
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
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με αθορμή μια ακόμη καηαδίκη ηης Ελλάδας ζε θέμαηα Ανηιρρηζιών σνείδηζης 
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27.9.2016 

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. Δηδηθόηεξα, έρεη αζρνιεζεί επαλεηιεκκέλα κε ρξόληα 

δεηήκαηα παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο
1
, αλαδεηθλύνληαο 

παξάιιεια ηελ αλάγθε ελαξκόληζεο ηεο ζπλαθνύο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηα δηεζλή θαη 

επξσπατθά πξόηππα δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηηο ζπζηάζεηο δηεζλώλ 

θαη επξσπατθώλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ
2
.  

Ήδε από ην 2001, ε ΔΔΓΑ έρεη επηζεκάλεη ηελ αλάγθε αλάιεςεο ζπλνιηθήο πξσηνβνπιίαο 

λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, εζηηάδνληαο κεηαμύ άιισλ, ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ έιιεηςε αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο ηεο αξκόδηαο Αξρήο πνπ 

απνθαζίδεη γηα ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηώο αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα αθξνακαηηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο ηελ παξνπζία όισλ ησλ κειώλ ηεο λνκνζεηηθά 

πξνβιεπόκελεο ζύλζεζεο ηεο εηδηθήο επηηξνπήο, ηε δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο πνπ είλαη 

ζεκαληηθά κεγαιύηεξε από ηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία θαη ηελ επαλεηιεκκέλε ηηκσξία αληηξξεζηώλ 

ζπλείδεζεο θαηά παξαβίαζε ηεο αξρήο “ne bis in idem”.  

Σηηο ζπζηάζεηο απηέο ηεο ΔΔΓΑ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαία αλεμαξηεζία ησλ κειώλ ηεο 

αξκόδηαο εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ Ν 3421/2005, σο conditio sine qua non ηεο ακεξόιεπηεο 

ιεηηνπξγίαο ελόο απνηειεζκαηηθνύ κεραληζκνύ εμέηαζεο αηηεκάησλ ππαγσγήο ζην θαζεζηώο ησλ 
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αληηξξεζηώλ ζπλείδεζεο, παξαπέκπεη ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ 

(ΔΓΓΑ), θαηαδηθάδνληαο ηελ Διιάδα γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΔΣΓΑ (ειεπζεξία ζθέςεο, 

ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο), ζηελ απόθαζε Παπαβαζηιάθεο θαηά Ειιάδνο, πνπ εμέδσζε ην Α΄ 

Τκήκα ηνπ, ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 2016
3
. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ΔΓΓΑ έθξηλε όηη ε αξκόδηα Αξρή 

πνπ εμέηαζε ηελ ππόζεζε ηνπ πξνζθεύγνληνο Λεσλίδα Παπαβαζηιάθε, ζπλεδξηάδνληαο κε ηξηκειή 

ζύλζεζε, απαξηηδόκελε θαηά πιεηνςεθία από κόληκνπο αμησκαηηθνύο ηνπ ζηξαηνύ – αληί ηεο 

λνκνζεηηθά πξνβιεπόκελεο πεληακεινύο (ζύκβνπινο ή πάξεδξνο ηνπ ΝΣΚ, δύν αμησκαηηθνί ηνπ 

ζηξαηνύ θαη δύν θαζεγεηέο ΑΔΙ θηινζνθίαο, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ ή ςπρνινγίαο) 

–, δελ παξείρε ηηο απαηηνύκελεο από ηελ ΔΣΓΑ εγγπήζεηο ακεξόιεπηεο θαη αλεμάξηεηεο θξίζεο. 

Παξαζέηεη, κάιηζηα, πξνο ην ζθνπό απηό, ζρεηηθό εθηελέο απόζπαζκα ησλ Παξαηεξήζεσλ ηεο 

ΔΔΓΑ: 

«Η αξκόδηα Αξρή πνπ ζα απνθαζίδεη γηα ην αλ έλα άηνκν ζα πξέπεη λα εθπιεξώζεη 

ελαιιαθηηθή ππεξεζία ή όρη, ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θαη λα κελ πεξηιακβάλεη κέιε ηεο 

ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο. Η ζέζε απηή, πνπ πεξηιήθζεθε ζηηο Παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔΓΑ επί ηνπ 

ζρεδίνπ Γεύηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην Γηεζλέο Σύκθσλν γηα ηα 

Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα, ζηεξίδεηαη ζε παιαηόηεξε απόθαζε ηεο ΔΔΓΑ, πνπ δεηνύζε 

ηελ ηήξεζε ησλ όζσλ πξνβιέπεη ε Σύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Υπνπξγώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο R 87 (8). Η πξόηαζε ζπκβαδίδεη κε ηηο πξόζθαηεο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ, ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά επαλαιακβάλεηαη ε από 2005 πξνηξνπή ηεο 

Δπηηξνπήο λα ηεζεί ε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν πνιηηηθώλ αξρώλ. Σε θάζε 

πεξίπησζε, ζα πξέπεη νη απνξξηπηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Σπλείδεζεο λα είλαη 

πιήξσο αηηηνινγεκέλεο  θαη λα ππάξμεη ηξνπνπνίεζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Σπλείδεζεο κε ηελ πξνζζήθε δύν επηπιένλ πνιηηηθώλ εθπξνζώπσλ: ελόο από ην Υπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ θαη ελόο από ην Υπνπξγείν Υγείαο»
4
. 

Η ΔΔΓΑ δξάηηεηαη ηεο επθαηξίαο γηα λα εθθξάζεη ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ηε κε απνδνρή 

από ηελ ειιεληθή πιεπξά ησλ ζρεηηθώλ κε ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο ζπζηάζεσλ πνπ έγηλαλ 

ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ Οηθνπκεληθήο Πεξηνδηθήο Αμηνιόγεζεο από ην 

Σπκβνύιην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ ΟΗΔ (UPR-Greece, 2
nd

 cycle)
5
.  

Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, ε ΔΔΓΑ θξίλεη αλαγθαίν λα επαλέιζεη ζηηο Θέζεηο 

ηεο
6
, δηαβεβαηώλνληαο ηαπηόρξνλα γηα ηελ εηνηκόηεηά ηεο, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο σο 

ζπκβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο, λα ηε ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 

θαη πξόζθνξσλ λνκνζεηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε θάζε δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ αληηξξεζηώλ 

ζπλείδεζεο.  

*** 

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). 
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