟΗΕ γηα ηελ απζαίξεηε θξάηεζε35, ε
Επηηξνπή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα36 θαη ην Γξαθείν γηα ηνπο

31

Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην ζρέδην λόκνπ «Ρπζκίζεηο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ Δλόπισλ Γπλάκεσλ,
ηξαηνινγίαο, ηξαηησηηθήο Γηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζει. 22.
32
ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο «Ρύζκηζε
ζεκάηωλ κεηαζέζεωλ νπιηηώλ, κέξηκλαο πξνζωπηθνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο) (2016), ζει.
5, παξ. 2, ΔΔΓΑ, Τπόκλεκα ζηελ ηεηξαεηή αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ 2017 ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα
Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα γηα ην δηθαίωκα αληίξξεζεο ζπλείδεζεο (2017), ζει. 11-12, ΔΔΓΑ, Πξνηάζεηο ηεο
10/06/2004 όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηηο 01/07/04 επί δεηεκάηωλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο
ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο ζηελ Ειιάδα (2004), παξ. 5.
33
UN Human Rights Committee, Concluding observations on the second periodic report of Greece, op.cit., παξ.
37-38.
34
UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Communication GRC 3/2016, 31.10.2016.
35
United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Report of the Working Group
on Arbitrary Detention “Civil and political rights, including the question of torture and detention”,
E/CN.4/2001/14, 20.12.2000 (Recommendation 2: detention of conscientious objectors), παξ. 91-94.
36
UN Commission on Human Rights, Resolution 1998/77, παξ. 5.
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Δεκνθξαηηθνύο Θεζκνύο θαη ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα ηνπ ΟΑΕ37. Οη πξνβιέςεηο γηα
ηνπο αλππόηαθηνπο (άξζξν 18 ρΝ) δελ αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα απηό, ην νπνίν ζα
κπνξνύζε λα ιπζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 65, παξ. 1, ηνπ Ν 3421/2005.
Β. Δποπηικό όπγανο
ε ό,ηη αθνξά ζην επνπηηθό όξγαλν ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, ηελ αξκνδηόηεηα
νξζώο έρεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. Δθόζνλ, όκσο, νη ελδηαθεξόκελνη ππαρζνύλ ζην
θαζεζηώο ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο θαη δηαγξαθνύλ από ην ηξαηνινγηθό Μεηξών ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ε ΔΔΓΑ ζπζηήλεη λα ππάξρεη ζπλαξκνδηόηεηα ησλ
Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη Τγείαο38. Σν Επξωπαϊθό Δηθαζηήξην γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ
Αλζξώπνπ (ΕΔΔΑ) έρεη θξίλεη όηη ε επνπηεία ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο είλαη έλαο από
ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην γλήζηα πνιηηηθό (κε ζηξαηησηηθό) ραξαθηήξα ηεο
ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο39. Σν Γξαθείν γηα ηνπο Δεκνθξαηηθνύο Θεζκνύο θαη ηα
Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα ηνπ ΟΑΕ αλαθέξεη ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ όηη ε ελαιιαθηηθή
ππεξεζία πξέπεη λα εθπιεξώλεηαη ππό γλήζηα πνιηηηθή (κε ζηξαηησηηθή) δηνίθεζε, ρσξίο
θακία αλάκημε ησλ ζηξαηησηηθώλ αξρώλ40.
Γ. Γευγπαθικό κπιηήπιο ηόπος εκπλήπυζηρ
Η ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ηελ ππαγσγή ηνπ γεσγξαθηθνύ θξηηεξίνπ ηνπ ηόπνπ εθπιήξσζεο
ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο ζηνπο ίδηνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ θαλνληθή ζηξαηησηηθή
ζεηεία ησλ ελόπισο ππεξεηνύλησλ41. H Επηηξνπή Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΗΕ,
ζηελ πεξίπησζε άιινπ Κξάηνπο, έρεη θξίλεη ηελ «απαίηεζε εθπιήξσζεο ηέηνησλ ππεξεζηώλ
πέξα από ηνπο ηόπνπο κόληκεο δηακνλήο» σο έλαλ από ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνύλ ηηο
ζπλζήθεο ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο «θύζεη ηηκσξεηηθέο» 42. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
Διιάδαο, ε Δπηηξνπή έρεη ζπζηήζεη ε ελαιιαθηηθή ππεξεζία λα κελ έρεη ηηκσξεηηθό
ραξαθηήξα, όρη κόλν σο πξνο ηε δηάξθεηα ή ην θόζηνο ηεο, αιιά θαη ζε ό,ηη αθνξά ζηε θύζε
ηεο ππεξεζίαο43.

37

OSCE, ODIHR, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel, 2008,
Chapter 10 Conscientious Objection to Military Conscription and Service, 4. Best Practices and
Recommendations, ζει. 85 [ζεκείν 4].
38
ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο «Ρύζκηζε
ζεκάηωλ κεηαζέζεωλ νπιηηώλ, κέξηκλαο πξνζωπηθνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο) (2016), ζει.
5, παξ. 3, ΔΔΓΑ, Πξνηάζεηο ηεο 10.6.2004 όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηηο 1.7.2004 επί δεηεκάηωλ αληηξξεζηώλ
ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο ζηελ Ειιάδα (2004), παξ. 6.
39
ΔΓΓΑ, Adyan θαη ινηπνί θ. Αξκελίαο [αξηζ. πξνζθ. 75604/2011], 12.10.2017, παξ. 68-69.
40
OSCE, ODIHR, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel, op.cit.,
ζει. 86 [ζεκείν 7].
41
ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ηεο ΕΕΔΑ επί ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο
«Ρύζκηζε ζεκάηωλ κεηαζέζεωλ νπιηηώλ, κέξηκλαο πξνζωπηθνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο)
(2016), ζει. 6, παξ. 6, ΔΔΓΑ, Πξνηάζεηο ηεο 10.6.2004 όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηηο 1.7.2004 επί δεηεκάηωλ
αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο-θνηλωληθήο ππεξεζίαο ζηελ Ειιάδα (2004),
παξ. 11.
42 UN Human Rights Committee, Concluding observations on the sixth periodic report of the Russian
Federation, CCPR/C/RUS/CO/6, 24 Ννεκβξίνπ 2009, παξ. 23.
43
UN Human Rights Committee, Concluding observations on the second periodic report of Greece, op.cit., παξ.
38.
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Γ. Σςνδικαλιζηική δπαζηηπιόηηηα
Η ΔΔΓΑ ζπζηήλεη λα απαιεηθζεί ε εθ πξνθαλνύο παξαδξνκήο θξάζε «αζθνύλ
ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηόηεηα» από ην άξζξν 64, παξ. 9 εδ. α΄, ηνπ Ν 3421/2005 (όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί από ην άξζξν 78, παξ. ηγ΄, ηνπ Ν 3883/2010), θαζόζνλ ζηεξείηαη ελ πξνθεηκέλσ
λνήκαηνο, δεδνκέλνπ όηη ε πξνζαύμεζε ηνπ ρξόλνπ ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο ζπλδέεηαη από
ηελ ίδηα ηε δηάηαμε απνθιεηζηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ ηεο απεξγίαο ζηελ νπνία
ζπκκεηέζρε ν αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο44.
Δ. Γικαίυμα ζηην ανηίππηζη ζςνείδηζηρ μεηά ηην καηάηαξη
Η ΔΔΓΑ ζπζηήλεη λα αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο θαη κεηά
ηελ θαηάηαμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο 45, όπσο έρεη ζπζηήζεη ζηηο
ειιεληθέο Αξρέο ήδε από ην 2006 ν Εηδηθόο Εηζεγεηήο ηνπ ΟΗΕ γηα ηελ ειεπζεξία
ζξεζθείαο ή πεπνίζεζεο46, επηζεκαίλνληαο ζρεηηθή ζύζηαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο
πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο47 θαη ζρεηηθή απόθαζε ηεο ηόηε Επηηξνπήο ηνπ
ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα48. Δμάιινπ, ζηελ θαηεύζπλζε απηή βξίζθνληαη θαη νη
επηηαγέο ηνπο δηεζλνύο δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλώλ θαη επξσπατθώλ πξνηύπσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, ζύκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ηεο
Επηηξνπήο Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΗΕ49, ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξωπίλωλ
Δηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΗΕ50, ηεο Επηηξνπήο Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο51, ηνπ
Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ52 θαη ηνπ Γξαθείνπ γηα ηνπο Δεκνθξαηηθνύο Θεζκνύο θαη ηα
Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα ηνπ ΟΑΕ53. Η ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη πσο επί ηνπ παξόληνο ην

44

ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο «Ρύζκηζε
ζεκάηωλ κεηαζέζεωλ νπιηηώλ, κέξηκλαο πξνζωπηθνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο) (2016), ζει.
3.
45
ΔΔΓΑ, Τπόκλεκα ζηελ ηεηξαεηή αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ 2017 ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα
Δηθαηώκαηα γηα ην δηθαίωκα αληίξξεζεο ζπλείδεζεο (2017), ζει. 6.
46
UN Economic and Social Council, Commission on human rights, Civil and political rights, including the
question of religious intolerance, Addendum, Summary of cases transmitted to Governments and replies
received, E/CN.4/2006/5/Add.1, 27.3.2006, παξ. 138-139
47
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1518 (2001), παξ. 5.1.
48
UN Commission on Human Rights, Resolution 1998/77. Βι. επίζεο Resolution 1993/84, παξ. 2, Resolution
1995/83, παξ. 2.
49
UN Human Rights Committee, Concluding observations on the fourth periodic report of Spain,
CCPR/C/79/Add.61, 3.4.1996, παξ. 15 θαη 20.
50
UN Human Rights Council, Resolution 24/17, A/HRC/RES/24/17, 8.10.2013, παξ. 5.
51
Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec (2010) 4 “Human Rights of members
of the armed forces”, παξ. 41.
52
Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, Φήθηζκα ζρεηηθά κε ην ζεβαζκό ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ ζηελ Επξωπαϊθή
Κνηλόηεηα (Εηήζηα Έθζεζε ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ), Α3-0025/93, 11.3.1993, όπσο δεκνζηεύηεθε ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ C 115, ζηηο 26.4.1993, παξ. 49 (ζει. 183). Βι. επίζεο θαη
Φήθηζκα ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ζηξαηεύζεωο θαη ηελ αλαπιεξωκαηηθή ζεηεία, Α3-15/89, 13.10.1989, όπσο
δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ C291, 20.11.1989, παξ. 1, ζει. 124,
όπνπ ππάξρεη ν όξνο «νπνηεδήπνηε».
53
OSCE, ODIHR, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel, op.cit.,
ζει. 85 [ζεκείν 2].
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δηθαίσκα απηό πξνζθξνύεη ζηηο πξνβιεπόκελεο απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αίηεζεο,
αιιά κπνξεί λα επηιπζεί άκεζα κε ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απόθαζεο 54.
ΣΤ. Γικαίυμα ζηην ανηίππηζη ζςνείδηζηρ για επαγγελμαηικά ζηελέση – εθελονηέρ/-πιερ
Η ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο ζε
επαγγεικαηηθά ζηειέρε/ άηνκα πνπ έρνπλ θαηαηαγεί εζεινληηθά55, ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο
ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο56, ηεο Επηηξνπήο
Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο57 θαη ηνπ Γξαθείνπ γηα ηνπο Δεκνθξαηηθνύο
Θεζκνύο θαη ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα ηνπ ΟΑΕ58, αιιά θαη όπσο έρνπλ επηζεκάλεη ν
Ύπαηνο Αξκνζηήο ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα59 θαη ην πκβνύιην
Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΗΕ60. Σν δηθαίσκα ησλ επαγγεικαηηθώλ ζηειερώλ ησλ
ελόπισλ δπλάκεσλ, εθόζνλ κεηαβιήζεθαλ νη πεπνηζήζεηο ηνπο, λα αηηεζνύλ λα
αλαγλσξηζηνύλ σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο θαη λα απνρσξήζνπλ από ηηο έλνπιεο δπλάκεηο
δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαδηθαζίεο παξαίηεζεο πνπ
ζπλεπάγνληαη βαξύηαηεο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο.
Ε. Γςναηόηηηα εκπλήπυζηρ ζε εγκεκπιμένερ ΜΚΟ κοινήρ υθέλειαρ
Η ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ηελ θαηάξηηζε από Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή εηδηθήο ιίζηαο Με
Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ (ΜΚΟ) θνηλήο σθέιεηαο, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο
θνξείο ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ππεξεηήζνπλ νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο61. Η δπλαηόηεηα
εθπιήξσζεο ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο ζε ηέηνηνπο θνξείο ζπγθαηαιέγεηαη από ηνλ Ύπαην
Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ κεηαμύ ησλ «βέιηηζησλ
πξαθηηθώλ»62.

54

Άξζξν 1, παξ. 2-4, ηεο απόθαζεο ΤΔΘΑ, αξηζ. Φ.420/79/81978/.300 (ΦΔΚ 1854/B/2005).
ΔΔΓΑ, Τπόκλεκα ζηελ ηεηξαεηή αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ 2017 ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Αλζξώπηλα
Δηθαηώκαηα γηα ην δηθαίωκα αληίξξεζεο ζπλείδεζεο (2017), ζει. 7, GNCHR, Recommendations regarding
Conscientious Objectors and the Scheme of Alternative Civil-Social Service (2004)
56
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1518 (2001), παξ. 5.2.
57
Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec (2010) 4 “Human Rights of members
of the armed forces”, παξ. 42 - 46.
58
OSCE, ODIHR, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel, op.cit.,
ζει. 85 [ζεκείν 2].
59
UΝ High Commissioner for Human Rights, Analytical report on conscientious objection to military service,
A/HRC/23/22, 3.6.2013, παξ. 26.
60
UN Human Rights Council, Resolution 24/17, A/HRC/RES/24/17, 8.10.2013, παξ. 5.
61
ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο «Ρύζκηζε
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