
γραιρείο επιτρόπου διοικήσεως και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
the office of the commissioner for administration 
and the protection of human rights (ombudsman)

Ap. Φακ.: Α/Π 1369/2016

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  

ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Ερευνών Λειτουργός: Νάσια Διονυσίου

Λευκω σία, 1 Ν οεμβρ ίου  2018

ERA House, Διαγόρου 2, 1097 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. +357 22405500, Φαξ + 357 22672881 
ERA House, 2, Diagorou Str., 1097 Nicosia, Cyprus, Tel. +357 22405500, Fax +357 22672881 

Ιστοσελίδα/Web page: www.ombudsman.gov.cy,www.no-discrimination.gov.cy 
e-mail: ombudsman@ombudsman.gov.cy

http://www.no-discrimination.gov.cy
mailto:ombudsman@ombudsman.gov.cy


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

1. Ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού, με επιστολή ημερομηνίας 
28 Ιουλίου 2016, υπέβαλε στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων παράπονο σε σχέση με τον περιορισμό του δικαιώματος των μελών 
του στρατού στην ελευθερία της έκφρασης, και τον συνακόλουθο αντίκτυπο που έχει 
ο περιορισμός αυτός στην ευχέρεια των επαγγελματικών συνδέσμων μελών του 
στρατού για δημόσια προβολή θέσεων ή διεκδικήσεων, καθώς και για άσκηση 
κριτικής για ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία/εργασία τους, και τα οποία, 
χωρίς να θέτουν υπό διακινδύνευση την ασφάλεια του κράτους ή τη λειτουργία των 
ενόπλων δυνάμεων, συνιστούν ζητήματα δημόσιου ή συνδικαλιστικού 
ενδιαφέροντος.

2. Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος ανέφερε ότι με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο τα 
μέλη του στρατού δεν μπορούν να εκφράζουν ούτε δημόσια, αλλά ούτε και ιδιωτικά 
οποιαδήποτε γνώμη είτε για θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων 
τους, είτε για άλλα θέματα, παρά μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει 
άδεια από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και τον Υπουργό Άμυνας. Ταυτόχρονα, 
με βάση τη νομοθεσία, τα μέλη του Στρατού δεν δικαιούνται να εκφράζουν τα 
πολιτικά τους φρονήματα ή τις πολιτικές απόψεις ή τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, 
κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους ή σε δημόσιους χώρους ή μέσω 
οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου.

3. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι πιο πάνω ρυθμίσεις συγκρούονται με το Σύνταγμα και 
βρίσκονται σε αντίθεση με τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών των ενόπλων 
δυνάμεων [CM/Rec(2010)/4], η οποία επιτρέπει την επιβολή όρων ή περιορισμών 
στην ελευθερία έκφρασης των μελών των ενόπλων δυνάμεων, μόνο εφόσον αυτοί 
δεν είναι αυθαίρετοι, εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, 
όπως η προστασία στης εθνικής ασφάλειας, της στρατιωτικής λειτουργίας ή της 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και είναι σύμφωνοι με την αρχή της 
αναλογικότητας.

II. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

4. Με επιστολή, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2016, το Γραφείο μου έθεσε τα πιο πάνω 
υπόψη του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας, ζητώντας τις δικές του θέσεις και 
απόψεις. Λάβαμε απάντηση, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2017, στην οποία το Υπουργείο 
Άμυνας αναφέρει τα εξής:
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>  Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος, στο άρθρο 59, επιτρέπει τη δημιουργία 
Επαγγελματικών Συνδέσμων των μελών του Στρατού, αποσκοπώντας στο να 
καθίσταται δυνατή η μελέτη και υποβολή από μέλη του Στρατού θεμάτων που 
αφορούν την ευημερία τους, τη βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησής 
τους, την εξύψωση του επαγγελματικού επιπέδου και την ανάπτυξη 
συναδελφικών σχέσεων, περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τη 
μισθοδοσία, τη σύνταξη και τους όρους υπηρεσίας τους.

>■ Με βάση το άρθρο 60 του Νόμου, Επαγγελματικός Σύνδεσμος ο οποίος επιθυμεί 
να θέσει ή να προωθήσει οποιοδήποτε θέμα το υποβάλλει γραπτώς στον Αρχηγό 
Εθνικής Φρουράς, ο οποίος το διαβιβάζει μαζί με τις εισηγήσεις του στον 
Υπουργό Άμυνας για λήψη απόφασης.

>  Η προαναφερόμενη νομοθεσία επιτρέπει, μεν, τη δημιουργία Επαγγελματικών 
Συνδέσμων (αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο: (α) Σύνδεσμος Αξιωματικών 
Κυπριακού Στρατού και (β) Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού), όχι 
όμως και τη σύνδεση οποιουδήποτε μέλους του Στρατού με συντεχνίες (άρθρο 
58). Ο περιορισμός αυτός είναι, κατά τη γνώμη του Υπουργείου, συμβατός με το 
Σύνταγμα, ο οποίος στο Άρθρο 21, παρ. 5 επιτρέπει τον περιορισμό, μέσω 
νόμου, του δικαιώματος «του συνέρχεσθαι ειρηνικώς», όταν αυτό ασκείται από 
μέλη των ενόπλων δυνάμεων ή της Αστυνομίας.

^  Το Υπουργείο καταλήγει στη θέση ότι ούτως ή άλλως οι Επαγγελματικοί 
Σύνδεσμοι, με βάση τους σκοπούς λειτουργίας τους (άρθρο 59), δεν 
νομιμοποιούνται να εκφράζουν γνώμη για ζητήματα τα οποία είτε αφορούν τα 
καθήκοντά τους, είτε ανάγονται στην επιστήμη, την τέχνη, τη θρησκεία ή πάνω σε 
ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος (τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 55). 
Επιπρόσθετα, για να προωθήσουν οποιαδήποτε αιτήματά τους είναι 
υποχρεωμένα να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 60 και 
όχι μέσω οποιοσδήποτε δημόσιας προβολής ή διεκδίκησης.

III. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5. Δεδομένου ότι αντικείμενο του παραπόνου αποτελεί ο περιορισμός του δικαιώματος 
των μελών του στρατού στην ελευθερία του λόγου και της πολιτικής έκφρασης, η 
παρακάτω ανάλυση επικεντρώνεται σε αυτά τα θέματα και δεν επεκτείνεται σε 
ζητήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα στο «συνεταιρίζεσθαι», 
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ίδρυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και συμμετοχής σε αυτές.

6. Η ελευθερία της έκφρασης κάθε προσώπου προστατεύεται με βάση το άρθρο 19 του 
Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει υπό όρους κάποιους γενικούς περιορισμούς του 
δικαιώματος, δεν περιέχει, όμως, οποιονδήποτε ειδικότερο περιορισμό για κάποια
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επαγγελματική ή άλλη κατηγορία προσώπων. Ειδικότερα, το άρθρο 19 προνοεί τα 
ακόλουθα:

19.- 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον εκφράσεως.

2. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης, της λήψεως και 
μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών άνευ επεμβάσεως οιασδήποτε δημοσίας 
αρχής και ανεξαρτήτως συνόρων.

3. Η ενάσκησις των δικαιωμάτων, περί ων η πρώτη και δευτέρα παράγραφος του 
παρόντος άρθρου, δύναται να υποβληθή εις διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή 
ποινάς προδιαγεγραμμένους υπό του νόμου και αναγκαίους μόνον προς το 
συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της 
δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγείας ή των 
δημοσίων ηθών ή προς προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων άλλων ή 
προς παρεμπόδισιν της αποκαλύψεως πληροφοριών ληφθεισών εμπιστευτικώς ή 
προς διατήρησιν του κύρους και της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.

( . . . )

7. Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος ρυθμίζει ειδικότερα την ελευθερία της 
έκφρασης των μελών του στρατού στο άρθρο 55, το οποίο έχει ως ακολούθως:

55. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), τα μέλη του Στρατού δεν 
μπορούν να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το 
διαδίκτυο ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη που σχετίζεται με την άσκηση των 
καθηκόντων τους, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει άδεια από τον Υπουργό, μετά από 
εισήγηση του Αρχηγού

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), τα μέλη του Στρατού, μετά από 
άδεια του Υπουργού, η οποία λαμβάνεται αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του 
Αρχηγού, είναι ελεύθερα να εκφράζουν, είτε κατ’ ιδίαν είτε δημόσια, με ομιλίες, 
διαλέξεις, ανακοινώσεις, μελέτες ή άρθρα, τη γνώμη τους πάνω σε ζητήματα που 
ανάγονται στην επιστήμη, την τέχνη, τη θρησκεία ή πάνω σε ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος.

(3) Κανένα μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται να πληρωθεί για οποιαδήποτε 
δημοσίευση ή εκπομπή, χωρίς την άδεια του Υπουργού.

8. Επίσης, στο άρθρο 56 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, με τίτλο: «Πολιτικά 
Δικαιώματα», προνοούνται τα ακόλουθα:

56. -(1)Τα μέλη του Στρατού δεν δικαιούνται να εκφράζουν τα πολιτικά τους 
φρονήματα ή τις πολιτικές απόψεις ή τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, κατά τη 
διάρκεια των ωρών εργασίας τους ή σε δημόσιους χώρους ή μέσω τηλεόρασης, 
ραδιοφώνου, διαδικτύου ή άλλου μέσου.

( . . . )
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IV. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

9. Οι αρχές που διέπουν την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, τόσο των 
προσώπων ως ιδιωτών, όσο και των προσώπων που ανήκουν σε κάποια 
κατηγορία, η οποία βρίσκεται σε σχέση ηθελημένης εξουσίασης με το κράτος, όπως 
είναι, ειδικότερα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη των 
ενόπλων δυνάμεων, έχουν αναπτυχθεί και αναλυθεί εκτενώς από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

10. Σε πάγια σχετική νομολογία του, το ΕΔΑΔ έχει υποδείξει τα εξής:

«Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας και έναν από τους βασικούς όρους για την πρόοδό της 
και την αυτοπραγμάτωση κάθε ατόμου. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
Άρθρου 10, εφαρμόζεται όχι μόνο σε «πληροφορίες» ή «ιδέες» που είναι ευρέως 
διαδεδομένες ή θεωρούνται ως μη προσβλητικές ή είναι κοινός τόπος, αλλά 
επίσης και εκείνες που προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν. Αυτό είναι 
επιβεβλημένο από τον πλουραλισμό, την ανεκτικότητα και την ευρύτητα 
πνεύματος, χωρίς τα οποία δεν υπάρχει μια «δημοκρατική κοινωνία».

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 10, αυτή η ελευθερία επιδέχεται εξαιρέσεις, οι 
οποίες πρέπει όμως να εφαρμόζονται στενά και η ανάγκη κάθε περιορισμού 
πρέπει να θεμελιώνεται πειστικά. Επιπλέον, το θεμιτό των διαδικασιών, οι 
διαδικαστικές εγγυήσεις που παρέχονται και η φύση και η αυστηρότητα των 
ποινών που επιβάλλονται είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
την εκτίμηση της αναλογικότητας μιας παρέμβασης στην ελευθερία της έκφρασης.

Το Άρθρο 10 εφαρμόζεται επίσης στον χώρο της εργασίας και οι δημόσιοι 
υπάλληλοι απολαμβάνουν επίσης το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης Οι 
εργαζόμενοι υπέχουν καθήκον πίστης, εγκράτειας και διακριτικότητας στον 
εργοδότη τους. Αυτό ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς η ίδια η 
φύση της δημόσιας υπηρεσίας επιβάλει τη δέσμευση του δημοσίου υπαλλήλου με 
το καθήκον της πίστης και της διακριτικότητας. Η εκ μέρους των δημοσίων 
υπαλλήλων διάδοση πληροφοριών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της εργασίας 
τους, ακόμη και για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, θα πρέπει να εξετάζεται υπό 
το φως των καθηκόντων πίστης και διακριτικότητας..»1

11. Ειδικότερα σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης των μελών των ενόπλων 
δυνάμεων, στην απόφαση Γρηγοριάδης κατά Ελλάδος , το ΕΔΑΔ διακήρυξε ότι «η 
ελευθερία της έκφρασης δεν σταματά στις πόρτες των στρατοπέδων, αλλά ισχύει και 
για το προσωπικό του στρατού». Από την άλλη, όπως σημείωσε το Δικαστήριο, «τα 
κράτη πρέπει να είναι ελεύθερα να επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία της

Απόθεση Kudeshkina κατά Ρωσίας (Ημερομηνία Απόφασης: 29 Φεβρουάριου 2009) 
2 Ημερομηνία Απόφασης: 25 Νοεμβρίου 1997
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έκφρασης εκεί όπου υπάρχει πραγματική απειλή για τη στρατιωτική πειθαρχία, 
δεδομένου ότι η αρμόζουσα λειτουργία του στρατού είναι δύσκολα νοητή χωρίς  
νομικούς κανόνες σχεδιασμένους για την αποτροπή των στρατιωτών από την 
υπονόμευσή του. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές δεν είναι ελεύθερες να στηρίζονται σε 
τέτοιους κανόνες αποσκοπώντας στην εξουδετέρωση της έκφρασης ιδεών, ακόμη κι 
αν αυτές στρέφονται εναντίον του στρατού ως θεσμού.»

12. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, ο Γρηγοριάδης, ο οποίος υπηρετούσε ως δόκιμος 
έφεδρος αξιωματικός, είχε προσφύγει στο ΕΔΑΔ καταγγέλλοντας την απόφαση 
ελληνικού στρατιωτικού δικαστηρίου, που τον είχε καταδικάσει σε τρεις μήνες 
φυλάκιση για το αδίκημα της περιύβρισης στρατού, που προβλέπεται από τον 
Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, επειδή είχε αποστείλει στον προϊστάμενό του επιστολή, 
στην οποία ασκούσε έντονη κριτική κατά του θεσμού του στρατού. Το ΕΔΑΔ 
σημείωσε ότι, παρότι το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής, περιελάμβανε 
πράγματι δυνατά και ακραία σχόλια σχετικά με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, 
εντούτοις τα σχόλια αυτά έγιναν στο πλαίσιο μιας γενικής κριτικής σε σχέση με τη 
στρατιωτική ζωή και τον στρατό ως θεσμό. Επιπλέον, το ΕΔΑΔ παρατήρησε ότι η 
επιστολή δεν δημοσιεύθηκε από τον προσφεύγοντα, ούτε διαδόθηκε από τον ίδιο σε 
κάποιο ευρύ κοινό, ενώ επίσης δεν στρεφόταν ενάντια στον παραλήπτη της 
επιστολής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων 
αυτών και εφαρμόζοντας τις προαναφερόμενες αρχές, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι ο 
αντικειμενικός αντίκτυπος στην στρατιωτική πειθαρχία ήταν ασήμαντος και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η δίωξη και η καταδίκη του Γρηγοριάδη δεν μπορούσε να 
δικαιολογηθεί ως «απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία». Υπήρξε συνεπώς, 
κατέληξε το ΕΔΑΔ, παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.

13. Συναφής με την ελευθερία της έκφρασης των μελών του στρατού είναι και η 
απόφαση 573/2005 του Συμβουλίου της Επικράτειας, η οποία έχει ως 
αντικείμενο την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε επισμηναγό της Ελληνικής 
Αεροπορίας, επειδή είχε αποστείλει στον ημερήσιο τύπο, χωρίς την άδεια της 
Υπηρεσίας του, επικριτική επιστολή κατά του στρατού. Το Συμβούλιο της 
Επικράτειας έκρινε ότι οι διατάξεις, στις οποίες στηριζόταν η επιβολή της 
πειθαρχικής ποινής και οι οποίες εξαρτούσαν την άσκηση της ελευθερίας έκφρασης 
από προηγούμενη άδεια της προϊστάμενης αρχής, ήταν ανίσχυρη ως αντικείμενη 
στις διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που προστατεύουν την ελευθερία της γνώμης. Στην απόφαση 
σημειώνεται ενδεικτικά:

«Επειδή, με τις παρατεθείσες διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ θεσπίζεται 
το δικαίωμα της ελεύθερης εκδηλώσεως της σκέψεως και της γνώμης, οι διατάξεις 
δε αυτές έχουν εφαρμογή και επί των προσώπων που ευρίσκονται σε ηθελημένη 
σχέση εξουσιάσεως προς το κράτος και, επομένως, και επί των στρατιωτικών 
υπαλλήλων. Ως προς την άσκηση δε του δικαιώματος αυτού από τους δημοσίους 
υπαλλήλους και, ειδικότερα, τους στρατιωτικούς, είναι ανεκτοί όχι μόνον οι γενικοί 
περιορισμοί τους οποίους ο νόμος (ιδίως δε ο ποινικός) επιβάλλει σε κάθε πολίτη, 
αλλά επί πλέον και οι ειδικότεροι περιορισμοί οι οποίοι δικαιολογούνται από τη
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φύση της υπαλληλικής σχέσεως και των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
αυτήν, προκειμένου δε περί των στρατιωτικών υπαλλήλων και από το ειδικό 
καθεστώς πειθαρχίας το οποίο τους διέπει. Πάντως, οι ειδικοί αυτοί περιορισμοί 
δεν μπορούν να θεσπισθούν, εφόσον με αυτούς αναιρείται στην ουσία το ατομικό 
αυτό δικαίωμα και η αναγνωριζόμενη, γενικώς, έκταση της εφαρμογής του. Τέτοιο 
δε ανεπίτρεπτο περιορισμό συνιστά και η θέσπιση διατάξεως κατά την οποία 
εξαρτάται η άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους δημοσίους υπαλλήλους, 
μεταξύ των οποίων και οι στρατιωτικοί, από την προηγούμενη άδεια της 
προϊσταμένης ή άλλης αρχής, δεδομένου ότι σε περίπτωση αρνήσεως της αρχής 
για την παροχή της αδείας καθίσταται ανενεργό το βασικό για την έννοια της 
δημοκρατίας ατομικό αυτό δικαίωμα. (Πρβλ. Σ.τ.Ε. 1048/1975, 780/1981 κ.α. 
Πρβλ. επίσης, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ και επί 
στρατιωτικών, Ευρ. Δικ. Δικ. A απόφαση της 19.12.1994, VEREINIGUNG 
DEMOKRATISCHER SOLDATEN OSTERREICHS και GUBI κατά Αυστρίας, και 
απόφαση της 25.11.1997, Γρηγοριάδης κατά Ελλάδος). Κατ’ ακολουθίαν τούτων, 
οι προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 στοιχ. β ' και 9 παρ. 2 εδ. γ'περ. 
4 του Κανονισμού Πειθαρχίας της Ελληνικής Αεροπορίας (π. δ. 178/1977), με τις 
οποίες προβλέπεται αντιστοίχως ότι απαγορεύεται στους στρατιωτικούς να 
προβαίνουν σε δηλώσεις στον τύπο ή να δημοσιεύουν οτιδήποτε σ’ αυτόν χωρίς 
άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ότι συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα η 
χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας δημοσίευση οποιοσδήποτε γνώμης δια του τύπου ή 
άλλου μέσου, είναι ανίσχυρες ως αντικείμενες στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 
του Συντάγματος και του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ (πρβ. Σ.τ.Ε. 2217/1986, 1802/1986 
κ.α.)».

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

14. Με βάση τον περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, τα μέλη του στρατού 
απαγορεύεται να εκφράζουν, μεταξύ άλλων και «κατΊδίαν», την γνώμη τους για 
θέματα που ανάγονται στην επιστήμη την τέχνη τη θρησκεία ή πάνω σε ζητήματα 
γενικότερου ενδιαφέροντος, χωρίς να έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει τη 
σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και του Υπουργού Άμυνας 
(άρθρο 5(2)).

15. Συνεπάγεται ότι οι περιορισμοί που τίθενται από τη νομοθεσία στην ελευθερία της 
έκφρασης των στρατιωτικών, ώστε να εξασφαλίζουν την άδεια του Υπουργού, 
ακόμη και για θέματα που αφενός δεν άπτονται των καθηκόντων τους .αφετέρου 
αφορούν ιδιωτικές συζητήσεις για θέματα αλλά, από τα καθήκοντα τους, είναι 
περιορισμός που δεν συνάδει με τις γενικές αρχές που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις οποίες, παρότι η ελευθερία 
έκφρασης συνοδεύεται από καθήκοντα και ευθύνες και δύναται να επιδέχεται 
περιορισμούς, αυτοί θα πρέπει να είναι ανάλογοι του σκοπού που επιδιώκεται, να 
εφαρμόζονται στενά και να μην αναιρούν τον πυρήνα του δικαιώματος.

16. Με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της άδειας από τον αρμόδιο Υπουργό για να 
εκφραστεί κάποιο μέλος του στρατού σε ιδιωτική συζήτηση για τα πιο πάνω θέματα
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«

που αφορούν γενικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος και όχι ζητήματα που 
άπτονται του υπηρεσιακού τους καθήκοντος, αναιρείται η άσκηση του ίδιου του 
δικαιώματος που αφορά την ελευθερία της έκφρασης, εφόσον είναι μια προϋπόθεση 
που κτυπά κατευθείαν στον πυρήνα του δικαιώματος και το καταλύει.

1 7 . Τέτοιος περιορισμός( προηγούμενη εξασφάλιση άδειας ) σε έκφραση προσωπικών 
απόψεων, προφορικά, σε ιδιωτικές συζητήσεις, που άπτονται της τέχνη, της 
επιστήμης, της θρησκείας, είναι δυσανάλογος του αντικειμένου που θέλει να 
προστατέψει η οποία αφορά την ασφάλεια του κράτους και της πειθαρχίας του 
στρατού.

18. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθηθεί νομοθετικά η τροποποίησή της παραγράφου 
2 του άρθρου 5 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου ώστε για σκοπούς 
ιδιωτικών συζητήσεων, για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν μεταξύ 
άλλων την θρησκεία, την επιστήμη και τη τέχνη να μην προϋποθέτει άδεια του 
Υπουργού .

19. Σημειώνεται δε ότι αναφορικά με το δικαίωμα έκφρασης των εκπαιδευτικών και των 
δημοσίων υπαλλήλων τροποποιήθηκαν κατάλληλα τόσο ο περί Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας Νόμος, όσο και ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος.

20. Με βάση τα όσα διαλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση, δικαιολογείται η άμεση 
τροποποίηση, κατ’ αντίστοιχο τρόπο και για το άρθρο 5(2) του οικείου Νόμου .

Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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