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Απογοήτευση για τις συνεχιζόµενες δίκες
αντιρρησιών συνείδησης
Στις 18/12/2012 δικάζεται από το στρατοδικείο της Λάρισας µε την κατηγορία της ανυποταξίας ο Μενέλαος Εξίογλου.
Τον Μάιο του 2012 ο Μενέλαος Εξίογλου είχε καταθέσει µαζί µε άλλους 6 αρνητές/ αντιρρησίες δηµόσια δήλωση
σχετικά µε την απόφασή του να αρνηθεί τη στρατιωτική θητεία για ιδεολογικούς λόγους
(http://www.antirrisies.gr/node/845).
Η ∆ιεθνής Αµνηστία εκφράζει την απογοήτευσή της για τις συνεχιζόµενες δίκες των αντιρρησιών συνείδησης και το
προβληµατικό νοµικό πλαίσιο για την αντίρρηση συνείδησης στην Ελλάδα.
Εξάλλου, µε αφορµή τις πληροφορίες/καταγγελίες για συνεχόµενες πρόσφατες απορρίψεις αιτήσεων για αναγνώριση
ατόµων ως αντιρρησιών συνείδησης από τον Υπουργό Άµυνας µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας ειδικής
επιτροπής, η ∆ιεθνής Αµνηστία υπενθυµίζει τις θέσεις της σχετικά µε τις διαδικασίες υπαγωγής στο καθεστώς της
εναλλακτικής υπηρεσίας.
Η ∆ιεθνής Αµνηστία ζητά η εναλλακτική υπηρεσία να υπόκειται αυστηρά σε πολιτική αρχή, συµπεριλαµβανοµένων της
εξέτασης των αιτήσεων και κάθε πιθανής επακόλουθης δικαστικής εξέλιξης, µεταξύ άλλων για λόγους αµεροληψίας και
ανεξαρτησίας.
Η διαχείριση της εναλλακτικής υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων της εξέτασης των αιτήσεων και κάθε πιθανής
επακόλουθης δικαστικής εξέλιξης, να υπάγεται εξ' ολοκλήρου σε µη στρατιωτικές αρχές και όχι στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας, όπου υπάγεται τώρα. Επί του παρόντος, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας αποφασίζει για τις αιτήσεις (µετά από
γνωµοδότηση ειδικής πενταµελούς επιτροπής µε δύο στρατιωτικά µέλη).
Η ∆ιεθνής Αµνηστία ζητά να εξαλειφθεί το φαινόµενο των αµφισβητήσιµων γνωµοδοτήσεων της ειδικής επιτροπής,
κυρίως για τους µη θρησκευτικούς αιτούντες (λόγω ανεπαρκούς αιτιολόγησης αλλά και καταρχάς λόγω της ίδιας της
σύστασης της επιτροπής).
Παρά το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έχει αναγνωρίσει ρητά ότι το δικαίωµα στην
αντίρρηση συνείδησης προστατεύεται από το Άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου περί
ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (υπόθεση Bayatyan v. Armenia, απόφαση 01/06/2011), η Ελλάδα
εξακολουθεί να µη συµµορφώνεται µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να παραβιάζει κατάφωρα τα δικαιώµατα των
αντιρρησιών συνείδησης.
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Η ∆ιεθνής Αµνηστία είναι ένα παγκόσµιο
κίνηµα περισσότερων από 3 εκατοµµύρια
υποστηρικτών, µελών και ακτιβιστών που
αγωνίζονται για την προστασία και το
σεβασµό των διεθνώς αναγνωρισµένων
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όραµά της είναι
ένας κόσµος όπου όλοι οι άνθρωποι θα
απολαµβάνουν όλα τα ανθρώπινα
δικαιώµατα που κατοχυρώνονται από την
Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και άλλα διεθνή πρότυπα.

Amnesty International is a global movement of more than 3
million supporters, members
and activists who campaign for internationally recognized
human rights to be
respected and protected. Its vision is for every person to
enjoy all of the human rights
enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and
other international human
rights standards.

