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Πρόταση για την αοτέφρωση των νεκρών

Σύντοµη αναδροµή.
Το ζήτηµα της αBοτέφρωσης των νεκρών έθεσε για Bρώτη φορά το
1987 ο τότε ∆ήµαρχος Αθηναίων Μ. Έβερτ µε εBιστολή του στην Ιερά
Σύνοδο η οBοία και δεν έδωσε καµία συνέχεια.
Στα τέλη του 1992 διοργανώθηκε αBό τον κ. Π. Ευθυµίου, σηµερινό
ΥBουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, συζήτηση στρογγυλής τράBεζας για
το θέµα. Τις αBόψεις της Εκκλησίας εξέφρασε ο σηµερινός ΑρχιεBίσκοBος
Χριστόδουλος ο οBοίος σηµείωσε ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει το δικαίωµα
της Πολιτείας να καθιερώσει την αBοτέφρωση των νεκρών και ότι αBό τη
φύση της η Εκκλησία δεν δεσµεύει κανένα να κάνει αυτό Bου θεωρεί σωστό
(«Το Βήµα», 8.11.1992, σελ. Α40-41).
Το 1998, ύστερα αBό Bιέσεις οµάδας Bρωτοβουλίας Bολιτών υBέρ της
αBοτέφρωσης, κατατέθηκαν δύο νοµοθετικές Bροτάσεις για τη ρύθµιση του
ζητήµατος οι οBοίες είχαν ως κοινό σηµείο την εισαγωγή του θεσµού µόνο
για τους µη ανήκοντες στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Η Bρώτη είχε
τη µορφή αυτοτελούς νοµοσχεδίου µε τίτλο «ΑBοτέφρωση νεκρών BροσώBων
Bου δεν ανήκουν στην ορθόδοξη εκκλησία» και υBογραφόταν αBό 49
βουλευτές όλων των Bολιτικών αBοχρώσεων. Ταυτόχρονα, κατά τη συζήτηση
του

νοµοσχεδίου

µε

θέµα

«Οικονοµικοί

Bόροι

της

Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», Bροτάθηκε αBό 13 βουλευτές όλων των
Bολιτικών αBοχρώσεων σχετική τροBολογία. Η κυβέρνηση δια του τότε
ΥφυBουργού Εσωτερικών Γ. Φλωρίδη δεσµεύτηκε την 15η ∆εκεµβρίου 1998
για το ζήτηµα: Bροανήγγειλε ότι µέσα στο ερχόµενο τρίµηνο (∆εκέµβριος
1998–Μάρτιος 1999) θα φέρει στη Βουλή ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο µε το

οBοίο θα ρυθµίζει το όλο ζήτηµα και τόνισε Bρος τους βουλευτές Bου είχαν
την Bρωτοβουλία ότι το θέµα «βαίνει καλώς» («Τα Νέα», 16.12.1998).

Η αναγκαιότητα της ρύθµισης του ζητήµατος.
Συνδυασµός διατάξεων του εσωτερικού δικαίου (άρθρο 2 Bαρ. 1 του
ΑΝ 445/1968 «Bερί νεκροταφείων και ενταφιασµού των νεκρών», άρθρο 2
Bαρ. 3 του ΑΝ 582/1968 και ΑBόφαση του ΥBουργού Εσωτερικών
Α5/1210/1978) αBαγορεύουν σήµερα την εκτός των δηµοτικών κοιµητηρίων
ταφή.
Το θέµα εξέτασε και η νοµολογία. ∆ύο αBοφάσεις του Πρωτοδικείου
Αθηνών θεώρησαν ως αντίθετα στη δηµόσια τάξη τα καταστατικά συλλόγων
Bου εBιδιώκουν τη διάδοση αBόψεων υBέρ της αBοτέφρωσης των νεκρών
(ΠΠρΑθ 4314/1984 και ΠΠρΑθ.1819/1986). Αντίθετα το Εφετείο Αθηνών
και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τα θεώρησαν συµβατά (ΕφΑθ
1702/1988 και Γνωµοδότηση 11/1962 ΕισΑΠ Μ. ΚαλλιµόBουλου).
Ωστόσο η ανάγκη νοµοθετικής εισαγωγής και ρύθµισης της
αBοτέφρωσης των νεκρών γίνεται διαρκώς οξύτερη στη χώρα µας για
διάφορους λόγους. Πρώτα αBό όλα το εBιβάλλουν λόγοι Bρακτικοί
στενότητας χώρου, υψηλού τιµήµατος τάφων, και γενικά τα Bλέον ή
δυσβάσταχτα

έξοδα

ταφής

και

κηδείας,

όBως

τελούνται

σήµερα,

συνδυασµένα µε µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα.
Εξάλλου και για λόγους φιλοσοφικών BεBοιθήσεων Bολλοί Bροτιµούν
την αBοτέφρωση αBό την ταφή και τούτο άσχετα µε το θρήσκευµα και
ειδικότερα το δόγµα στο οBοίο τυBικά και κατά τύχην ανήκουν (αφού είναι
βέβαιο ότι στη βρεφική ηλικία, κατά την οBοίαν βαφτίστηκαν, δεν ήταν
δυνατόν να κάµουν εBιλογές θρησκεύµατος και δόγµατος).
Αλλά ακόµη και οι ουσιαστικά ανήκοντες σε ορισµένο θρήσκευµα ή
δόγµα, εκBληρώνουν, σύµφωνα µε τη δική του καθένας θρησκευτική
συνείδηση, τις υBαγορεύσεις των σχετικών Εκκλησιών όσον αφορά τη
συµBεριφορά τους στη ζωή και την αντιµετώBιση του µεγάλου και
συγκλονιστικού γεγονότος του θανάτου. Έτσι, άλλοι εκκλησιάζονται
Bερισσότερο ή λιγότερο ταχτικά, νηστεύουν ή δεν νηστεύουν, τελούν
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θρησκευτικό ή και Bολιτικό γάµο, και Bροτιµούν την αBοτέφρωση αBό την
ταφή (ας µη ξεχνάµε τις BεριBτώσεις, των µεγάλων Ελλήνων ορθοδόξων
∆ηµ. ΜητρόBουλου και Μαρίας Κάλλας, στην τέφρα των οBοίων και η
Πολιτεία αBέδωσε τιµές).
Ειδικά για τους οBαδούς της χριστιανικής θρησκείας γενικά – Bου,
όλοι, ασχέτως δόγµατος, αναγνωρίζουν την αυτή Bηγή Αρχών και
∆ιδασκαλίας, την Αγία Γραφή – Bαρατηρούµε ότι στις Bλείστες χώρες του
κόσµου, όBου τυχόν κατοικούν χριστιανοί, έχουν το αναγνωρισµένο
δικαίωµα εBιλογής της αBοτέφρωσης του σώµατός τους µετά θάνατο. Καµία
δε Οικουµενική Σύνοδος δεν ασχολήθηκε µε το θέµα αυτό.
Είναι

χαρακτηριστικό

ότι

το

νέο

Κανονικό

∆ίκαιο

της

Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας Bου ισχύει αBό το έτος 1983 (Καν. 1176 άρθρο
3) αναθεωρώντας τον κώδικα του 1917 εBιτρέBει την αBοτέφρωση των
νεκρών, µη θεωρώντας ότι Bροσβάλλει τα δόγµατα της χριστιανικής
θρησκείας εκφράζοντας όµως την Bροτίµησή της στην ταφή (βλ. σχετικά
ΕφΑθ 1702/1988).
Στη Γαλλία εBετράBη η αBοτέφρωση των νεκρών µε διάταγµα του
ΑBριλίου του 1789 και το θέµα ρυθµίστηκε διεξοδικά µε το άρθρο 3
σχετικού νόµου της 15ης Νοεµβρίου 1887.
Το άρθρο 8 του ισBανικού νόµου Bερί θρησκευτικής ελευθερίας (17ης
Ιουλίου 1945) εBίσης το εBιτρέBει.
Συνδυασµός διατάξεων της γερµανικής νοµοθεσίας διασφαλίζει το
σεβασµό της αυθεντικής βούλησης του αBοθανόντος και ο νόµος Bερί
αBοτέφρωσης των νεκρών της 15ης Μαΐου 1934 εξισώνει την αBοτέφρωση µε
την ταφή.
Με δικαστική αBόφαση του 1884 εBιτράBηκε έκτοτε η αBοτέφρωση
των νεκρών στη Μεγάλη Βρετανία (Rv. Price (1884), 12 Q.B.D. 247).
Σήµερα η αBοτέφρωση εBιτρέBεται στα ¾ του Bληθυσµού της γης. Τα
Bοσοστά αBοτέφρωσης στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ελβετία, τη Σουηδία και
τη ∆ανία ξεBερνούν το 50%.
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Το δικαίωµα στην αοτέφρωση.
Πάντως, Bαγκόσµια είναι η αναγνώριση ως θεµελιώδους ανθρώBινου
δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας Bου εBιβάλλει το σεβασµό των
θρησκευτικών BεBοιθήσεων του κάθε ανθρώBου και των διαφόρων
Bαραλλαγών τους έστω και µεταξύ οBαδών του ίδιου θρησκεύµατος [άρθρο
13 Σ, άρθρα 18, 26 και 27 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και
Πολιτικά ∆ικαιώµατα (Bου κυρώθηκε µε το Ν. 2462/1997), άρθρα 9 και 14
της ΕυρωBαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώBου (Bου κυρώθηκε µε
το Ν∆ 53/1974), άρθρο 18 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων
του ΑνθρώBου (1948) και ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για την
Εξάλειψη κάθε Μορφής Μισαλλοδοξίας και ∆ιάκρισης λόγω Θρησκείας ή
ΠεBοιθήσεων (1981)]. Ο χαρακτηρισµός του «αιρετικού» δε συνάδει, στην
εBοχή µας, µε τους διεθνώς ισχύοντες κανόνες. Παγίως ερµηνεύεται ότι η
θρησκευτική ελευθερία Bεριλαµβάνει και την αθεΐα και τον αγνωστικισµό.
Πολύ Bερισσότερο τις Bαραλλαγές λατρείας και γενικά έκφρασης των
BεBοιθήσεων αυτών, έστω και αν θεωρηθούν ως ανυBακοή στις γραµµές της
εκκλησίας στην οBοία τυBικά ή και ουσιαστικά ανήκει. Η ελευθερία αυτή
εννοείται ότι έχει ως όριο -όBως και η άσκηση όλων των δικαιωµάτων – τη
µη Bροσβολή των δικαιωµάτων των άλλων ανθρώBων.
Σχετικά µε τη µεταχείριση του σώµατος νεκρών µετά θάνατο το
BαραBάνω δικαίωµα εBιβάλλει την ελευθερία κάθε ανθρώBου να εBιλέξει
την τύχη του Bτώµατός του σύµφωνα µε την κοσµοθεωρία του (θρησκευτική
ή µη) ή αBλά τις σχετικές αντιλήψεις και εBιθυµίες του.
Και άλλο ανθρώBινο δικαίωµα συνηγορεί υBέρ της BαραBάνω θέσης:
το δικαίωµα αυτοBροσδιορισµού (άρθρο 5 Bαρ. 1 Σ), σε συνδυασµό µε τη
διάταξη Bερί Bροστασίας της αξίας του ανθρώBου (άρθρο 2 του Ελληνικού
Συντάγµατος, άρθρο 1 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του
ΑνθρώBου) όBως έχει Bαγίως ερµηνευθεί και αBό την ίδια τη νοµοθεσία
µας, η οBοία το εBεξέτεινε και µετά θάνατον.
Συγκεκριµένα ο ίδιος ο Bοινικός νοµοθέτης µας έχει καθιερώσει ως Bοινικά
αδικήµατα την Bεριύβριση νεκρών (άρθρο 201 ΠΚ όBου αναφέρει µάλιστα
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ρητά και την υβριστική Bροσβολή τέφρας νεκρού) και τη σύληση τάφου
(άρθρο 373 ΠΚ).
ΕBιBροσθέτως, το κληρονοµικό δίκαιο δίνει Bροβάδισµα, για τη
διάθεση Bεριουσιακών στοιχείων αBοθανόντος, στη βούλησή του (διαθήκη).
A fortiori, ο καθένας µας έχει αυτό το δικαίωµα για το ίδιο του το σώµα. Το
αυτό Bράττει και τη νοµοθεσία για µεταµοσχεύσεις οργάνων του σώµατος, η
διάθεση των οBοίων γίνεται κατά Bρώτο λόγο αBό τον δωρητή εν ζωή για
χρόνο µετά το θάνατο του (Ν. 2737/1999).
Η Bολιτεία ούτε ενδιαφέρεται ούτε δικαιούται να ενδιαφέρεται γι’
αυτές τις εBιλογές του κάθε ατόµου. Το µόνο Bου µBορεί και οφείλει να
Bράξει είναι να Bροβλέψει ρυθµίσεις, ώστε ο τρόBος µεταχείρισής του, Bου ο
αBοθανών είχε εBελέξει, να µη Bροσβάλει ανθρώBινα δικαιώµατα άλλων,
αρχίζοντας αBό το δικαίωµα στην υγεία.
Είναι φανερό ότι η αBοτέφρωση των νεκρών, όταν είναι ρυθµισµένη
αBό την Bολιτεία, είναι λιγότερο εBικίνδυνη για την υγεία αBό την ταφή.
Και φυσικά δε δηµιουργεί κινδύνους Bυρκαγιών κλB.
Και – Bολύ σBουδαίο – διαλύει τα οργανωµένα συµφέροντα σχετικά
µε την κτήση ή χρήση τάφων, τις τελετές ταφής κ.λ.
Σχετικά µε την BαραBάνω αναφερθείσα διατύBωση της νοµοθετικής
Bρότασης ορισµένων βουλευτών, Bαρατηρούµε ότι Bαρουσιάζει Bαράβαση
θεµελιώδους δικαιώµατος, του δικαιώµατος ισότητας ενώBιον του νόµου
χωρίς καµία διάκριση (άρθρο 4 Bαρ. 1 Σ) το οBοίο έχει και σοβαρότατα
ερείσµατα στα διεθνή νοµικά -δεσµευτικά για την Ελλάδα- κείµενα (άρθρα
14 ΕΣ∆Α και 26 ∆ΣΑΠ∆).
Η εξαίρεση σε βάρος των ανηκόντων στην «Ορθόδοξη Χριστιανική
Εκκλησία» - στην οBοία, άλλωστε, τυBικά ανήκει το µέγιστο µέρος του
ελληνικού Bληθυσµού – να εBιλέξουν, εφ’ όσον το εBιθυµούν, την
αBοτέφρωση αντί της ταφής, αBοτελεί δυσµενή διάκριση λόγω θρησκεύµατος
γι’ αυτή την κατηγορία ατόµων. ΣυνεBώς Bροσβάλλει την ισότητα,
συγχρόνως δε Bεριορίζει τη θρησκευτική ελευθερία και τον τρόBο της
εκδήλωσης της καθώς και το δικαίωµα αυτοBροσδιορισµού της τύχης του
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ίδιου του σώµατος του ατόµου µετά θάνατον, κατά την έννοια Bου
αναBτύξαµε BαραBάνω.
Είναι φανερό, λοιBόν, ότι η εξαίρεση αυτή αντίκειται σε βασικά
ανθρώBινα δικαιώµατα.

Συµέρασµα.
Προτείνουµε τη νοµοθετική εισαγωγή και ρύθµιση της αBοτέφρωσης
των νεκρών Bου τα θεµελιώδη δικαιώµατα της ανθρώBινης αξίας, της
θρησκευτικής

ελευθερίας

και

του

αυτοBροσδιορισµού

υBαγορεύουν.

ΑBοκρούουµε κάθε σχετική διάκριση σε βάρος οBοιασδήBοτε κατηγορίας, ως
αντίθετη µε το θεµελιώδες δικαίωµα της ισότητας µεταχείρισης αBό το νόµο
χωρίς (θρησκευτικές) διακρίσεις. Συγχρόνως υBενθυµίζουµε ότι ο σεβασµός
των BαραBάνω ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώBου στο υBό συζήτηση θέµα,
εξυBηρετεί εBείγουσες κοινωνικές ανάγκες, Bου BαραBάνω αναφέραµε.

Συνοτικά:
Συνιστούµε:
(1) Την εισαγωγή της αBοτέφρωσης των νεκρών για όλους όσους Bεθάνουν
στο ελληνικό έδαφος και εBιλέγουν µε την ελεύθερη βούλησή τους αυτή τη
µεταχείριση του Bτώµατός τους,
(2) Χωρίς διάκριση καµιά και
(3) Τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων Bου συνδέονται µε την εφαρµογή της
αBοτέφρωσης στην Bράξη. Οι Bροτάσεις αυτές εξυBηρετούν την ουσιαστική
BροάσBιση των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώBου Bου σχετίζονται µε το θέµα.
(4) Σε BερίBτωση Bου ο αBοθανών δεν έχει εκφράσει καµιά ειδική εBιλογή
µεταξύ αBοτέφρωσης και ταφής, οι οικείοι του (κατά σειρά Bροτεραιότητας
σύζυγος, ενήλικα τέκνα, αδελφοί, όBως και για τη δωρεά οργάνων σώµατος)
θα µBορούν να εBιλέξουν.
Οι BαραBάνω συστάσεις–γνώµες µας διατυBώνονται εντός των ορίων
των αρµοδιοτήτων της Εθνικής ΕBιτροBής των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώBου
και δη του άρθρου 1 Bαρ. 6 εδ. (β) Bου BροβλέBει τα ακόλουθα: Η Εθνική
ΕBιτροBή

«ΥBοβάλλει

συστάσεις

και

Bροτάσεις

…

για

τη

λήψη
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νοµοθετικών, διοικητικών ή άλλων µέτρων Bου συµβάλλουν στη βελτίωση
της Bροστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώBου».
Ως εκ Bερισσού αναφέρουµε ότι η «ΕBιτροBή για τη δηµιουργία
Κέντρου ΑBοτέφρωσης Νεκρών στην Ελλάδα για Bολίτες των οBοίων το
θρήσκευµα τους εBιτρέBει τη µετά θάνατο αBοτέφρωση» έστειλε εBιστολή
µε την οBοία ζητεί τη συνδροµή της Εθνικής ΕBιτροBής για τα ∆ικαιώµατα
του ΑνθρώBου (αρ.εισερχ.εγγράφου 34/31.10.2000) στις BροσBάθειες για
την τροBοBοίηση των σχετικών διατάξεων και τη δηµιουργία κέντρου
αBοτέφρωσης στην Ελλάδα.

Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2000
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