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Συνταγµατικό θεµέλιο της προσχώρησης και της συµµετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σύγκρουση ελληνικού Συντάγµατος µε το κοινοτικό δίκαιο και τρόποι άρσης της,
Χοτζόγλου Ιωάννα µε την επίβλεψη Ανδρέα ∆ηµητρόπουλου, 2004.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην έννοµη τάξη υπάρχει µια πληθώρα από κανόνες που ρυθµίζουν το σύνολο των
ανθρώπινων σχέσεων. Για να γίνει αντιληπτό πόσο έχει επεκταθεί η χρήση των νοµικών
κανόνων για τη ρύθµιση των ανθρώπινων σχέσεων σε µια κοινωνία, αρκεί να αναφερθεί
ότι υπάρχουν διατάξεις των οποίων η παραβίαση δεν επιφέρει κάποιο έννοµο
αποτέλεσµα αλλά µόνο κάποιον ηθικοπολιτικό ψόγο (γνωστές από τα αγγλοσαξωνικά
δίκαια µε τον όρο soft law). Το δίκαιο έρχεται στη σύγχρονη κοινωνία να ρυθµίσει
ακόµα και ΄΄φιλικές΄΄ σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, µε χαρακτηριστικότερο
παράδειγµα τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη διοίκηση αλλοτρίων (Α.Κ.730επ.).
Σ’ αυτό το νοµοθετικό χάος υπάρχει µια ιεραρχία και εκ των πραγµάτων πρέπει να
υπάρχουν ορισµένες διατάξεις που να βρίσκονται στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας.
Αυτές οι διατάξεις περιέχονται στα Συντάγµατα των κρατών και πλέον δεν ρυθµίζουν
µόνο την οργάνωση και λειτουργία του κράτους, όπως γινόταν δεκτό από την
παραδοσιακή συνταγµατική θεωρία, αλλά έχοντας υπερδηµόσιο χαρακτήρα ρυθµίζουν
το σύνολο των εννόµων σχέσεων.
Τα κράτη όµως δεν δρουν µεµονωµένα-διότι δεν µπορούν άλλωστε στη σύγχρονη
διεθνή κοινότητα-αλλά αναπτύσσουν και σχέσεις µεταξύ τους. Το διεθνές δίκαιο, που
παραδοσιακά αφορούσε σχέσεις µεταξύ κυρίαρχων και ανεξάρτητων κρατών, σε όλες τις
έννοµες τάξεις των κρατών έχει ισχύ κατώτερη του Συντάγµατος.
Ωστόσο, προβλήµατα τίθενται σε σχέση µε το κοινοτικό δίκαιο. Οι Ευρωπαϊκές
Κοινότητες από την ίδρυση τους αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό φαινόµενο για τα διεθνή
δεδοµένα. Τα γενικά χαρακτηριστικά του κοινοτικού δικαίου αποσαφηνίστηκαν µέσω
των τριών βασικών του αρχών: αρχή της αυτονοµίας, αρχή της υπεροχής και αρχή της
αµεσότητας. Αυτές οι αρχές δεν διατυπώνονταν ρητά στις Ιδρυτικές Συνθήκες αλλά
συνάγονταν από το πνεύµα των Συνθηκών και ερµηνεύτηκαν από το ∆ΕΚ1. Η νοµική και
ορολογική ενότητα που διέθετε το κοινοτικό δίκαιο διασπάστηκε µε τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ και τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή συνθήκη δεν
περιοριζόταν στον οικονοµικό χώρο όπως οι προηγούµενες (ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ και ΕΟΚ),
αλλά αφορούσε αποκλειστικά τον πολιτικό χώρο. Με το Σχέδιο του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος που αναµένεται να ψηφιστεί στις 14 Ιουνίου του 2004, το θέµα της
ιεραρχίας κοινοτικού δικαίου και εσωτερικού δικαίου των κρατών-µελών τίθεται σε νέα
βάση.
Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται αναφορά στο ρόλο του Συντάγµατος στο
σύγχρονο κράτος(ενότητα 1), αναλύεται το άρθρο 28 του Συντάγµατος που ρυθµίσει τις
διεθνείς σχέσεις της χώρας(ενότητα 2), αναλύεται η νοµική φύση και τα βασικά
χαρακτηριστικά του παράγωγου κοινοτικού δικαίου καθώς και τα νέα νοµοθετικά µέσα
που θεσπίστηκαν µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα (ενότητα 3) και παρατίθενται οι πιθανές
λύσεις σε περίπτωση σύγκρουσης Συντάγµατος και παράγωγου κοινοτικού δικαίου
(ενότητα 4).

1

Για την αρχή της αυτονοµίας αποφασιστική ήταν η γνωµοδότηση του ∆ΕΚ για το Σχέδιο Συµφωνίας
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (∆ΕΚ 1/91), για την αρχή της υπεροχής η υπόθεση Costa κατά Enel
(∆ΕΚ 6/64) και για την αρχή της αµεσότητας η υπόθεση Van Gend & Loos (26/62).
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EΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

1. Τα πρώτα Συντάγµατα παγκοσµίως
α)Ορισµός του Συντάγµατος
Σύνταγµα είναι ο σε ιδιαίτερο κείµενο γραπτά διατυπωµένος θεµελιώδης νόµος, που
έχει τεθεί µε ειδική διαδικασία, ρυθµίζει τη συνολική έννοµη τάξη, έχει αυξηµένη τυπική
δύναµη και µεταβάλλεται µε διαδικασία δυσχερέστερη της προβλεπόµενης για τους
κοινούς νόµους των οποίων ιεραρχικά προϊσταται.2
H παραδοσιακή θεωρία κάνει διάκριση µεταξύ ουσιαστικού και τυπικού Συντάγµατος.
Στην ουσία πρόκειται για δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος, αφού ουσιαστική και τυπική
προσέγγιση του Συντάγµατος συνδέονται πολύ στενά.
Τυπικό Σύνταγµα θεωρείται το ενιαίο και κωδικοποιηµένο κείµενο που φέρει τον
οµώνυµο τίτλο και έχει ισχύ υπέρτερη των λοιπών κανόνων.
Ουσιαστικό Σύνταγµα θεωρείται κάθε νοµικό µόρφωµα που περιέχει κανόνες
αναγόµενους στην οργάνωση και άσκηση της πολιτείας.
β)Η αντίληψη των συνταγµατικών κανόνων στην αρχαιότητα
Αν και η νοµική ως επιστήµη, δεν ήταν ανεπτυγµένη στην αρχαία Ελλάδα, πρώτος ο
Αριστοτέλης όρισε το ΄΄ουσιαστικό΄΄ Σύνταγµα (Πολιτεία).3 Χαρακτηριστικά αναφέρει
«Πολιτεία είναι οι κανόνες που θέτουν τάξη στις πόλεις, καθορίζουν µε ποιο τρόπο
κατανέµονται οι εξουσίες και ποιο είναι το βασικό όργανο της πολιτείας και ποιος ο
σκοπός κάθε κοινωνίας. Οι υπόλοιποι νόµοι είναι διαφορετικοί από αυτούς της πολιτείας
και κατά αυτούς πρέπει οι άρχοντες να επιβλέπουν και να τιµωρούν αυτούς που τους
παραβιάζουν».
Επίσης στη Ρώµη παρατηρείτο η διάκριση µεταξύ Συντάγµατος και νόµων, όπου
µάλιστα γινόταν η χρήση των ειδικών όρων rem publicam constituere και leges scribere
προς διάκριση της σύνταξης πολιτεύµατος και της θέσπισης νόµων.
γ)Τα πρώτα αληθινά Συντάγµατα
Στη θεωρία υποστηρίζεται ότι το πρώτο συνταγµατικό κείµενο ήταν η Magna Charta
του Ιωάννη του Ακτήµονα. Ωστόσο, όχι µόνο πρόκειται για ένα απλό κείµενο που ωχριά
µπροστά στα σηµερινά Συντάγµατα αλλά κι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το θεωρητικό
υπόβαθρο για τη δηµιουργία ενός Συντάγµατος. Γενικότερα
µπορούµε
να
2

.Κατά την κλασική θεωρία Σύνταγµα είναι ένα σύστηµα κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν τη µορφή του
κράτους και τις οργανωτικές βάσεις του, τη σύνθεση, τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία των κυρίων
οργάνων του, καθώς και τις σχέσεις τους µε την κοινωνία. βλ. Α. Μάνεσης, Συνταγµατικό ∆ίκαιο Ι,
σελ.127-128.
3
Βλ. Πολιτικά, βιβλ. ∆΄, κεφ. Ι.
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χαρακτηρίσουµε τη Μagna Charta καθώς και τους κανόνες της αρχαιότητας που είχαν
συνταγµατικό χαρακτήρα ως «οιονεί Συντάγµατα».
Το πρώτο αληθινό Σύνταγµα παγκοσµίως ήταν αυτό των Ηνωµένων Πολιτειών.
Συγκεκριµένα πρόκειται για το «νόµο των δικαιωµάτων» της Βιρτζίνια της 12ης Ιουνίου
1776. Ακολούθησαν «η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών» της 4ης
Ιουλίου 1776 και «το Σύνταγµα των Ηνωµένων Πολιτειών» της 17ης Σεπτεµβρίου 1787,
µε τις εγκριθείσες 9 πρώτες τροπολογίες του.
Στην Ευρώπη τα πρώτα κείµενα συνταγµατικού χαρακτήρα εµφανίζονται κατά τη
Γαλλική Επανάσταση και συγκεκριµένα «η ∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του Ανθρώπου
και του Πολίτη» της 26ης Αυγούστου 1789,4 «το Σύνταγµα» της 3ης Σεπτεµβρίου 1791
και στη συνέχεια «το Σύνταγµα» της 24ης Ιουνίου 1793.
Το γεγονός ότι η Αµερικανική Επανάσταση προηγήθηκε κατά 13 χρόνια της Γαλλικής
έδωσε την αφορµή να υποστηριχθεί ότι οι Γάλλοι ακολούθησαν πιστά τους Αµερικάνους
και ότι η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη του 1789 αποτελεί
αποµίµηση του Bill of Rights. Ακόµα κι αν ισχύει αυτό, είναι αναµφισβήτητο ότι
Αµερικάνοι και Γάλλοι επηρεάστηκαν στο συντακτικό τους έργο από την πολιτική
φιλοσοφία του 18ου αιώνα, η οποία ήταν κατ’ εξοχήν γαλλική. Πρόκειται για τον
Rousseau, που ανέπτυξε τη θεωρία του κοινωνικού συµβολαίου παράλληλα µε τον
Άγγλο Locke, τον Montesquieu και λιγότερο τον Voltaire, των οποίων τα έργα ήταν
γνωστά όχι µόνο στη Γαλλία αλλά και στην Αµερική.5
Από τότε οι συντακτικοί νοµοθέτες των περισσοτέρων κρατών είχαν σαν πηγή
έµπνευσης τα ιδανικά της φιλελεύθερης δηµοκρατίας και αυτά προσπαθούσαν να
πραγµατώσουν µε τα κείµενά τους ώστε να δώσουν «Σύνταγµα» στους λαούς τους.

2. Το Σύνταγµα ως προϊόν ιστορικών εντάσεων
Το Σύνταγµα, ως ιδεολογική και πολιτική διεκδίκηση και κατάκτηση, ως πολιτισµικό
δηµιούργηµα και νοµικό φαινόµενο ανάγεται σε µια συγκεκριµένη ιστορική περίοδο. Η
δηµιουργία των Συνταγµάτων επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση δικαίου και
πραγµατικότητας. Τα Συντάγµατα στη µεγάλη τους πλειοψηφία είναι δηµιουργήµατα
ιστορικών ανακατατάξεων και συντάσσονται για τη διασφάλιση των
πραγµατοποιούµενων ιστορικών αλλαγών.6 Η ιστορικότητα αυτή του Συντάγµατος
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του γνώρισµα.
Η εµφάνιση του Συντάγµατος δεν συντελείται βέβαια απρόσµενα και ακαριαία.
Προηγείται µια µακρά περίοδος ιστορικής ζύµωσης κατά την οποία εµφανίζονται πολλά
αποσπασµατικά και πρόδροµα συνταγµατικά φαινόµενα (κυρίως στην Αγγλία). Τα
Συντάγµατα δηµιουργήθηκαν µετά από επαναστάσεις και πήραν γραπτή µορφή για να
διασφαλιστεί η τάξη όπως αποκαταστάθηκε µετά την κοινωνική αναταραχή. Έτσι κάθε
νοµοθετικό κείµενο που θεσπίζεται µετά από επανάσταση έχει συνταγµατικό µε την
παραπάνω έννοια χαρακτήρα. Οι ρυθµίσεις στις οποίες συµφωνούν τα αντίπαλα µέρη
4

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 16 της ∆ιακήρυξης κατά το οποίο «στερείται Συντάγµατος κάθε κοινωνία
στην οποία ούτε η εγγύηση των δικαιωµάτων κατασφαλίζεται ούτε η διάκριση των λειτουργιών
προσδιορίζεται».
5
Ο James Madison, ένας από τους κυριότερους συντάκτες του Αµερικανικού Συντάγµατος, χαρακτηρίζει
τον Montesquieu ως «την Πυθία στην οποία πάντοτε κανείς προσφεύγει».
6
Βλ. Α.∆ηµητρόπουλος, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, τοµ. Α΄, σελ.106.
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καταγράφονται, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη εξασφάλιση. Τα συνταγµατικά
αυτά κείµενα περιέχουν ρυθµίσεις τουλάχιστον για τα βασικότερα ζητήµατα που
οδήγησαν στην κοινωνική αναταραχή. Περιέχουν δηλαδή τους ιστορικά σπουδαιότερους
κανόνες και έχουν και από την ουσιαστική αυτή άποψη επίσης συνταγµατικό χαρακτήρα.

3. Παραδοσιακή και σύγχρονη έννοια του Συντάγµατος
α)Το Σύνταγµα ως δηµιούργηµα του φιλελεύθερου κράτους
Όπως προαναφέρθηκε, τα πρώτα Συντάγµατα εµφανίστηκαν την περίοδο της
αµερικανικής και της γαλλικής επανάστασης. Το Σύνταγµα ως ιδεολογικό σύµβολο και
ως πολιτικό αίτηµα ταυτίστηκε µε τους στόχους της ανερχόµενης αστικής τάξης, που
διεκδικούσε συµµετοχή στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας και αυτονοµία σε σχέση µε
τη µοναρχία και τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις στις οποίες αυτή αναγόταν. Υπ’
αυτή την έννοια το Σύνταγµα ήταν τι καθοριστικό νοµικό χαρακτηριστικό του
φιλελεύθερου αστικού κράτους.
Σε έννοµες τάξεις τέτοιας µορφής, το Σύνταγµα περιορίζεται στο να ρυθµίζει τις
σχέσεις κράτους και πολιτών και ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο.
β)Ο ρόλος του Συντάγµατος στο κοινωνικό κράτος
Σήµερα πλέον έχουµε µεταβεί προς ένα κράτος δικαίου. Μια από τις βασικές αρχές του
κράτους δικαίου είναι η ύπαρξη Συντάγµατος. Το κράτος δικαίου απέχει από την
προσβολή δικαιωµάτων και είναι έννοια διαφορετική από το κοινωνικό κράτος. Το
κοινωνικό κράτος βασίζεται στη δηµοκρατικοποίηση και την καθολικότητα της ψήφου.
Εδώ δεν υπάρχει απαίτηση των πολιτών για αποχή του κράτους από προσβολή των
δικαιωµάτων τους, αλλά απαίτηση προς πράξη. Το κοινωνικό κράτος είναι
προσανατολισµένο στην ανάπτυξη της ανθρώπινης αξίας.7 Αυτή υποχρεούται να
διασφαλίσει και το Σύνταγµα. Το ελληνικό Σύνταγµα καθιερώνει τη µορφή του
κοινωνικού-ανθρωπιστικού κράτους, όπως προκύπτει από τα άρθρα 2§1 και 25§1.
γ)Το Σύνταγµα ως ρυθµιστής της συνολικής έννοµης τάξης
Η µεταβολή του κράτους από φιλελεύθερο σε ανθρωπιστικό είχε ως αντίκτυπο και τη
διαφορετική θεώρηση του ρόλου του Συντάγµατος στο νοµικό σύστηµα. Ο διαχωρισµός
του δικαίου σε ιδιωτικό και δηµόσιο, πέρα από παιδαγωγικούς σκοπούς, δεν έχει µεγάλη
σηµασία.8 Το Σύνταγµα δεν περιέχει κανόνες που αναφέρονται µόνο στο δηµόσιο δίκαιο
αλλά κανόνες που αφορούν τη συνολική έννοµη τάξη. Το Σύνταγµα οργανώνει την
κοινωνικοκρατική συνύπαρξη κι έτσι η ρυθµιστική του εµβέλεια είναι ευρεία. Το
Σύνταγµα προϊσταται όλων των κανόνων του κοινού δικαίου, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε διάκρισή τους. Ενώ το παραδοσιακό Σύνταγµα χρησιµοποιείται για τη
7
8

βλ. Α.∆ηµητρόπουλος, όπ.παρ., σελ.100.
βλ. Α.∆ηµητρόπουλος, όπ.παρ., σελ.104.
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δέσµευση της καταπιεστικής κρατικής εξουσίας, εντασσόµενο στο δυαδισµό κράτουςκοινωνίας, το σύγχρονο Σύνταγµα είναι καθολικός ρυθµιστής της συνολικής έννοµης
τάξης.

4. Οι λειτουργίες του Συντάγµατος
Η θεωρία ερευνώντας τις ιδιότητες που αποκτά συγκεκριµένη δικαιικά οργανωµένη
συµβίωση των ανθρώπων, κάνει λόγο για «τις λειτουργίες του Συντάγµατος»9.
Το Σύνταγµα επιτελεί οργανωτική λειτουργία, ως προς τη συγκρότηση και την άσκηση
της κρατικής εξουσίας, ως προς την ανάδειξη, τη συγκρότηση τις αρµοδιότητες και τις
σχέσεις των κρατικών οργάνων και ως προς τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία.
Η εγγυητική λειτουργία του Συντάγµατος έγκειται στις σχέσεις των ατόµων και των
διαφόρων οµάδων µεταξύ τους και µε την κρατική εξουσία. Το Σύνταγµα θέτει
φραγµούς στην κρατική εξουσία και αυτή µε τη σειρά της δηλώνει την πρόθεσή της να
σεβαστεί τα όρια αυτά. Για το λόγο αυτό το συνταγµατικό κράτος ταυτίζεται µε το
κράτος δικαίου.
Το Σύνταγµα επιτελεί νοµιµοποιητική λειτουργία, εφόσον µέσα από τους κανόνες του
Συντάγµατος προσδιορίζεται και επιβεβαιώνεται ο νόµιµος τίτλος άσκησης της κρατικής
εξουσίας από τα επιµέρους κρατικά όργανα, αλλά και διαµορφώνονται οι δυνατότητες
για την αµφισβήτηση ή την ανατροπή του τίτλου αυτού.
Τέλος το Σύνταγµα επιτελεί συµβολική λειτουργία. Το Σύνταγµα είναι το αναγκαίο
σύµβολο της κρατικής υπόστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας. Ανεξάρτητα από το
κανονιστικό περιεχόµενο του συγκεκριµένου κάθε φορά Συντάγµατος, αυτή καθεαυτή η
ύπαρξη και η δηµόσια δήλωση για την ύπαρξη Συντάγµατος είναι εκ των ουκ άνευ
προϋπόθεση της κρατικής υπόστασης.
Η παρουσίαση µίας «θεωρίας λειτουργιών» του Συντάγµατος δεν πρέπει να
δηµιουργήσει την εντύπωση «λειτουργιών» στεγανών µεταξύ τους. Η µια προϋποθέτει ή
συνεπάγεται την άλλη. Το Σύνταγµα πρέπει να νοείται ως τεχνική της πολιτικής
ελευθερίας. Αν µάλιστα δεχτεί κανείς ότι η ολοκλήρωση της πολιτικής ελευθερίας
αποτελεί το δικαίωµα και το λειτούργηµα του πολίτη να καθορίζει και να ανακαθορίζει
την πολιτεία, τότε βασική λειτουργία του Συντάγµατος είναι η διαδικαστική εξασφάλιση
αυτού του αέναου ανακαθορισµού.

5. Τα τυπικά στοιχεία του Συντάγµατος
α) Lex scripta
Βασικό στοιχείο του Συντάγµατος είναι η γραπτή του διατύπωση. Για να διασφαλιστεί
η ισορροπία των πολιτικών δυνάµεων µετά την κοινωνική αναταραχή, είναι απαραίτητη
η ύπαρξη ενός βέβαιου νοµοθετικού κειµένου, το οποίο εκδηλώνεται µόνο µε τον γραπτό
9

Βλ. Α.Μάνεσης, Συνταγµατική θεωρία και πράξη, σελ.160επ., ∆.Ττάτσος,
∆ίκαιο,σελ.233επ., Ε. Βενιζέλος, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου Ι, σελ.28.
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και πανηγυρικό αυτόν τύπο. ∆εν αποκλείεται η ύπαρξη άγραφων συνταγµατικών
κανόνων, αλλά δεν µπορεί να υπάρξει άγραφο Σύνταγµα στο σύνολό του. Η τυπική
υπεροχή και η αυστηρότητα του Συντάγµατος προϋποθέτουν και συνεπάγονται τη
γραπτή του µορφή αλλά και την ιδιαίτερη εξωτερική του εµφάνιση έτσι ώστε να
διακρίνεται από τους άλλους κανόνες δικαίου. Κατά κανόνα το Σύνταγµα εµφανίζεται
εξωτερικά σε ένα ενιαίο κείµενο. Συνταγµατικές διατάξεις υπάρχουν και σε άλλες
συνταγµατικού χαρακτήρα πράξεις, τις συντακτικές πράξεις και τα ψηφίσµατα.
β) Lex suprema
Το Σύνταγµα είναι θεµελιώδης νόµος. ∆ηλαδή είναι ο νόµος εκείνος στον οποίο
περιέχονται οι θεµελιώδεις, οι βασικοί κανόνες. Στην ουσία πρόκειται για ουσιαστική
υπεροχή του Συντάγµατος απέναντι στο κοινό δίκαιο. Τα Συντάγµατα δεν περιέχουν
λεπτοµερειακές ρυθµίσεις οι οποίες επαφίονται στον κοινό νοµοθέτη.
Οι συνταγµατικοί κανόνες συστήνουν το πολίτευµα. Καθορίζουν τη µορφή οργάνωσης
και άσκησης της κρατικής εξουσίας και ιδρύουν τα βασικά όργανα του κράτους. Πολλοί
θεώρησαν ότι το Σύνταγµα ταυτίζεται µε το πολίτευµα. Είναι αναµφισβήτητο ότι τα
σηµερινά Συντάγµατα δεν περιορίζονται στο να ρυθµίζουν το πολίτευµα του κράτους
αλλά περιέχουν µια πληθώρα διατάξεων υπερνοµοθετικής ισχύος. Το Σύνταγµα δεν
περιορίζεται στην περιοχή του δηµοσίου δικαίου αλλά έχει υπερδηµόσιο χαρακτήρα και
περιεχόµενο. Οι θεµελιώδεις κανόνες που περιέχει δεν ρυθµίζουν µόνο τις σχέσεις της
κρατικής εξουσίας µε τους πολίτες αλλά και τις σχέσεις των πολιτών µεταξύ τους.10
Η ουσιαστική υπεροχή του Συντάγµατος δεν θα είχε πρακτική αξία χωρίς την τυπική
υπεροχή του, η οποία αποτελεί δηµιούργηµα των νεώτερων χρόνων. Η υπεροχή του
Συντάγµατος προέκυψε από την ίδια την ανάγκη των κοινωνιών να θεωρήσουν για την
ύπαρξή τους ορισµένα ζητήµατα περισσότερο ή λιγότερο µόνιµα. Από την προσπάθεια
διασφάλισης των θεµάτων αυτών προέκυψε η υπεροχή των συνταγµατικών κανόνων ως
βασική κοινωνική αποδοχή για το ότι ορισµένα θέµατα δεν µπορούν να αλλάξουν
καθόλου ή δεν µπορούν να αλλάξουν τόσο εύκολα όσο οι κοινοί κανόνες δικαίου. Στην
ιστορική πορεία συνειδητοποιήθηκε ότι ορισµένα πολύ βασικά θέµατα όπως η µορφή
του πολιτεύµατος, οι ελευθερίες και τα δικαιώµατα, βασικοί θεσµοί, χρειάζονται
ιδιαίτερη κατοχύρωση και δεν πρέπει να µεταβάλλονται συχνά και εύκολα.
Η σύγχρονη έννοια του Συντάγµατος οικοδοµείται στη µονιστική αρχή, στην ενότητα
της έννοµης τάξης. Η ρυθµιστική εµβέλεια του συνταγµατικού κανόνα εξαρτάται από το
περιεχόµενό του και όχι από το είδος της σχέσης στην οποία εφαρµόζεται. Το Σύνταγµα
περιέχει τους βασικούς κανόνες όχι µόνο του κράτους αλλά και της κοινωνίας και της
οικονοµίας. Το Σύνταγµα είτε µε ρητές διατάξεις είτε όπως προκύπτει από το συνδυασµό
των διατάξεών του, περιέχει θεµελιώδεις κανόνες που ρυθµίζουν τη συµπεριφορά κάθε
ατόµου. Κάθε µερικότερος κλάδος του δικαίου έχει συνταγµατική αναφορά και
συνταγµατική θεµελίωση. Οι διατάξεις του κοινού δικαίου αποτελούν εξειδίκευση των
συνταγµατικών διατάξεων. Η εξειδίκευση είναι σκόπιµη και χρήσιµη όχι όµως αναγκαία.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από το Σύνταγµα είναι απαραίτητη η µεσολάβηση του νόµου,
ακριβώς διότι δεν υπάρχει συνταγµατική ενέργεια. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι
περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το ίδιο το Σύνταγµα µε «επιφύλαξη νόµου» αναθέτει
στον κοινό νοµοθέτη την παραπέρα ρύθµιση συγκεκριµένων θεµάτων. Οι συνταγµατικές

10

βλ. Α.∆ηµητρόπουλος, όπ.παρ., σελ.102-103, 109επ.
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διατάξεις δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται σε όλα τα θέµατα και σε όλο το µήκος και
πλάτος τους.
Το Σύνταγµα είναι ο υπέρτατος νόµος, δηλαδή βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας
της έννοµης τάξης. ∆εν υπάρχουν άλλοι κανόνες δικαίου ανώτεροι από τους
συνταγµατικούς. Η τυπική ανωτερότητα του Συντάγµατος απέναντι στο κοινό δίκαιο
συνίσταται στο ότι οι συνταγµατικοί κανόνες υπερέχουν των κανόνων του κοινού
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι συνταγµατικοί κανόνες. Αναγκαία
συνέπεια της τυπικής υπεροχής του Συντάγµατος είναι ο έλεγχος της συνταγµατικότητας
των νόµων. Η νοµική ενέργεια των συνταγµατικών κανόνων (συνταγµατική ενέργεια)
είναι ισχυρότερη της ενέργειας των κοινών νόµων (νοµοθετική ενέργεια). Οι σχέσεις
συνταγµατικής και νοµοθετικής ενέργειας καθορίζονται από την ιεραρχική τους
κατάταξη και το ουσιαστικό περιεχόµενο των τυπικά ανώτερων συνταγµατικών
κανόνων. Κατ’ αρχήν η υλοποίηση του κανονιστικού περιεχοµένου των συνταγµατικών
διατάξεων δεν χρειάζεται την µεσολάβηση του νόµου. Το Σύνταγµα δεν είναι σύνολο
πραγµατικών αρχών αλλά ισχύον δίκαιο. Από το χαρακτήρα του συνταγµατικού δικαίου
ως ισχύοντος δικαίου προκύπτει ότι η µεσολάβηση της νοµοθετικής ενέργειας δεν
αποτελεί προϋπόθεση εφαρµογής του συνταγµατικού κανόνα.
γ) Lex rigida
Συνεπής προς την τυπική υπεροχή είναι η αυστηρότητα θέσπισης του Συντάγµατος. Το
Σύνταγµα θέτει και αναθεωρεί όχι ο κοινός νοµοθέτης αλλά η συντακτική εξουσία και
κατά διαδικασία δυσχερέστερη εκείνης των νόµων.
Λόγω της σπουδαιότητας τους και του ρόλου που επιτελούν οι διατάξεις του
Συντάγµατος, προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία τροποποίησής τους. Μάλιστα το άρθρο
110§1 προβλέπει ότι ορισµένες διατάξεις που αποτελούν τη βάση του πολιτεύµατος δεν
αναθεωρούνται. ∆εν πρόκειται απλά για τη µορφή αλλά κατά λέξη για τη βάση του
πολιτεύµατος. Σύµφωνα µε το γενικό κανόνα είναι δυνατή η αναθεώρηση όλων των
άλλων διατάξεων.
Η διαδικασία της αναθεώρησης προβλέπεται στο άρθρο 110§§.2-5 και στον Κανονισµό
της Βουλής. Η όλη διαδικασία διακρίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η φάση της
απόφασης για την αναγκαιότητα της αναθεώρησης και η δεύτερη η φάση της διενέργειας
της αναθεώρησης. Οι δύο φάσεις διενεργούνται σε δύο διαφορετικές βουλευτικές
περιόδους. Αφού διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγµατος, υποβάλλονται
γραπτώς στη Βουλή προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγµατος11, ο πρόεδρος της
Βουλής συνιστά Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος12 , οι προτάσεις εγγράφονται
σε ηµερήσια διάταξη και συζητούνται από την ολοµέλεια της Βουλής13. Μετά από δύο
ονοµαστικές ψηφοφορίες, αν διαπιστωθεί η αναγκαιότητα αναθεώρησης, διενεργείται η
αναθεώρηση από την επόµενη βουλή η οποία έχει χαρακτήρα αναθεωρητικής βουλής.

11

Καν. Βουλής άρ.119§1.
Καν. Βουλής άρ.119§3.
13
Καν. Βουλής άρ.95-104.
12

11

6. Τα ουσιαστικά στοιχεία του Συντάγµατος
α) Lex generalis
Ο καθορισµός της έννοιας του ουσιαστικού Συντάγµατος συνδέεται µε το ερώτηµα αν
το Σύνταγµα περιέχει ή όχι κανόνες µε περιεχόµενο συγκεκριµένης µορφής. Πρόκειται
για το συναφές ερώτηµα, αν το συνταγµατικό δίκαιο αποτελεί µε την έννοια αυτή
ιδιαίτερο κλάδο δικαίου. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των µερικότερων κλάδων της
νοµικής επιστήµης είναι η ενότητα του περιεχοµένου των µερικότερων κανόνων δικαίου
που τους απαρτίζουν. Με την έννοια αυτή γίνεται λόγος για κληρονοµικό δίκαιο,
φορολογικό δίκαιο κτλ. Όπως προκύπτει από την ίδια την ανάγνωση του κειµένου του
Συντάγµατος, το συνταγµατικό δίκαιο δεν αποτελεί κλάδο δικαίου µε την έννοια αυτή.
Οι κανόνες που περιέχει δεν περιορίζονται σε ένα αλλά επεκτείνονται σε περισσότερους
κλάδους του δικαίου. Το Σύνταγµα περιέχει κανόνες του δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου
και επεκτείνεται στους µεγαλύτερους κλάδους τους. Κατά συνέπεια το συνταγµατικό
δίκαιο δεν αποτελεί κλάδο δικαίου µε την παραδοσιακή έννοια του όρου αλλά έχει
διακλαδικό χαρακτήρα. Κατά κυριολεξία οι κανόνες του σύγχρονου Συντάγµατος
επεκτείνονται σε όλη την έννοµη τάξη. Το Σύνταγµα αποτελεί την πηγή νοµιµοποίησης
όλων των µερικότερων κλάδων δικαίου.
β) Lex fundamentalis
Μεγαλύτερη σηµασία δεν έχει το περιεχόµενο της ύλης των συνταγµατικών κανόνων
αλλά η σπουδαιότητά τους. Το Σύνταγµα περιέχει τους σπουδαιότερους, τους
βασικότερους, τους θεµελιώδεις κανόνες, που αναφέρονται στην οργάνωση και τη
λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας. Θέτει τις βασικές αρχές της ρύθµισης της
συνολικής κοινωνικοκρατικής συνύπαρξης. Οι συνταγµατικοί κανόνες διαφέρουν από
τους άλλους κανόνες της έννοµης τάξης, δηλαδή από το κοινό δίκαιο, όχι ως προς το
ουσιαστικό ρυθµιστικό τους περιεχόµενο, αλλά ως προς την σπουδαιότητα και τον
θεµελιακό χαρακτήρα τους. Ποιοι κανόνες είναι σπουδαίοι, ποιοι έχουν τη µεγαλύτερη
σηµασία είναι θέµα ιστορικής διαδροµής. Το Σύνταγµα περιέχει από όλους τους κλάδους
του δικαίου τους πιο θεµελιώδεις. Πρόκειται για την ουσιαστική-αξιολογική υπεροχή
των συνταγµατικών κανόνων, η οποία και αποτελεί το κοινωνικό χαρακτηριστικό τους
γνώρισµα. Η ουσιαστική έννοια του Συντάγµατος δεν προσδιορίζεται καθ’ ύλην αλλά
έχει σηµασιολογικό-αξιολογικό προσανατολισµό.
γ) Lex universalis
Η παραδοσιακή επιστήµη µε τον όρο «ουσιαστικό Σύνταγµα» εννοούσε την ουσία και
το περιεχόµενο του Συντάγµατος, τη ρυθµιστική ύλη των συνταγµατικών κανόνων. Με
άλλα λόγια το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία του
κράτους και τη θέση των ατόµων απέναντι στην κρατική εξουσία.
Η σύγχρονη έννοια του ουσιαστικού Συντάγµατος επεκτείνει το ρυθµιστικό του
περιεχόµενο στην συνολική έννοµη τάξη. Το Σύνταγµα δεν ρυθµίζει µόνο την οργάνωση
και λειτουργία του κράτους αλλά και τις σχέσεις των πολιτών µεταξύ τους. Η ουσιαστική
έννοια του Συντάγµατος διαχέεται εποµένως σε όλο το µήκος και το πλάτος της έννοµης
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τάξης. Από άποψη ουσίας συνταγµατικός κανόνας µπορεί κατ’ αρχήν να είναι
οποιοσδήποτε κανόνας. Το συνταγµατικό δίκαιο, το ουσιαστικό Σύνταγµα δεν περιέχει
κάποια προκαθορισµένη µε βάση ορισµένα κριτήρια ύλη14. ∆εν περιέχει σχέσεις
συγκεκριµένου είδους, όπως λ.χ. οικογενειακές ή εµπορικές, αλλά επεκτείνεται σε όλες
τις σχέσεις αυτές.
Όπως αναλύθηκε παραπάνω, το συνταγµατικό δίκαιο δεν αποτελεί κλάδο δικαίου µε
την παραδοσιακή έννοια του όρου αλλά έχει διακλαδικό χαρακτήρα. Κατά κυριολεξία οι
κανόνες του σύγχρονου Συντάγµατος επεκτείνονται σε όλη την έννοµη τάξη. Το
Σύνταγµα αποτελεί την πηγή νοµιµοποίησης όλων των µερικότερων κλάδων δικαίου.
Εφόσον το ρυθµιστικό περιεχόµενο του Συντάγµατος επεκτείνεται σε όλη την έννοµη
τάξη δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός του «ουσιαστικού Συντάγµατος» µε κριτήριο
την ύλη την οποία περιέχει. Οι ρυθµίσεις του Συντάγµατος αναφέρονται όχι µόνο στο
πολιτικό αλλά και στο κοινωνικό και οικονοµικό χώρο του σύγχρονου κράτους.

14

βλ. Α.∆ηµητρόπουλος, όπ.παρ., σελ.107-108.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

7. Η αναγκαιότητα συνταγµατικών ρυθµίσεων για το διεθνές δίκαιο
Όπως προαναφέρθηκε, το Σύνταγµα περιέχει πληθώρα ρυθµίσεων, από
ολοκληρωµένους καταλόγους δικαιωµάτων µέχρι τα µέσα παρέµβασης του κράτους στην
οικονοµία, από τη διεξοδική οργάνωση της δικαιοδοτικής λειτουργίας και τις σχέσεις του
ατόµου µε αυτήν (ιδίως το δικαίωµα δικαστικής προστασίας και οι µηχανισµοί ελέγχου
της συνταγµατικότητας των νόµων) µέχρι την προστασία του περιβάλλοντος.
Από τις ρυθµίσεις του Συντάγµατος δεν ξεφεύγει και το θέµα των σχέσεων του
κράτους µε τις άλλες χώρες καθώς και η θέση των διεθνών κανόνων απέναντι στο
ελληνικό Σύνταγµα και τους ελληνικούς νόµους. Η πολυθεσµικότητα της σύγχρονης
κοινωνίας, η πληθώρα των διεθνών συµβάσεων και των διεθνών εθιµικών κανόνων δεν
µπορούν να αφήσουν ανέπαφο το συνταγµατικό δίκαιο. Η αναγκαιότητα µιας
συνταγµατικής ρύθµισης για διεθνή ζητήµατα γίνεται περισσότερο φανερή σε σχέση µε
το ευρωπαϊκό δίκαιο.
∆εν είναι τυχαίο ότι η αναγκαιότητα ύπαρξης διατάξεων για τις σχέσεις του ελληνικού
µε το διεθνές δίκαιο στο συνταγµατικό κείµενο έγινε αισθητή κατά τη σύνταξη του
Συντάγµατος του 1975 πριν γίνει η Ελλάδα µέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εξάλλου και στα προηγούµενα Συντάγµατα που ίσχυσαν µετά το 1925 υπήρχαν
διατάξεις που αναγνώριζαν το διεθνές δίκαιο ως πηγή του εσωτερικού ελληνικού
δικαίου15.
Στο ισχύον ελληνικό Σύνταγµα οι σχέσεις διεθνούς και ελληνικού δικαίου ρυθµίζονται
κυρίως από το αρ. 28. Βασική διάταξη είναι αυτή της πρώτης παραγράφου που
αναφέρεται στην ιεραρχία των διεθνών κανόνων στην ελληνική έννοµη τάξη. Με την
αναθεώρηση του 2001 δεν τροποποιήθηκε το αρ. 28 (γεγονός που δείχνει τον επιτυχή
χαρακτήρα του;) αλλά µόνο προστέθηκε µια ερµηνευτική δήλωση. Σε αυτήν τονίζεται η
χρησιµότητα αυτού του άρθρου για τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

8. Η θέση του διεθνούς δικαίου στην ελληνική έννοµη τάξη µε βάση το αρ.28§1 του
Συντάγµατος
«Οι γενικά παραδεδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς
συµβάσεις από την επικύρωσή τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους
όρους καθεµιάς, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και
υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου. Η εφαρµογή των κανόνων του
διεθνούς δικαίου και των διεθνών συµβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον
όρο της αµοιβαιότητας.»16
15

αρ.6 Συντάγµατος του 1925, αρ.7 Συντάγµατος του 1927, αρ.13 Συντάγµατος του 1952.
Οι διατάξεις αυτές έχουν ληφθεί κατά βάση από τις διατάξεις του αρ. 25 του Συντάγµατος της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας όσον αφορά το εθιµικό διεθνές δίκαιο, και του αρ. 55 του
Συντάγµατος της Γαλλίας όσον αφορά το συµβατικό διεθνές δίκαιο.
16
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α) Η υπερνοµοθετική ισχύς του διεθνούς δικαίου
Αυτό το άρθρο αναγνωρίζει τα πρωτεία υπέρ του διεθνούς δικαίου17, αφού
διακηρύσσει την υπεροχή τόσο του εθιµικού18 όσο και του συµβατικού διεθνούς δικαίου
απέναντι στον εσωτερικό νόµο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι το διεθνές έθιµο
υπερισχύει του τυπικού νόµου σε αντίθεση µε το εσωτερικό έθιµο όπου δεν ισχύει κάτι
τέτοιο19. Επίσης το διεθνές δίκαιο υπερισχύει τόσο προγενέστερου όσο και
µεταγενέστερου εσωτερικού νόµου. Κανόνας του διεθνούς δικαίου δεν µπορεί να
τροποποιηθεί µε εσωτερικό νόµο.
Πάντως είναι αναµφίβολο, αν και ιδιοµορφίες εµφανίζονται σε σχέση µε το ευρωπαϊκό
δίκαιο, ότι το διεθνές δίκαιο δεν υπερισχύει του Συντάγµατος20. Οι κανόνες του
δηµόσιου διεθνούς δίκαιο τουλάχιστον, οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται κατ’ εξοχήν στη
ρύθµιση του αρ. 28§1, εµφανίζονται κατώτεροι του Συντάγµατος στην ιεραρχία των
νόµων. Με αυτό το άρθρο καθιερώνεται ο µονισµός21 στην ελληνική έννοµη τάξη.
Ειδικότερα οι εθιµικοί κανόνες ενσωµατώνονται αυτοδικαίως, δηλαδή χωρίς την
έκδοση οποιασδήποτε πράξης για τη µετατροπή τους σε εσωτερικό ελληνικό δίκαιο, ενώ
οι συµβατικοί ενσωµατώνονται στο ελληνικό δίκαιο από και µε την επικύρωση των
διεθνών συµβάσεων µε νόµο σύµφωνα µε το αρ.36 του Συντάγµατος και τη θέση τους σε
ισχύ σύµφωνα µε τους όρους καθεµιάς. Η άρση της αµφισβήτησης για το χαρακτηρισµό
κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικά παραδεδεγµένων κατά το αρ. 28, ανήκει στην
αρµοδιότητα του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε το αρ. 100§1 στ΄ του
Συντάγµατος22.
β) Η αρχή της αµοιβαιότητας
Κατά την αρχή της αµοιβαιότητας, εφόσον αναγνωρίζεται κάποιο δικαίωµα στους
υπηκόους του Α κράτους που διαµένουν στο Β κράτος πρέπει αντίστοιχα να
αναγνωριστεί το ίδιο δικαίωµα στους υπηκόους του Β κράτους που διαµένουν στο Α
17

Στη θεωρία γίνεται διάκριση των κανόνων του διεθνούς δικαίου σε δύο κατηγορίες (εκτός από την
κλασική διάκριση του διεθνούς δικαίου σε συµβατικό και εθιµικό) : αφενός σε εκείνους τους κανόνες του
διεθνούς δικαίου που έχουν υπερνοµοθετική ισχύ και αφετέρου σε εκείνους που έχουν συνταγµατική ισχύ,
βλ. , Α.Ράικος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τ.α΄, σελ.140 επ.
18
Αναφορικά µε την καθολικότητα της αποδοχής τους οι γενικά παραδεδεγµένοι κανόνες του διεθνούς
δικαίου διακρίνονται σε καθολικά αποδεκτούς ή οικουµενικούς και σε κατά πλειοψηφία αποδεκτούς ή
γενικούς. Επιπλέον το οικουµενικό και γενικό εθιµικό διεθνές δίκαιο διακρίνεται από το τοπικό ή ειδικό
εθιµικό διεθνές δίκαιο. Η πιο συζητηµένη περίπτωση τοπικού εθίµου είναι η υπόθεση για το πολιτικό
άσυλο στη Λατινική Αµερική, ∆∆Χ, 1950.
19
Η υποχρεωτικότητα του εθιµικού κανόνα έχει τονιστεί επανειληµµένα από τα διεθνή δικαστήρια µε
χαρακτηριστικότερες αποφάσεις: Υπόθεση υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας, ∆∆Χ, 1969, Υπόθεση
της αλιείας µεταξύ Νορβηγίας και Μ. Βρετανίας, ∆∆Χ, 1951, Υπόθεση του δικαιώµατος διελεύσεως
µεταξύ Ινδίας και Πορτογαλίας στην ινδική χερσόνησο, ∆∆Χ, 1960, και η Υπόθεση στρατιωτικών και
παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Πολιτειών στη Νικαράγουα, ∆∆Χ, 1986.
20
βλ. Ε.Ρούκουνας. ∆ιεθνές ∆ίκαιο, τ.α΄, σελ.62, Α.Ράικος, όπ.παρ., σελ.148.
21
Κυριότεροι εκπρόσωποι του δυαδισµού είναι ο H. Triepel και ο D. Anzilotti, ενώ του µονισµού ο H.
Kelsen και ο A. Verdross.
22
Η σηµαντικότερη υπόθεση αµφισβήτησης διεθνούς κανόνα ως γενικά παραδεδεγµένου που έχει
απασχολήσει το ΑΕ∆ αφορούσε στη διατήρηση των τελωνειακής φύσεως προνοµίων του σταθµού
αναµετάδοσης της φωνής της Αµερικής στη Ρόδο µετά τη λήξη της σχετικής συµφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ
και πριν την υπογραφή νέας συµφωνίας (Υπόθεση της διατήρησης των προνοµίων του σταθµού
αναµετάδοσης της φωνής της Αµερικής στη Ρόδο, ΑΕ∆.83/1991).
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κράτος23. Η αρχή της αµοιβαιότητας αποτελεί συνέπεια της ισότητας των κυρίαρχων
κρατών και συνεπάγεται την ίση µεταχείριση µεταξύ αλλοδαπών και ηµεδαπών σε
ορισµένους τοµείς.
Η διάγνωση του όρου της αµοιβαιότητας και ο έλεγχος της συνδροµής του στη
διοικητική και δικαστηριακή πρακτική θέτει οξύτατα προβλήµατα24. Έντονα
προβλήµατα συστηµατικής ερµηνείας προκύπτουν κατά τον έλεγχο του όρου της
αµοιβαιότητας όταν πρόκειται για πολυµερείς συµβάσεις ή για συµβάσεις που κινούνται
στο πεδίο των συνταγµατικών δικαιωµάτων φορέας των οποίων είναι ο καθένας και όχι
µόνο οι Έλληνες πολίτες. Εφόσον όµως ο αλλοδαπός καθίσταται φορέας των
δικαιωµάτων αυτών επειδή βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και ανεξάρτητα αν φέρει
την ελληνική ή άλλη ιθαγένεια, ο όρος της αµοιβαιότητας ούτε εξετάζεται ούτε ισχύει.

9. Εξαιρέσεις από το άρθρο 28§1 του Συντάγµατος
α) Η εξαίρεση του άρ.5§2 υποπαρ.1 εδ.β΄ του Συντάγµατος
«Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.»
Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου επιτρέπει τη διαφορετική δυσµενή µεταχείριση των
αλλοδαπών σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων στη ζωή, την τιµή και την
ελευθερία, τα οποία κατοχυρώνονται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της §2
υποπαράγραφος 1 του άρθρου αυτού του Συντάγµατος, στις περιπτώσεις που προβλέπει
το διεθνές δίκαιο25. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου είχε µεγάλη νοµική σηµασία υπό
την ισχύ των προηγούµενων Συνταγµάτων. Γιατί αυτή ήταν η µόνη διάταξή τους, που
αναγνώριζε το διεθνές δίκαιο ως άµεση πηγή του Συνταγµατικού δικαίου. Ειδικότερα, οι
κανόνες του διεθνούς δικαίου, που προβλέπουν τη διαφορετική δυσµενή µεταχείριση των
αλλοδαπών σε σύγκριση µε τους ηµεδαπούς, αποτελούσαν –και εξακολουθούν ν’
αποτελούν- αναπόσπαστο τµήµα του Συντάγµατος υπό τυπική έννοια. Συνεπώς, οι
κανόνες αυτοί του διεθνούς δικαίου είχαν και έχουν την αυξηµένη τυπική ισχύ του
Συντάγµατος (συνταγµατική ισχύ). Για το λόγο αυτό η διάταξη δεν έγινε περιττή ενόψει
της νέας διάταξης του άρθρο 28§1 εδ. α΄ του ισχύοντος Συντάγµατος. Πράγµατι, η νέα
διάταξη καθιερώνει την αρχή της υπερνοµοθετικής αλλ’ υποσυνταγµατικής ισχύος όλων
των κανόνων του διεθνούς δικαίου, ενώ η παλαιά διάταξη θεσπίζει µια εξαίρεση από την
αρχή αυτή, προσδίδοντας συνταγµατική ισχύ σ’ ορισµένους κανόνες του διεθνούς
δικαίου. Έτσι, η παλαιά διάταξη είναι ειδική απέναντι στη νέα που είναι γενική. Η
23

Βλ Α. Γιόκαρη, Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρµογή του διεθνούς δικαίου, σελ.
126επ., όπου γίνεται αναφορά στην αρχή της αµοιβαιότητας ως όρο στην εφαρµογή του διεθνούς δικαίου.
24
Μεγάλη διχογνωµία υπήρξε στην ελληνική νοµολογία για το αν η µονοµερής παραβίαση διατάξεων
διεθνούς συµβάσεως που αφορούν τις αναληφθείσες µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας δεσµεύσεις,
επιφέρει ή όχι την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης. Το ΣτΕ αποφάνθηκε αρνητικά (Υπόθεση της
παραβίασης των υποχρεώσεων από την ελληνοτουρκική σύµβαση του 1930 περί εγκαταστάσεων εµπορίου
και ναυτιλίας εκ µέρους της Τουρκίας, ΣτΕ1926/1961 και ΣτΕ1426/1962) επισηµαίνοντας ότι το
αντισυµβαλλόµενο µέρος δικαιούται σ’ αυτήν την περίπτωση είτε να επιδιώξει την εκτέλεση της σύµβασης
είτε να προβεί σε καταγγελία αυτής.
25
Τα σηµαντικότερα διεθνή νοµοθετικά κείµενα είναι: άρ.14 ΕΣ∆Α, άρ.2§1, 26 και 27 ∆ΣΑΠ, άρ.3 και
2§2 ∆Σ∆ΚΑΜ∆, άρ.4 και 7 Οικ.∆ιακ., ∆ιεθνής Σύµβαση περί εξάλειψη όλων των µορφών φυλετικών
διακρίσεων της Ν.Υόρκης του 1966 (ν.δ.494/1970, Α΄ 77).
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διάκριση µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών κανόνων του διεθνούς δικαίου έχει και
πρακτική σηµασία. Γιατί οι κανόνες που έχουν συνταγµατική ισχύ µπορούν να
καταργούνται µόνο µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος, ενώ οι συµβατικοί κανόνες
που έχουν συνταγµατική ισχύ µπορούν να καταργούνται και µε την καταγγελία της
σχετικής σύµβασης. Η ερµηνευόµενη διάταξη προσδίδει συνταγµατική ισχύ σ’ όλους
τους σχετικούς διεθνείς κανόνες, οι οποίοι ισχύουν κάθε φορά.
β) Η εξαίρεση του άρ.28§2 του Συντάγµατος
«Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συµφέρον και να προαχθεί η συνεργασία µε άλλα
κράτη, µπορεί να αναγνωρισθούν, µε συνθήκη ή συµφωνία, σε όργανα διεθνών
οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγµα. Για την ψήφιση νόµου που
κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συµφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου
αριθµού των βουλευτών.»
Οι διατάξεις αυτές πάρθηκαν κατ’ ουσία αµετάβλητες από το άρθρ. 53§ 5 του
δικτατορικού Συντάγµατος του 1968/1973, στο οποίο περιλήφθηκαν προφανώς υπό την
επιρροή των σχετικών διατάξεων των Συνταγµάτων των δυτικοευρωπαϊκών Κρατών. Οι
διατάξεις επιτρέπουν για πρώτη φορά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας στο ελληνικό
έδαφος από όργανα διεθνών οργανισµών. Ειδικότερα, οι διατάξεις επιτρέπουν τη
µεταβίβαση συνταγµατικών αρµοδιοτήτων των οργάνων του Ελληνικού Κράτους σε
όργανα διεθνών οργανισµών µε διεθνή συνθήκη ή συµφωνία. Οι διατάξεις, όπως
προκύπτει και από τις προπαρασκευαστικές εργασίες, επιδίωξαν κυρίως τη διευκόλυνση
της Χώρας µας στην ΕΟΚ , που προϋπέθετε –και προϋποθέτει- την αναγνώριση
συνταγµατικών αρµοδιοτήτων στα όργανα της και η οποία έγινε τελικά µε το
Ν.945/1979 συµφώνα µ’ αυτές. Εντούτοις, οι διατάξεις, όπως προκύπτει από τη γενική
διατύπωσή τους και τις προπαρασκευαστικές εργασίες, επιτρέπουν τη µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων και σε όργανα οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργανισµού, ακόµη και
διεθνούς οργανισµού στρατιωτικού χαρακτήρα. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα πρέπει να
είναι µέλος των διεθνών οργανισµών, σε όργανα των οποίων µεταβιβάζονται
αρµοδιότητες σύµφωνα µε τις διατάξεις.
Oι διατάξεις δεν καθορίζουν τις συνταγµατικές αρµοδιότητες, οι οποίες µπορούν να
µεταβιβάζονται, ούτε και τους περιορισµούς, υπό τους οποίους θ’ ασκούνται από τα
όργανα των διεθνών οργανισµών. Από τη διατύπωση και το σκοπό των διατάξεων και τη
σύγκρισή τους µε τις αντίστοιχες διατάξεις των δυτικοευρωπαϊκών Συνταγµάτων26, τις
οποίες είχαν σαν πρότυπο, συνάγεται σαφώς ότι επιτρέπεται η µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων και των τριών κλασικών κρατικών λειτουργιών, οι οποίες προβλέπονται
στο τρίτο µέρος του Συντάγµατος (αρ. 29-105). Είναι αναµφίβολο ότι είναι ανεπίτρεπτη
η µεταβίβαση της αρµοδιότητας αναθεωρήσεως του Συντάγµατος27.
Εξάλλου οι µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες πρέπει να ασκούνται από τα διεθνή όργανα
µε τους ίδιους περιορισµούς, µε τους οποίους ασκούνται από τα ελληνικά όργανα. Οι
διατάξεις επιτρέπουν τη µεταβίβαση συνταγµατικών αρµοδιοτήτων χωρίς καµία
26

Κυρίως προς διευκόλυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και όχι µόνο, πολλά δυτικοευρωπαϊκά
Συντάγµατα περιλαµβάνουν διατάξεις που επιτρέπουν τη µεταβίβαση συνταγµατικών αρµοδιοτήτων των
οργάνων τους σε διεθνείς οργανισµούς µε µια συνθήκη: αρ.26bis Συντάγµατος του Βελγίου, αρ.24§1
Συντάγµατος της Γερµανίας, αρ.20 Συντάγµατος της ∆ανίας, αρ.29§5 Συντάγµατος της Ιρλανδίας, αρ.49bis
Συντάγµατος του Λουξεµβούργου, αρ.93 Συντάγµατος της Ισπανίας, αρ.92 Συντάγµατος της Ολλανδίας.
27
Αυτό ορίζεται ρητά στο νορβηγικό Σύνταγµα (αρ. 93).
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µεταβολή τους. Οι διατάξεις δεν εξουσιοδοτούν τον κοινό νοµοθέτη να αναθεωρεί το
Σύνταγµα κατά την κρίση διεθνών συνθηκών περί της µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων σε
όργανα διεθνών οργανισµών. Η µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων γίνεται ιδίως µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του Συντάγµατος περί των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των
βάσεων του δηµοκρατικού πολιτεύµατος από τις οποίες δεσµεύονται τα διεθνή όργανα
κατά την άσκηση αυτών28. Την επιφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των
βάσεων του δηµοκρατικού πολιτεύµατος περιλαµβάνει ρητά η διάταξη της τρίτης
παραγράφου του αρ. 28 του Συντάγµατος, η οποία επιτρέπει τη νοµοθετική καθιέρωση
περιορισµών της εθνικής κυριαρχίας29.
Η µεταβίβαση συνταγµατικών αρµοδιοτήτων είναι κατά τις ερµηνευόµενες διατάξεις,
επιτρεπτή µόνο για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συµφέρον και να προαχθεί η
συνεργασία µε άλλα κράτη και εφόσον ο νόµος που κυρώνει τη συνθήκη ή συµφωνία
ψηφίζεται µε την πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθµού των βουλευτών. Έτσι για την
κύρωση της συνθήκης ή συµφωνίας περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων απαιτείται από τις
διατάξεις η ίδια πλειοψηφία την οποί η διάταξη του αρ.110§2 του Συντάγµατος απαιτεί
για τη λήψη της απόφασης για την αναθεώρηση αυτού.
Οι κανόνες των διεθνών συνθηκών για τη µεταβίβαση συνταγµατικών αρµοδιοτήτων
σε όργανα διεθνών οργανισµών έχουν αναµφίβολα συνταγµατική ισχύ γιατί οι κανόνες
αυτοί κατά το χρόνο της ισχύος τους αναστέλλουν την ισχύ των συνταγµατικών
διατάξεων οι οποίες αναθέτουν στα ελληνικά κρατικά όργανα την άσκηση των
µεταβιβαζοµένων αρµοδιοτήτων. Συνεπώς οι ερµηνευόµενες διατάξεις καθιερώνουν µια
εξαίρεση από την αρχή της υπερνοµοθετικής ισχύος των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

10. Η ένταξη του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννοµη τάξη µε βάση το άρθρο
28 του Συντάγµατος
Είναι αναµφισβήτητο ότι το άρθρο 28 αναφέρεται όχι µόνο στους κανόνες του
δηµοσίου και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αλλά και σε αυτούς του ευρωπαϊκού
δικαίου· αυτό ενισχύεται και από την ερµηνευτική δήλωση που προστέθηκε µε την
αναθεώρηση του 2001. Εξάλλου η επίσηµη αίτηση για την ένταξη της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες υποβλήθηκε στις 11/6/1975, την ηµέρα που τέθηκε σε ισχύ το
Σύνταγµα του 1975.
Συνεπώς οι διατάξεις του άρθρου 28 εισήχθησαν στο Σύνταγµα και για να
διευκολύνουν και να αποτελέσουν συνταγµατικό έρεισµα της ένταξης της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και να αποτρέψουν προβλήµατα κατά την ενσωµάτωση του
ευρωπαϊκού δικαίου στην ελληνική έννοµη τάξη30. Προηγουµένως τα περισσότερα
κράτη-µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βρέθηκαν είτε πριν είτε και µετά από την
ένταξή τους στην ανάγκη να αναθεωρήσουν τα Συντάγµατά τους για να διαµορφώσουν
τα αναγκαία και κατάλληλα τυπικά ερείσµατα για την ενσωµάτωση του κοινοτικού

28

Βλ. ΣτΕ 297/85, Υπόθεση αναγνώρισης αρµοδιοτήτων σε διεθνή οργανισµό.
Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες προτάθηκε η καθιέρωση της ίδιας επιφύλαξης και για τη
µεταβίβαση συνταγµατικών αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισµών, αν ψηφιζόταν η σχετική
διάταξη του Σχεδίου που αποτέλεσε την δεύτερη παράγραφο του αρ. 28 του Συντάγµατος.
30
Βλ. Θ. Αντωνίου, Η νοµική θεµελίωση του άµεσου αποτελέσµατος και της υπεροχής των κανόνων του
κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννοµη τάξη, ΤοΣ, 1986, σελ.440επ.
29
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δικαίου στην εσωτερική τους έννοµη τάξη31, κάτι που προκάλεσε έντονη αναστάτωση
στη δικαιοπαραγωγική τους διαδικασία και στην κλασσική ιεραρχία των κανόνων
δικαίου στην οποία είχε εθιστεί για µακρότατο χρόνο η ευρωπαϊκή νοµική σκέψη. Ο
έλληνας συντακτικός νοµοθέτης έχοντας επίγνωση των συνταγµατικών προβληµάτων
που είχε προκαλέσει σε άλλα κράτη-µέλη το κοινοτικό φαινόµενο και η σχέση της
εθνικής µε την κοινοτική έννοµη τάξη, προσπάθησε να αντιµετωπίσει προληπτικά τα
σχετικά ζητήµατα µε την εισαγωγή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28.
Ωστόσο το αποτέλεσµα υπολείπεται κατά πολύ της προθέσεως, και αυτό για δύο
λόγους: πρώτον, αν και φαίνεται ότι το ελληνικό Σύνταγµα διαθέτει δύο διατάξεις
έτοιµες να υποδεχθούν το κοινοτικό φαινόµενο, πρόκειται για δύο διατάξεις που
τέµνονται ως προς το κανονιστικό τους περιεχόµενο αλλά δεν ταυτίζονται ως προς τις
ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που τάσσουν και κατά συνέπεια ανακύπτουν
προβλήµατα συστηµατικής ερµηνείας32· και δεύτερον, η κύρωση της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Πράξης (ν.1681/1987) έγινε µε τη συνήθη διαδικασία κύρωσης των διεθνών
συνθηκών, δηλαδή κατά τα άρθρα 36§1 και §2 και 28§1 του Συντάγµατος και όχι κατά
τις §2 και 3 του αρ. 2833.

11. Περιορισµοί στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας κατά το άρθρο 28§3 του
Συντάγµατος
«Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, µε νόµο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του
όλου αριθµού των βουλευτών, σε περιορισµούς ως προς την άσκηση της εθνικής
κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συµφέρον, δεν θίγει τα
δικαιώµατα του ανθρώπου και τις βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και γίνεται µε
βάση τις αρχές της ισότητας και µε τον όρο της αµοιβαιότητας.»
Σε αντίθεση µε το άρθρο 28§2 -το οποίο θέτει ως ουσιαστικές προϋποθέσεις, για να
αναγνωριστούν σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπονται από το
Σύνταγµα, την εξυπηρέτηση σπουδαίου εθνικού συµφέροντος και την προαγωγή της
συνεργασίας µε άλλα κράτη- κατά το άρθρο 28§3, για να προβεί η Ελλάδα σε
περιορισµούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της τάσσονται τέσσερις
ουσιαστικές προϋποθέσεις: α) σπουδαίο εθνικό συµφέρον, β) να µη θίγονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και οι βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και γ) αρχή της
ισότητας και δ) όρος της αµοιβαιότητας.
31

Αναθεωρήσεις συνταγµάτων για το σκοπό αυτό έγιναν µεταξύ άλλων στο Βέλγιο (αρ.25bis Συντάγµατος
του Βελγίου), στη ∆ανία (αρ.20 Συντάγµατος της ∆ανίας), στην Ιρλανδία (αρ.29§4 Συντάγµατος της
Ιρλανδίας), στο Λουξεµβούργο (αρ.49bis και αρ.37§2 Συντάγµατος του Λουξεµβούργου), και στην
Ολλανδία (αρ.63 και αρ.67 Συντάγµατος της Ολλανδίας).
32
Έτσι και Ε. Βενιζέλος, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου I, σελ.149.
33
Υποστηρίζεται όµως και η άποψη ότι οι όροι που θέτει το άρθρο 28§3 λειτουργούν µόνο κατά την
προσχώρηση του κράτους στην Κοινότητα και όρια στην παραχώρηση αρµοδιοτήτων τίθενται µόνο στο
στάδιο της προσχώρησης. Η περαιτέρω παραχώρηση αρµοδιοτήτων-που γίνεται συνήθως µε τροποποίηση
των Ιδρυτικών Συνθηκών-γίνεται αυτοδικαίως µε βάση την αρχή της υπεροχής. Οι συνταγµατικές
επιφυλάξεις εγείρονται νόµιµα µόνο κατά την προσχώρηση του κράτους, εφόσον αποτελούν ουσιαστικό
όρο της. Ένας τέτοιος όρος όµως συνεπάγεται την αποδοχή ή την απόρριψη της προσχώρησης, όχι την
αποδοχή υπό όρους. Μετά την προσχώρηση τα όρια πρέπει να ορίζει ο κοινοτικός καταστατικός χάρτης
και όχι το εθνικό Σύνταγµα. βλ. Ν.Σκανδάµης, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, Θεσµοί και έννοµες τάξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ.138επ και 181.
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Οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28§2 εµπεριέχονται στο άρθρο 28§334, ενώ εξ
ορισµού κάθε αναγνώριση κατά το Σύνταγµα αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών
οργανισµών συνιστά αντίστοιχο περιορισµό στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας.
Αρµόδιο όργανο για την εκτίµηση της συνδροµής αυτών των προϋποθέσεων είναι η
Βουλή. Σε αντίθεση µε το άρθρο 28§2, εδώ δεν απαιτείται η προηγούµενη
συνοµολόγηση διεθνούς σύµβασης αλλά αρκεί νόµος ως µονοµερής πράξη της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Ο νόµος αυτός πρέπει να ψηφιστεί από την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των βουλευτών, δηλαδή 151/300.
Ο όρος της αµοιβαιότητας αναλύθηκε παραπάνω35. Οι όροι «δικαιώµατα του
ανθρώπου»36 και «βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος» παραπέµπουν στο αρ. 110§1
του Συντάγµατος, δηλαδή στο δηµοκρατικό, εκπροσωπευτικό, κοινοβουλευτικό και
δικαιοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύµατος, τον οποίον και υπενθυµίζουν σε µια
διάταξη κρίσιµη για τη διεθνή συµπεριφορά της χώρας. Η κρίση της Κυβέρνησης και της
Βουλής για την ύπαρξη σπουδαίου εθνικού συµφέροντος είναι κρίση σκοπιµότητας και η
θεµελίωσή της ανάγεται στο διεθνή πολιτικό και οικονοµικό περίγυρο. Όσον αφορά το
κοινοτικό δίκαιο, η αρχή της ισότητας διασφαλίζεται στο κοινοτικό πλαίσιο αφού η
δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βασίστηκε στην, κατά το δηµόσιο διεθνές
δίκαιο, αρχή της ισότητας των κυριάρχων κρατών, ενώ όσον αφορά τους Έλληνες
πολίτες ως διοικούµενους της Κοινότητας, η αρχή της ισότητας κατοχυρώνεται στο αρ. 6
της Συνθ.ΕΚ.
Οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 28§3 λειτουργούν ως κριτήρια ελέγχου της
έννοµης τάξης και της θεσµικής συγκρότησης των άλλων κρατών ή διεθνών οργανισµών
υπέρ των οποίων γίνονται δεκτοί περιορισµοί στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας ή σε
όργανα των οποίων µεταβιβάζονται συντεταγµένες αρµοδιότητες37. Έτσι ο διεθνής
οργανισµός ή το αντισυµβαλλόµενο κράτος πρέπει να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των βάσεων του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος. Ο έλεγχος αυτός προσλαµβάνει κατά τον τρόπο αυτό τη µορφή ενός
ελέγχου ιδεολογικής και κυρίως θεσµικής συγγένειας.

34

Βλ. ∆. Τσάτσος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τοµ. α΄ Θεωρητικό Θεµέλιο, σελ.360, όπου υποστηρίζεται πως η
τήρηση των διαδικαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 28§2 πρέπει πάντα να συνοδεύεται από την τήρηση
των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 28§3.
35
βλ. 8 β΄, σελ.16.
36
Ένας ενδεικτικός ορισµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου είναι ο εξής: «τα παρεχόµενα στα άτοµα και
ως µέλη του κοινωνικού συνόλου θεµελιώδη, πολιτικά κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα, τα οποία
αποτελούν τις κατά την αντίληψη του συντακτικού νοµοθέτη βασικές εξειδικεύσεις της ανθρώπινης αξίας
και των οποίων το αµυντικό περιεχόµενο στρέφεται κατά της κρατικής και κάθε άλλης εξουσίας, το
προστατευτικό περιεχόµενο στρέφεται µόνο προς το κράτος αξιώνοντας την παροχή βοήθειας για την
απόκρουση κάθε απειλής και το εξασφαλιστικό περιεχόµενο, εφόσον αναγνωρίζεται, στρέφεται µόνο προς
το κράτος αξιώνοντας την παροχή των απαραίτητων µέσων για την άσκηση του δικαιώµατος».
37
βλ. όµως και Α.Μανιτάκης, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τευχ.I, σελ.106, όπου υποστηρίζεται η άποψη ότι
κανονιστικό περιεχόµενο και στόχος του άρθρου 28§3 είναι η οριοθέτηση της εθνικής έννοµης τάξης σε
σχέση µε την κοινοτική και η θέσπιση ενός κριτηρίου για την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο
εννόµων τάξεων. Συνεπώς ό,τι δεν περιλαµβάνεται στον πυρήνα που συγκροτεί το άρθρο 28§3 ανήκει
στην κοινοτική αρµοδιότητα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

12. Οι Ιδρυτικές Συνθήκες
Μετά τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο, κινούµενοι από την ιδέα ότι η ευρωπαϊκή συσπείρωση
θα παγιώσει την ειρήνη, µε πρόταση του γάλλου υπουργού Εξωτερικών Robert
Schuman38 και µε βάση το σχέδιο Jean Monnet, υπογράφηκε το 1951 στο Παρίσι η
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)39.
Τα 6 κράτη που συµµετείχαν ήταν η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, οι
Κάτω Χώρες και το Βέλγιο.
Ορµώµενες από την επιτυχή πρόοδο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα, οι έξι ευρωπαϊκές χώρες προέβησαν στη σύναψη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) στη
Ρώµη το 1957. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα θεµελιώθηκαν µε δύο ξεχωριστές διεθνείς συνθήκες για να
επιµεριστούν οι κίνδυνοι από τυχόν µη επικύρωσή τους. Αν και κινούνταν στο ίδιο
πλαίσιο µε την ΕΚΑΧ, οι δύο αυτές συνθήκες υπολείπονταν κατά πολύ αυτής σε ό,τι
αφορά τη µορφή υπερεθνικότητας που επέλεγαν. Η υπερεθνικότητα δεν αποκτά ποτέ σ’
αυτές οµοσπονδιακό χαρακτήρα, επειδή επιτυγχάνεται µε λειτουργικό τρόπο, εντονότερα
στις φάσεις της εφαρµογής των υποχρεώσεων, λιγότερο στη φάση της απόφασης και της
νοµοθεσίας. Η αληθινή πρόθεση των συντακτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας ήταν να µεταθέσουν σε ένα
απώτερο µέλλον δεσµεύσεις σχετικά µε την οποιαδήποτε οµοσπονδιακή εξέλιξη του
θεσµού. Οι δύο αυτές συνθήκες χαρακτηρίζονταν από νοµική ρευστότητα και

38

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του γάλλου υπουργού Εξωτερικών Robert Schuman στις 9 Μαϊου 1950:
«Η παγκόσµια ειρήνη δε θα µπορούσε να διατηρηθεί χωρίς δηµιουργικές προσπάθειες ανάλογες των
κινδύνων που την απειλούν. Η συµβολή της οργανωµένης και ζωντανής Ευρώπης στον πολιτισµό είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση των ειρηνικών σχέσεων. Έχοντας γίνει για περισσότερα από 20 χρόνια
πρωτεργάτης της ενωµένης Ευρώπης, η Γαλλία είχε πάντα ως ουσιαστικό στόχο να υπηρετεί την ειρήνη. Η
Ευρώπη δε θα ενοποιηθεί δια µιας, ούτε σε ένα συνολικό οικοδόµηµα: θα ενοποιηθεί µε συγκεκριµένες
πράξεις που θα δηµιουργήσουν πρώτα µια πραγµατική αλληλεγγύη. Η συγκέντρωση των ευρωπαϊκών
εθνών απαιτεί να εξαλειφθεί η µακραίωνη αντίθεση της Γαλλίας και της Γερµανίας. Η γαλλική κυβέρνηση
προτείνει να τεθεί το σύνολο της γαλλογερµανικής παραγωγής του άνθρακα και του χάλυβα κάτω από µια
κοινή Ανώτατη Αρχή, µε µια οργάνωση ανοιχτή στη συµµετοχή των άλλων χωρών της Ευρώπης. Η
συγκέντρωση των παραγωγών άνθρακα και χάλυβα θα εξασφαλίσει αµέσως την εγκαθίδρυση κοινών
βάσεων οικονοµικής ανάπτυξης, πρώτο στάδιο της ευρωπαϊκής οµοσπονδίας, και θα αλλάξει το
πεπρωµένο αυτών των περιοχών που από πολύ καιρό ασχολούνται µε την κατασκευή των πολεµικών
όπλων των οποίων υπήρξαν τα πιο συνεχή θύµατα. Η αλληλεγγύη της παραγωγής που θα διαµορφωθεί µε
αυτόν τον τρόπο θα αποδείξει ότι κάθε πόλεµος µεταξύ Γαλλίας και Γερµανίας όχι µόνο γίνεται
αδιανόητος αλλά και υλικά αδύνατος. Η καθιέρωση αυτής της δυνατής ενότητας παραγωγής, που θα είναι
ανοιχτή σε όλες τις χώρες που επιθυµούν να συµµετάσχουν και θα παράσχει τελικά σε όλες τις χώρες που
θα συγκεντρώσει τα θεµελιώδη στοιχεία της βιοµηχανικής παραγωγής µε τις ίδιες προϋποθέσεις, θα θέσει
τα πραγµατικά θεµέλια της οικονοµικής ενοποίησής τους. Αυτή η παραγωγή θα προσφερθεί σε όλο τον
κόσµο χωρίς διακρίσεις ούτε εξαιρέσεις, ώστε να συµµετάσχουµε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και
στην ανάπτυξη των ειρηνικών έργων. Η κυκλοφορία του άνθρακα και του χάλυβα µεταξύ των χωρών της
κοινότητας θα απαλλαχθεί αµέσως από κάθε τελωνειακό δασµό και δεν θα µπορεί να επηρεαστεί από
διαφοροποιηµένα τιµολόγια µεταφορών.»
39
βλ. αναλυτικότερα Π. ∆αγτόγλου, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο Ι, σελ.20επ.
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συντάχθηκαν ως συνθήκες-πλαίσιο, σε αντίθεση µε την ΕΚΑΧ που ήταν συνθήκηνόµος40.
Έχοντας ενοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό ο τοµέας της οικονοµίας-και µετά από τη
σηµαντική συµβολή του ∆ΕΚ στην ερµηνεία και εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίουδιαφάνηκε η ανάγκη για περαιτέρω ενοποίηση σε άλλους τοµείς του κοινωνικού
φάσµατος συναφείς προς την αγοραία οικονοµία. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη παρέσχε
το νοµικό µέσο µε το οποίο ο τότε θεσµικός µηχανισµός θα µπορούσε να κινηθεί προς
την κατεύθυνση µιας θεµατικά ευρύτερης και θεσµικά αποτελεσµατικότερης
Κοινότητας41. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη λειτούργησε ως τροποποιητική των
ιδρυτικών Συνθηκών, µεταβάλλοντας όµως τους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων σε
καίρια σηµεία και θεσπίζοντας διατάξεις για την κοινωνική πολιτική και την προστασία
του περιβάλλοντος. Θεσπίζοντας την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία, σκοπός της
οποίας ήταν µια κοινή εξωτερική πολιτική που θα επιδιωκόταν µε τη σύγκλιση θέσεων
και την πραγµατοποίηση κοινών δράσεων42, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη προετοιµάζει το
έδαφος για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πολιτική ενοποίηση που προανήγγειλε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη θεσµοθετήθηκε
µε την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή επεκτείνεται πλέον στον τοµέα της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και στον τοµέα της συνεργασίας
σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Το νέο αυτό θεσµικό οικοδόµηµα
αποτελεί έναν εµβρυώδη και ατροφικό οργανισµό πολιτικής ενοποίησης, ο οποίος
µάλιστα στερείται νοµικής προσωπικότητας, αλλά περικλείει ταυτόχρονα τις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες43. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπεριδρύεται των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
συγκεφαλαιώνοντάς τις· ο επιτελικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα όργανα των
Κοινοτήτων είναι ένδειξη του προβαδίσµατος που δίνεται στον πολιτικό χώρο. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά ένα νέο υπερεθνικό πολιτικό οργανισµό, µια ξεχωριστή
έννοµη τάξη44. ∆ύο από τις σηµαντικότερες εξελίξεις που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση
ήταν το πρόγραµµα της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης των κρατών-µελών και η
εισαγωγή του θεσµού της ιθαγένειας της Ένωσης. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
τροποποιήθηκε δύο φορές: το 1997 µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και το 2000 µε τη
Συνθήκη της Νίκαιας.
Τον Ιούνιο του 2004, ψηφίστηκε το Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Στην ουσία
πρόκειται για µια συγχώνευση των Ιδρυτικών Συνθηκών, που όσο κι αν φοβίζει τους
οπαδούς της διακυβερνητικότητας δεν καθιερώνει την οµοσπονδιοποίηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές από τις βασικές αλλαγές που εισάγει είναι: η νοµική
προσωπικότητα της Ένωσης, η θέσπιση του Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Μόνιµου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και η ενσωµάτωση του
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο κείµενο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.

40

βλ. Ν. Σκανδάµης, Θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιστορική µορφολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σελ.42.
41
βλ. Ν. Σκανδάµης,, όπ. παρ.,σελ.64-66.
42
βλ. αναλυτικότερα αρ.30 ΕΕΠ.
43
βλ. Ν. Σκανδάµης, όπ. παρ., σελ.100επ.
44
Βλ. ∆. Τσάτσος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τοµ.α’ Θεωρητικό Θεµέλιο, σελ.355επ.

22

13. Θεωρητική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
α) Το θεωρητικό υπόβαθρο: ο αντιµακιαβελισµός
Η κλασσική πολιτική φιλοσοφία για τη µέθοδο διακυβέρνησης µπορεί µα συνοψισθεί
στην εξής φράση: «Ο πρίγκιπας πρέπει να µάθει πώς θα κατακτήσει την εξουσία». Στο
παρελθόν το σηµαντικότερο ήταν να κατακτήσει ένα κράτος κάποιο άλλο µε το στρατό.
Έπειτα θα µπορούσε να αντλήσει οικονοµικά οφέλη από το κατακτηθέν κράτος
επιβάλλοντας φόρους στον υπόδουλο πληθυσµό και χρησιµοποιώντας τους πολίτες του
κατακτηθέντος κράτους ως δικούς του στρατιώτες.
Από το 1955, εµφανίζεται ένα φιλοσοφικοπολιτικό ρεύµα µε τον όρο
αντιµακιαβελισµός. Οι αντιµακιαβελιστές45 αντιλαµβάνονται ότι η κυβερνητικότητα
45

Ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος των αντιµακιαβελιστών ήταν ο Michel Foucault. Ακολουθούν µερικά
αποσπάσµατα από το έργο του Dits et ecrits -όπου αναλύει την έννοια της κυβερνητικότητας και την τέχνη
του να κυβερνά κανείς- που γράφτηκε το 1978, (σελ.650-657). «…η τέχνη της διακυβέρνησης, µέχρι την
προβληµατική του πληθυσµού, δεν θα µπορούσε να ξεκινήσει παρά µόνο από το µοντέλο της οικογένειας,
από την έξυπνη οικονοµία ως διαχείριση της οικογένειας. Αντιθέτως από τη στιγµή κατά την οποία ο
πληθυσµός θα εµφανιστεί ως απόλυτα αµείωτος από την οικογένεια, αµέσως αυτή η τελευταία περνάει σε
δεύτερη µοίρα, εµφανίζεται ως εσωτερικό στοιχείο του πληθυσµού…Η οικογένεια πρόκειται να γίνει
όργανο προικισµένο για την καλή διακυβέρνηση των πληθυσµών και όχι µοντέλο χιµαιρικό για την καλή
διακυβέρνηση. Αυτή η µετακίνηση της οικογένειας από το επίπεδο του προτύπου στο επίπεδο της
εργαλειοποίησης είναι απόλυτα θεµελιώδης…Αυτό που οδηγεί τον πληθυσµό στο να απεγκλωβίσει την
τέχνη της διακυβέρνησης είναι ό,τι αφανίζει το µοντέλο της οικογένειας…Ο πληθυσµός πρόκειται να
προβληθεί ως υποκείµενο αναγκών, επιθυµιών, αλλά επίσης ως αντικείµενο στα χέρια της διακυβέρνησης,
εν γνώσει του απέναντι στη διακυβέρνηση του τι αυτή θέλει και εν αγνοία του επίσης του τι θα τον
οδηγήσει να πράξει. Το συµφέρον ως συνείδηση του καθενός από τα άτοµα που συγκροτούν τον πληθυσµό
και το συµφέρον ως συµφέρον του πληθυσµού όποια και να είναι τα συµφέροντα και οι ατοµικές επιθυµίες
αυτών που τον αποτελούν, εκεί είναι που θα βρίσκεται ο στόχος και το θεµελιώδες όργανο της
διακυβέρνησης των πληθυσµών…Ο πληθυσµός πρόκειται να είναι το σηµείο γύρω από το οποίο θα
οργανωθεί αυτό που ονοµάζανε στα κείµενα του 16ου αιώνα ΄΄υποµονή του µονάρχη΄΄, δηλαδή αυτό
σηµαίνει ότι ο πληθυσµός θα είναι το αντικείµενο το οποίο η διακυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της
στις παρατηρήσεις της, στη γνώση της, για να καταφέρει αποτελεσµατικά να κυβερνήσει µε τρόπο λογικό
και σκεπτόµενο…η πολιτική οικονοµία µπόρεσε να συσταθεί από τη στιγµή που, µεταξύ των
διαφορετικών στοιχείων του πλούτου, εµφανίστηκε ένα καινούριο υποκείµενο που ήταν ο πληθυσµός…σε
καµία περίπτωση η κυριαρχία δεν έπαυσε να παίζει κάποιο ρόλο από τη στιγµή που η τέχνη της
διακυβέρνησης άρχισε να γίνεται πολιτική επιστήµη…Και ίσως θα µπορούσαµε µε έναν τρόπο παντελώς
παγκόσµιο, χοντροκοµµένο και κατά συνέπεια ανακριβή, να ανασυστήσουµε τα µεγάλα σχήµατα στη
∆ύση µε τον ακόλουθο τρόπο: Κατά πρώτον, το κράτος δικαιοσύνης, γεννηµένο σε µια εδαφικότητα τύπου
φεουδαρχικού και που αντιστοιχούσε λίγο-πολύ σε µια κοινωνία του νόµου (εθιµικοί νόµοι και γραπτοί
νόµοι) µε ένα ολόκληρο παιχνίδι από δεσµεύσεις και αντιδικίες. Έπειτα το διοικητικό κράτος, γεννηµένο
το 15ο και 16ο αιώνα σε µια εδαφικότητα τύπου συνοριακού και όχι φεουδαρχικού, κράτος διοικητικό που
αντιστοιχεί σε µια κοινωνία από κανονισµούς και πειθαρχίες. Τέλος, ένα κράτος διακυβέρνησης που δεν
είναι ουσιαστικά ορισµένο από την εδαφικότητά του, από την επιφάνεια που καταλαµβάνει, µα από µια
µάζα, τη µάζα του πληθυσµού µε τον όγκο της, την πυκνότητά της, φυσικά µε το έδαφος στο οποίο έχει
απλωθεί αλλά η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο µόνο ένα συστατικό αυτού. Και αυτό το κράτος της
διακυβέρνησης, που στηρίζεται ουσιαστικά στον πληθυσµό και που αναφέρεται σε και χρησιµοποιεί την
εργαλειοποίηση της οικονοµικής σοφίας, θα αντιστοιχούσε σε µια κοινωνία ελεγχόµενη από τα συστήµατα
της ασφάλειας…Όταν βλέπουµε στον Πρίγκιπα του Μακιαβέλι αυτό που χαρακτηρίζει το σύνολο των
αντικειµένων πάνω στα οποία ασκείται η εξουσία, αντιλαµβανόµαστε ότι για τον Μακιαβέλι, το
αντικείµενο, ο στόχος κατά κάποιο τρόπο της εξουσίας, είναι 2 πράγµατα: από τη µια, µια επικράτεια και
από την άλλη, οι άνθρωποι που κατοικούν σ’ αυτήν την επικράτεια. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η κυριαρχία δεν
ασκείται στα πράγµατα, ασκείται κατ’ αρχήν σε µια επικράτεια και κατά συνέπεια, στα υποκείµενα που
την κατοικούν. Η επικράτεια λοιπόν είναι το θεµελιώδες στοιχείο της ηγεµονίας του Μακιαβέλι…
Αντίθετα, στο βιβλίο του Guillome de La Perriere Ο πολιτικός καθρέπτης, καταδεικνύεται αυτό στο οποίο
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βρίσκεται σε µια άλλη όψη, στον τρόπο διαχείρισης του πληθυσµού. Ο πλούτος και η
παραγωγικότητα είναι προϊόν µιας καλής διαχείρισης του πληθυσµού. Ο πληθυσµός είναι
µια πλατφόρµα που µπορεί πλέον να δηµιουργήσει στο χώρο της οικονοµίας. Η πολιτική
βρίσκεται πλέον στην οικονοµία.
Από τα πρώτα στάδια της δηµιουργίας τους οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες βασίστηκαν σ’
αυτό το πρότυπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ως οικονοµική ενοποίηση. Ο στρατός
και η αστυνοµία υπάρχουν σήµερα στα θέµατα της εσωτερικής ασφάλειας (στα οποία
δεν έχει δοθεί η βαρύτητα που δίνεται στην οικονοµία), αλλά στον κοινοτικό χώρο δεν
παίζουν κανένα ρόλο.
Με τις σηµερινές συνθήκες η αυτάρκεια των κρατών δεν ενδιαφέρει αλλά και δεν
αρκεί. Ήδη από τον 19ο αιώνα, µε την παγκόσµια ανάπτυξη του εµπορίου, έγινε
αντιληπτό ότι ένα κράτος δύσκολα µπορεί να σταθεί µόνο του στη διεθνή κοινότητα.
Στην προσπάθεια ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας, τα κράτη, τον 19ο αιώνα,
στράφηκαν στη δηµιουργία οµοσπονδιών. Τον 20ο αιώνα δηµιούργησαν συνασπισµούς
κατά τη διάρκεια πολέµων. Σήµερα, µε την κυριαρχία της παγκοσµιοποίησης, τα κράτη
προσπάθησαν να αναπτύξουν νέες µορφές συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε κάτι που στο παρελθόν ακουγόταν οξύµωρο: διακυβέρνηση
επί κυρίαρχων κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ότι µπορεί να γίνει συνασπισµός
οριζόντιος χωρίς να εξαφανίζονται τα κράτη, και αυτό µπορεί να γίνει κυρίως στο χώρο
της οικονοµίας. Και σ’ αυτό βρίσκεται η ουσία της κοινοτικής µεθόδου: αφενός κανένα
κράτος δεν µπορεί να ασκήσει την κυριαρχία µόνο του και αφετέρου η ύπαρξη των
κρατών είναι απαραίτητη για να εκτελούν τις εντολές. Η οικονοµία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βασίζεται στον κανόνα της εξειδίκευσης: το κάθε κράτος θα κάνει ό,τι ξέρει να
κάνει καλύτερα, µε απώτερο στόχο να µειώσει τις τιµές των προϊόντων, να αυξήσει την
ποιότητά τους και να γίνει ανταγωνιστικό.

αναφέρεται η διακυβέρνηση, το οποίο δεν είναι η επικράτεια αλλά «τα πράγµατα», ένα είδος συνόλου που
αποτελείται από τους ανθρώπους και τα πράγµατα. Θα λέγαµε λοιπόν ότι αυτά τα πράγµατα µε τα οποία η
διακυβέρνηση πρέπει να είναι επιφορτισµένη είναι οι άνθρωποι αλλά µέσα στις σχέσεις τους, στους
δεσµούς τους, στις αναµείξεις τους µε αυτά τα πράγµατα που είναι τα πλούτη, οι πρόσοδοι, τα είδη
διατροφής, η επικράτεια βέβαια µέσα στα σύνορά της, µαζί µε την ποιότητα, το κλίµα της, την ξηρασία, τη
γονιµότητά της. Είναι οι άνθρωποι στις σχέσεις µεταξύ τους µε άλλα πράγµατα όπως είναι τα έθιµα, οι
συνήθειες, ο τρόπος συµπεριφοράς ή σκέψης, και τέλος είναι οι άνθρωποι στις σχέσεις τους µε άλλα ακόµη
πράγµατα που µπορεί να είναι τα ατυχήµατα ή οι δυστυχίες, όπως η πείνα, οι επιδηµίες, ο θάνατος…Το
βασικό λοιπόν είναι αυτή η σύνθεση ανθρώπων και πραγµάτων, ενώ το έδαφος, η ιδιοκτησία είναι κατά
κάποιο τρόπο µάλλον αδιάφορα…Βασικός στόχος στον Πρίγκιπα του Μακιαβέλι είναι να διατηρήσει την
ηγεµονία του. Στο Μακιαβέλι ο Πρίγκιπας σχετίζεται µε τη µοναδικότητα, την εξωτερικότητα, την
υπεροχή σε σχέση µε το πριγκιπάτο του. Αντίθετα, στο βιβλίο του Guillome de La Perriere Ο πολιτικός
καθρέπτης, η διακυβέρνηση έχει οριστεί ως ένας δίκαιος τρόπος να διαχειρίζεται τα πράγµατα, για να τα
οδηγήσει όχι στη µορφή του ΄΄κοινού καλού΄΄, αλλά σ’ έναν ΄΄πρόσφορο σκοπό΄΄ για καθένα από τα
πράγµατα που είναι προς διακυβέρνηση. Πρόκειται για µια πλειονότητα ειδικών σκοπών, για παράδειγµα,
η διακυβέρνηση θα έχει να κάνει κατά κάποιο τρόπο µε το να παράγουµε περισσότερο πλούτο, µε το να
εφοδιάσουµε τους ανθρώπους µε αρκετά τρόφιµα, τελικά µε το ότι ο πληθυσµός θα µπορεί να
πολλαπλασιάζεται…Αυτό που στην πραγµατικότητα θα επέτρεπε στη µοναρχία να πετύχει το στόχο της,
την υπακοή στους νόµους, θα ήταν ο ίδιος ο νόµος. Αντίθετα, εδώ δεν έχει να κάνει µε το να επιβάλουµε
ένα νόµο στους ανθρώπους, έχει να κάνει µε το να διαχειριστούµε τα πράγµατα, δηλαδή προτιµότερο να
χρησιµοποιούµε τακτικές παρά νόµους, ή οριακά να χρησιµοποιούµε στο έπακρο νόµους όπως
τακτικές…Το Κράτος, όπως η φύση, έχει τη δική του καθαρή λογική, έστω κι αν αυτή είναι διαφορετικού
τύπου. Η τέχνη της διακυβέρνησης, αντί να ψάξουµε τα θεµέλιά της σε κανόνες ανώτερους, σε ένα
κοσµολογικό µοντέλο ή σε ένα φιλοσοφικό και ηθικό ιδανικό, θα βρούµε τις αρχές της λογικής της σε αυτό
που συνιστά τη συγκεκριµένη πραγµατικότητα του Κράτους…».
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β) Η δίπτερη θεωρία και η θεωρία των τριών πυλώνων
Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, διακυβερνητικότητα και υπερεθνικότητα
συνυπήρχαν σε ένα ενιαίο θεσµικό οικοδόµηµα. Εισήχθη µια ρωγµή στην ενιαία πορεία
της ενοποίησης, η οποία έφερνε συχνά σε αδιέξοδο πολλούς µελετητές που δεν ήταν
απολύτως εξοικειωµένοι στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις, προς
απεικόνιση αυτής της πολυθεσµικότητας, ανέπτυξαν δύο διαφορετικές θεωρίες για τη
δοµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοτε έτειναν να προβάλλουν τη διπολικότητα και
άλλοτε να την συγκαλύπτουν.
Η πρώτη είναι η δίπτερη θεωρία, η οποία αναπτύχθηκε στη Γερµανία. Αρχαιολάτρες
ως συνήθως, οι Γερµανοί αναπαρίσταναν τη δοµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µ’ έναν
αρχαίο δίπτερο ναό. Η εξωτερική σειρά των κιόνων περικλείει την εσωτερική χωρίς να
επικοινωνεί καθόλου µε αυτήν. Παροµοίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο
διαφορετικοί χώροι: αυτός της οικονοµικής ενοποίησης και αυτός της πολιτικής
ενοποίησης. Ο πρώτος συνενώνει σε βάθος ενώ ο δεύτερος απλώς συγκαλεί σε µια
συνεχή διαπραγµάτευση. Ο δεύτερος χώρος περικλείει τον πρώτο, αλλά οι δύο χώροι
είναι παράλληλοι και δεν προορίζονται να προσεγγίσουν.
Η θεωρία των τριών πυλώνων, µέσα από την απαρίθµηση ιδιαίτερα άνισων θεµατικών
κύκλων, προσπαθεί να συγκαλύψει το ρήγµα που επήλθε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Το θεσµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν τρεις πυλώνες, τους οποίους παριστούν τα
τέσσερα βασικά θεµατικά αντικείµενα της ενοποιητικής δράσης: οικονοµία (πρώτος
πυλώνας), κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (δεύτερος πυλώνας),
δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις (τρίτος πυλώνας).

14. Η κοινοτική µέθοδος
Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκούν τις αρµοδιότητες που
τους έχουν ανατεθεί µέσω νοµικών πράξεων. Καθεµία από τις τέσσερις ιδρυτικές
Συνθήκες (Σ.ΕΚΑΧ, Σ.ΕΚΑΕ, Σ.ΕΚ, Σ.ΕΕ) εισήγαγε διαφορετικά είδη νοµικών
πράξεων. Μεγαλύτερη οµοιότητα µεταξύ τους παρουσιάζουν οι νοµικές πράξεις των
Συνθηκών ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ και ΕΚ-ιδίως αυτές των δύο τελευταίων- ενώ τελείως
διαφορετικού χαρακτήρα είναι οι πράξεις που εισήχθησαν µε τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς λόγω του πολιτικού χώρου στον οποίο αναφερόταν.
Οι νοµικές αυτές πράξεις που παράγουν τα κοινοτικά όργανα αποτελούν το παράγωγο
ή δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο. Η οµοσπονδιακή τεχνική που ενυπάρχει στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, συνδυαζόµενη µε τη διατήρηση της κυριαρχίας των κρατώνµελών, συνεπάγεται µια ιδιόµορφη µέθοδο παραγωγής του δευτερογενούς κοινοτικού
δικαίου, η οποία έχει ονοµαστεί «κοινοτική µέθοδος».
Η κοινοτική µέθοδος εφαρµόζεται µόνο στην οικονοµική ενοποίηση και την
οµοσπονδίζουσα Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν αφορά στον τοµέα της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και στον τοµέα της συνεργασίας σε θέµατα
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Η ψήφιση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος
προκαλεί το ερώτηµα αν έχει επέλθει µετάγγιση της κοινοτικής µεθόδου και στους δύο
τελευταίους τοµείς. Μια προσεχτική ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος µας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ετερογένεια του δικαίου της ενοποίησης διατηρείται χωρίς
να είναι ανάγκη να υπάρξουν περισσότερες Συνθήκες. Μπορεί να επήλθε συγχώνευση
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των Συνθηκών αλλά κάθε κοινοτικός χώρος διατήρησε τις ιδιοµορφίες του και η
κοινοτική µέθοδος εξακολουθεί να αφορά µόνο τον οικονοµικό χώρο.
Αυτό που ξεχωρίζει την κοινοτική µέθοδο είναι αυτό που ο Michel Foucault ονόµασε
«governance»46. Στα ελληνικά αυτός ο όρος θα µπορούσε να µεταφραστεί ως
«διακυβέρνηση» ή ορθότερα «κυβερνητικότητα». Η έννοια της «κυβερνητικότητας»
(governance) αντιδιαστέλλεται από την έννοια της «κυβέρνησης» (government) . Και
αυτό που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα µέλη και στους πολίτες της είναι governance
και όχι government.
Για την κατανόηση της κοινοτικής µεθόδου, µπορούµε να διακρίνουµε τη
νοµοπαραγωγική διαδικασία των κοινοτικών οργάνων σε 3 φάσεις. Τα δύο βασικά
όργανα είναι το Συµβούλιο και η Επιτροπή. Η µεταξύ τους αλληλεξάρτηση αποδόθηκε
στην επιστήµη µε τον όρο «tendene» («δίζυγο»).
Σε µια πρώτη φάση, η Επιτροπή έχει τη νοµοθετική σύλληψη της ρύθµισης ενώ το
Συµβούλιο έχει αποφασιστική εξουσία. Η Επιτροπή, προτείνοντας την πραγµατική
ρύθµιση, έχει το προνόµιο να αποφασίσει αν και πώς θα ξεκινήσει µια καινούρια
ρύθµιση. Το Συµβούλιο συζητά την πρόταση αλλά για να την τροποποιήσει χρειάζεται
αρνητική οµοφωνία. Αν η πλειοψηφία του Συµβουλίου είναι κάτω από το απαιτούµενο
δεν λαµβάνεται κανένα µέτρο. Αν υπάρξει οµοφωνία, τότε µπορούν από το Συµβούλιο
να γίνουν τροποποιήσεις. Σε αυτό το σηµείο µπορεί η Επιτροπή να αποσύρει την
πρόταση, αν δε συµφωνεί µε τις τροποποιήσεις. Σ’ αυτό το στάδιο, η άποψη του
Κοινοβουλίου έρχεται σε δεύτερη µοίρα.
Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένας συµβιβασµός µεταξύ των δύο οργάνων. Το
Συµβούλιο είναι δέσµιο της σύλληψης της Επιτροπής αφού αυτή καθορίζει το
περιεχόµενο της ρύθµισης. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπερέχουσα είναι η θέση της
Επιτροπής47.
Στη δεύτερη φάση, γίνεται, σε επίπεδο κανονιστικό, εκτέλεση και συγκεκριµενοποίηση
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Την ευθύνη της εκτέλεσης έχει το Συµβούλιο. Ωστόσο,
έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή. Τότε αυτή µε εκτελεστικά µέτρα
µπορεί να αλλοιώσει τη ρύθµιση. Σ’ αυτό το σηµείο λαµβάνει χώρα αυτό που είναι
γνωστό ως «επιτροπολογία» (commitology), δηλαδή η προσπάθεια ανεύρεσης της
εκτέλεσης εκείνης που θα ικανοποιούσε και τα κράτη έτσι ώστε το Συµβούλιο να ελέγχει
την εκτέλεση από την Επιτροπή. Εδώ το Κοινοβούλιο µπορεί να προτείνει τροπολογίες,
χωρίς η βασική ρύθµιση της Επιτροπής να εξαλείφεται, και µπορεί να µαταιώσει τα
πάντα ασκώντας veto.
Στη τρίτη φάση, εφαρµόζεται η ρύθµιση και ακολουθεί το κυρωτικό στάδιο. Εδώ έχει
αρµοδιότητες µόνο η Επιτροπή, η οποία σε περίπτωση παράβασης είτε επιβάλλει
46

«…Με τη λέξη της κυβερνητικότητας θέλω να πω 3 πράγµατα. Με τον όρο αυτό εννοώ το σύνολο που
δηµιουργείται από τους θεσµούς, τις διαδικασίες, αναλύσεις και σκέψεις, τους υπολογισµούς και τις
τακτικές που επιτρέπουν να ασκείται αυτή η αρκετά συγκεκριµένη αν και πολύπλοκη µορφή εξουσίας που
έχει ως κύριο στόχο τον πληθυσµό, ως µείζονα µορφή τη γνώση της πολιτικής οικονοµίας, ως τεχνικό
ουσιαστικό όργανο τα συστήµατα της ασφαλείας. Κατά δεύτερον, εννοώ την τάση, τη γραµµή της δύναµης
που σε όλη τη ∆ύση δε σταµάτησε να οδηγεί µε δύναµη εδώ και πολύ καιρό, προς την ανωτερότητα αυτού
του τύπου εξουσίας που µπορούµε να ονοµάσουµε «διακυβέρνηση» σε όλους τους άλλους: κυριαρχία,
πειθαρχία, αυτό που προκάλεσε από τη µια µεριά την ανάπτυξη µιας ολόκληρης σειράς από
συγκεκριµένους µηχανισµούς διακυβέρνησης και από την άλλη µεριά την ανάπτυξη µιας ολόκληρης
σειράς από σοφίες. Τέλος, µε τον όρο αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να εννοήσουµε τη διαδικασία, ή µάλλον
το αποτέλεσµα της διαδικασίας, κατά την οποία το κράτος της δικαιοσύνης του Μεσαίωνα, το οποίο έγινε
το 15ο και 16ο αιώνα κράτος διοικητικό, βρέθηκε σιγά-σιγά ΄΄κυβερνητικοποιηµένο΄΄…», Michel
Foucault, Dits et ecrits, 1978, σελ.654-655.
47
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο J. Delors: «Tout est a la main de la Commission ».
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απευθείας κυρώσεις (π.χ. στο δίκαιο του ανταγωνισµού των επιχειρήσεων), είτε
παραπέµπει τα κράτη-µέλη στο ∆ΕΚ.

15. Νοµικές πράξεις της Συνθ.ΕΚΑΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ρυθµιζόταν από το αρ.14§1,2 της Σ.ΕΚΑΧ. Μπορεί να είχε χαρακτήρα
τόσο κανονιστικής όσο και ατοµικής πράξης, γι’ αυτό στην πρώτη περίπτωση
ονοµαζόταν «γενική απόφαση», ενώ στη δεύτερη «ατοµική απόφαση»48.
Οι γενικές αποφάσεις περιέχουν γενικές και συνήθως αφηρηµένες διατάξεις, οι οποίες
απευθύνονταν κατά κανόνα στα πρόσωπα που διαµένουν στα κράτη-µέλη και κατ’
εξαίρεση στα ίδια τα κράτη-µέλη.
Οι ατοµικές αποφάσεις είχαν ατοµικά ορισµένους αποδέκτες και µπορεί να είχαν
συγκεκριµένο ή αφηρηµένο περιεχόµενο.
ΣΥΣΤΑΣΗ: Ρυθµιζόταν από το αρ.14§1,3 της Σ.ΕΚΑΧ. ∆έσµευαν όλα τα κράτη-µέλη
στα οποία απευθύνονταν µόνο ως προς το σκοπό ή το αποτέλεσµα το οποίο έπρεπε να
επιτευχθεί, ενώ το κράτος-µέλος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο και τα µέσα.

16. Νοµικές πράξεις της Συνθ.ΕΚΑΕ και της Συνθ.ΕΚ
α) Κανονισµός
Ρυθµίζεται από τα αρ.161§1,2 της Συνθ.ΕΚΑΕ και αρ.249§1,2 της Συνθ.ΕΚ. Οι
κανονισµοί έχουν γενική ισχύ και είναι δεσµευτικοί ως προς όλα τα µέρη τους. Είναι οι
σηµαντικότερες νοµικές πράξεις της Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχουν άµεση ισχύ49 και
προτεραιότητα εφαρµογής χωρίς να απαιτείται κάποια νοµοθετική πράξη του κράτουςµέλους.
Η γενική ισχύς του κανονισµού έχει τριπλή έννοια. Κατά πρώτον, σηµαίνει ότι έχει
γενικό και αφηρηµένο χαρακτήρα, δηλαδή δεν αφορά ορισµένα µόνο πρόσωπα ή
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Ο κανονισµός είναι ένα µέτρο που είναι εφαρµόσιµο σε
αντικειµενικώς ορισµένες καταστάσεις και παράγει έννοµες συνέπειες για γενικώς και
αφηρηµένως καθοριζόµενες οµάδες προσώπων50. Το γεγονός µόνο ότι τα πρόσωπα αυτά
µπορούν να καθοριστούν αριθµητικά ή και ονοµαστικά, σε δεδοµένο χρονικό σηµείο,
δεν αίρει την ιδιότητα του µέτρου ως κανονισµού εφόσον τούτο είναι εφαρµοστέο
σύµφωνα µε το σκοπό του, βάσει των αντικειµενικών προϋποθέσεων, πραγµατικού ή
νοµικού είδους, τις οποίες ορίζει το ίδιο το µέτρο51. ∆εύτερον, σηµαίνει ότι επεκτείνεται
48

Η διάκριση αυτή αναπτύχθηκε από το ∆ΕΚ, κατά το οποίο αποφασιστικά στοιχεία για να κριθεί η φύση
µιας απόφασης είναι το περιεχόµενο και η έκταση ισχύος, στοιχεία που πρέπει να εκτιµώνται µε
αντικειµενικά κριτήρια, (υπ.8/55, 1956).
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Η άµεση εφαρµογή των κανονισµών τονίστηκε από το ∆ΕΚ στην απόφαση International Handels
Gesellschaft (∆ΕΚ 11/70).
50
Βλ. ∆ΕΚ 101/76, Koninklijke Scholten Honig N. V., ∆ΕΚ 8/55, Federation Charboniere de Belgique.
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Βλ. ∆ΕΚ 790/79, υπόθεση Calpak, ∆ΕΚ 45/81, υπόθεση Moksel, ∆ΕΚ 307/81, υπόθεση Alusuisse.
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σε όλη την περιοχή της Κοινότητας. Ο κανονισµός έχει δηλαδή την ίδια περιοχή ισχύος
όπως οι Συνθήκες. Έτσι, η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης ενός κράτους-µέλους
επεκτείνει αυτόµατα και αντίστοιχα την περιοχή ισχύος των κανονισµών52. Κανονισµός
που περιορίζει την ισχύ του σε ορισµένα µόνο κράτη-µέλη ή περιοχές, ή δεν είναι
«κανονισµός» ή είναι νοµικά ελαττωµατικός, αποτελεί δε θέµα ερµηνείας αν είναι
δυνατόν να θεωρηθεί ότι ισχύει σε όλη την Κοινότητα και να παραµείνει µ’ αυτόν τον
τρόπο ισχυρός. Τρίτον, αφορά τη σχέση του µε τα εθνικά δίκαια των κρατών-µελών.
Υπερέχει των εκδιδόµενων διατάξεων εθνικού δικαίου µε σκοπό την ενιαία εφαρµογή σε
όλη την περιοχή της Κοινότητας53. Από τη γενική του ισχύ προκύπτει κατά λογική
ανάγκη ότι δεν µπορεί η εφαρµογή του να περιοριστεί ή να παραµεριστεί σε ορισµένες
περιοχές της Κοινότητας µε κανόνες δικαίου των κρατών-µελών. Αυτό ισχύει ακόµα κι
όταν δια του κανονισµού επαφίεται στα κράτη να εξασφαλίσουν την τήρησή του
λαµβάνοντας κατάλληλα διοικητικά µέτρα ή καθορίζοντας τύπους και διαδικασίες54.
Ο κανονισµός επειδή είναι νοµικά τέλειος, έχει καθολική δεσµευτικότητα. Η καθολική
δεσµευτικότητα σηµαίνει πρακτικά ότι οι νοµικές επιταγές του µπορούν να αποτελέσουν
αντικείµενο νοµικού καταναγκασµού, η δε ζηµιογόνος παράβασή του µπορεί να
θεµελιώσει αξίωση αποζηµίωσης. Καθορίζει διαζευκτικά όχι µόνο τον επιτευκτέο σκοπό
αλλά και τα µέσα και τις µεθόδους για την επίτευξή του. Ποινικές κυρώσεις δεν µπορεί
όµως να επιβάλλει.
Η άµεση ισχύς σηµαίνει ότι δε δεσµεύει µόνο τα κράτη-µέλη ή απλώς τις (διοικητικές,
νοµοθετικές, δικαστικές) αρχές τους, οι οποίες έχουν την αγώγιµη υποχρέωση να
θεµελιώσουν τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις των ιδιωτών που προβλέπει ο κανονισµός
αλλά αντιθέτως ο κανονισµός θεµελιώνει άµεσα τις υποχρεώσεις ή τα δικαιώµατα των
ιδιωτών. Η έννοµη τάξη κάθε κράτους-µέλους µεταβάλλεται αντιστοίχως και οι ιδιώτες
µπορούν να απαιτήσουν από άλλους ιδιώτες κα από τις αρχές την τήρηση του
κανονισµού και να ζητήσουν ενδεχοµένως έννοµη προστασία από τα εθνικά τους
δικαστήρια.
Η συνδροµή των ανωτέρω στοιχείων προσδίδει την ιδιότητα του κανονισµού σε µια
πράξη. Αυτό έχει σηµασία και όχι η ονοµασία της. Οι κανονισµοί πρέπει να
αιτιολογούνται και αρχίζουν να ισχύουν την ηµέρα που καθορίζουν ου ίδιοι, αλλιώς την
εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή τους.
β) Οδηγία
Ρυθµίζεται από τα αρ.161§1,3 της Συνθ.ΕΚΑΕ και αρ.249§1,3 της Συνθ.ΕΚ. Οι
οδηγίες µπορεί να έχουν γενικό και αφηρηµένο χαρακτήρα, δηλαδή να περιέχουν
κανόνες δικαίου, δεν ισχύουν όµως κατ’ ανάγκη σε όλη την περιοχή της Κοινότητας
αλλά µπορεί να απευθύνονται σε ορισµένα µόνο κράτη-µέλη στα οποία περιορίζεται η
ισχύς τους. Οι διατάξεις των οδηγιών είναι νοµικά δεσµευτικές για τα κράτη-µέλη αλλά
η δεσµευτικότητά τους περιορίζεται µόνο στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, ενώ η επιλογή
του τύπου και των µέσων επαφίεται στα κράτη-µέλη. Το αποτέλεσµά τους πρέπει να
επιτευχθεί εντός προκαθορισµένης προθεσµίας και αναπτύσσουν αµεσότητα υπό
προϋποθέσεις.
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∆ΕΚ 61/77, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας.
ΣτΕ 2807/97 και Ολ.ΣτΕ 3457/98, Υπόθεση αµοιβαίας αναγνώρισης διπλωµάτων για να διευκολυνθεί η
ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας µισθωτού.
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Τα κράτη-µέλη οφείλουν να τηρούν πλήρως και ακριβώς τις διατάξεις κάθε οδηγίας,
αλλιώς συντρέχει παράβαση της οδηγίας έστω κι αν πραγµατοποιήθηκαν σε µεγάλο
µέρος οι στόχοι της55. Επίσης, κάθε κράτος-µέλος οφείλει να εφαρµόσει µια οδηγία κατά
τρόπο που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σαφήνειας και βεβαιότητας του
ισχύοντος δικαίου, που αποκοπεί η οδηγία προς το συµφέρον των εγκατεστηµένων σε
άλλα κράτη-µέλη παραγώγων.
Από τον ουσιαστικό αυτό περιορισµό της δεσµευτικότητας της οδηγίας συνάγεται ότι η
οδηγία απευθύνεται κατ’ ανάγκη µόνο σε κράτη-µέλη56 και όχι απ’ ευθείας σε ιδιώτες,
γιατί µόνο τα κράτη-µέλη µπορούν να πραγµατοποιήσουν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα
καθορίζοντας τον τύπο και τα µέσα.
Η δεσµευτικότητα του αποτελέσµατος δε σηµαίνει µόνο ότι τα κράτη-µέλη δε µπορούν
να το µεταβάλλουν αλλά και ότι οφείλουν να το πραγµατοποιήσουν και µάλιστα εντός
της προβλεπόµενης προθεσµίας57. ∆εδοµένου ότι οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών
µετέχουν στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την οδηγία, πρέπει να είναι εις θέση να
καταρτίσουν το σχέδιο του αναγκαίου για την εφαρµογή της οδηγίας νόµου εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας. Τα κράτη-µέλη µάλιστα οφείλουν να επιλέξουν τους τύπους
και τα µέσα εκείνα που είναι καταλληλότερα για τη διασφάλιση της πρακτικής
αποτελεσµατικότητας της οδηγίας58. Εσωτερικές δυσχέρειες ή διατάξεις του εθνικού –
έστω και συνταγµατικού- δικαίου δεν απαλλάσσουν το κράτος-µέλος από την
υποχρέωση να εφαρµόσει πλήρως και εµπροθέσµως την οδηγία. ∆εν είναι εξάλλου
παραδεκτός ο ισχυρισµός ότι η έκδοση εθνικών κανόνων για την εφαρµογή της οδηγίας
δεν είναι απαραίτητη λόγω της λεπτοµερούς διατύπωσης της οδηγίας και της άµεσης
ισχύος της59.
Αν το κράτος-µέλος παραλείψει να προβεί στη λήψη των κατάλληλων νοµοθετικών ή
διοικητικών µέτρων και κατά συνέπεια το αποτέλεσµα που ορίζει η οδηγία δεν
πραγµατοποιηθεί, το κράτος δεν µπορεί να επικαλεστεί τη δική του παράνοµη παράλειψη
για να αποκρούσει την αξίωση ιδιώτη να εφαρµοστεί το αποτέλεσµα που ορίζει οδηγία.
Ενώ το κράτος-µέλος οφείλει να λάβει τα νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα που είναι
κατάλληλα για την πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος που ορίζει η οδηγία, το
κοινοτικό όργανο που οι Συνθήκες εξουσιοδοτούν να εκδώσει την οδηγία δεν είναι
υποχρεωµένο να την εκδώσει. Ακόµα λιγότερο υπάρχει αξίωση του ενδιαφεροµένου
ιδιώτη προς έκδοση της οδηγίας. Η παράλειψη έκδοσης οδηγίας δεν µπορεί όµως να
µαταιώσει την πραγµατοποίηση του σκοπού που ορίζουν απ’ ευθείας οι Συνθήκες ούτε
να οδηγήσει στην απαγόρευση ή τον περιορισµό άσκησης µιας κοινοτικής ελευθερίας
από τον ιδιώτη60. Η µη έκδοση της οδηγίας σηµαίνει µόνο ότι, αντί να καθοριστούν
ενιαία, µε κοινοτικό νοµοθέτηµα, τα επιµέρους αποτελέσµατα που πρέπει να
επιδιωχθούν, αυτά επαφίενται στις εθνικές αρχές, που οφείλουν απλώς να εφαρµόσουν
τις διαφορετικές κατ’ ανάγκη εθνικές διατάξεις σύµφωνα µε τους σκοπούς των σχετικών
διατάξεων των Συνθηκών.
Στην πράξη οι περισσότερες οδηγίες εκδίδονται στο πλαίσιο της προσέγγισης και
εναρµόνισης των νοµοθεσιών, γιατί η περιορισµένη δεσµευτικότητά τους ενώ
εξασφαλίζει την εναρµόνιση, δεν επιβάλλει ιδιοµορφία ή και ισοπέδωση, αλλά αντιθέτως
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επιτρέπει στο πλαίσιο των κοινοτικών σκοπών, την ποικιλία των εθνικών νοµικών και
διοικητικών παραδόσεων.
γ) Απόφαση
Ρυθµίζεται από τα αρ.161§1,4 της Συνθ.ΕΚΑΕ και αρ.249§1,4 της Συνθ.ΕΚ. Οι
αποφάσεις είναι ειδικές και συγκεκριµένες. Έχουν ατοµικά ορισµένους αποδέκτες αφού
απευθύνονται σε ένα ή περισσότερα άτοµα που διαµένουν σε ένα ή περισσότερα κράτηµέλη, ή και σε κράτη-µέλη. Είναι δεσµευτικές για τους αποδέκτες τους ως προς όλα τα
µέρη τους.
Απόφαση είναι µόνο η κυρίαρχη πράξη, όχι δηλαδή κάποια εκδήλωση συναλλακτικής
βούλησης, αλλά η µονοµερής µόνο ρύθµιση. Η πράξη δε χάνει το µονοµερή χαρακτήρα
της απλώς και µόνο γιατί εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων ή από
ακρόαση των συµφερόντων, γιατί σε καµία από αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται η
σύµπτωση βούλησης που αποτελεί τη σύµβαση.
Οι απευθυνόµενες σε κράτη-µέλη αποφάσεις µπορεί να αφορούν την έκδοση,
κατάργηση ή τροποποίηση κανόνων δικαίου σύµφωνα µε υποχρέωση που επιβάλλει στα
κράτη-µέλη διάταξη της Συνθήκης ή οδηγίας που δεν είναι αυτοµάτως εκτελεστή. Οι
αποφάσεις µπορούν επίσης να εξαιρούν προσωρινά ένα από τα κράτη-µέλη από την
υποχρέωση συµµόρφωσης προς επιταγή του κοινοτικού δικαίου. µόνο στις περιπτώσεις
που η απόφαση απευθύνεται σε κράτη-µέλη µπορεί να περιέχει διατάξεις που έναντι των
ιδιωτών λειτουργούν ως κανόνες δικαίου.
Οι αποφάσεις, εκτός από τους αποδέκτες τους, µπορεί να δεσµεύουν και το όργανο που
τις εκδίδει. Η ισχύς τους δεν εξαρτάται από την υποκειµενική κατάσταση των µελών του
Συµβουλίου ή της Επιτροπής, αλλά µόνο από την αντικειµενική νοµιµότητα των ίδιων
των αποφάσεων. Εφόσον η απόφαση επιβάλλει χρηµατική υποχρέωση εις βάρος
προσώπων, αποτελεί εκτελεστό τίτλο.
Η απόφαση έχει καθολική δεσµευτικότητα αλλά όχι κατ’ ανάγκη γενική ισχύ. Η
απόφαση πρέπει να ρυθµίζει µια συγκεκριµένη περίπτωση και να µην αφορά αόριστο
αριθµό περιπτώσεων.
Η απόφαση καταργείται µε την παρέλευση της ενδεχόµενης προθεσµίας ισχύος της ή
µε την διοικητική της ανάκληση ή µε την δικαστική της άρση. Η κατάργηση όµως ενός
κανονισµού δε συνεπάγεται την κατάργηση των ατοµικών αποφάσεων που εκδόθηκαν
βάσει του κανονισµού αυτού61.
δ) Συστάσεις και Γνώµες
Ρυθµίζονται από το αρ.249§1,5 της Συνθ.ΕΚ. Αυτές οι νοµικές πράξεις δεν έχουν
δεσµευτικότητα.
Σύσταση είναι η εκ µέρους του Συµβουλίου ή της Επιτροπής, από δική τους
πρωτοβουλία, νοµικά µη δεσµευτική υπόδειξη µιας ορισµένης συµπεριφοράς σε ένα
κράτος-µέλος ή, κατ’ εξαίρεση, σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Γνώµη είναι η εκ µέρους του Συµβουλίου ή -κυρίως- της Επιτροπής διατυπούµενη
εκτίµηση συνθηκών ή περιστάσεων. Όταν δεν προέρχεται από την πρωτοβουλία του
γνωµοδοτούντος οργάνου, ζητείται συνήθως από το Συµβούλιο ή κράτος-µέλος.
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Η διαφορά µεταξύ τους έγκειται στο ότι οι συστάσεις οφείλονται σε πρωτοβουλία του
οργάνου που προβαίνει σ’ αυτές, ενώ οι γνώµες παρέχονται ύστερα από αίτηση άλλου
οργάνου.
Από τη µη δεσµευτικότητα της σύστασης και της γνώµης προκύπτει ότι δεν απαιτείται
ειδική εξουσιοδότηση για την έκδοσή τους. Μόνο όπου οι Συνθήκες το προβλέπουν
ρητώς, η έκδοση των πράξεων αυτών αποτελεί την απαραίτητη προδικασία για την
έκδοση δεσµευτικών πράξεων. Αλλά και όταν δεν αποτελούν την απαραίτητη
προδικασία για την έκδοση δεσµευτικών πράξεων, οι νοµικά µη δεσµευτικές πράξεις δεν
είναι νοµικά ασήµαντες. Η µη έκδοσή τους, όπου προβλέπεται από τις Συνθήκες
αποτελεί παράληψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας και µπορεί να προσβληθεί µε την
προσφυγή κατά παραλείψεως (αρ.175 Συνθ.ΕΚ). Αντίστοιχα, οι δεσµευτικές πράξεις
πρέπει να αιτιολογούνται και αναφέρουν τις συστάσεις ή γνώµες που απαιτούνται κατά
τις Συνθήκες για την έκδοσή τους. Η µη συµµόρφωση στις µη δεσµευτικές πράξεις
µπορεί να επισύρει µερικές φορές έµµεσες κυρώσεις.
ε) Παράγωγο εξωτερικό κοινοτικό δίκαιο
Οι Κοινότητες, ως αυτόνοµος διεθνής οργανισµός, µπορούν να συνάπτουν διεθνείς
συµφωνίες µε τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς. Οι πράξεις των οργάνων που ιδρύουν
οι διεθνείς αυτές συµφωνίες αποτελούν το παράγωγο εξωτερικό κοινοτικό δίκαιο, σε
αντίθεση µε το παράγωγο εσωτερικό κοινοτικό δίκαιο που θεσπίζεται από τα όργανα που
ιδρύουν οι ίδιες οι Κοινότητες. Τέτοιες παράγωγες πράξεις είναι για παράδειγµα οι
αποφάσεις του ∆ιεθνούς Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Οργανισµού για το Κακάο, που
ιδρύθηκε µε τη ∆ιεθνή Συµφωνία του 1972, ή οι πράξεις του Συµβουλίου Σύνδεσης της
Κοινότητας µε τρίτες χώρες.
Ωστόσο, η αποδοχή ενός τέτοιου εξωγενούς δικαίου απαιτεί εγγυήσεις ώστε να
εξασφαλιστεί η αποφυγή σύγκρουσης µε τις Ιδρυτικές Συνθήκες ή η παράκαµψή τους.
Τα κράτη µέλη δεσµεύονται όπως και τα όργανα τής Κοινότητος, από τις διεθνείς
συµφωνίες που τα όργανα έχουν την εξουσία να συνάπτουν και , εξασφαλίζοντας την
τήρηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από µια τέτοια συµφωνία , εκπληρώνουν
υποχρέωση που έχουν όχι µόνον έναντι τού ενδιαφεροµένου κράτους , αλλά προ πάντων
και κυρίως έναντι τής Κοινότητος, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για την καλή
εκτέλεση τής συµφωνίας62. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι διατάξεις της
συµφωνίας αυτής αποτελούν αναπόσπαστο της κοινοτικής έννοµης τάξης.
Από τον κοινοτικό χαρακτήρα των συµβατικών αυτών διατάξεων προκύπτει ότι δεν
δύνανται να ποικίλλουν τα αποτελέσµατά τους εντός τής Κοινότητος ανάλογα µε το αν η
εφαρµογή τους στην πράξη εναπόκειται στα κοινοτικά όργανα ή στα κράτη µέλη και,
στην τελευταία αυτή περίπτωση, ανάλογα µε τη θέση πού λαµβάνει το δίκαιο κάθε
κράτους µέλους έναντι των αποτελεσµάτων που παράγουν στην εσωτερική έννοµη τάξη
του οι διεθνείς συµφωνίες που συνάπτει. Εναπόκειται, έτσι, στο ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα πλαίσια της αρµοδιότητός του για την ερµηνεία των
διατάξεων των συµφωνιών, να εξασφαλίσει την οµοιόµορφη εφαρµογή τους σε όλη την
Κοινότητα63.

62
63

βλ. ∆ΕΚ 104/81, Υπόθεση Kupferberg.
βλ. ∆ΕΚ 104/81, Υπόθεση Kupferberg.
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στ) Η συµβολή της νοµολογίας του ∆ΕΚ
Σύµφωνα µε το αρ.220 Συνθ.ΕΚ, το ∆ΕΚ δεν έχει εξουσία να θέτει απρόσωπο δίκαιο,
αλλά είναι επιφορτισµένο µε την ερµηνεία και την εφαρµογή του τεθειµένου δικαίου.
Εποµένως οι αποφάσεις του ∆ΕΚ δεν µπορούν περιληφθούν στις γραπτές πηγές του
κοινοτικού δικαίου64.
Από τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του, το ∆ΕΚ ερµήνευσε τους κοινοτικούς
κανόνες µέσα από το πρίσµα της κοινοτικής έννοµης τάξης. ∆ιατύπωσε µε ευκρίνεια
γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου που απλά αναφέρονταν –χωρίς να αναλύονται- ή
και δεν αναφέρονταν ρητά στις Συνθήκες. Μερικές από αυτές τις αρχές είναι η αρχή της
αµεσότητας, η αρχή της αυτονοµίας65, η αρχή της προστασίας της δικαιολογηµένης
εµπιστοσύνης του ιδιώτη66, η αρχή της υπεροχής, η αρχή της αναλογικότητας67. Οι
µέθοδοι ερµηνείας του όµως προέρχονται από την επιστήµη της λογικής, η δε χρήση
τους ανάγεται στα ρυθµιστικά περιθώρια που διαθέτει ο δικαστής. ∆ε δηµιουργεί
εποµένως δίκαιο δικαστικών προηγουµένων το ∆ΕΚ, όσο και να φροντίζει να προσδώσει
ενότητα και συνοχή στη νοµολογία του.

17. Θεµελιώδεις αρχές της κοινοτικής έννοµης τάξης. Ιδίως η αρχή της υπεροχής
και της αµεσότητας
Το ευρωπαϊκό δίκαιο διαπνέεται από ορισµένες θεµελιώδεις αρχές, άλλες από τις
οποίες θεσπίζονται ρητά στο κείµενο το ιδρυτικών Συνθηκών και άλλες, αν και δεν
αναφέρονται πουθενά ρητά, συνάγονται από τη συστηµατική ερµηνεία και το όλο
πνεύµα του ευρωπαϊκού δικαίου. Στη διάπλαση των θεµελιωδών αυτών αρχών
αποφασιστική ήταν η συµβολή του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πολλές
από αυτές της αρχές είναι δηµιουργήµατα του ευρωπαϊκού δικαίου και συνάδουν µε την
ιδιοµορφία αυτού του δικαιϊκού κλάδου, λ.χ. η αρχή της υπεροχής δεν συναντάται στο
δηµόσιο διεθνές δίκαιο, αλλά η αντίστοιχη αυτής αρχή της πρωταρχίας. Χαρακτηριστική
αρχή του τρόπου εισδοχής του κοινοτικού δικαίου στις εθνικές έννοµες τάξεις είναι η
αρχή της αµεσότητας. Επιπλέον, ως προς την ιεραρχία των κανόνων δικαίου, ιδιαίτερη
σηµασία έχει η αρχή της υπεροχής.
α) Η αρχή της αµεσότητας
Το ζήτηµα της αµεσότητας του κοινοτικού δικαίου ανάγεται αφενός στο δικαίωµα κάθε
προσώπου να ζητήσει από το δικαστή να εφαρµόσει στην περίπτωσή του τον κοινοτικό
κανόνα, αφετέρου στην αντίστοιχη υποχρέωση του δικαστή να ικανοποιήσει αυτό το
αίτηµα. Επειδή οι κανόνες του κοινοτικού δικαίου αναφέρονται κυρίως στους ιδιώτες68
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βλ. Ν.Σκανδάµης, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Θεσµοί και έννοµες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ326-328.
Βλ. ∆ΕΚ 1/91, Γνωµοδότηση για το Σχέδιο Συµφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
66
Βλ. ∆ΕΚ 111/63, Υπόθεση Lemmerz-Werke.
67
Βλ. ∆ΕΚ 122/78, Υπόθεση Buitoni, ∆ΕΚ 118/75, Υπόθεση Watson-Belmann, ∆ΕΚ 41/76, Υπόθεση
Donckerwolcke.
68
βλ. ∆ΕΚ 26/62, Υπόθεση Van Gend & Loos. Πρόκειται για µια από τις αποφασιστικότερες αποφάσεις
του ∆ΕΚ, όπου µε δαψιλή εµβρίθεια διατύπωσε την αρχή της αµεσότητας του κοινοτικού δικαίου. Μεταξύ
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και όχι µόνο στις διακρατικές σχέσεις, όπως γίνεται στο δηµόσιο διεθνές δίκαιο,
παράγουν άµεσα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα της κοινοτικής διάταξης δεν
εξαρτώνται πλέον από τη συνδροµή του εσωτερικού δικαίου.
Βασικές προϋποθέσεις για να αναπτύξει µια κοινοτική διάταξη άµεσο αποτέλεσµα
είναι: 1) ο κοινοτικός κανόνας να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, 2) εθνικοφανής ρύθµιση,
3) αρκούντως ακριβής κοινοτική ρύθµιση, 4) ανεπιφύλακτη ρύθµιση, 5) τέλεια κοινοτική
ρύθµιση69.
Και ως προς την άµεση ισχύ των κανονισµών δεν υπάρχει καµία αµφιβολία. Αυτή
εξάλλου διατυπώνεται ρητά στο κείµενο της Συνθ.ΕΚ. Ιδιοµορφίες παρουσιάζει η άµεση
ισχύς των υπολοίπων νοµοθετικών πράξεων και ιδίως των οδηγιών. Κατ’ αρχήν η
δεσµευτικότητα των οδηγιών και των αποφάσεων που προβλέπεται στο αρ.249 Συνθ.ΕΚ
(πρώην αρ.189 Συνθ.ΕΚ), συνεπάγεται τη δυνατότητα των ιδιωτών να επικαλούνται τις
ρυθµίσεις τους και επιπλέον την αµεσότητά τους70. Την άµεση ισχύ µιας οδηγίας µπορεί
να επικαλεστεί ο ιδιώτης αλλά όχι ένα κράτος-µέλος71. Συνήθως στο κείµενο των ίδιων
των οδηγιών τίθεται κάποια προθεσµία µέσα στην οποία τα κράτη-µέλη οφείλουν να
έχουν λάβει τα κατάλληλα νοµοθετικά µέτρα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο επιτασσόµενος
από την οδηγία σκοπός. Πριν από την πάροδο της χρονικής αυτής προθεσµίας, οι οδηγίες
δεν αναπτύσσουν άµεση ισχύ και οι ιδιώτες δεν µπορούν να τις επικαλεστούν. Μετά την
πάροδο µπορούν όµως να επικαλεστούν την έλλειψη έγκαιρης µεταγραφής ή την κακή
µεταγραφή των οδηγιών και, σε περίπτωση έγκαιρης µεταγραφής, τη µη εφαρµογή τους,
η οποία επιβάλλεται και στις διοικητικές αρχές72.
∆εν µπορεί όµως να απαγορευθεί στον ιδιώτη να επικαλεστεί εκείνες τις διατάξεις µιας
οδηγίας που, εν όψει του αντικειµένου τους, είναι κατάλληλες να αποσπαστούν από το
σύνολο και να εφαρµοστούν χωριστά73. Κατά τα’ άλλα, στο εθνικό σύστηµα δικαίου
κάθε κράτους-µέλους εναπόκειται να ορίσει τα αρµόδια δικαστήρια και να προβλέψει τις
διαδικασίες των αγωγών προς διασφάλιση της προστασίας των δικαιωµάτων που έχουν
οι πολίτες από τη άµεση ισχύ κοινοτικού κανόνα, υπό τον όρο ότι οι προϋποθέσεις αυτές
δεν µπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες επί παροµοίων αγωγών εσωτερικής
φύσης74.
β) Η αρχή της υπεροχής
Η αρχή της υπεροχής αναφέρεται στις σχέσεις του κοινοτικού δικαίου µε τα εθνικά
δίκαια των κρατών-µελών. Λόγω της φύσης του κοινοτικού δικαίου αλλά και για να
µπορέσει να επιτευχθεί το αποτέλεσµα του κοινοτικού εγχειρήµατος, η οµοιόµορφη
εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε όλη την Κοινότητα έτσι ώστε να µπορεί να
προωθηθεί η πλήρης οικονοµική ενοποίηση χωρίς να υπάρχουν θεσµικά και κανονιστικά
εµπόδια από τα εθνικά δίκαια, η αρχή της υπεροχής επιτάσσει την τυπική ανωτερότητα
του κοινοτικού κανόνα. Στην πλέον προωθηµένη της µορφή, όπως υποστηρίχθηκε από
άλλων επεσήµανε ότι η Συνθ.ΕΚ, πέρα από τις κυβερνήσεις, αφορά στους λαούς. Αυτό επιτυγχάνεται και
µε την ίδρυση οργάνων που εγγράφουν θεσµικά κυριαρχικά δικαιώµατα, των οποίων η άσκηση επηρεάζει
τόσο τα κράτη-µέλη όσο και τους πολίτες.
69
βλ. ∆ΕΚ C-441/93, Υπόθεση Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδας, ∆ΕΚ 88/79, Υπόθεση Grunert.
70
βλ. ∆ΕΚ 9/70, Υπόθεση Grad, ∆ΕΚ 20/70 Υπόθεση Lesage.
71
βλ. ∆ΕΚ 102/79, Επιτροπή κατά Βελγίου.
72
βλ. ∆ΕΚ 103/88, Υπόθεση Fratelli Costanzo.
73
βλ. ∆ΕΚ 8/81, Υπόθεση Becker.
74
βλ. ∆ΕΚ 33/76, Υπόθεση Rewe.
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ορισµένους συγγραφείς75 και από το ∆ΕΚ76, οποιοσδήποτε κανόνας του κοινοτικού
δικαίου (πρωτογενούς ή παραγώγου) είναι ανώτερος τυπικά και κατισχύει του εθνικού
δικαίου (και του Συντάγµατος ακόµα) σε περίπτωση σύγκρουσης. Η εξελιγµένη αυτή
µορφή της αρχής της υπεροχής δεν έγινε αποδεκτή από τα περισσότερα κράτη-µέλη και
συνάντησε εµπόδια κατά την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου από τα εθνικά
δικαστήρια. Επικρίθηκε έντονα από την επιστήµη του συνταγµατικού δικαίου, ενώ η
παράβασή της επέσυρε κυρώσεις εις βάρος των κρατών-µελών.
Κατά την αρχή της υπεροχής, ο εθνικός δικαστής είναι υποχρεωµένος κατά την
εκδίκαση µιας υπόθεσης να εφαρµόσει τον κοινοτικό κανόνα δικαίου και να
προστατεύσει τα δικαιώµατα που αυτός κατοχυρώνει. Η υπεροχή του κοινοτικού κανόνα
εκδηλώνεται και σε περίπτωση αντίθετης µεταγενέστερης εθνικής διάταξης77.
Υποχρέωση εφαρµογής σε κάθε περίπτωση, του κοινοτικού κανόνα έχουν και οι
διοικητικές αρχές.
Η αρχή της υπεροχής αναπτύσσεται πλήρως στις ακόλουθες τρεις προτάσεις78:
Πρόταση εισδοχής:ο κοινοτικός κανόνας δεν υπόκειται σε καµία πράξη µετατροπής ή
άλλης µορφής κύρωσης. Είναι δεκτικός µόνο συµπληρωµατικών µέτρων.
Πρόταση ένταξης: ο κοινοτικός κανόνας δεν αφοµοιώνεται προς τις κατηγορίες πράξεων
εθνικού δικαίου. παραµένει πάντα εκτός ιεραρχίας εθνικών κανόνων, ως ιδιογενής, ως
κοινοτικός.
Πρόταση κατίσχυσης: οποιοσδήποτε κοινοτικός κανόνας κατισχύει οποιουδήποτε εθνικού
αντιθέτου περιεχοµένου, προγενέστερου ή µεταγενέστερου.

18. Νοµικές πράξεις της Συνθ.ΕΕ
Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ, και τη δηµιουργία του δευτέρου πυλώνα εισήχθησαν νέες νοµικές πράξεις
για τη λήψη µέτρων όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική
ασφάλειας και άµυνας. Οι νοµικές αυτές πράξεις δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα. Αν και
η παρούσα εργασία αναφέρεται µόνο στο κοινοτικό δίκαιο, κρίνεται δόκιµη η
παρουσίασή τους, ιδίως για λόγους αντιπαραβολής µε τα νέα νοµοθετικά µέσα του
Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Αυτές οι πράξεις είναι:
ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Κατά το αρ.13§2 Συνθ.ΕΕ, οι κοινές στρατηγικές καθορίζουν
τους στόχους, τη διάρκεια και τα µέσα τα οποία παρέχουν η Ένωση και τα κράτη-µέλη
και αποφασίζονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στους τοµείς οπού τα κράτη-µέλη
έχουν σηµαντικά κοινά συµφέροντα.
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ: Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να υιοθετήσει κοινές
δράσεις εξειδικεύοντας το περιεχόµενο των κοινών στρατηγικών (αρ.14 Συνθ.ΕΕ). Αυτές
αντιµετωπίζουν ειδικές καταστάσεις όταν κρίνεται ότι απαιτείται επιχειρησιακή δράση
από µέρους της ΕΕ. Προσδιορίζουν τους στόχους τους, το πεδίο εφαρµογής τους, τα
75

βλ. Ν.Σκανδάµης, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Θεσµοί και έννοµες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ. 143επ.
βλ. ∆ΕΚ 6/64, Υπόθεση Costa κατά ENEL.
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βλ. ∆ΕΚ 106/77, Υπόθεση Simmenthal.
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βλ. Ν.Σκανδάµης, όπ.παρ., σελ. 131επ.
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µέσα που πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης, τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους
και τη διάρκειά τους εφόσον είναι απαραίτητο. Οι στόχοι και οι αρχές της κοινής δράσης
µπορούν να αναθεωρούνται αν µεταβληθούν οι περιστάσεις µε ρητή απόφαση του
Συµβουλίου. Επιπλέον, δεσµεύουν τα κράτη-µέλη όχι µόνο ως προς το αποτέλεσµα αλλά
και ως προς το περιεχόµενο όσον αφορά τις θέσεις που λαµβάνουν και τη διεξαγωγή της
δράσης τους.
ΚΟΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Το Συµβούλιο µπορεί να υιοθετήσει κοινές θέσεις για τον καθορισµό
της στάσης της ΕΕ επί συγκεκριµένου ζητήµατος γεωγραφικής ή θεµατικής φύσης (αρ.15
Συνθ.ΕΕ)79. Η συστηµατική συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών για την άσκηση της
πολιτικής τους συνεχίζεται και µετά την υιοθέτηση της κοινής θέσης. Η κοινή θέση έχει
γενικό χαρακτήρα, δηµιουργεί µια υποχρέωση αποτελέσµατος και αναθεωρείται
ελεύθερα. Η δέσµευση που απορρέει από τις κοινές θέσεις είναι µόνο πολιτικής φύσης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ: Τα τρία προηγούµενα
νοµοθετικά µέσα ακολουθούν τις γενικές αρχές και τους γενικούς προσανατολισµούς
που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (αρ.13§1).
Στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα που αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις και τη
δικαιοσύνη, το άρ.34 της Συνθ.ΕΕ ρυθµίζει τις εξής νοµικές πράξεις µη κοινοτικού
χαρακτήρα, αν και είναι εµπνευσµένες από τις κοινοτικές:
ΚΟΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με τις κοινές θέσεις προσδιορίζεται η προσέγγιση της ΕΕ ως προς
ένα συγκεκριµένο θέµα.
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ: Χρησιµοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας
µέσω της προσέγγισης των κανονιστικών και νοµοθετικών διατάξεων των κρατώνµελών. Είναι δεσµευτικές ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµά τους αλλά αφήνουν
στην αρµοδιότητα των κρατών-µελών τα µέσα υλοποίησης. ∆εν παράγουν άµεσο νοµικό
αποτέλεσµα. Ο έλεγχος νοµιµότητάς τους µπορεί να γίνει µε αίτηση ακυρώσεως µόνο
από τα κράτη-µέλη ή την Επιτροπή.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Οι αποφάσεις υιοθετούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της
προσέγγισης της νοµοθεσίας των κρατών-µελών. ∆ιαθέτουν δεσµευτικό χαρακτήρα και
δεν παράγουν άµεσο αποτέλεσµα.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Το Συµβούλιο µπορεί να καταρτίζει συµβάσεις τις οποίες συνιστά στα
κράτη-µέλη προς αποδοχή σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις συµβάσεις, αυτές αφού υιοθετηθούν από τα µισά
τουλάχιστον κράτη-µέλη, αρχίζουν να ισχύουν στα εν λόγω κράτη. Οι συµβάσεις
αποτελούν παραπληρωµατικό δίκαιο και προωθούν την ενοποιητική διαδικασία.
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19. Η αναγκαιότητα θέσπισης νέων νοµοθετικών µέσων µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα
α) Οι πρώτες επισηµάνσεις
H διαπίστωση της αναγκαιότητας για απλούστευση των νοµοθετικών µέσων, είχε γίνει
αισθητή ήδη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Ωστόσο, η Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν
ρύθµισε το ζήτηµα της ιεράρχησης των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, παρά τα
σχετικά ψηφίσµατα και τις διακηρύξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψήφισµα της
18ης Απριλίου 1991) και της Επιτροπής (Απρίλιος 1991) για την απλοποίηση και
αναπροσαρµογή των νοµικών πράξεων. Η αντίθεση ορισµένων κρατών-µελών (κυρίως
∆ανία και Ηνωµένο Βασίλειο)δεν επέτρεψε την επίλυση του προβλήµατος, παρόλο που
και η ίδια η Συνθήκη του Μάαστριχτ αναγνωρίζει κατά τρόπο σαφή τον επιτακτικό και
χρήσιµο χαρακτήρα του. Χαρακτηριστική είναι η υπ’ αριθµόν 16 ∆ήλωση που είναι
προσαρτηµένη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ : «Η Συνδιάσκεψη συµφωνεί ότι η
∆ιακυβερνητική Συνδιάσκεψη που θα συγκληθεί το 1996 θα εξετάσει σε ποιο βαθµό
είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί η κατάταξη των κοινοτικών πράξεων ώστε να καθοριστεί
η πρέπουσα ιεράρχηση των διάφορων κατηγοριών πράξεων».
Επισηµάνθηκε ότι η επίλυση του προβλήµατος πρέπει να κινηθεί ταυτόχρονα σε δύο
επίπεδα:80 Πρώτον, απλοποίηση της νοµοθετικής διαδικασίας και κυρίως αυτής της
συναπόφασης, ώστε η νοµοθετική λειτουργία να ασκείται αποτελεσµατικά και µε πλήρη
διαφάνεια. Η καθιέρωση της ισοτιµίας µεταξύ Συµβουλίου και Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην άσκηση της νοµοθετικής λειτουργίας αποτελεί ένα πρώτο βήµα για
την κάλυψη του νοµοθετικού ελλείµµατος και την απλούστευση των νοµοθετικών
διαδικασιών. ∆εύτερον, ότι η ιεράρχηση των κανόνων δικαίου πρέπει να στηρίζεται στην
βασική διάκριση εκτελεστικής και νοµοθετικής λειτουργίας ώστε να εξασφαλίζεται,
εκτός των άλλων, η υπεροχή του νόµου και να διαφυλάσσεται η αρχή της νοµιµότητας.
Προτάθηκε µάλιστα η εξής τυπολογία κανόνων δικαίου: i)πρωτογενές δίκαιο, ii)νόµος,
iii)πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, iv)νόµος-πλαίσιο και v)κανονιστικές πράξεις.
β) Η δήλωση της Νίκαιας για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο του 2000, τέθηκε το
κρίσιµο ερώτηµα πώς θα καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δηµοκρατική, πιο
αποτελεσµατική και πώς θα έρθει πιο κοντά στον ευρωπαίο πολίτη. Προβλέποντας την
έναρξη ενός «ευρύτερου διαλόγου», όπου θα συµµετείχαν εκπρόσωποι των οργάνων της
Ένωσης και των εθνικών κοινοβουλίων καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των
πολιτών και υποψήφιων προς ένταξη κρατών, όρισε ότι η σύνοδος του Συµβουλίου στο
Λάακεν τον ∆εκέµβριο του 2001, θα εγκαινίαζε και επίσηµα τον «ευρύτερο διάλογο».
Ορίζοντας τα τέσσερα βασικά ερωτήµατα που επρόκειτο να τεθούν (οριοθέτηση των
αρµοδιοτήτων της Ένωσης, καθεστώς του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων,
απλούστευση των Συνθηκών και ο ρόλος των εθνικών Κοινοβουλίων), όρισε µια νέα
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη το 2004 που θα εξέταζε τα προαναφερθέντα ζητήµατα και
όσα περαιτέρω προέκυπταν.
γ) Τα πρώτα αποφασιστικά βήµατα στη σύνοδο του Συµβουλίου στο Λάακεν
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Βλ. Παπακωνσταντίου Α., Το πολίτευµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1996, σελ. 144.
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Το ∆εκέµβριο του 2001 στο Λάακεν, στο πλαίσιο της συζήτησης για το µέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίστηκε ότι οι πολίτες αισθάνονται πως όλα διεξάγονται ερήµην
τους και επιθυµούν περισσότερο δηµοκρατικό έλεγχο81. ∆εν τους είναι πάντα ορατή η
σχέση µεταξύ των στόχων της Ένωσης και της καθηµερινής της δράσης. Γι’ αυτό φάνηκε
απαραίτητο να επιδιωχθεί µια προσέγγιση µεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών
θεσµών.
Επισηµάνθηκε ότι οι διαδοχικές τροποποιήσεις των Συνθηκών έχουν οδηγήσει σε µια
πληθώρα νοµικών µέσων, οι δε οδηγίες έχουν εξελιχθεί σταδιακά προς την κατεύθυνση
της λεπτοµερούς νοµοθετικής ρύθµισης. Ανέκυψε το ζήτηµα κατά πόσο πρέπει να
περιγραφούν καλύτερα τα διάφορα νοµικά µέσα και κατά πόσο χρειάζεται η µείωση του
αριθµού τους. Τέθηκαν διάφορα ερωτήµατα τα οποία σηµατοδοτούν τη συνέχεια των
συζητήσεων: πρέπει να θεσµοθετηθεί διάκριση εκτελεστικών-νοµοθετικών µέσων; Είναι
σκόπιµο να γίνεται συχνότερα χρήση της πλαισιακής νοµοθεσίας; Παραµένει αφετηρία η
αρχή της αναλογικότητας; Για ποιες αρµοδιότητες προσφέρονται περισσότερο τα µέσα
του ανοιχτού συντονισµού και της αµοιβαίας αναγνώρισης;
Για την κατάλληλη προετοιµασία της επόµενης ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, το
Συµβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση µιας «Ευρωπαϊκής Συνέλευσης» για να εξερευνήσει
τα βασικά ζητήµατα για το µέλλον της Ένωσης και να συζητήσει τις πιθανές λύσεις.
Πρόεδρος διορίστηκε ο Giscard d’Estaing και Αντιπρόεδροι οι G.Amato και
J.L.Dehaene82.
δ) Η απλούστευση των νοµικών µέσων ως ένα από τα θέµατα του Σχεδίου για το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα
Στο Λάακεν αποφασίστηκε ότι οι προτάσεις στις οποίες θα κατέληγε η Συνέλευση δε
θα ήταν νοµικά δεσµευτικές και θα αποτελούσαν µια πρόταση αυξηµένου πολιτικού και
ηθικού βάρους προς τη νέα ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. Στη ∆ήλωση του Λάακεν
προβαλλόταν η προοπτική ενός συνταγµατικού κειµένου της Ένωσης που θα όριζε τη
δοµή και τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης, της αξίες της, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τα καθήκοντα του πολίτη καθώς και τις σχέσεις της Ένωσης µε τα κράτη µέλη. Το ότι η
Συνέλευση κατέληξε στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Συντάγµατος οφείλεται στη δυναµική
που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της.
Η πρώτη Φάση της Συνέλευσης («φάση ακρόασης») ξεκίνησε µε γενικές συζητήσεις
για τις αποστολές , το στόχο και τις προϋποθέσεις της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δεύτερη φάση ήταν «η φάση της µελέτης». Θεσµοθετήθηκαν 11 οµάδες εργασίας
στις οποίες δόθηκαν 11 διαφορετικές εντολές προσεγγίζοντας τις βασικές προκλήσεις της
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Και προηγουµένως στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβόνα το 2000, είχε επισηµανθεί
η ανάγκη να καθιερωθεί συντονισµένη στρατηγική για την απλούστευση και τη βελτίωση του
κανονιστικού περιβάλλοντος.
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Επιπλέον, στη Συνέλευση συµµετείχαν 15 αντιπρόσωποι των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των
κρατών-µελών, 30 µέλη των εθνικών Κοινοβουλίων, 16 µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2
αντιπρόσωποι της Επιτροπής, ενώ τα υποψήφια κράτη αντιπροσωπεύονταν από 1 εκπρόσωπο της
κυβέρνησης και 2 του εθνικού κοινοβουλίου τους. Τα υποψήφια κράτη συµµετείχαν στις εργασίες χωρίς να
µπορούν να παρακωλύουν την τυχόν διαµορφούµενη γενική συναίνεση των κρατών µελών. Κατόπιν
προσκλήσεως του Προεδρείου θα µπορούσαν να λάβουν το λόγο ενώπιον της Συνέλευσης ο Πρόεδρος του
∆ικαστηρίου και ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Ευρωπαϊκής Ένωσης83. Η ένατη οµάδα εργασίας ασχολήθηκε µε την απλοποίηση των
νοµικών διαδικασιών. Καθήκον της οµάδας ήταν να βρει µια µέθοδο για την απλοποίηση
και τον εξορθολογισµό των θεσµών και των διαδικασιών έχοντας κατά νου ότι δεν
πρέπει να θυσιάσουν ούτε τη δηµοκρατία ούτε την αποτελεσµατικότητα. Πρόεδρος της
οµάδας ήταν ο G.Amato. Με το συγκεκριµένο θέµα ασχολήθηκε η όγδοη σύνοδος της
Συνέλευσης.
Η τρίτη φάση της Συνέλευσης έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών µε τη
σύνταξη των άρθρων της Συντακτικής Συνθήκης.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της όγδοης Συνέλευσης για την απλοποίηση των
νοµικών µέσων και διαδικασιών, διαπιστώθηκε πως πρέπει να διευκρινιστεί στη Συνθήκη
πώς δρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και µε ποια ένταση για να πετύχει ποιο αποτέλεσµα.
Σύµφωνα την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγµή, ορισµένες διατάξεις της
συνθήκης επιβάλλονται άµεσα στα κράτη µέλη, άλλες ζητούν µια νοµοθετική
παρέµβαση ή την έγκριση εκτελεστικών µέτρων. Μερικές φορές το επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα απαιτεί από το ευρωπαϊκό επίπεδο µια ένταση της δράσης, η οποία αφήνει
ελάχιστο χώρο στην εθνική πρωτοβουλία. Είναι η περίπτωση των νοµοθεσιών ή
αποφάσεων που πρέπει να εφαρµοστούν οµοιόµορφα σε όλα τα κράτη µέλη. Σε άλλες
περιπτώσεις η ένταση της ευρωπαϊκής δράσης παραχωρεί ένα πολύ σηµαντικό πεδίο
δράσης στις εθνικές αρχές, για παράδειγµα όταν η συνθήκη προβλέπει τον µη δεσµευτικό
συντονισµό των εθνικών πολιτικών. Τα τελευταία χρόνια, έχουν εµφανιστεί νέες µορφές
συνεννόησης µε την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού, µέσω της οποίας µπορούν να δοθούν
κοινοί προσανατολισµοί σε ορισµένες ενέργειες, οι οποίες αποκλείονται µερικές φορές
από το πεδίο νοµοθετικών αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μπροστά σ’ αυτό το νοµοθετικό χάος, τα µέλη της Συνέλευσης υποστήριξαν πως οι
διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνουν περισσότερο προσβάσιµες και να
χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη υπευθυνότητα. ∆εν αρκεί η µείωση του αριθµού των
πράξεων, αλλά χρειάζεται και απλούστευση της ορολογίας. Οι νέες κατηγορίες
κανονιστικών πράξεων πρέπει να έχουν σαφείς και ειδικές ονοµασίες. Το σύστηµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελάχιστα ευανάγνωστο. Η δυνατότητα κριτικής προσέγγισης
του συστήµατος είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της δηµοκρατίας. Οι πολίτες
πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το σύστηµα προκειµένου να εντοπίζουν τα
προβλήµατά του, να το κρίνουν και να το ελέγχουν.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ροµάνο Πρόντι, ανέφερε ότι πρέπει να απλουστευτούν οι
κανονιστικές ρυθµίσεις για να µειωθεί το κόστος της οικονοµικής δραστηριότητας στην
Ευρώπη και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες. Θεώρησε ότι τα όργανα
πρέπει να συνεδριάζουν δηµοσίως όταν ασκούν νοµοθετικές αρµοδιότητες, ήτοι όταν
καθορίζουν τις θεµελιώδεις πολιτικές της δράσης της Ένωσης. Πρότεινε κάθε κοινοτικό
µέτρο µε δεσµευτική αρχή να µπορεί να αναιρεθεί και να ακυρωθεί από το ∆ικαστήριο,
ιδίως στην περίπτωση παραβίασης των αρχών της αναλογικότητας και της
επικουρικότητας. Για αυτόν τον εκ των υστέρων έλεγχο, οι τρόποι προσφυγής θα
µπορούσαν να αναθεωρηθούν και να διευρυνθούν. Για να διαφωτιστεί η διαδικασία
λήψης αποφάσεων χωρίς να αποδυναµωθεί, ο πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε την
υιοθέτηση ενός εξωτερικού ελέγχου της αναλογικότητας και της επικουρικότητας όσον
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Η οµάδα I ασχολήθηκε µε την αρχή της επικουρικότητας, η οµάδα II µε το Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων, η οµάδα III µε τη νοµική προσωπικότητα, η οµάδα IV µε το ρόλο των εθνικών
κοινοβουλίων, η οµάδα V µε τις επικουρικές αρµοδιότητες, η οµάδα VI µε την οικονοµική διακυβέρνηση,
η οµάδα VII µε την εξωτερική δράση, η οµάδα VIII µε την άµυνα, η οµάδα IX µε την απλοποίηση, η
οµάδα X µε τους τοµείς της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και η οµάδα XI µε το θέµα της
κοινωνικής Ευρώπης.
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αφορά το αποτέλεσµα της νοµοθετικής διαδικασίας, πριν όµως η πράξη τεθεί σε ισχύ,
ώστε ο νοµοθέτης να µπορεί να εγκαταλείψει ή να τροποποιήσει την εξεταζόµενη δράση
εάν αποδειχθεί αντίθετη µε την αρχή της αναλογικότητας ή της επικουρικότητας. Ο
έλεγχος αυτός δεν αναµένεται να είναι συστηµατικός αλλά να πραγµατοποιείται µόνο
όταν εκφράζονται σοβαρές αµφιβολίες για την τήρηση των αρχών της αναλογικότητας ή
της επικουρικότητας.
Σε παρέµβασή του, ο Peter Hain (εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης) τόνισε την
ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο κατανοητή στους πολίτες της ώστε να έχει
νοµιµότητα. Αυτό είναι εφικτό εφόσον οι τρόποι συνεργασίας και θέσπισης νόµων
περιοριστούν. Η νοµιµότητα δεν προέρχεται από την κατανόηση όλων των λεπτοµερειών
ενός νοµοθετικού συστήµατος αλλά από την κατανόηση του λόγου για τον οποίο γίνεται
κάτι. Η αρχή της «καλύτερης νοµοθέτησης» υπογραµµίζει ο βρετανός εκπρόσωπος, θα
πρέπει να έχει την ίδια βαρύτητα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας.
ε) Προς την τελική διαµόρφωση της τυπολογίας των νοµοθετικών µέσων
Η τελική έκθεση της οµάδας IX για την απλούστευση, που παρουσιάστηκε στις
Βρυξέλλες στις 29/11/2002, ξεκινάει µε την εξής διαπίστωση «δεν υπάρχει τίποτα πιο
πολύπλοκο από την απλούστευση». Η έκθεση περιείχε συστάσεις για τις οποίες υπήρξε
ευρεία υποστήριξη στο πλαίσιο της οµάδας. Η οµάδα πριν αρχίσει τη συζήτηση των
συστάσεών της προς τη Συνέλευση άκουσε εµπειρογνώµονες και βαθείς γνώστες της
κοινοτικής πρακτικής των νοµοθετικών µέσων και διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια των
συζητήσεων υπήρξε συµφωνία ως προς τα περισσότερα ζητήµατα.
Ευρεία αποδοχή υπήρχε στην πρόταση για τη διάκριση νοµοθετικών και µη
νοµοθετικών πράξεων καθώς και στην αναγκαιότητα µείωσης του αριθµού τους84. Το
ίδιο και για την αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών. Κατά τη δήλωση του G.Amato
στη Συνέλευση στις 17/3/2003, η δυνατότητα υιοθέτησης µη νοµοθετικών πράξεων δεν
είναι µια καινοτοµία, εποµένως δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε περίσκεψη. Με
οµοφωνία έγινε δεκτός ο γενικός κανόνας για την υιοθέτηση νοµοθετικών πράξεων
σύµφωνα µε τη νοµοθετική διαδικασία. Αντιθέτως, καµία κοινή θέση δεν εκφράστηκε
για το αν ορισµένα είδη νοµοθεσίας πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισµένες κατηγορίες
αρµοδιοτήτων. Πολλές διαφορετικές προτάσεις έγιναν και αναφορικά µε τις µεθόδους
ελέγχου των πράξεων εκτέλεσης και την προβλεπόµενη διαδικασία υιοθέτησής τους. Η
θεσµοθέτηση µιας νέας κατηγορίας πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση έγινε ευρέως
αποδεκτή, ενώ για τις συνθήκες εφαρµογής της πολλά µέλη της Συνέλευσης επέµειναν
να εκτελεστεί η εξουσία της ανάκλησης από το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο
ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.
∆εν φαίνεται να βρήκε ιδιαίτερη απήχηση η άποψη του Neil
MacCormick(αναπληρωµατικό µέλος της Συνέλευσης), ο οποίος τόνισε τη σηµασία της
αρχής της επικουρικότητας και υποστήριξε ότι πάντα πρέπει να αφήνεται ένα περιθώριο
στα κράτη-µέλη ως προς τα µέσα εφαρµογής των κανόνων. Έτσι θα αποφευχθεί η
υπερβολική λεπτοµέρεια που χαρακτηρίζει τους νόµους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
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Από τα κράτη που συµµετείχαν στην Συνέλευση, η ανάγκη µείωσης του αριθµού των πράξεων και
κωδικοποίησης του κοινοτικού δικαίου τονίστηκε ιδιαίτερα από τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Goran
Persson.
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παρούσα φάση και θα µπορεί το κάθε κράτος να προσαρµόσει το νόµο λαµβάνοντας τα
κατάλληλα µέτρα ανάλογα µε τις ειδικές περιστάσεις που επικρατούν σ’ αυτό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη που εκφράστηκε από τις χώρες της Benelux ως
προς τις αρµοδιότητες των οργάνων να εκδίδουν συγκεκριµένες πράξεις. Θεώρησαν πως
η Επιτροπή πρέπει να είναι αρµόδια για την ψήφιση κανονιστικών ρυθµίσεων για την
εκτέλεση της νοµοθεσίας, ενώ το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο να µπορούν να
καθορίσουν τις σχετικές προϋποθέσεις στη βασική νοµοθετική πράξη.
Στις 5/6/2002, στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο να συνάψουν διοργανική συµφωνία για τη βελτίωση του κανονιστικού
πλαισίου. Η συµφωνία αυτή, κατά την Επιτροπή, θα έπρεπε να περιορίζει το περιεχόµενο
των οδηγιών σε ό,τι χρειάζεται πραγµατικά να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να
ενθαρρύνει την αξιολόγηση της επίπτωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις που
προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και να οδηγεί σε
ταχύτερη θέσπιση της νοµοθεσίας. Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρέπει να λάβουν
µέτρα ώστε να µειωθεί ο νοµοθετικός όγκος. Επιπλέον τονίζει ότι δεν πρέπει σε καµία
περίπτωση να παραβιαστούν οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
Μεταξύ άλλων, η οµάδα εργασίας επέστησε την προσοχή της Συνέλευσης στο ότι οι
νοµοθετικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αξιολόγησης των επιπτώσεων
στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται µεταξύ άλλων, οι διαβουλεύσεις µε τους
ενδιαφερόµενους κύκλους και στην ανάγκη συχνότερης προσφυγής σε µεθόδους
«αυτορρύθµισης» στους ίδιους τους ενδιαφερόµενους τοµείς, ή «από κοινού ρύθµισης»
µε τη συνεργασία µεταξύ των τοµέων αυτών και των δηµοσίων αρχών, πάντα στο
πλαίσιο της τήρησης των κανόνων δικαίου, προκειµένου να ελαφρυνθεί η διαδικασία
λήψης αποφάσεων σε ορισµένους τοµείς.
στ) Η συµβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεµβρίου 2002, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων εξουσιοδοτήθηκε
να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά µε την ιεράρχηση των κανόνων. Στη
συνεδρίαση της 26ης Σεπτεµβρίου 2002, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ανακοίνωσε την τροποποίηση του τίτλου της έκθεσης: η τυπολογία των νοµικών
πράξεων και η ιεράρχηση των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 17 ∆εκεµβρίου
του 2002, το Κοινοβούλιο ανακοίνωσε το ψήφισµά του σχετικά µε την η τυπολογία των
νοµικών πράξεων και η ιεράρχηση των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι όροι που έχουν προκριθεί για τον ορισµό των
πράξεων δεν υπακούουν σε καµία αρχή νοµικής εξειδίκευσης. Οι ίδιοι όροι
χρησιµοποιούνται για να ορίσουν πράξεις που εµπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Η
αυστηρή εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας στον καθορισµό των κοινοτικών
αρµοδιοτήτων θα είχε ως αποτέλεσµα όχι τη µείωσή τους αλλά τη σαφή και θεαµατική
επέκτασή τους. Η διάρθρωση των κανονιστικών πράξεων είναι ελάχιστα ικανοποιητική
εξαιτίας του δυαδικού χαρακτήρα των µέσων παρέµβασης της Ένωσης που προβλέπει η
Συνθ.ΕΚ και η Συνθ.ΕΕ και εξαιτίας της ουσιαστικής έλλειψης συνεκτικότητας των
διαφόρων κατηγοριών στις οποίες συγκεντρώνονται οι κοινοτικές πράξεις. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µάλιστα κάνει λόγο για τρεις αρχές που θα πρέπει να διέπουν
τη νέα τυπολογία των νοµικών πράξεων:
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η αρχή της απλούστευσης, που προϋποθέτει άρση του δυαδικού χαρακτήρα των νοµικών
µέσων που προβλέπονται από τις Συνθ. ΕΚ και ΕΕ, χάρη στην καθιέρωση ενιαίας
έννοµης τάξης που θα βασίζεται στις κοινοτικές διαδικασίες,
η αρχή της εξειδίκευσης, που θα στηρίζεται στο αξίωµα «ένας κανόνας, µια διαδικασία,
µια ονοµασία» πράγµα που προϋποθέτει ταξινόµηση ανά λειτουργία-συνταγµατική,
νοµοθετική και εκτελεστική- των πράξεών της Ένωσης και την εφαρµογή αυστηρού
συσχετισµού µεταξύ του κανονιστικού περιεχοµένου, της διαδικασίας έγκρισης και του
προσδιορισµού των πράξεων που εµπίπτουν στις τρεις αυτές λειτουργικές κατηγορίες,
η αρχή του εκδηµοκρατισµού, που προϋποθέτει ότι η µεταρρύθµιση της νοµικής
ονοµατολογίας δεν θα γίνει µε αµετάβλητο το δίκαιο, αλλά θα πρέπει να µεταφράζεται
σε σηµαντικές δηµοκρατικές εξελίξεις, ενώ η εξουσία των εκλεγµένων µε καθολική
ψηφοφορία αντιπροσώπων θα πρέπει να ενισχύεται συστηµατικά, σύµφωνα µε τις
κατάλληλες διαδικασίες, τόσο για την επεξεργασία των συνταγµατικών και νοµοθετικών
πράξεων συµπεριλαµβανόµενων των δηµοσιονοµικών πράξεων, όσο και για τον έλεγχο
των κανονιστικών πράξεων που θεσπίζονται κατ’ εξουσιοδότηση της νοµοθετικής αρχής.
Η αρχή αυτή συνεπάγεται ειδικότερα τον αποκλεισµό της περίπτωσης µια νοµοθετική,
δηµοσιονοµική, κανονιστική πράξη να ληφθεί στο πλαίσιο διαδικασίας που δεν σέβεται
την ισοτιµία των δύο σκελών της νοµοθετικής αρχής που είναι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
Τονίζοντας την αναγκαιότητα διάκρισης νοµοθετικών και ρυθµιστικών πράξεων,
πρότεινε περαιτέρω τη διαίρεση των ρυθµιστικών πράξεων σε εκτελεστικές διατάξεις και
δευτερογενείς κανονισµούς. Οι πρώτες προορίζονται να ρυθµίσουν τους διαδικαστικούς
όρους εφαρµογής των νοµοθετικών και δηµοσιονοµικών πράξεων και δεν θα θεσπίζουν
πρόσθετη ή συµπληρωµατική ρύθµιση σε σχέση µε τη νοµοθετική πράξη. Οι
δευτερογενείς κανονισµοί µπορούν να θεσπίζονται µόνο µε εξουσιοδότηση της
νοµοθετικής αρχής και καθορίζουν, κατά το νόµο και εντός των ορίων του νόµου, τους
κανόνες που συµπληρώνουν αυτούς που έχει καθορίσει ο νοµοθέτης.

20. Οι νέοι τύποι των νοµικών πράξεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου
α) Η ονοµατολογία των νέων νοµοθετικών µέσων
Στα άρθρα 32-43 του Μέρους I του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος περιλαµβάνονται οι νέες
νοµικές πράξεις της Ένωσης. Από τις 15 που υπήρχαν, µε το Σχέδιο Συντάγµατος
µειώνονται σε 6. Οι νοµοθετικές πράξεις απαριθµούνται στο άρθρο 32 και είναι:
ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: είναι υποχρεωτικός ως προς όλα τα στοιχεία
του και άµεσα εφαρµοστέος. Αποτελεί νοµοθετική πράξη γενικής ισχύος. Καθορίζει τις
γενικές κατευθύνσεις, τις θεµελιώδεις αρχές και τα ουσιαστικά στοιχεία των µέτρων που
θα πρέπει να ληφθούν για την εφαρµογή του. Καθορίζει ειδικότερα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων καθώς και το χαρακτήρα των εγγυήσεων
των οποίων θα πρέπει να απολαύουν σε κάθε κράτος-µέλος. Στην ουσία αντικαθιστά τον
κανονισµό.
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ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ: δεσµεύει τα κράτη-µέλη ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα αλλά
αφήνει την επιλογή του τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών.
Πρόκειται για ορισµό αντίστοιχο µε αυτόν της οδηγίας.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: είναι µη νοµοθετική πράξη γενικής ισχύος για την εφαρµογή
νοµοθετικών πράξεων και ορισµένων ειδικών διατάξεων του Συντάγµατος. Μπορεί είτε
να είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και να ισχύει άµεσα σε κάθε κράτοςµέλος, είτε να δεσµεύει κάθε κράτος-µέλος στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα αλλά να αφήνει την επιλογή του τύπου και των µέσων στην
αρµοδιότητα των εθνικών αρχών. Οι εν λόγω κανονισµοί µπορούν να λάβουν επίσης τη
µορφή κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµών ή εκτελεστικών κανονισµών.
ΑΠΟΦΑΣΗ: είναι δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της. Μπορεί είτε να ορίζει τους
αποδέκτες της είτε όχι. Όταν ορίζει αποδέκτες είναι δεσµευτική µόνο γι’ αυτούς. ∆εν
αποτελεί νοµοθετική πράξη.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ: εκδίδονται από τα θεσµικά όργανα και δεν έχουν
δεσµευτικό χαρακτήρα.
β) Ιεράρχηση των νοµικών πράξεων
Η Συνέλευση προέβη στην ανάλυση των νοµικών βάσεων, ήτοι στον καθορισµό για
κάθε νοµική βάση των τύπων πράξεων στις οποίες πρέπει να προσφεύγουν τα θεσµικά
όργανα για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Συνεπώς, οι διατάξεις σχετικά
µε κάθε πολιτική δεν κάνουν πλέον µνεία στην δυνατότητα θέσπισης «πράξεων» ή
«µέτρων», αλλά καθορίζουν µε ακρίβεια τους τύπους πράξεων που πρέπει να
χρησιµοποιούνται και συνεπώς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα προβαίνει ρητά στη διάκριση νοµοθετικών και µη
νοµοθετικών µέσων στα άρθρα 33-36 του Μέρους I. Οι µη νοµοθετικές πράξεις
διακρίνονται περαιτέρω σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις.
Νοµοθετικές πράξεις: είναι οι νόµοι και οι νόµοι-πλαίσιο (αρ. 33)
Οι νοµοθετικές πράξεις εκδίδονται άµεσα βάσει της Συνθήκης και περιέχουν τα
ουσιαστικά στοιχεία και τις θεµελιώδεις πολιτικές επιλογές σε δεδοµένο τοµέα. Η
εµβέλεια µιας τέτοιας πράξης προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τη νοµοθεσία. Κατά
συνέπεια, εναπόκειται στον νοµοθέτη να προσδιορίσει το βαθµό λεπτοµέρειας µιας
νοµοθετικής πράξης σε ένα δεδοµένο τοµέα και αν και σε ποιο βαθµό ορισµένα στοιχεία
της εν λόγω πράξης πρέπει να αποτελέσουν το αντικείµενο ανάθεσης µέσω κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων85.
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις: είναι µόνο οι κανονισµοί (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµοί,
αρ.35)
Οι νοµοθετικές πράξεις µπορεί να προβλέπουν τη µεταβίβαση στην Επιτροπή της
εξουσίας έκδοσης πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Η µεταβίβαση µπορεί να περιλαµβάνει
85

Οι νοµοθετικές πράξεις εκδίδονται κατά τη διαδικασία της συναπόφασης (από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο από κοινού ύστερα από πρόταση της Επιτροπής). Στην §2 του αρ.33
προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις.
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την κανονιστική ρύθµιση των τεχνικών ή λεπτοµερών στοιχείων που αναπτύσσουν µια
νοµοθετική πράξη, ως και τη µεταγενέστερη τροποποίηση ορισµένων στοιχείων της
νοµοθετικής πράξης αυτής καθαυτής. Η ίδια η νοµοθετική πράξη-και ο επόµενος
νοµοθέτης- καθορίζει αν πρέπει να γίνει ή όχι χρήση µιας πράξης κατ’ εξουσιοδότηση.
Καθορίζει επίσης τυπικά τους στόχους, το περιεχόµενο και την εµβέλεια της
εξουσιοδότησης, και θεσπίζει τους µηχανισµούς ελέγχου που τίθενται στη διάθεση του
νοµοθέτη. Τα ουσιώδη στοιχεία ενός τοµέα δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
εξουσιοδότησης. Ο νοµοθέτης µπορεί να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση. Οι κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις µπορούν να τεθούν σε ισχύ µόνο εφόσον, εντός της προθεσµίας
που ορίζει ο νόµος ή νόµος-πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν
εκφράζουν αντιρρήσεις86.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµοί είναι ένας νέος τύπος πράξης που υιοθετείται από
το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Η προηγούµενη κατάσταση, κατά την οποία ο νοµοθέτης ήταν
υποχρεωµένος είτε να ασχολείται µε την κάθε λεπτοµέρεια των διατάξεων που εξέδιδε
είτε να αναθέτει στην Επιτροπή τις πλέον τεχνικές πτυχές της νοµοθεσίας σαν να
επρόκειτο για εκτελεστικά µέτρα που υπόκεινται στον έλεγχο των κρατών-µελών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.202 Συνθ.ΕΚ, οδήγησε στην αναγκαιότητα θέσπισης
των κατ’ εξουσιοδότησης κανονισµών87.
Εκτελεστικές πράξεις: είναι οι εκτελεστικοί κανονισµοί και οι εκτελεστικές αποφάσεις
(αρ.36§4)
Πρόκειται για πράξεις υλοποίησης των νοµοθετικών πράξεων, των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων και αυτών που προβλέπονται στην ίδια τη Συνθήκη. Όπως και για τις κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, εναπόκειται στον νοµοθέτη να καθορίζει αν και σε ποιο βαθµό
απαιτείται να θεσπιστούν στο επίπεδο της Ένωσης πράξεις υλοποίησης των νοµοθετικών
πράξεων και/ή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, καθώς και, ενδεχοµένως, το
µηχανισµό επιτροπολογίας (αρ.202 Συνθ.ΕΚ) που πρέπει να συνοδεύει τη θέσπιση
τέτοιων πράξεων. Η νοµοθετική πράξη- και κατά συνέπεια ο νοµοθέτης-αποφασίζει κατά
περίπτωση αν και σε ποιο βαθµό είναι απαραίτητη η προσφυγή σε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις ή σε εκτελεστικές πράξεις και ποια είναι η εµβέλειά τους. Στην §1 του αρ.36
υπενθυµίζεται ότι η εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων εναπόκειται κανονικά στα
κράτη-µέλη και η παρέµβαση της Επιτροπής γίνεται µε βάση την αρχή της
επικουρικότητας88.
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Αυτές οι δύο προϋποθέσεις είχαν αναφερθεί από την οµάδα εργασίας ως µηχανισµοί ελέγχου από το
νοµοθέτη για την εξουσία που µεταβίβασε. Εν πάση περιπτώσει, το ∆ικαστήριο παραµένει αρµόδιο για την
εξέταση κάθε παραβίασης των όρων που καθορίζονται στην εξουσιοδότηση.
87
Οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµοί εκδίδονται από την Επιτροπή µε βάση πρόβλεψη του νόµου ή νόµουπλαίσιο(αρ.35).
88
Οι εκτελεστικές πράξεις, κατά την αρχή της επικουρικότητας, εκδίδονται από την Επιτροπή και σε
ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες από το Συµβούλιο(αρ.36§2).
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21. Οι µεταβολές στη φύση των νοµικών πράξεων

α) Η σκοπιµότητα της αλλαγής της ονοµασίας των νοµοθετικών µέσων
Για να επιτευχθεί ενοποίηση και αποσαφήνιση από γλωσσική άποψη της
χρησιµοποιούµενης ορολογίας, αποφεύγοντας τη χρησιµοποίηση του ίδιου όρου µε
διαφορετικές σηµασίες, το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα κατήργησε τις γενικές χρήσεις των
όρων «απόφαση» και «οδηγία». Επίσης καταργήθηκαν τα είδη των νοµικών πράξεων
που είχαν εισαχθεί µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής
και ασφάλειας και στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η
ονοµασία «κανονισµός» επιλέχθηκε για τον χαρακτηρισµό πράξεων διαφορετικού
χαρακτήρα. Αλλοίωση υπήρξε και στο περιεχόµενο των «αποφάσεων».
Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις δηµιουργούν µια σειρά ερωτηµάτων: η ρητή
διάκριση σε νοµοθετικά και µη νοµοθετικά µέσα υποκρύπτει τη βούληση για µια σαφή
διάκριση νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας; Οι νέοι τύποι νοµοθετικών µέσων
σχετίζονται µε την κατάργηση των πυλώνων; Η εφαρµογή της κοινοτικής µεθόδου
επεκτείνεται και στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας και στο χώρο της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων; Ο όρος «νόµος» δηλώνει µια τάση για
οµοσπονδιοποίηση της Ένωσης; Η χρησιµοποίηση κοινών νοµοθετικών µέσων για τους
δύο διακριτούς µέχρι πρότινος χώρους (Ευρωπαϊκές Κοινότητες αφενός και Ευρωπαϊκή
Ένωση αφετέρου) οδηγεί σε ισοπέδωση σε όλους τους τοµείς ή σε αρµονική συνύπαρξη;
και συνεπώς υπάρχουν νοµικά εργαλεία που µπορούν να εξασφαλίσουν τη συνύπαρξη
των δύο διαφορετικών χώρων χωρίς να επέλθει ισοπέδωση σε όλους τους τοµείς;
Τα νοµοθετικά µέσα που περιγράφονται στο αρ.32 του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος είναι
παρόµοια µε αυτά του αρ.249 της Συνθ.ΕΚ. Παρακάτω, για να διευκρινιστεί ο σκοπός
της υιοθέτησης κάποιων νέων ονοµασιών και της αλλοίωσης του περιεχοµένου
ορισµένων νοµοθετικών µέσων, αναλύεται η φύση του κάθε νοµοτικού µέσου
ξεχωριστά.
β) Η εισαγωγή των όρων «νόµος» και «νόµος-πλαίσιο»
Ο ευρωπαϊκός νόµος παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε τον κανονισµό του
κοινοτικού δικαίου και αντίστοιχα ο νόµος-πλαίσιο µε την οδηγία. Σκοπός της
αντικατάστασης ήταν να καταλαβαίνουν οι ευρωπαίοι πολίτες περί τίνος πρόκειται
µεταφέροντας τις παραστάσεις τους από το εθνικό δίκαιο. Στο εσωτερικό δίκαιο οι όροι
«κανονισµός» και «οδηγία» παραπέµπουν σε πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας, ενώ
στο δίκαιο της Ένωσης επρόκειτο για πράξεις εκδιδόµενες από το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή για νόµους όχι µόνο υπό ουσιαστική-κανονιστική
έννοια, αλλά και υπό τυπική-θεσµική έννοια, σύµφωνα µε την κοινή σε όλα τα κράτηµέλη ονοµασία. Ο όρος νόµος-πλαίσιο απαντά ήδη σε διάφορες εθνικές έννοµες τάξεις
ως µια µορφή νόµου που περιορίζεται στην περιγραφή του επιδιωκόµενου στόχου. Και οι
νόµοι-πλαίσια υπό ορισµένες συνθήκες µπορούν να παράγουν άµεσο αποτέλεσµα το
οποίο µπορούν να επικαλούνται οι ιδιώτες.
Η ονοµασία νόµος έχει όµως και συµβολική σηµασία. Από σηµειολογικής πλευράς
παραπέµπει στην αµετάκλητη µετάβαση από ένα διεθνή οργανισµό προς µια Ένωση
οµοσπονδιακού τύπου, η οποία δηµιουργεί απευθείας δεσµούς µε τους πολίτες των
κρατών-µελών της. Στην ουσία όµως η υιοθέτηση του όρου «νόµος» δεν υποκρύπτει
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κάποια ριζική µεταβολή του χαρακτήρα της Ένωσης αφού το περιεχόµενό του είναι ίδιο
µε αυτό-του µέχρι πρότονος ισχύοντος-κανονισµού και εξάλλου στην πλειοψηφία τους οι
κανονισµοί περιείχαν ρυθµίσεις που αφορούσαν τους πολίτες των κρατών-µελών.
γ) Η ιδιοµορφία των «κανονισµών»
Ο κανονισµός είναι το νοµοθετικό µέσο που δηµιουργεί τα περισσότερα προβλήµατα
ως προς το περιεχόµενό του. Στο αρ.202 Συνθ.ΕΚ που ρύθµιζε την εκτέλεση των
νοµοθετικών πράξεων, δεν γινόταν διάκριση µεταξύ πράξεων που υπάγονταν εκ φύσεως
στην εκτελεστική λειτουργία επειδή καθορίζουν λεπτοµέρειες διοικητικής, διαδικαστικής
ή τεχνικής φύσεως απαραίτητες για την αποτελεσµατική εκτέλεση των νοµοθετικών
κειµένων στην πράξη αφενός, και πράξεων που θίγουν το ουσιαστικό περιεχόµενο της
ρυθµιζόµενης ύλης αφετέρου.
Η νέα διάκριση σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανονισµούς επιτρέπει να
τεθεί το ζήτηµα της διαδικασίας έκδοσης των εν λόγω πράξεων επί νέας βάσεως. Επειδή
µόνο οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµοί έχουν «οιονεί νοµοθετική» φύση, µόνο ως προς
αυτούς δικαιολογείται άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου από το νοµοθέτη89. Συναφώς,
αν ο νοµοθέτης γνωρίζει ότι θα µπορεί να ελέγξει αποτελεσµατικά ο ίδιος τις
κανονιστικές πράξεις που έχουν πραγµατική κανονιστική σηµασία, αυτό µπορεί να τον
παρωθήσει να θεσπίζει συνοπτικότερους νόµους, οι οποίοι δε θα καταγίνονται και µε την
µικρότερη λεπτοµέρεια.
Το αρ.32 του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος προβλέπει πως ο κανονισµός µπορεί να πάρει
τη µορφή πράξης που υποχρεώνει µόνο ως προς το αποτέλεσµα αλλά αφήνει την επιλογή
των µέσων, κάτι που θυµίζει µε τις εκτελεστικές οδηγίες. Τα αποτελέσµατα του
κανονισµού µπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα µε το αν ο κανονισµός εκδίδεται µε
βάση νόµο ή νόµο-πλαίσιο. Πράγµατι, αν ο σκοπός του νόµου-πλαίσιο είναι να αφήσει
στα κράτη µέλη την επιλογή του τρόπου µεταφοράς του δικαίου της Ένωσης, η εκτέλεσή
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε ένα είδος «κανονισµού-πλαισίου» αντιφάσκει προς τον
σκοπό αυτό. Η θέσπιση αυτής της πράξης φαίνεται περιττή και δεν συµβάλλει στην
απλούστευση της τυπολογίας των πράξεων.
Τα αρ.35 και 36§3 προβλέπουν ότι οι γενικοί κανόνες της επιτροπολογίας καθορίζονται
µε νόµο και συνεπώς όχι πλέον µόνο από το Συµβούλιο όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα.
Από την άλλη, αυτές οι διαδικασίες, σύµφωνα µε τη διατύπωση του άρθρου 36, θα είναι
διαδικασίες ελέγχου από τα κράτη-µέλη, γεγονός που θα µπορούσε ενδεχοµένως να θέσει
τροχοπέδη στο ρόλο του Κοινοβουλίου στο οποίο αναγνωρίζεται σηµαντικό δικαίωµα
παρέµβασης έπειτα από έγκριση τον Ιούνιο του 1999 της νέας απόφασης
«επιτροπολογία».
Το αρ.36§2 του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος επιτρέπει στο Συµβούλιο να επιφυλάσσει
υπέρ αυτού σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες την έκδοση εκτελεστικών
πράξεων. Αυτή η δυνατότητα συνιστά λογικό παράδοξο, αφού είναι παράλογο το
Συµβούλιο, ως νοµοθέτης, να χορηγεί εξουσίες εκτελέσεως στον εαυτό του, ενώ κάθε
χορήγηση εξουσίας προϋποθέτει δύο διαφορετικά πρόσωπα ή οντότητες. Εξάλλου,
συνιστά και πολιτικό παράδοξο, καθόσον η δυνατότητα του Συµβουλίου να επιφυλάσσει
89

Πέρα από την ανάκληση της εξουσιοδότησης και την προβολή αντιρρήσεων που προβλέπονται στο
αρ.35§2, είχε προταθεί από το Κοινοβούλιο η δυνατότητα αυτόµατης κατάργησης του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισµού. Επικρίθηκε όµως έντονα και απορρίφθηκε επειδή κινδύνευε να προκαλέσει την εµφάνιση
νοµικών κενών.
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υπέρ αυτού ορισµένες εκτελεστικές αρµοδιότητες πρέπει όχι µόνο να προταθεί από την
Επιτροπή, αλλά και να γίνει αποδεκτή από το Κοινοβούλιο ως συννοµοθέτη. Φαίνεται
ωστόσο δύσκολο το Κοινοβούλιο να συναινέσει σε µια τέτοια εκτελεστική αρµοδιότητα
εκτός αν αναµειγνυόταν και το ίδιο στην άσκησή της, κάτι που το Σχέδιο Συντάγµατος
ορθώς δεν προβλέπει, αφού θα σήµαινε την ολική διαστροφή του συστήµατος, πέραν του
ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι ικανό, λόγω συνθέσεως και λειτουργίας, να θεσπίζει τέτοιες
εκτελεστικές πράξεις. Η δυνατότητα «αυτοεξουσιοδότησης» του Συµβουλίου µέσω των
νόµων γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στον γεωργικό τοµέα, αφού ορισµένες διατάξεις του
τρίτου µέρους κατοχυρώνουν ρητά την εκτελεστική εξουσία του Συµβουλίου90.
δ) Η προβληµατική των αποφάσεων
Στο πλαίσιο της απλούστευσης, το νοµοθετικό µέσο της «απόφασης» διευρύνθηκε
υπερβολικά. ∆ιευρύνθηκε όχι µόνο ως προς το ότι µπορεί άλλοτε να έχει συγκεκριµένους
αποδέκτες και άλλοτε όχι (ενώ µέχρι τώρα οι αποφάσεις του αρ.249 Συνθ.ΕΚ είχαν
πάντα συγκεκριµένους αποδέκτες), αλλά και ως προς το θεµατικό αντικείµενο των
πράξεων που θα περιβληθούν τον τύπο της91.
Το αρ.39§3 και 7 του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος καθιερώνει την απόφαση ως το
µοναδικό νοµοθετικό µέσο για τα θέµατα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας. Ο τύπος της ευρωπαϊκής απόφασης εφαρµόζεται ήδη σε καταστάσεις στις
οποίες οι θεσµοί της Ένωσης, και ιδίως η Επιτροπή, θεσπίζουν ατοµικά µέτρα ιδιωτών
(ιδίως επιχειρήσεων στον τοµέα του ανταγωνισµού) ή και έναντι των κρατών-µελών
(ιδίως στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων). Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για
κλασσικές διοικητικές πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις που εκδίδονται κατ’
εφαρµογή των διαφόρων ρητρών διασφαλίσεως ή ορισµένων εξαιρέσεων που
αναφέρονται σε κατ’ ιδίαν κράτη µέλη, έστω κι αν παράγουν αποτελέσµατα για
ακαθόριστο αριθµό προσώπων.
Αντίθετα, στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής πρόκειται για τελείως διαφορετικό
τύπο πράξεων. Οι κοινές θέσεις θυµίζουν, στην πράξη, πολιτικά ψηφίσµατα δηλωτικού
χαρακτήρα (όπως αυτά που εκδίδει το Κοινοβούλιο χωρίς καν ειδική νοµική βάση), ενώ
οι κοινές στρατηγικές έχουν προγραµµατικό χαρακτήρα ή χαρακτήρα προσανατολισµού
περί του πρακτέου, χωρίς πραγµατικούς αποδέκτες εκτός των θεσµικών οργάνων τα
οποία πρέπει να τις λάβουν υπόψη για τη µελλοντική τους δράση. Ως προς τις κοινές
90

αρ.127§3 Μέρος III του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις τα θεσµικά όργανα εκδίδουν απευθείας βάσει της Συνθήκης πράξεις που δεν
είναι νοµοθετικές. Πρόκειται ιδίως για µέτρα εσωτερικής οργάνωσης (π.χ. εσωτερικοί κανονισµοί των
θεσµικών οργάνων ή καθορισµός αποδοχών, αποζηµιώσεων και συντάξεων των µελών της Επιτροπής και
του ∆ικαστηρίου ή καθορισµός εργασιακών σχέσεων και αποδοχών, αποζηµιώσεων και συντάξεων των
µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου), διορισµούς (π.χ. ο διορισµός των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής ή της Επιτροπής των Περιφερειών), περιπτώσεις στις οποίες τα θεσµικά όργανα
ενεργούν ως τεχνική αρχή (π.χ. τα µέτρα που θεσπίζονται από την Επιτροπή στον τοµέα του ανταγωνισµού
και του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων ή ορισµένα καθήκοντα που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα), περιπτώσεις στις οποίες τα θεσµικά όργανα επιτελούν εκτελεστικά καθήκοντα και
αναπτύσσουν λεπτοµερώς τις πολιτικές επιλογές που ήδη καθορίζονται από τη Συνθήκη κατά
συγκεκριµένο τοµέα. Αν αναλογιστούµε ότι αυτά τα µέτρα θα έχουν πλέον τη µορφή κανονισµού ή
απόφασης, γίνεται αισθητή η διεύρυνση αυτού του νοµοθετικού µέσου.
Για ορισµένα από τα παραπάνω µέτρα, καθώς και για άλλα θέµατα µεγάλης πολιτικής ή θεσµικής
ευαισθησίας, είχε προταθεί η θεσµοθέτηση του µέσου των «οργανικών νόµων» ως ένα από τα
προβλεπόµενα στο αρ.32 νοµοθετικά µέσα, το οποίο θα θεσπιζόταν µε αυξηµένη ειδική πλειοψηφία από το
Συµβούλιο.
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δράσεις αποτελούν πράξεις που παράγουν νοµικά αποτελέσµατα χωρίς να έχουν πάντα
ιδιώτες ως αποδέκτες. Η υπαγωγή µιας τέτοιας πληθώρας πράξεων στον τύπο της
απόφασης σηµαίνει διαστολή αυτού του νοµοθετικού µέσου σε βάρος της σαφήνειας των
εννοιολογικών του ορίων.
ε) Η περίπτωση των συστάσεων και γνωµών
Οι συστάσεις και για οι γνώµες εξακολουθούν να παραµένουν νοµικές πράξεις
ήσσονος και δευτερεύουσας σηµασίας. ∆εν έχουν δεσµευτικά αποτελέσµατα. Τέλος, η
εξουσία των συστάσεων που σήµερα αναγνωρίζεται εν γένει µόνο στην Επιτροπή,
επεκτείνεται επίσης στο Συµβούλιο, κατά το αρ.34 του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
στ) Κοινές αρχές, δηµοσίευση και έναρξη ισχύος
Τα άρθρα 37 και 38 του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος έχουν τον τίτλο «κοινές αρχές» και
«δηµοσίευση και έναρξη ισχύος» αντίστοιχα. Οι διατάξεις που αφορούν την υπογραφή,
τη δηµοσίευση και την έναρξη ισχύος των πράξεων της Ένωσης είναι πανοµοιότυπες µ’
εκείνες της Συνθ.ΕΚ. Οµοίως διατηρείται πιστά η ίδια ρύθµιση όσον αφορά την
αιτιολογία των πράξεων (αιτιολογούνται και παραπέµπουν σε προτάσεις ή γνώµες που
προβλέπονται από το Σύνταγµα) και την ελευθερία που διαθέτουν τα θεσµικά όργανα να
επιλέγουν τον τύπο της προς έγκριση πράξης, όταν στα κείµενα δεν προβλέπεται
συγκεκριµένη πράξη.
ζ) Νέοι τύποι νοµοθετικών µέσων και κατάργηση των πυλώνων
Η συγχώνευση των τριών Συνθηκών σε µία επέφερε και την εξάλειψη των νοµικών
πράξεων που είχαν θεσπιστεί στον δεύτερο (ΚΕΠΠΑ) και στον τρίτο πυλώνα (∆ΕΥ). Οι
νοµικές πράξεις του αρ.32 του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος είναι παρόµοιες µε τα
νοµοθετικά µέσα του κοινοτικού δικαίου που προβλέπονται στο αρ.249 Συνθ.ΕΚ. Η
εξάλειψη της διάρθρωσης σε πυλώνες είχε προταθεί εξαρχής από τη Συνέλευση. Η
συγχώνευση των πυλώνων έχει ως συνέπεια την ευθυγράµµιση προς τις πράξεις του
κοινοτικού πυλώνα. Στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας και
άµυνας και στο χώρο των εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης θα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν πλέον µόνο οι έξι τύποι πράξεων που αναφέρονται στο αρ.32.
Εξάλλου το αρ.25§2 του πρώτου Μέρους του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος εισάγει το
βασικότερο χαρακτηριστικό της κοινοτικής µεθόδου-η πρόταση, και συνεπώς η
πρωτοβουλία και το βασικό περιεχόµενο, για τη θέσπιση ενός νόµου ανήκει στην
Επιτροπή-σε όλες τις νοµοθετικές πράξεις που θα εκδίδονται στο εξής.
Οι αποφάσεις-πλαίσιο και οι αποφάσεις του τρίτου πυλώνα µεταβάλλονται σε νόµουςπλαίσιο και νόµους αντίστοιχα. Στην ουσία, η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο τύπων
πράξεων είναι ότι οι πρώτες δεν έχουν άµεσα αποτελέσµατα. Οι συµβάσεις του αρ.34§2
στ.δ΄ της Συνθ.ΕΕ, καταργήθηκαν και στη θέση τους θα εκδίδονται στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων νόµοι. Οι λόγοι κατάργησης ήταν κυρίως ότι αυτό το νοµικό µέσο
χρησιµοποιήθηκε σπανίως µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ, οι
περισσότερες δεν τέθηκαν ποτέ σε ισχύ και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
αντικαταστάθηκαν από κανονισµούς.
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Στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, υπήρχε η
πρόθεση από τη Συνέλευση να διατηρηθούν οι ιδιαιτερότητες των νοµικών µέσων αλλά
όχι και οι ειδικές ονοµασίες. Η ρητή απαγόρευση έκδοσης νόµων ή νόµων-πλαίσιο σε
ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής, η διατήρηση της οµοφωνίας και η λήψη των αποφάσεων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου δηλώνουν την πρόθεση της Συνέλευσης να µην µετατραπεί
ο δεύτερος πυλώνας σε µία προωθηµένη µορφή ενοποιητικής οργάνωσης.
Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες στον χώρο εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας και
άµυνας καθώς και η αρχική πρόθεση της Συνέλευσης να προβλεφθεί η δυνατότητα τα
µέσα που εκδίδονται στον τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις να µπορούν να µην έχουν άµεσα αποτελέσµατα, αν αυτό κρίνεται
επιθυµητό, δείχνουν ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα δεν επέφερε πλήρη συγχώνευση των
πυλώνων. ∆ιατηρήθηκαν τα στοιχεία µιας διακυβερνητικής οργάνωσης στα θέµατα
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ενώ φάνηκε να πλησιάζει περισσότερο προς την
οµοσπονδίωση ο τρίτος πυλώνας. Τελικά, αυτό που επήλθε είναι η συνύπαρξη-µέσω της
συγχώνευσης σε ένα νοµοθετικό κείµενο, και ακολούθως των κοινών νοµοθετικών
µέσων-των δύο µέχρι τώρα απολύτως διακριτών χώρων (κοινοτικό δίκαιο και
οικονοµική οργάνωση αφενός, ενωσιακό δίκαιο και εξωτερική πολιτική, πολιτική
ασφάλειας και άµυνας και δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις αφετέρου) χωρίς να
υπάρξει πλήρης εξοµοίωση και ισοπέδωση.

22. Οι ατυπικές πράξεις
Ως «ατυπικές» χαρακτηρίζονται µία σειρά πράξεων οι οποίες χρησιµοποιούνται από τα
θεσµικά όργανα αλλά δεν προβλέπονται στις Συνθήκες και οι οποίες στερούνται κατ’
αρχήν δεσµευτικής νοµικής αξίας. Οι ατυπικές αυτές πράξεις εµφανίζονται µε διάφορες
ονοµασίες, όπως «ψηφίσµατα», «συµπεράσµατα», «δηλώσεις». Εξάλλου, οι Συνθήκες σε
πολλά σηµεία εξουσιοδοτούσαν το Συµβούλιο ή την Επιτροπή σε πλήθος πράξεων τις
οποίες ονόµαζαν «µέτρα», «πράξεις», «άδειες», «διατάξεις», «εγκρίσεις»,… Λόγω της
εξέχουσας ιδιότητας των συντακτών τους διαθέτουν πολιτική βαρύτητα. Το επικίνδυνο
είναι ότι εκδίδονται χωρίς να τηρηθούν οι κοινοτικές νοµοθετικές ή δηµοσιονοµικές
διαδικασίες92.
Από τη Συνέλευση προτάθηκε να γίνει απλούστευση των πράξεων αυτών µε σύνεση
προκειµένου να διασφαλιστεί η απαιτούµενη ευελιξία κατά τη χρήση τους. Το
Κοινοβούλιο, στο ψήφισµα της 17ης ∆εκεµβρίου του 2002, είχε προτείνει την υιοθέτηση
ενός ατυπικού µέσου για τον συντονισµό των εθνικών πολιτικών, επειδή, κατά το
Κοινοβούλιο, τα µέτρα που προορίζονται για το συντονισµό των πολιτικών που ανήκουν
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών-µελών δεν µπορούν παρά να έχουν µη
δεσµευτικό χαρακτήρα.
Για την αποφυγή της συχνής χρησιµοποίησής τους, στο αρ.32§2 του πρώτου Μέρους
προβλέπεται ότι ο νοµοθέτης δεν εκδίδει ατυπικές πράξεις επί ενός θέµατος όταν του
92

Χαρακτηριστική είναι η έγκριση, στις 6ης Μαϊου 1999, µε απλή πλειοψηφία από ένα εξερχόµενο
Κοινοβούλιο, της διοργανικής συµφωνίας που περιλάµβανε τις δηµοσιονοµικές διατάξεις που είχαν
εγκριθεί στα «συµπεράσµατα» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου. Αποτέλεσµα ήταν να
περιοριστεί επί µια εξαετία τόσο το συνολικό ύψος των πιστώσεων που θα µπορούσαν να ψηφιστούν µε
τροπολογία στο σχέδιο προϋπολογισµού µε βάση το αρ.272 της Συνθήκης, όσο και η ελευθερία που
διέθεταν οι βουλευτές να υποβάλλουν τροπολογίες της επιλογής τους για τις µη υποχρεωτικές δαπάνες.
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υποβάλλονται νοµοθετικές προτάσεις επί του ιδίου θέµατος. Πράγµατι, η χρησιµοποίηση
των ατυπικών πράξεων στους νοµοθετικούς τοµείς µπορεί να δώσει τη λανθασµένη
εντύπωση ότι η Ένωση νοµοθετεί εκδίδοντας ατυπικά νοµοθετικά µέσα.
Μερικές ατυπικές πράξεις που απαντώνται στο Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος
είναι οι προβλεπόµενες στο άρ.71§4 του τρίτου Μέρους προειδοποιήσεις της Επιτροπής
σε περίπτωση απόκλισης από τους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής
πολιτικής. Ατυπική µπορεί να θεωρηθεί η κατηγορία ΄΄αυτόνοµων΄΄ κανονισµών του
Συµβουλίου (που ξεφεύγει από τη συναπόφαση, για περισσότερο τεχνικά θέµατα) όπως
προβλέπεται στα άρ.52§1 και 58 του τρίτου Μέρους(στον τοµέα του ανταγωνισµού και
συγκεκριµένα για την καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά) και
της Επιτροπής όπως προβλέπεται στα άρ.54§3 και 57§4 του τρίτου Μέρους, οι οποίοι δεν
εκδίδονται προς εκτέλεση ή κατ’ εξουσιοδότηση νόµου, αλλά απευθείας βάσει του
Συντάγµατος.
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Μέρος I, άρθρα 32-43 (Τίτλος V)

Βασικές αλλαγές στις νοµικές πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης:
•
•
•
•

άρθρο
είναι:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Τα νέα νοµοθετικά µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 32§1, µε εξαιρέσεις, θα
χρησιµοποιούνται και στους τρεις πυλώνες.
Οι νοµικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µειώνονται από 15 σε 6.
∆ιάκριση µεταξύ νοµοθετικών και µη νοµοθετικών πράξεων (άρθρα 33-36).
Για την αποφυγή συχνής χρησιµοποίησης των ατυπικών πράξεων προβλέπεται
άρθρο 32§2 ότι ο νοµοθέτης δεν θα εκδίδει ατυπικές πράξεις επί ενός θέµατος
όταν του υποβάλλονται προτάσεις νοµοθετικών πράξεων.

32§1: οι νοµικές πράξεις που χρησιµοποιούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκός νόµος
Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο
Κανονισµός
Απόφαση
Συστάσεις
Γνώµες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: είναι υποχρεωτικός ως προς όλα τα στοιχεία του και άµεσα
εφαρµοστέος. Αποτελεί νοµοθετική πράξη γενικής ισχύος. Στην ουσία αντικαθιστά τον
κανονισµό.
ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ: δεσµεύει τα κράτη-µέλη ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα αλλά
αφήνει την επιλογή του τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών.
Πρόκειται για ορισµό αντίστοιχο µε αυτόν της οδηγίας.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: είναι µη νοµοθετική πράξη γενικής ισχύος για την εφαρµογή
νοµοθετικών πράξεων και ορισµένων ειδικών διατάξεων του Συντάγµατος. Μπορεί είτε
να είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και να ισχύει άµεσα σε κάθε κράτοςµέλος, είτε να δεσµεύει κάθε κράτος-µέλος στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα αλλά να αφήνει την επιλογή του τύπου και των µέσων στην
αρµοδιότητα των εθνικών αρχών.
ΑΠΟΦΑΣΗ: είναι δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της. Μπορεί είτε να ορίζει τους
αποδέκτες της είτε όχι. Όταν ορίζει αποδέκτες είναι δεσµευτική µόνο γι’ αυτούς.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ: δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα
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άρθρο 33: νοµοθετικές πράξεις: ευρωπαϊκός νόµος
νόµος-πλαίσιο
άρθρο 34: µη νοµοθετικές πράξεις: κανονισµός
απόφαση
συστάσεις
γνώµες

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΑΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ

-ευρωπαϊκός νόµος
-νόµος-πλαίσιο

-κανονισµός

-κανονισµός
-απόφαση

Οι νοµοθετικές πράξεις
εκδίδονται άµεσα βάσει
της
Συνθήκης
και
περιέχουν τα ουσιαστικά
στοιχεία
και
τις
θεµελιώδεις πολιτικές
επιλογές σε δεδοµένο
τοµέα.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις ρυθµίζουν τα
τεχνικά ή λεπτοµερή
στοιχεία
µιας
νοµοθετικής πράξης, ως
και τη µεταγενέστερη
τροποποίηση ορισµένων
στοιχείων
της
νοµοθετικής
πράξης
αυτής καθαυτής. Η ίδια
η νοµοθετική πράξη
καθορίζει αν πρέπει να
γίνει ή όχι χρήση µιας
πράξης
κατ’
εξουσιοδότηση καθώς
επίσης και τους στόχους,
το περιεχόµενο και την
εµβέλεια
της
εξουσιοδότησης.
Τα
ουσιώδη στοιχεία ενός
τοµέα δεν µπορούν να
αποτελέσουν
αντικείµενο
εξουσιοδότησης.

Οι εκτελεστικές πράξεις
είναι
πράξεις
υλοποίησης
των
νοµοθετικών πράξεων,
των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων και αυτών που
προβλέπονται στην ίδια
τη
Συνθήκη.
Εναπόκειται
στον
νοµοθέτη να καθορίζει
αν και σε ποιο βαθµό
απαιτείται
να
θεσπιστούν στο επίπεδο
της Ένωσης πράξεις
υλοποίησης
των
νοµοθετικών πράξεων
και
των
κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
Τώρα:

Πριν:
αρ.249 Συνθ.ΕΚ













Κανονισµός
Οδηγία
Απόφαση
Σύσταση
Γνώµη

Νόµος
Νόµος-πλαίσιο
Κανονισµός
Απόφαση
Σύσταση
Γνώµη

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
Τώρα:
αρ.39-40 Ευρωπαϊκού Συντάγµατος

Πριν:





Γενικές αρχές και
προσανατολισµοί
Κοινές στρατηγικές
Κοινές δράσεις
Κοινές θέσεις

γενικοί




Απόφαση (κυρίως)
Σύσταση
Γνώµη

ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
Τώρα:
αρ.41 Ευρωπαϊκού Συντάγµατος

Πριν:





Κοινές θέσεις
Απόφαση-πλαίσιο
Απόφαση
Σύµβαση








Νόµος
Νόµος-πλαίσιο
Κανονισµός
Απόφαση
Σύσταση
Γνώµη
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

23. Η προβληµατική της σύγκρουσης
Από την εισδοχή του στην ελληνική έννοµη τάξη το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου. Η συνύπαρξη κανόνων δικαίου
προερχόµενων από διαφορετικά νοµοθετικά όργανα, είναι πιθανό αλλά και ορισµένες
φορές αναπόφευκτο να οδηγήσει σε αντίθετες µεταξύ τους ρυθµίσεις. Το πρόβληµα
φαίνεται να γίνεται εντονότερο µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όταν οι αρµοδιότητες
των ευρωπαϊκών οργάνων επεκτάθηκαν σε ζητήµατα που αφορούσαν την εξωτερική
πολιτική και τις εσωτερικές υποθέσεις.
Ακόµα και πριν την είσοδο της χώρας µας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η θεωρία
ασχολήθηκε µε το θέµα της σύγκρουσης του εσωτερικού µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το
µεγαλύτερο µέρος της θεωρίας, αντιµέτωπο µε το παραπάνω πρόβληµα, αφενός
προσέφυγε στην ιεραρχία των κανόνων δικαίου για να απαντήσει σ’ αυτό το ζήτηµα και
αφετέρου θεµελίωσε την θέση του κοινοτικού δικαίου στο αρ.28 του ελληνικού
Συντάγµατος. Κι ενώ η νοµολογία του ∆ΕΚ παγίως διακήρυττε την υπεροχή του
κοινοτικού δικαίου έναντι κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, ακόµα και συνταγµατικής,
στην ελληνική θεωρία κρατούσε η άποψη ότι το κοινοτικό δίκαιο έχει υπερνοµοθετική
αλλά όχι υπερσυνταγµατική ισχύ. Κι ενώ ο κάθε συγγραφέας προσπαθούσε να
θεµελιώσει την άποψή του µε διαφορετικό τρόπο, ακόµα κι αν ορισµένοι δέχονταν την
υπερσυνταγµατική ισχύ των Ιδρυτικών Συνθηκών υπό ορισµένες προϋποθέσεις, γινόταν
οµόφωνα σχεδόν δεκτό ότι το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο δεν είναι τυπικά ανώτερο του
Συντάγµατος. Αντιθέτως, η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων κυµαινόταν από τη
µια άποψη στην άλλη και δεν ήταν λίγες οι φορές που κατέφυγε στο αρ.177 Συνθ.ΕΚ για
να θέσει προδικαστικό ερώτηµα στο ∆ΕΚ εκκρεµούσης της υποθέσεως στα ελληνικά
δικαστήρια. Τα δεδοµένα άλλαξαν πρόσφατα µε την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος και τη ρητή καθιέρωση της αρχής της υπεροχής.
Στις επόµενες παραγράφους, παρατίθενται οι πιθανές µέθοδοι προσέγγισης του
προβλήµατος της σύγκρουσης του Συντάγµατος µε το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, µε
βάση τις θέσεις που διαπιστώθηκαν σε θεωρία και νοµολογία.

24. Η εγκύκλιος του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης προς τα ελληνικά δικαστήρια
Πριν από τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήµατος, θα γίνει αναφορά
στην εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης προς τα ελληνικά δικαστήρια 118960/1980,
η οποία φαίνεται βασικά να υποστηρίζει τη λύση της σύγκρουσης αποκλειστικά και µόνο
από το ∆ΕΚ µέσω προδικαστικών παραποµπών.
Η εγκύκλιος χαρακτηριστικά αναφέρει: «…θεωρητικώς οι κανόνες του εσωτερικού
δικαίου δεν µπορούν να συγκρούονται µεταξύ τους, το ίδιο πρέπει να λεχθεί και για την
σχέση µεταξύ κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου, αφού όπως είπαµε, και οι τελευταίοι
αποτελούν εσωτερικό δίκαιο. Στην πράξη όµως είναι δυνατή η σύγκρουση µεταξύ των
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κανόνων τούτων λόγω της διαφορετικής καταγωγής τους, σε περιορισµένη όµως έκταση,
αφού η παραχώρηση από το κάθε κράτος-µέλος κυριαρχικών δικαιωµάτων αφορά
µερικούς µόνο τοµείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις το µεν εσωτερικό δίκαιο κοινοτικής
προελεύσεως υπερέχει στους τοµείς που έχουν παραχωρηθεί στις Κοινότητες, το δε
εσωτερικό δίκαιο εθνικής προελεύσεως υπερέχει σε όλους τους άλλους τοµείς. Πάντως
είναι θέµα ερµηνείας σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, τι αντίκειται σε κανόνα του
κοινοτικού δικαίου και συνεπώς σε ποίες περιπτώσεις οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει ή όχι
να υπερέχουν των εθνικών, είτε οι εθνικοί κανόνες είναι προγενέστεροι είτε
µεταγενέστεροι των κοινοτικών. Αν όµως υπάρχει αµφιβολία ή αµφισβήτηση περί της
υπεροχής του ενός εκ των δύο κανόνων, την ευθύνη και την αρµοδιότητα για την ορθή
ερµηνεία έχει το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Σε άλλο σηµείο (στοιχείο Στ η΄) η εγκύκλιος αναφέρει: «…όταν ο εθνικός δικαστής
εφαρµόζει τον κοινοτικό κανόνα, εφαρµόζει εσωτερικό δίκαιο, διότι ο κοινοτικός
κανόνας σε µέτρο που έχει κατά συνταγµατική παραχώρηση, εφαρµογή στην εσωτερική
έννοµη τάξη, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο του κράτους αυτού. Βασικά ο εθνικός δικαστής
οφείλει να αναγνωρίσει ότι, εφόσον υπάρχει στην πράξη σύγκρουση, το κοινοτικό δίκαιο
υπερέχει του εθνικού και το τροποποιεί».
Τέλος, αναφέρει αλλού (στοιχείο Γ): «…από ελληνικής πλευράς θα µπορούσε να
λεχθεί, ότι ο συνταγµατικός νοµοθέτης, προβλέπων µε το αρ.28 του Συντάγµατος τη
δυνατότητα υποταγής της εσωτερικής εννόµου τάξεως σε κανόνες διεθνούς δικαίου,
προϋποθέτει ότι οι κανόνες αυτοί σε καµία περίπτωση δεν θα αντίκεινται στις λοιπές
διατάξεις του Συντάγµατος, διότι διαφορετικά θα υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε διεθνή
οργανισµό να καταλύει τη συνταγµατική τάξη των κρατών-µελών µε τη θέσπιση
αντιθέτων κανόνων. Αν όµως, παρά ταύτα, σηµειωθεί τέτοια σύγκρουση, αυτή θα λυθεί
αποκλειστικά και µόνο από το ∆ΕΚ, και τα ελληνικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία
να κηρύξουν ένα κοινοτικό κανόνα αντισυνταγµατικό».
Πέρα από τη υποχρέωση συµµόρφωσης µε την προηγούµενη απόφαση του ∆ΕΚ, η
εγκύκλιος δεν φαίνεται να διαφωτίζει ξεκάθαρα το θέµα της σύγκρουσης κοινοτικού και
εθνικού δικαίου. ∆εν γίνεται σαφές όµως στο σηµείο που αναγνωρίζεται η υπεροχή του
κοινοτικού δικαίου, αν αυτή αφορά και το πρωτογενές και το παράγωγο.
Η προσέγγιση του προβλήµατος της σύγκρουσης από την εγκύκλιο έχει κατακριθεί
από τη θεωρία93 για δύο λόγους. Κατ’ αρχήν, η αρχή της αυτονοµίας της κοινοτικής
έννοµης τάξης διακηρύσσει ότι τα κοινοτικά όργανα παράγουν δικό τους, αυτοτελές
δίκαιο. Η άµεση εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου στην κρατική περιοχή το καθιστά
παράλληλη έννοµη τάξη µε την τάξη του εσωτερικού δικαίου αλλά δεν µεταβάλλει την
ιδιότητά του ως κοινοτικό δίκαιο. Εποµένως, αυθαίρετα η εγκύκλιος αντιλαµβάνεται το
ευρωπαϊκό δίκαιο ως εσωτερικό δίκαιο των κρατών-µελών.
Εξάλλου, η άποψη της παραπάνω εγκυκλίου, ότι ο εθνικός δικαστής οφείλει να
αναγνωρίσει ότι, εφόσον υπάρχει στην πράξη σύγκρουση, το κοινοτικό δίκαιο υπερέχει
του εσωτερικού και το τροποποιεί, δεν είναι ακριβής, γιατί η διαπίστωση της υπεροχής
του κοινοτικού δικαίου δεν συνδέεται µε τροποποίηση του εσωτερικού δικαίου. Την ίδια
άποψη διαπίστωσε και η ίδια η εγκύκλιος υποστηρίζοντας ότι: «Επίσης θα µπορούσε ο
εθνικός δικαστής να κάνει στενή ερµηνεία της σχετικής αποφάσεως του ∆ΕΚ και να την
εφαρµόσει επί των υπηκόων του ίδιου κράτους. Στις περιπτώσεις αυτές ο εθνικός
δικαστής πρέπει να έχει υπόψη ότι είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει το εσωτερικό
δίκαιο όπως τούτο τροποποιείται από το κοινοτικό δίκαιο και επί του προκειµένου από
την απόφαση του ∆ΕΚ». ∆εν υπάρχει διάταξη του κοινοτικού δικαίου που να ορίζει ότι
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το κοινοτικό δίκαιο ή το ∆ΕΚ στην περίπτωση αυτή τροποποιεί το εσωτερικό δίκαιο.
Την άποψη αυτή δέχεται άλλωστε στη συνέχεια και η ίδια η εγκύκλιος παραθέτοντας
σχετική νοµολογία του ∆ΕΚ94: «Ο εθνικός δικαστής, υπερφορτισµένος µε την εφαρµογή,
µέσα στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του, των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, έχει την
υποχρέωση να εφαρµόσει την πλήρη αποτελεσµατικότητα των κανόνων αυτών
αφήνοντας εν ανάγκη ανεφάρµοστη, κατά την άσκηση της ίδιας του αρµοδιότητας, κάθε
αντίθετη διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας, έστω και µεταγενέστερη, χωρίς να οφείλει να
ζητήσει , ή να αναµείνει, την προηγούµενη κατάργησή της µε τη νοµοθετική οδό ή µε
κάθε άλλο συνταγµατικό µέσο». Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το κοινοτικό δίκαιο
δεν µπορεί να τροποποιήσει το εσωτερικό δίκαιο αλλά απλώς δεσµεύει τα ελληνικά
δικαστήρια να αφήσουν ανεφάρµοστη κάθε άλλη διάταξη του εσωτερικού δικαίου, άρα
και του Συντάγµατος, που είναι αντίθετη µε διάταξη του κοινοτικού δικαίου.

25. Λύση µε βάση το δηµόσιο διεθνές δίκαιο
Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες δηµιουργήθηκαν µε συνθήκες του δηµοσίου διεθνούς
δικαίου. Και κατά µια την άποψη, επειδή το κοινοτικό δίκαιο δηµιουργήθηκε από
διεθνείς συνθήκες, είναι επόµενο να διέπεται από του κανόνες του δηµοσίου διεθνούς
δικαίου. Για το λόγο αυτό οι σχέσεις του κοινοτικού δικαίου µε τα δίκαια των κρατώνµελών καθορίζονται από τις µεθόδους του δηµοσίου διεθνούς δικαίου.
Ενώ κατά τη Σύµβαση της Βιέννης του 1969 για το δίκαιο των συνθηκών, πρέπει να
ανατρέξουµε στις ίδιες τις συνθήκες για την ερµηνεία των διατάξεών τους κι αν δεν
υπάρχουν αντίστοιχες ρυθµίσεις στην προαναφερθείσα σύµβαση, στις Κοινοτικές
Συνθήκες δεν ορίζονται µε ειδικές διατάξεις λύσεις για τις σχέσεις αυτών µε τα
Συντάγµατα των κρατών-µελών.
Αν θεωρήσουµε ορθή την παραπάνω προσέγγιση, για να ισχύσει το κοινοτικό δίκαιο
στο εσωτερικό των κρατών-µελών πρέπει απαραίτητα να µεσολαβήσει κάποια πράξη της
κρατικής τους εξουσίας. Έτσι όµως διαφέρει η ιεραρχική βαθµίδα του κοινοτικού
δικαίου από κράτος σε κράτος, γιατί εξαρτάται τελικά από τις διαφορετικές
συνταγµατικές διατάξεις των κρατών-µελών. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θίγεται η οµοιόµορφη
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου που επανειληµµένα έχει διακηρύξει το ∆ΕΚ. Εξάλλου,
οι κανονισµοί ισχύουν µε µόνη τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων χωρίς να απαιτείται καµία πράξη από τα κράτη-µέλη.
Πέρα από αυτά τα άτοπα στα οποία οδηγεί αυτή η άποψη, παραβλέπει ότι το κοινοτικό
δίκαιο δεν είναι απλά µια διεθνής συνθήκη αλλά κάτι παραπάνω. Τα κράτη-µέλη δεν
περιορίζονται σε µεθόδους συνεργασίας χωρίς ταυτόχρονα να προχωρούν σε µια πλήρη
οµοσπονδία. Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες δηµιούργησαν µια αυτόνοµη έννοµη τάξη που
βρίσκεται ανάµεσα στην εθνική και τη διεθνή. Αυτό επισηµαίνει εξάλλου η αρχή της
αυτονοµίας του κοινοτικού δικαίου. Μια σειρά από αρχές που ισχύουν στο δηµόσιο
διεθνές δίκαιο (λ.χ. η αρχή της αυτοδικίας) είναι άγνωστες στο κοινοτικό. Εποµένως,
αυτή η µέθοδος επίλυσης του προβλήµατος είναι δογµατική εσφαλµένη και πρακτικά
οδηγεί σε άτοπα.
Παρεµφερής είναι και η άποψη που δέχεται την τυπική ανωτερότητα του Συντάγµατος
απέναντι σε κάθε κανόνα του ευρωπαϊκού δικαίου και απλά η ανάληψη διεθνούς
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δέσµευσης και πέρα από τα όρια που επιτρέπει το εθνικό δίκαιο ίσως δηµιουργήσει
διεθνή ευθύνη, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί από τους κανόνες του δηµοσίου διεθνούς
δικαίου. η µόνη περίπτωση να µεταβληθεί αυτή η κατάσταση είναι η δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού οµοσπονδιακού κράτους.

26. Λύση κατά το άρ.28 του Συντάγµατος
Ελλείψει κάποιας διάταξης που να ρυθµίζει αποκλειστικά και µόνο τις σχέσεις του
κοινοτικού δικαίου µε το ελληνικό Σύνταγµα, πολλοί προσέφυγαν στο άρ.28 του
Συντάγµατος που ρυθµίζει τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Το Σύνταγµα, ως ο υπέρτατος
νόµος που περιέχει τις θεµελιωδέστερες διατάξεις, είναι λογικό και να καθορίζει τη θέση
που έχει απέναντι σ’ αυτό το ευρωπαϊκό δίκαιο (πρωτογενές και παράγωγο).
Η §.1 του άρ.28 είναι ξεκάθαρη. Το κοινοτικό δίκαιο έχει µόνο υπερνοµοθετική ισχύ.
Σ’ αυτό το συµπέρασµα καταλήγουν πολλοί συγγραφείς95 υποστηρίζοντας πως το
παράγωγο, όπως και το πρωτογενές, κοινοτικό δίκαιο είναι τυπικά ανώτερο των κοινών
νόµων αλλά δεν υπερισχύει ποτέ του Συντάγµατος σε περίπτωση σύγκρουσης µ’ αυτό.
Όσο τα κράτη-µέλη της Ευρώπης δεν έχουν συγχωνευθεί σε ένα κράτος, τα όρια για
την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου σε κάθε κράτος-µέλος δεν µπορούν να βρίσκονται
πέρα από τα όρια που θέτει το αντίστοιχο εθνικό Σύνταγµα. Συνεπώς, δεν υπάρχει µια
κοινή νοµική βάση για να στηρίξει µια ιεράρχηση του κοινοτικού µε τα εθνικά δίκαια.
Αυτή η λύση, αν και απλή στη ερµηνεία που ακολουθεί, έρχεται σε αντίθεση µε την
επιταγή της οµοιόµορφης εφαρµογής του ευρωπαϊκού δικαίου.
Εξάλλου, το κοινοτικό δίκαιο δεν µπορεί να είναι τυπικά ανώτερο του Συντάγµατος,
γιατί η πραγµατικά πρωτογενής νοµοθετική βούληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εξακολουθεί να είναι η λαϊκή βούληση, όπως οργανώνεται σε κάθε κράτος-µέλος,
δηλαδή η κρατική βούληση. Αντίθετα, η κοινοτική βούληση συνιστά παράγωγη εξουσία
που αντλεί τη δύναµή της από τη βούληση των κρατών-µελών.
Άλλοι πάλι καταλήγουν στην υπεροχή του κοινοτικού δικαίου96 µέσω της §.2 του
άρ.28. Η υπεροχή αποτελεί περιορισµό της εθνικής κυριαρχίας και τα κοινοτικά όργανα
µπορούν να ασκούν αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγµα. Όµως η αρχή της
υπεροχής δεν είναι απαρέγκλιτη, κατ’ αυτή την άποψη, αλλά ισχύει εφόσον οι κανόνες
του ευρωπαϊκού δικαίου δεν θίγουν τα ατοµικά δικαιώµατα και τις βάσεις του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος και εφόσον θεσπίστηκαν µε τον όρο της ισότητας και της
αµοιβαιότητας.
Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και µια άλλη άποψη97, στηριζόµενη όµως τόσο στην
§.2 όσο και στην §.3 του άρ.28. Ειδικά για τη σύγκρουση Συντάγµατος και παράγωγου –
το ίδιο ισχύει και για το πρωτογενές- κοινοτικού δικαίου, που εκδηλώνεται στο πεδίο των
περιορισµών που θέτει η §.3 του άρ.28 (ατοµικά δικαιώµατα, βάσεις του πολιτεύµατος) η
σύγκρουση αίρεται υπέρ της εθνικής αρµοδιότητας η οποία στα πεδία αυτά έµεινε
αµετακίνητη. Και στην αντίθετη περίπτωση όµως, σύµφωνα µε την παραπάνω άποψη,
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που εκδηλωθεί σύγκρουση στα πεδία που εµπίπτουν στην κοινοτική έννοµη τάξη, αυτή
αίρεται υπέρ του κοινοτικού δικαίου δυνάµει της εξουσιοδότησης του άρ.28 §.2 και §.3.
Με την αναθεώρηση του 2001, ο συντακτικός νοµοθέτης, ερµηνεύοντας αυθεντικά το
Σύνταγµα, προσέθεσε ερµηνευτική δήλωση στο άρ.28 του Συντάγµατος. Αυτή η
ερµηνευτική δήλωση αναφέρει ότι το συγκεκριµένο άρθρο αποτελεί θεµέλιο για τη
συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό όµως
σηµαίνει πως το άρ.28 αποτελεί το νοµοθετικό µέσο εισδοχής των Τροποποιητικών
Συνθηκών στην ελληνική έννοµη τάξη, χωρίς να αναφέρεται στις σχέσεις Συντάγµατος
και κοινοτικού δικαίου. Εποµένως, η συγκεκριµένη ερµηνευτική δήλωση δεν µπορεί να
αποτελέσει µέθοδο επίλυσης του προβλήµατος, καθώς αναφέρει κάτι που ήταν δεδοµένο
και αναµφισβήτητο και δεν παίρνει θέση στο πρόβληµα που για καιρό ταλανίζει τη
θεωρία. Κι αν ο εθνικός νοµοθέτης κατά την ενσωµάτωση οδηγιών ή αποφάσεων στην
ελληνική έννοµη τάξη πολλές φορές ορίζει και τα της ιεραρχικής θέσης των πράξεων
αυτών προβλέποντας ότι αποκτούν την ισχύ που ορίζεται στο άρ.28 του Συντάγµατος,
δεν εξειδικεύει αν πρόκειται για την §.1 ή τις §.2 και 3 του άρ.28.
Όµως η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου παύει να ισχύει ως υπεροχή όταν
θεµελιώνεται σε διάταξη του εθνικού δικαίου και η εφαρµογή της εξαρτάται από τη
θέληση του εθνικού οργάνου. Ως αρχή που χαρακτηρίζει το κοινοτικό δίκαιο, αν γίνει
δεκτή η ισχύς της, θα πρέπει να αναζητηθούν ερείσµατα στο κοινοτικό δίκαιο και όχι στο
δίκαιο των κρατών-µελών. Εποµένως, η άποψη που προσπαθεί να θεµελιώσει την
υπεροχή του κοινοτικού δικαίου στο άρ.28 §.2 ή/και §.3, δεν είναι ορθή.
Όσον αφορά την επίλυση του προβλήµατος µε βάση την §.1 του άρ.28, αυτή δεν
µπορεί να θεµελιώσει την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου, αλλά οδηγεί µόνο στο
συµπέρασµα ότι το παράγωγο - το ίδιο ισχύει και για το πρωτογενές- κοινοτικό δίκαιο
δεν υπερισχύει του Συντάγµατος αλλά µόνο των κοινών νόµων.

27. Λύση κατά την αρχή της υπεροχής
Απάντηση στο ζήτηµα της σχέσης και της ιεραρχίας κοινοτικού (πρωτογενούς και
παράγωγου) δικαίου και του Συντάγµατος επιχείρησαν να δώσουν τα όργανα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα πρώτα στάδια της δηµιουργίας τους. Κυρίως το
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αλλά και τα υπόλοιπα όργανα, υιοθέτησαν
ανεπιφύλακτα την άποψη ότι το κοινοτικό δίκαιο υπερέχει κάθε αντίθετης διάταξης
εθνικού δικαίου. Αυτή η εκδοχή εκφράστηκε ως «υπεροχή του κοινοτικού δικαίου» και,
παρόλο που δεν υπήρχε ρητά διατυπωµένη στις Ιδρυτικές Συνθήκες, θεωρήθηκε ότι
συνάγεται από τις επιµέρους διατάξεις αυτών και από τη φύση τους. Αποφασιστικό ρόλο
στην ερµηνεία και την εννοιολογική αποσαφήνιση της αρχής της υπεροχής έπαιξε το
∆ΕΚ, και ιδίως στο σκεπτικό που ανέπτυξε στις αποφάσεις Costa κατά ENEL(∆ΕΚ 6/64)
και Simmenthal (∆ΕΚ 106/77). Η άποψη αυτή δεν έγινε δεκτή από τη θεωρία και την
επιστήµη στα επιµέρους κράτη-µέλη, µε ελάχιστες εξαιρέσεις (κυρίως από επιστήµονες
του ευρωπαϊκού δικαίου). Η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπήρξε
αµφιταλαντευόµενη, λύνοντας ζητήµατα σύγκρουσης κοινοτικού δικαίου µε το
Σύνταγµα άλλοτε υπέρ του ελληνικού Συντάγµατος και άλλοτε υπέρ της υπεροχής των
κοινοτικών κανόνων98.
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Κατά την αρχή της υπεροχής, όλες οι διατάξεις του παράγωγου κοινοτικού δικαίου
υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του Συντάγµατος και είναι τυπικά ανώτερες από
αυτή. Συγκεκριµένα, η αρχή της υπεροχής επιβάλλει την τήρηση του αξιώµατος:
οποιοσδήποτε κοινοτικός κανόνας υπερισχύει οποιουδήποτε εθνικού κανόνα, ακόµα και
συνταγµατικού.
Τυπικά ερείσµατα της αρχής βρίσκονται σε διάφορα σηµεία των Συνθηκών, µόνο όµως
ως προς ορισµένες εκδηλώσεις της. Πρόκειται κυρίως για το άρ.249 Συνθ.ΕΚ (ιδίως η
διάταξη για τους κανονισµούς), το άρ.5 Συνθ.ΕΚ και το άρ.86 Συνθ.ΕΚΑΧ, όταν µιλούν
για την υποχρέωση των κρατών-µελών να λάβουν κάθε µέτρο κατάλληλο για να
εξασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες και τις
πράξεις των οργάνων, ααλά και το άρ.177 Συνθ.ΕΚ.
Κατά τα άλλα, η αρχή της υπεροχής θεµελιώνεται στην οικονοµία και στην φύση του
κοινοτικού δικαίου. Η ύπαρξή της είναι αναγκαία για να µπορέσει να επιτευχθεί το
αποτέλεσµα του κοινοτικού εγχειρήµατος, η οµοιόµορφη εφαρµογή του ευρωπαϊκού
δικαίου σε όλη την Κοινότητα έτσι ώστε να µπορεί να προωθηθεί η πλήρης οικονοµική
ενοποίηση χωρίς να υπάρχουν θεσµικά και κανονιστικά εµπόδια από τα εθνικά δίκαια.
Έτσι η αρχή συνιστά µάλλον νοµοτελειακό κανόνα ο οποίος προκύπτει από µια σειρά
νοµικών χαρακτηριστικών της κοινοτικής έννοµης τάξης. Η αρχή της υπεροχής
υπαγορεύεται από την εγκαθίδρυση µιας νέας δηµόσιας εξουσίας και την εγκαθίδρυση
µιας κοινότητας δικαίου που επέφερε η ισχύς των Ιδρυτικών Συνθηκών99. Η αρχή της
υπεροχής κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του χρήσιµου και ωφέλιµου
αποτελέσµατος του κοινοτικού κανόνα, της οµοιόµορφης εφαρµογής του και της
νοµιµότητας της κοινοτικής δράσης.
Στην αποδοχή της αρχής της υπεροχής καταλήγει και η λύση της σύγκρουσης µε βάση
τη διασφάλιση της λειτουργικής ικανότητας και αποτελεσµατικότητας100. Η κοινοτική
προτεραιότητα στηρίζεται στο ίδιο το γεγονός της απόφασης για τη σύναψη των
Συνθηκών ή την Προσχώρηση σε αυτές. Στην απόφαση αυτή περιέχεται και η
προτεραιότητα του κοινοτικού δικαίου και από τη σχέση αυτή αντλεί τη δεσµευτική της
δύναµη.
Με τις Συνθήκες τα κράτη αποψιλώθηκαν οριστικά και αµετάκλητα ορισµένων
αρµοδιοτήτων τους. Η παραίτηση από την εθνική κυριαρχία σ’ αυτά τα θέµατα
υπαγόρευσε την αρχή της υπεροχής. Η αρχή της υπεροχής συνιστά υπαρξιακό όρο για
την κοινοτική έννοµη τάξη και γι’ αυτό διεκδικεί απόλυτο χαρακτήρα.
Η αρχή της υπεροχής αναλύεται πλήρως στις ακόλουθες τρεις προτάσεις101:
Πρόταση εισδοχής:ο κοινοτικός κανόνας δεν υπόκειται σε καµία πράξη µετατροπής ή
άλλης µορφής κύρωσης. Είναι δεκτικός µόνο συµπληρωµατικών µέτρων.
Πρόταση ένταξης: ο κοινοτικός κανόνας δεν αφοµοιώνεται προς τις κατηγορίες πράξεων
εθνικού δικαίου. παραµένει πάντα εκτός ιεραρχίας εθνικών κανόνων, ως ιδιογενής, ως
κοινοτικός.
Πρόταση κατίσχυσης: οποιοσδήποτε κοινοτικός κανόνας κατισχύει οποιουδήποτε εθνικού
αντιθέτου περιεχοµένου, προγενέστερου ή µεταγενέστερου.
Η αναζήτηση ερεισµάτων στο ελληνικό Σύνταγµα για την αποδοχή του κοινοτικού
γεγονότος δεν µπορεί να έχει την έννοια παρά ενός ερµηνευτικού πολιτικού γνώµονα,
υποχρεωτικού για τα αρµόδια κατά το Σύνταγµα όργανα στις πρωτογενείς στιγµές της
προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή της αποδοχής των σπουδαίων
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βλ. Ν.Σκανδάµης, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Θεσµοί και έννοµες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ. 132-137.
βλ. Μ. Κυπραίος, Σχέση Συντάγµατος και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου, σελ.231-234.
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φάσεων της ευρωπαϊκής οµοσπονδίωσης. Οι διατάξεις του άρ.28 του Συντάγµατος δεν
εµφανίζονται ως αρωγοί της υπεροχής των κοινοτικών κανόνων επειδή τη θέτουν υπό
αµφισβήτηση υποβαθµίζοντάς την στους όρους ισχύος που επιφυλάσσει η αρχή της
πρωταρχίας στις συνήθεις διεθνείς συνθήκες.

28. Η διαδικαστική λύση κατά το άρ.177 Συνθ.ΕΚ
Όπως αναφέρθηκε, στη θεµελίωση της αρχής της υπεροχής αποφασιστικό ρόλο έπαιξε
η νοµολογία του ∆ΕΚ και η προδικαστική παραποµπή κατά το αρ.177 Συνθ.ΕΚ και το
αρ.15 Συνθ.ΕΚΑΕ. Μέσω της διαδικαστικής αυτής λύσης µπορεί να διερευνηθεί το
πρόβληµα της σχέσης Συντάγµατος και παράγωγου κοινοτικού δικαίου κατά ενιαίο
τρόπο από το ∆ΕΚ, ώστε να δοθεί ενιαία ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου που
υπαγορεύεται από το σκοπό της κοινοτικοποίησης.
Η προσφυγή στο ∆ΕΚ για το πρόβληµα της σχέσης αυτής είναι ιδιαίτερα σηµαντική
για τον εξής λόγο: τα κρατικά δικαστήρια µε την προσφυγή για έκδοση προδικαστικής
απόφασης από το ∆ΕΚ για την ερµηνεία των κοινοτικών κανόνων επιδιώκουν τον
περιορισµό της σύγκρουσης σε εκείνα τα ζητήµατα που µόνο το ∆ΕΚ µπορεί να
αποφασίσει δεσµευτικά.
Η πάγια νοµολογία του ∆ΕΚ σ’ αυτό το ζήτηµα ήταν η ανεπιφύλακτη αποδοχή της
υπεροχής του κοινοτικού δικαίου, όπως ακριβώς διατυπώθηκε στην προηγούµενη
παράγραφο. Το ∆ΕΚ επανειληµµένα τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η Συνθήκη στην
πράξη102, αλλά και ότι αν µια πράξη είναι αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο, πρέπει το
κράτος υποχρεωτικά να την ανακαλέσει και να άρει τα παράνοµα αποτελέσµατα103. Το
∆ΕΚ επεσήµανε χαρακτηριστικά ότι το κοινοτικό δίκαιο είναι «ανεξάρτητο», δηλαδή µη
επιδεκτικό προσβολής από τα κράτη-µέλη.
Κι αυτή η µέθοδος επίλυσης του προβλήµατος όµως, επικρίθηκε από τη θεωρία.
Συγκεκριµένα, υποστηρίχθηκε104 ότι η λύση αυτή αντιβαίνει στην αρχή της διάκρισης
των εξουσιών, εφόσον µοιραία το ∆ΕΚ γίνεται αποκλειστικά και µόνο αρµόδιο να λύσει
την σύγκρουση που προκαλείται από διάταξη του παράγωγου κοινοτικού δικαίου
αντίθετη µε το Σύνταγµα. τότε, αφαιρείται από τα ελληνικά δικαστήρια η εξουσία και
αρµοδιότητα να αρνηθούν και συµµορφωθούν προς διατάξεις οι οποίες έχουν τεθεί προς
κατάλυση του Συντάγµατος.
Εξάλλου, το αρ.164 Συνθ.ΕΚ απονέµει στο ∆ΕΚ την αρµοδιότητα να ερµηνεύει και να
εφαρµόζει το κοινοτικό δίκαιο και όχι να λύνει ζητήµατα σύγκρουσης κοινοτικού
δικαίου µε το Σύνταγµα. Οµοίως το αρ.177 Συνθ.ΕΚ ορίζει ότι το ∆ΕΚ αποφαίνεται µε
προδικαστικές αποφάσεις επί της ερµηνείας της Συνθήκης και επί του κύρους και της
ερµηνείας των πράξεων των κοινοτικών οργάνων, χωρίς να ορίζει ότι υπόκειται στον
έλεγχο του ∆ΕΚ η συµφωνία του Συντάγµατος των κρατών-µελών µε το κοινοτικό
δίκαιο.
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Βλ. ιδίως ∆ΕΚ 14/68, Υπόθεση χωµατουργείου Walt Wilheim, που αναφέρεται σε θέµατα σχέσεων
κοινοτικού και κρατικού δικαίου των καρτέλ.
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Βλ. ∆ΕΚ 6/60, Υπόθεση Humblet.
104
Βλ. Μ. Κυπραίος, όπ. παρ., σελ.227.
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29. Η υπό προϋποθέσεις αποδοχή της αρχής της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου
Και οι δύο προηγούµενοι τρόποι επίλυσης της σύγκρουσης παράγωγου κοινοτικού
δικαίου και Συντάγµατος καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσµα: σε κάθε περίπτωση πρέπει
να εφαρµόζεται το κοινοτικό δίκαιο ακόµα κι αν έρχεται σε αντίθεση µε το εθνικό
Σύνταγµα. Στην προσπάθεια να εξισορροπήσουν τις δύο αντικρουόµενες λύσεις
(υπεροχή του κοινοτικού δικαίου αφενός και διαφύλαξη των συνταγµατικών διατάξεων
αφετέρου), πολλοί συγγραφείς αποδέχονται την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου αλλά µε
επιφυλάξεις και υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
Κατ’ αυτή τη µέθοδο προσέγγισης του ζητήµατος, το κοινοτικό δίκαιο υπερέχει των
εθνικών κανόνων, ακόµα και αρκετών διατάξεων του Συντάγµατος. ∆ιαφοροποιείται
ωστόσο από την απαρέγκλιτη αποδοχή της αρχής της υπεροχής όπως εκφράστηκε
παραπάνω. Γι’ αυτό πρέπει να τεθούν όρια και όροι για τη συνύπαρξη Συντάγµατος και
κοινοτικού δικαίου. Ορισµένες θεµελιώδεις διατάξεις του Συντάγµατος δεν µπορούν να
θιγούν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο βαθµός υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι του
Συντάγµατος και ο τρόπος θεµελίωσης των διαφόρων εκδοχών διαφέρουν από
συγγραφέα σε συγγραφέα. Οι απόψεις αυτές εντούτοις, όσο κι αν προσπαθούν να
συγκεράσουν τις δύο αντιτιθέµενες τάσεις οδηγούν πολλές φορές σε άτοπα.
Ένα µέρος της θεωρίας105 δέχεται την υπεροχή του παράγωγου κοινοτικού δικαίου
ακόµα και έναντι του Συντάγµατος. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η δυνατότητα δικαστικού
ελέγχου των νοµικών πράξεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου σε σχέση µε το
Σύνταγµα, τουλάχιστον στην περίπτωση του ελέγχου της συνδροµής της ουσιαστικής
προϋπόθεσης για την προσχώρηση και τη συµµετοχή στην Κοινότητα που απαιτεί να µη
θίγονται τα ατοµικά δικαιώµατα. Ακολουθώντας αυτή την άποψη, στην ουσία
καταλύεται η αρχή της υπεροχής και σε κάθε περίπτωση που κοινοτική πράξη θα είναι
αντίθετη µε το Σύνταγµα, ύστερα από δικαστικό έλεγχο, δεν θα εφαρµόζεται.
Ευρέως υποστηρίχθηκε η άποψη ότι, ελλείψει ενός καταλόγου θεµελιωδών
δικαιωµάτων στο κοινοτικό δίκαιο, το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο υπερέχει του
Συντάγµατος, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου θίγονται ατοµικά δικαιώµατα. Τότε
υπερισχύει η διάταξη του εθνικού Συντάγµατος που προστατεύει το αντίστοιχο δικαίωµα.
Ο αντίλογος σ’ αυτή την άποψη ήρθε από το ∆ΕΚ, όταν του τέθηκε αντίστοιχο
ερώτηµα µε προδικαστική παραποµπή. Θεώρησε ότι, ναι µεν το κοινοτικό δίκαιο δεν
προέβλεπε ρητά τίποτα για τα θεµελιώδη δικαιώµατα παρά µόνο για ορισµένες
οικονοµικές ελευθερίες στη Συνθήκη της ΕΚ, αλλά η προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στα κράτη-µέλη θεµελιώνει και κανόνα της κοινοτικής έννοµης τάξης στο
βαθµό που εµφανίζεται κοινή σ’ αυτά, και που διαµορφώνει κανόνες ευρωπαϊκού
κοινοδικαίου, γενικές δηλαδή αρχές κοινές σε όλα τα κράτη-µέλη. Εκτός από αυτό τον
έµµεσο τρόπο προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων κατά το ευρωπαϊκό κοινοδίκαιο,
το 1986 µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ενσωµατώθηκε η ΕΣ∆Α στο κοινοτικό δίκαιο,
τον Απρίλιο του 1989 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη «∆ιακήρυξη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων και Ελευθεριών»και το 2000 στη Σύνοδο Κορυφής στη Νίκαια θεσπίστηκε
ο «Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Παρεµφερής µε την προηγούµενη άποψη είναι και µια άλλη106 που δέχεται πως το
παράγωγο κοινοτικό δίκαιο υπερέχει του Συντάγµατος, µε εξαίρεση ορισµένων
θεµελιωδών κανόνων που καθορίζουν τη βάση και τη µορφή του πολιτεύµατος και τις
105
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βλ. Π. ∆αγτόγλου, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο Ι, σελ.71.
βλ. Μ. Κυπραίος, όπ. παρ., σελ.228-229, 235.
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διατάξεις των ατοµικών δικαιωµάτων. Πρόκειται κυρίως για τα άρθρα 2§1, 4§1και §4, 7,
5§1 και §3, 13§1 και γενικώς όλες τις διατάξεις που κατά το άρ.110§1 δεν υπόκεινται σε
αναθεώρηση. Οι προαναφερθείσες διατάξεις υπερισχύουν του παράγωγου αλλά και του
πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου. Εκεί τερµατίζονται τα όρια της αναγνώρισης κατά το
Σύνταγµα αρµοδιοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. ∆ιάταξη του κοινοτικού δικαίου
αντίθετη µε τις παραπάνω διατάξεις έχει τεθεί προς κατάλυση της συνταγµατικής τάξης.
Κατά αυτή την άποψη, τα ελληνικά δικαστήρια διατηρούν την εξουσία και την
αρµοδιότητα να κηρύξουν µια διάταξη του κοινοτικού δικαίου ανεφάρµοστη εφόσον
είναι σε αντίθεση µα θεµελιώδη διάταξη του Συντάγµατος. Εξάλλου το ∆ΕΚ είναι
αρµόδιο για την ερµηνεία και την εφαρµογή µόνο του κοινοτικού δικαίου και όχι
θεµελιωδών διατάξεων των Συνταγµάτων των κρατών-µελών. Σε κάθε άλλη περίπτωση
υπερισχύει ο κοινοτικός κανόνας ακόµα και του Συντάγµατος.
Μια άλλη γνώµη107 υποστήριξε πως κατ’ αρχήν πρέπει να γίνει αποδεκτή η αρχή της
υπεροχής. Αµφισβητεί όµως την απόλυτη και απεριόριστη υπεροχή κάθε διάταξης του
κοινοτικού δικαίου έναντι κάθε διατάξεως του Συντάγµατος. Εκτός από ορισµένες
θεµελιώδεις διατάξεις του Συντάγµατος που υπερέχουν του κοινοτικού δικαίου, πρέπει
επίσης να εξετάζεται ad hoc η σύγκρουση Συντάγµατος και παράγωγου κοινοτικού
δικαίου. Σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση που θα διαπιστώνεται σύγκρουση, θα δίνεται
λύση υπέρ της µιας ή της άλλης άποψης ανάλογα µε τα πραγµατικά περιστατικά και
αφού ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητας της ελληνικής έννοµης τάξης108.
Οι περισσότερες απόψεις θέτουν το πρόβληµα της σχέσης Συντάγµατος και κοινοτικού
δικαίου γενικά, χωρίς να διευκρινίζουν αν πρόκειται για υπεροχή µόνο του πρωτογενούς
δικαίου που περιέχεται στις Ιδρυτικές Συνθήκες ή και του παραγώγου. Γίνεται ωστόσο
δεκτό ότι αν αποδεχθούµε την υπεροχή του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, έναντι
όλων ή ορισµένων διατάξεων του Συντάγµατος, κατά αναγκαία συνέπεια αποδεχόµαστε
και την αντίστοιχη υπεροχή του παράγωγου κοινοτικού δικαίου. Υποστηρίζεται µάλιστα
ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει υπεροχή µόνο του πρωτογενούς και όχι του παραγώγου
κοινοτικού δικαίου109, αφού οι κανόνες του τελευταίου στηρίζονται σε εξουσιοδοτήσεις
του πρωτογενούς, ιδίως µέσω των αρ.189 Συνθ.ΕΚ και αρ.161 Συνθ.ΕΚΑΕ, δηλαδή
ουσιαστικώς εκτελούν κανόνες οι οποίοι ανήκουν στο περιεχόµενο των Κοινοτικών
Συνθηκών µε τις οποίες αποτελούν ενιαίο κείµενο για την πραγµατοποίηση του σκοπού
της κοινοτικοποίησης. Πρόκειται δηλαδή όχι µόνο για κανόνες παράλληλα
ενσωµατουµένους στο εσωτερικό δίκαιο αλλά και για κανόνες οι οποίοι συνεχίζουν τη
λειτουργία των κανόνων του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου.

30. Λύση κατά τον κανόνα της κατανοµής αρµοδιοτήτων
Τόσο η λύση του προβλήµατος των σχέσεων κοινοτικού δικαίου και Συντάγµατος, µε
βάση το άρ.28 του ελληνικού Συντάγµατος όσο και η λύση κατά την αρχή της υπεροχής
και το άρ.177 Συνθ.ΕΚ, έχουν ως αφετηρία την ιεραρχία των κανόνων δικαίου. Μια
µερίδα της ελληνικής θεωρίας110 αµφισβήτησε την ιεραρχία των κανόνων δικαίου ως
107
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µέσο για την επίλυση συγκρούσεων µεταξύ παράγωγου κοινοτικού δικαίου και
Συντάγµατος και επιχείρησε να λύσει την αντινοµία κοινοτικού και εθνικού κανόνα µε
κριτήριο τη θεσµική κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο εννόµων τάξεων και όχι
µε όρους ιεραρχίας.
Συγκεκριµένα το άρ.28 §.3 εισάγει τεκµήριο κατανοµής αρµοδιοτήτων ορίζοντας κατά
τρόπο αρνητικό τι δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου.
Λαµβάνοντας υπόψη τα όρια στο πεδίο άσκησης κοινοτικών αρµοδιοτήτων που θέτει µη
παραπάνω διάταξη, η Ελλάδα αναγνώρισε όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
ειδικά και ρητά στις Συνθήκες αλλά µόνο αυτές, χωρίς δυνατότητα σιωπηρής επέκτασής
τους, και ιδίως επέκτασης που θα συνεπαγόταν ή θα εµπεριείχε νέους περιορισµούς στην
άσκηση εθνικής κυριαρχίας.
Ο ίδιος κανόνας διατυπώνεται και στο άρ.3Β §.1 Συνθ.ΕΚ και είναι γνωστός ως αρχή
της δοτής αρµοδιότητας. Για ό,τι δεν έχει παραχωρηθεί στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
υπάρχει τεκµήριο αρµοδιότητας των κρατών-µελών.111
Κατά συνέπεια στα πεδία που έχουν παραχωρηθεί αρµοδιότητες, η υπεροχή του
κοινοτικού δικαίου είναι δεδοµένη. Σ’ αυτά τα θέµατα αποκλειστικά και µόνο, οι
ευρωπαϊκοί κανόνες είναι σύµφωνοι µε το Σύνταγµα και δεν τίθεται θέµα σύγκρουσης
του παράγωγου κοινοτικού δικαίου µε το Σύνταγµα. Αλλά ακόµα κι αν ετίθετο, σ’ αυτά
τα θέµατα και µόνο, η σύγκρουση θα επιλυόταν υπέρ του παράγωγου κοινοτικού
δικαίου.
Αντιθέτως, στα υπόλοιπα πεδία, όχι µόνο το Σύνταγµα υπερέχει του παράγωγου
κοινοτικού δικαίου αλλά και οι τυχόν εκδιδόµενοι κοινοτικοί κανόνες, σ’ αυτά τα πεδία,
έχουν εκδοθεί κατά υπέρβαση αρµοδιότητας και συνεπώς πρέπει να µένουν
ανεφάρµοστοι. Η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού προϋποθέτει
λογικά ότι ο κοινοτικός κανόνας δεν ξεπερνά τα αρνητικά όρια της κοινοτικής
αρµοδιότητας. Εθνικοί κανόνες που αφορούν πεδία στα οποία δεν έχει παραχωρηθεί η
αντίστοιχη αρµοδιότητα, υπερισχύουν κάθε κανόνα του παράγωγου κοινοτικού δικαίου
αλλά και του πρωτογενούς112.
Κάθε εθνικό δικαστήριο όπως και κάθε διοικητικό όργανο πρέπει κάθε φορά που
επιλαµβάνεται ορισµένου θέµατος να θέτει ως αρχικό ερώτηµα αν το θέµα διέπεται από
το κοινοτικό δίκαιο ή από το εθνικό δίκαιο, αν ανήκει δηλαδή στις δικαιοδοσίες της
Κοινότητας ή αν ανήκει στις διατηρηθείσες δικαιοδοσίες των κρατών-µελών. Αν κρίνει
ως εφαρµοστέο το κοινοτικό δίκαιο, θα χωρήσει ως δικαστήριο της κοινοτικής έννοµης
τάξης και θα αγνοήσει κάθε διάταξη του εθνικού δικαίου, ακόµα και συνταγµατική.
Το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτού του τρόπου επίλυσης είναι ότι δίνει απάντηση σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση σύγκρουσης χωρίς να έρχεται σε αντίθεση ούτε µε τις αρχές
του κοινοτικού δικαίου ούτε µε τις επιταγές του εθνικού δικαίου.
Αυτά τα όρια θα εξακολουθούν να παραµένουν ώσπου να γίνει η πολιτική ένωση της
Ευρώπης και να οικοδοµηθεί η ευρωπαϊκή δηµοκρατία. Μέχρι τότε η προάσπιση των
111

Εκτός από την αρχή της δοτής αρµοδιότητας, για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ Κοινότητας
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Κοινότητας αλλά συντρέχουσες: αρχή της αναλογικότητας (άρ.3Β §.3 Συνθ.ΕΚ) και αρχή της
επικουρικότητας (άρ.3Β §.2 Συνθ.ΕΚ), όπου κατά την τελευταία για να έχει αρµοδιότητα σ’ ένα θέµα
κυρίως η Κοινότητα πρέπει να αποδειχθεί αποτελεσµατικότερη και πιο κοντά στον πολίτη. Όσον αφορά τις
εξωτερικές υποθέσεις ισχύει η αρχή της παραλληλότητας εσωτερικών-εξωτερικών υποθέσεων
(αρµοδιότητες παράλληλες παραχωρηθεισών).
112
Βλ. ΠΕΚ Τ-16/90, Υπόθεση Παναγιωτοπούλου κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ∆ΕΚ 147/86,
Επιτροπή κατά Ελλάδας, ΣτΕ 3457/98, Υπόθεση Κατσαρού, οι οποίες αφορούν την αντίθεση του άρ.16
του Συντάγµατος προς διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της
παιδείας για τα οποία δεν έχει παραχωρηθεί η αντίστοιχη αρµοδιότητα στην Κοινότητα.
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δηµοκρατικών κατακτήσεων του ελληνικού λαού, που διασφαλίζονται µε το άρ.28 §.3,
θα είναι υπόθεση κατ’ εξοχήν των εθνικών του οργάνων.

31. Λύση της σύγκρουσης µετά τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2004 θέτει την εξέταση του
όλου προβλήµατος κάτω από άλλο πρίσµα. Τα κείµενα των τριών Συνθηκών (Συνθήκη
ΕΚ, Συνθήκη ΕΚΑΕ, Συνθήκη ΕΕ) ενώθηκαν σε ένα. Κατά συνέπεια ενοποιήθηκαν και
οι διατάξεις που αφορούσαν τον οικονοµικό χώρο (κοινοτικό δίκαιο) µε τις διατάξεις που
αφορούσαν τον ενωσιακό χώρο (δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Στον τίτλο III (Οι αρµοδιότητες της Ένωσης) του πρώτου µέρους του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος, στο άρθρο 10§.1, κατοχυρώνεται ρητά η αρχή της υπεροχής του
ευρωπαϊκού δικαίου. Συγκεκριµένα το άρθρο 10§.1 αναφέρει: «Το Σύνταγµα και οι
κανόνες που θεσπίζονται από τα όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο της άσκησης των
αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται υπερέχουν έναντι του δικαίου των κρατών-µελών».
Η συγχώνευση των τριών Συνθηκών σε ένα κείµενο που του προσδόθηκε
συνταγµατική ισχύς και η µετάγγιση της αρχής της υπεροχής και στον τοµέα της
εξωτερικής πολιτικής και άµυνας και στον τοµέα των εσωτερικών υποθέσεων και
δικαιοσύνης (δεύτερος και τρίτος πυλώνας αντίστοιχα) θέτει πλέον υπό άλλη οπτική
γωνία το ζήτηµα της υπεροχής και της σύγκρουσης του παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου
(δηλαδή του δικαίου που θεσπίζουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την
άσκηση κάθε αρµοδιότητας που τους παρέχεται ρητά από το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, είτε
αφορά τον τοµέα της οικονοµίας είτε τον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και άµυνας και
στον τοµέα των εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης) µε τα εθνικά Συντάγµατα.
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα είναι ένα κατά κυριολεξία Σύνταγµα. Αναµφισβήτητα έχει
πλέον υπερσυνταγµατική ισχύ και τυπική υπεροχή έναντι των εθνικών Συνταγµάτων.
∆ιαθέτει τα τρία τυπικά στοιχεία (lex scripta, lex rigida, lex suprema)και τα τρία
ουσιαστικά στοιχεία (lex fundamentalis, lex generalis, lex universalis) που
χαρακτηρίζουν κάθε συνταγµατικό κείµενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πλέον µια
κρατική οντότητα, ένα ευρωπαϊκό οµοσπονδιακό µόρφωµα. ∆εν χωρεί πλέον αµφιβολία
ότι κάθε διάταξη εθνικού Συντάγµατος που έρχεται σε αντίθεση µε το Ευρωπαϊκό
Σύνταγµα πρέπει να µένει ανεφάρµοστη. Σε περίπτωση σύγκρουσης εθνικού κανόνα
δικαίου (είτε συνταγµατικού είτε οποιουδήποτε άλλου) µε διάταξη του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος, υπερισχύει το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα.
Ζήτηµα παραβίασης των αρχών του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και των ατοµικών
δικαιωµάτων δεν τίθεται πλέον καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα
βασίζεται στις αρχές της δηµοκρατίας και εξάλλου στο δεύτερο µέρος του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος έχει ενσωµατωθεί ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, όπως
θεσπίστηκε στη Νίκαια το 2000. Ούτως ή άλλως έχει υποστηριχθεί και από τη θεωρία113
ότι το ζήτηµα της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου επί του Συντάγµατος στερείται
πρακτικής αξίας. Κι αυτό λόγω της ευρείας αποδοχής της αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποτελεί ένα χώρο όπου, σε όλα τα επίπεδα άσκησης δηµόσιας εξουσίας, κυριαρχεί η
δηµοκρατική αρχή της οποίας µάλιστα η άνευ όρων αποδοχή είναι προϋπόθεση για την
113

Βλ. Σπ. Φλογαΐτης, στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο (Απ. Γέροντα, Σ. Λύτρα, Πρ. Παυλόπουλου, Γλ. Σιούτη, Σ.
Φλογαΐτη), σελ.41-42.
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είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή αυτή έχει οδηγήσει, σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αρχή της µείζονος προστασίας, η οποία επιβάλλει την
επιλογή του δικαίου που παρέχει την καλύτερη προστασία στο διοικούµενο.
Όσον αφορά τη σχέση παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συντάγµατος,
το όλο ζήτηµα εξακολουθεί να δηµιουργεί προβλήµατα και διχογνωµίες. Το άρθρο 10§.1
του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος αναφέρει ότι το παραγόµενο από τα ευρωπαϊκά όργανα
δίκαιο είναι τυπικά ανώτερο του δικαίου των κρατών-µελών, χωρίς να διευκρινίζει αν
είναι και ανώτερο των εθνικών Συνταγµάτων. Από το γράµµα αυτής της διάταξης
φαίνεται να αναγνωρίζει και να επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, την υπεροχή και του
δευτερογενούς δικαίου έναντι των εθνικών Συνταγµάτων.
Το θέµα της σχέσης παράγωγου κοινοτικού/ ευρωπαϊκού δικαίου και Συντάγµατος των
κρατών-µελών δεν ξεκαθαρίζεται απόλυτα από το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Και είναι
σίγουρο ότι το ∆ΕΚ και τα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα θα εξακολουθήσουν να δέχονται
την υπεροχή του παράγωγου κοινοτικού δικαίου έναντι των εθνικών Συνταγµάτων.
Αβέβαιη όµως είναι η θέση που θα πάρουν σ’ αυτό το ζήτηµα τα ελληνικά δικαστήρια
και η θεωρία ύστερα από τις αλλαγές που επέφερε η θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος.
Ορθότερο κρίνεται να γίνει διορθωτική και συσταλτική ερµηνεία του άρθρου 10§.1 του
Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος είναι συνέπεια
αλλά και είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού οµοσπονδιακού
µορφώµατος. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα είναι ο τυπικά ανώτερος κανόνας σε κάθε κράτος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν σηµαίνει και ότι τα κράτη-µέλη αποψιλώθηκαν
κάθε αρµοδιότητάς τους ούτε ότι εκµηδενίστηκε η ισχύς των εθνικών Συνταγµάτων.
Μπορεί να αναγνωρίζεται πλέον η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου αλλά δεν
είναι δυνατόν διατάξεις του παράγωγου κοινοτικού/ ευρωπαϊκού δικαίου να υπερισχύουν
θεµελιωδών διατάξεων του Συντάγµατος. Μετά τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος η ιεραρχία των κανόνων δικαίου είναι η εξής: Ευρωπαϊκό Σύνταγµα,
εθνικά Συντάγµατα, παράγωγο κοινοτικό/ ευρωπαϊκό δίκαιο, εθνικοί νόµοι, κανονιστικές
πράξεις της διοίκησης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από την προσχώρηση της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, απασχόλησε την
ελληνική θεωρία και νοµολογία το ζήτηµα των σχέσεων κοινοτικού δικαίου και
Συντάγµατος. Από τη µια πλευρά, το ∆ΕΚ και ορισµένοι επιστήµονες του ευρωπαϊκού
δικαίου δέχονταν πως κάθε διάταξη του κοινοτικού δικαίου –συνεπώς όχι µόνο του
πρωτογενούς αλλά και του παραγώγου- ήταν τυπικά ανώτερη και υπερίσχυε ακόµα και
του Συντάγµατος, από την άλλη πλευρά όµως, στην ελληνική θεωρία –αλλά και στη
θεωρία που κρατούσε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- γινόταν δεκτή και
κρατούσε η άποψη πως το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο έχει υπερνοµοθετική αλλά όχι
υπερσυνταγµατική ισχύ.
Η κατοχύρωση και η ρητή αναγνώριση του κοινωνικού κράτους δικαίου καθώς και η
ενοποίηση του δικαιϊκού οικοδοµήµατος είχαν ως αναγκαία συνέπεια τη µεταβολή του
χαρακτήρα του Συντάγµατος. Το Σύνταγµα πλέον έχει εξελιχθεί σε καθολικό ρυθµιστή
της κοινωνικοκρατικής συνύπαρξης. Οι θεµελιώδεις και τυπικά ανώτερες ρυθµίσεις
βρίσκονται γραπτά διατυπωµένες στα Συντάγµατα των κρατών. Κατά συνέπεια, ενόσω η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε εξελιχθεί σε οµοσπονδιακό κράτος, ήταν λογικά και
επιστηµονικά εσφαλµένο να γίνει δεκτό ότι οι διατάξεις του παράγωγου κοινοτικού
δικαίου υπερέχουν των διατάξεων του εθνικού Συντάγµατος.
Με την πρόσφατη υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος αναγνωρίστηκε ρητά η
αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου (άρθρο 10§.1 Ευρωπαϊκού Συντάγµατος). Το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, ως ο τυπικά ανώτερος νόµος του νέου ευρωπαϊκού
οµοσπονδιακού µορφώµατος, υπερέχει των εθνικών Συνταγµάτων των κρατών-µελών.
Εντούτοις, το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, ακόµα και τώρα, µετά τη θέση σε ισχύ του
Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, έχει υπερνοµοθετική ισχύ αλλά δεν υπερισχύει του εθνικού
Συντάγµατος σε περίπτωση σύγκρουσης µ’ αυτό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠρΑθ:
ΜπρΑθ. 2228/92,
δήµου Αθηνών.

Υπόθεση κοινοτικού αλλοδαπού µουσικού στη Φιλαρµονική του

ΣτΕ:
ΣτΕ 1926/1961, Υπόθεση της παραβίασης των υποχρεώσεων από την ελληνοτουρκική
σύµβαση του 1930 περί εγκαταστάσεων εµπορίου και ναυτιλίας εκ µέρους της Τουρκίας.
ΣτΕ 1426/1962, Υπόθεση της παραβίασης των υποχρεώσεων από την ελληνοτουρκική
σύµβαση του 1930 περί εγκαταστάσεων εµπορίου και ναυτιλίας εκ µέρους της Τουρκίας.
ΣτΕ 297/85, Υπόθεση αναγνώρισης αρµοδιοτήτων σε διεθνή οργανισµό.
ΣτΕ 2807/97, Υπόθεση αµοιβαίας αναγνώρισης διπλωµάτων για να διευκολυνθεί η
ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας µισθωτού.
Ολ.ΣτΕ 3457/98, Υπόθεση αµοιβαίας αναγνώρισης διπλωµάτων για να διευκολυνθεί η
ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας µισθωτού.
ΣτΕ 3457/98, Υπόθεση Κατσαρού.
Α.Ε.∆.:
ΑΕ∆.83/1991, Υπόθεση της διατήρησης των προνοµίων του σταθµού αναµετάδοσης της
φωνής της Αµερικής στη Ρόδο.
Π.Ε.Κ.:
ΠΕΚ Τ-16/90, Υπόθεση Παναγιωτοπούλου κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
∆.Ε.Κ.:
∆ΕΚ 11/70, Υπόθεση International Handels Gesellschaft.
∆ΕΚ 101/76, Υπόθεση Koninklijke Scholten Honig N. V..
∆ΕΚ 8/55, Υπόθεση Federation Charboniere de Belgique.
∆ΕΚ 790/79, Υπόθεση Calpak.
∆ΕΚ 45/81, Υπόθεση Moksel.
∆ΕΚ 307/81, Υπόθεση Alusuisse.
∆ΕΚ 61/77, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας.
∆ΕΚ 819/79, Γερµανία κατά Επιτροπής.
∆ΕΚ 34/73, Υπόθεση Variola.
∆ΕΚ 1/91, Γνωµοδότηση για το Σχέδιο Συµφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
∆ΕΚ 111/63, Υπόθεση Lemmerz-Werke.
∆ΕΚ 122/78, Υπόθεση Buitoni.
∆ΕΚ 118/75, Υπόθεση Watson-Belmann.
∆ΕΚ 41/76, Υπόθεση Donckerwolcke.
∆ΕΚ 95/77, Επιτροπή κατά Ολλανδίας.
∆ΕΚ 91/79, Επιτροπή κατά Ιταλίας.
∆ΕΚ 48/75, Υπόθεση Royer.
∆ΕΚ 91/92, Υπόθεση Faccini Dori.
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∆ΕΚ 102/79, Επιτροπή κατά Βελγίου.
∆ΕΚ 71/76, Υπόθεση Thieffry.
∆ΕΚ 11/77, Υπόθεση Patrick.
∆ΕΚ 104/81, Υπόθεση Kupferberg.
∆ΕΚ 6/64, Υπόθεση Costa κατά ENEL.
∆ΕΚ 106/77, Υπόθεση Simmenthal.
∆ΕΚ C-441/93, Υπόθεση Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδας.
∆ΕΚ 9/70, Υπόθεση Grad.
∆ΕΚ 20/70 Υπόθεση Lesage.
∆ΕΚ 88/79, Υπόθεση Grunert.
∆ΕΚ 26/62, Υπόθεση Van Gend & Loos.
∆ΕΚ 8/81, Υπόθεση Becker.
∆ΕΚ 33/76, Υπόθεση Rewe.
∆ΕΚ 103/88, Υπόθεση Fratelli Costanzo.
∆ΕΚ 14/68, Υπόθεση χωµατουργείου Walt Wilheim.
∆ΕΚ 6/60, Υπόθεση Humblet.
∆ΕΚ 147/86, Επιτροπή κατά Ελλάδας.
∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ:
Υπόθεση υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας, ∆∆Χ, 1969.
Υπόθεση της αλιείας µεταξύ Νορβηγίας και Μ. Βρετανίας, ∆∆Χ, 1951.
Υπόθεση του δικαιώµατος διελεύσεως µεταξύ Ινδίας και Πορτογαλίας στην ινδική
χερσόνησο, ∆∆Χ, 1960.
Υπόθεση στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων των Ηνωµένων
Πολιτειών στη Νικαράγουα, ∆∆Χ, 1986.
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Υπόθεση Kupferberg
∆ΕΚ 104/81 (Συλλ.Νοµολ. 1982, 3641, 3662)
Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των διατάξεων συµφωνίας πού έχει συνάψει η
Κοινότητα εξαρτώνται είτε από τα κοινοτικά όργανα είτε από τα κράτη µέλη , ανάλογα
µε το στάδιο τής εξελίξεως τού κοινοτικού δικαίου στους τοµείς πού αφορούν οι
διατάξεις της συµφωνίας . Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις συµφωνίες ελευθέρου
εµπορίου, όπου οι αναληφθείσες υποχρεώσεις εκτείνονται σε πολλούς τοµείς πολύ
διαφορετικού χαρακτήρα .
Συνεπώς , κατά το άρθρο 228 , παράγραφος 2 , της συνθήκης , τα κράτη µέλη
δεσµεύονται όπως και τα όργανα τής Κοινότητος από τις διεθνείς συµφωνίες που τα
όργανα έχουν την εξουσία να συνάπτουν και , εξασφαλίζοντας την τήρηση των
υποχρεώσεων που πηγάζουν από µια τέτοια συµφωνία , εκπληρώνουν υποχρέωση που
έχουν όχι µόνον έναντι τού ενδιαφεροµένου κράτους , αλλά προ πάντων και κυρίως
έναντι τής Κοινότητος , η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για την καλή εκτέλεση τής
συµφωνίας . Έτσι , οι διατάξεις τής συµφωνίας αυτής αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
τής κοινοτικής εννόµου τάξεως .
Από τον κοινοτικό χαρακτήρα των συµβατικών αυτών διατάξεων προκύπτει ότι δεν
δύνανται να ποικίλλουν τα αποτελέσµατά τους εντός τής Κοινότητος ανάλογα µε το αν η
εφαρµογή τους στην πράξη εναπόκειται στα κοινοτικά όργανα ή στα κράτη µέλη και , στην
τελευταία αυτή περίπτωση , ανάλογα µε τη θέση πού λαµβάνει το δίκαιο κάθε κράτους
µέλους έναντι των αποτελεσµάτων που παράγουν στην εσωτερική έννοµη τάξη του οι
διεθνείς συµφωνίες που συνάπτει . Εναπόκειται , έτσι , στο ∆ικαστήριο , στα πλαίσια τής
αρµοδιότητός του για την ερµηνεία των διατάξεων των συµφωνιών , να εξασφαλίσει την
οµοιόµορφη εφαρµογή τους σε όλη την Κοινότητα.
Ούτε η φύση ούτε η οικονοµία τής συµφωνίας µεταξύ της ΕΟΚ και της ∆ηµοκρατίας της
Πορτογαλίας δύνανται να παρεµποδίζουν τους επιχειρηµατίες να επικαλούνται τις
διατάξεις της ανωτέρω συµφωνίας ενώπιον των δικαστηρίων τής Κοινότητος , παρ’ όλο
που η απάντηση στο ερώτηµα αν µία τέτοια διάταξη είναι ανεπιφύλακτη και επαρκώς
σαφής για να έχει άµεσο αποτέλεσµα προϋποθέτει ανάλυση της εν λόγω διατάξεως υπό
το φως τόσο τού αντικειµένου και τού σκοπού τής συµφωνίας αυτής , όσο και τού όλου
περιεχοµένου της.
Κατά τούς γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου , τα µέρη οφείλουν να εκτελούν µε
καλή πίστη κάθε συµφωνία . Ενώ κάθε συµβαλλόµενο µέρος ευθύνεται για την πλήρη
εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει , έχει απεναντίας την ευχέρεια να
προσδιορίζει τα κατάλληλα νοµικά µέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού στην
έννοµη τάξη του , εκτός αν η συµφωνία , ερµηνευόµενη εν όψει του αντικειµένου και του
στόχου της , προσδιορίζει η ίδια τα µέσα αυτά . Με την τελευταία αυτή επιφύλαξη , αν
τα δικαστήρια του ενός από τα µέρη συµβάσεως που έχει συνάψει η Κοινότητα κρίνουν
ότι ορισµένες διατάξεις της συµφωνίας έχουν απ’ ευθείας εφαρµογή , ενώ τα δικαστήρια
του άλλου µέρους δεν δέχονται αυτή την απ’ ευθείας εφαρµογή , το γεγονός αυτό δεν
δύναται να συνιστά καθ’ εαυτό έλλειψη αµοιβαιότητας κατά την εκτέλεση της
συµφωνίας .
Το γεγονός και µόνο ότι τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν δηµιουργήσει ιδιαίτερο θεσµικό
πλαίσιο για διαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις µεταξύ τους σχετικά µε την εκτέλεση
της συµφωνίας δεν είναι αρκετό για να αποκλεισθεί κάθε εφαρµογή τής συµφωνίας
αυτής από τα δικαστήρια .
Πλην ειδικών συνθηκών που δύνανται να οδηγήσουν στην εφαρµογή τους , η ύπαρξη
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ρητρών διασφαλίσεως , που επιτρέπουν στα µέρη να παρεκκλίνουν από ορισµένες
διατάξεις µιας διεθνούς συµφωνίας που έχει συνάψει η Κοινότητα , δεν δύναται αυτή
καθ’ εαυτή να επιδρά στην απ’ ευθείας εφαρµογή ορισµένων διατάξεων τής συµφωνίας .
Το άρθρο 21 , πρώτη παράγραφος , της συµφωνίας µεταξύ τής ΕΟΚ και της
∆ηµοκρατίας της Πορτογαλίας επιβάλλει στα συµβαλλόµενα µέρη την ανεπιφύλακτη
υποχρέωση να µην εισάγουν διακρίσεις στο φορολογικό τοµέα , υποχρέωση πού
εξαρτάται από την απλή διαπίστωση ότι τα προϊόντα πού υπόκεινται σε ορισµένο
σύστηµα φορολογίας είναι οµοειδή και της οποίας τα όρια προκύπτουν απ’ ευθείας από
το αντικείµενο τής συµφωνίας . Η διάταξη αυτή δύναται να εφαρµόζεται από τα
δικαστήρια και να παράγει , εποµένως , άµεσα αποτελέσµατα σε όλη την Κοινότητα .
Αν και το άρθρο 21 τής συµφωνίας ελευθέρου εµπορίου µεταξύ τής ΕΟΚ και της
∆ηµοκρατίας της Πορτογαλίας και το άρθρο 95 τής συνθήκης ΕΟΚ έχουν τον ίδιο στόχο,
καθ’ όσο αποβλέπουν στην εξάλειψη των φορολογικών διακρίσεων , καθεµία από τις δύο
αυτές διατάξεις , που είναι άλλωστε διαφορετικά διατυπωµένες , πρέπει εν τούτοις να
αντιµετωπίζεται και να ερµηνεύεται στο δικό της πλαίσιο .
Επειδή όµως η συνθήκη ΕΟΚ και η συµφωνία ελευθέρου εµπορίου επιδιώκουν
διαφορετικούς στόχους , έπεται ότι η ερµηνεία που έχει δοθεί στο άρθρο 95 της
συνθήκης δεν δύναται , απλώς κατ’ αναλογία , να µεταφερθεί στο πλαίσιο τής
συµφωνίας ελευθέρου εµπορίου .
Το άρθρο 21 , πρώτη παράγραφος , πρέπει να ερµηνεύεται εποµένως σύµφωνα µε το
γράµµα του και εν όψει τού σκοπού πού επιδιώκεται µε το άρθρο αυτό στο πλαίσιο του
συστήµατος ελευθέρου εµπορίου τής συµφωνίας .
Η εκ µέρους κράτους µέλους µη εφαρµογή επί των προϊόντων καταγωγής Πορτογαλίας
της µειώσεως τού φόρου , η οποία προβλέπεται για ορισµένες οµάδες παραγωγών ή
τύπους προϊόντων , αν δεν υπάρχει στην αγορά του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους
κανένα οµοειδές προϊόν που έχει πράγµατι τύχει της µειώσεως αυτής , δεν συνιστά
διάκριση κατά την έννοια τού άρθρου 21 , πρώτη παράγραφος τής συµφωνίας µεταξύ τής
ΕΟΚ και τής ∆ηµοκρατίας τής Πορτογαλίας .
Η έννοια τού οµοειδούς πού περιέχεται στο άρθρο 21 , πρώτη παράγραφος , της
συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητος και της Πορτογαλίας είναι , καθ’ όσο αφορά την
εφαρµογή της εντός τής Κοινότητος , έννοια τού κοινοτικού δικαίου πού πρέπει να
αποτελεί αντικείµενο οµοιοµόρφου ερµηνείας , την οποία εξασφαλίζει το ∆ικαστήριο .
Λαµβανοµένου υπ’ όψη του αντικειµένου της διατάξεως αυτής , δεν δύνανται να
θεωρούνται οµοειδή , κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως , τα προϊόντα που
διαφέρουν µεταξύ τους τόσο ως προς τον τρόπο παρασκευής τους , όσο και ως προς τα
χαρακτηριστικά τους . Συνεπώς , οι οίνοι λικέρ στους οποίους έχει προστεθεί οινόπνευµα
αφ’ ενός και οι οίνοι πού προέρχονται από φυσική ζύµωση αφ’ ετέρου δεν δύνανται να
θεωρούνται οµοειδείς κατά την έννοια τής εν λόγω διατάξεως .
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Υπόθεση Faccini Dori
∆ΕΚ C-91/92 (Συλλ.Νοµολ. 1994, I-3325)
Οι διατάξεις των άρθρων 1, παράγραφοι 1 και 2, και 5 της οδηγίας 85/577, για την
προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού
καταστήµατος, είναι απαλλαγµένες αιρέσεων και επαρκώς ακριβείς όσον αφορά τον
καθορισµό των δικαιούχων και την ελάχιστη προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να
κοινοποιείται η υπαναχώρηση από σύµβαση που συνήφθη εκτός εµπορικού
καταστήµατος. Συγκεκριµένα, καίτοι τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας αναγνωρίζουν στα
κράτη µέλη περιθώριο εκτιµήσεως ως προς την προστασία του καταναλωτή, οσάκις ο
έµπορος δεν τον ενηµερώνει περί του δικαιώµατος υπαναχωρήσεως, και ως προς τον
καθορισµό της προθεσµίας και των λεπτοµερειών της υπαναχωρήσεως, αυτό το
περιθώριο εκτιµήσεως δεν αποκλείει τη δυνατότητα καθορισµού των ελαχίστων
δικαιωµάτων, τα οποία πρέπει εν πάση περιπτώσει να χορηγούνται στους καταναλωτές.
Η δυνατότητα επικλήσεως των οδηγιών έναντι κρατικών φορέων στηρίζεται στον
δεσµευτικό χαρακτήρα που το άρθρο 189 αναγνωρίζει στην οδηγία, ο οποίος υφίσταται
µόνον έναντι κάθε κράτους µέλους στο οποίο απευθύνεται και αποσκοπεί στο να
αποκλείσει να µπορεί ένα κράτος να επωφεληθεί από τη µη συµµόρφωσή του προς το
κοινοτικό δίκαιο. Πράγµατι, θα ήταν απαράδεκτο το κράτος, στο οποίο ο κοινοτικός
νοµοθέτης επιβάλλει να θεσπίσει ορισµένους κανόνες οι οποίοι θα διέπουν τις σχέσεις
του ή τις σχέσεις των κρατικών φορέων µε τους ιδιώτες και να χορηγήσει σ' αυτούς
ορισµένα δικαιώµατα, να µπορεί να επικαλεστεί τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
προκειµένου να στερήσει τους ιδιώτες από τα δικαιώµατα αυτά.
Η επέκταση της αρχής αυτής στον τοµέα των σχέσεων µεταξύ ιδιωτών θα κατέληγε
στο να αναγνωριστεί στην Κοινότητα η εξουσία να επιβάλλει απευθείας υποχρεώσεις εις
βάρος ιδιωτών, µολονότι έχει την αρµοδιότητα αυτή µόνον στις περιπτώσεις που της
απονέµεται η εξουσία εκδόσεως κανονισµών. Εποµένως, ελλείψει µέτρων µεταφοράς της
οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσµίας, ένας ιδιώτης δεν µπορεί να
στηριχθεί σε οδηγία προκειµένου να προβάλει δικαίωµα έναντι άλλου ιδιώτη και να το
επικαλεστεί ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.
Ελλείψει µέτρων µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 85/577, για την
προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού
καταστήµατος, οι καταναλωτές δεν µπορούν να θεµελιώνουν στην οδηγία δικαίωµα
υπαναχωρήσεως κατά εµπόρων µε τους οποίους συνήψαν σύµβαση εκτός εµπορικού
καταστήµατος και να το επικαλούνται ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.
Η απορρέουσα από οδηγία υποχρέωση των κρατών µελών να επιτύχουν το
προβλεπόµενο από αυτήν αποτέλεσµα, καθώς και το καθήκον που έχουν, δυνάµει του
άρθρου 5 της Συνθήκης, να λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο κατάλληλο να
εξασφαλίσει την εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής, επιβάλλονται σε όλες τις αρχές
των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστηρίων, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους. Εποµένως, εφαρµόζοντας το εθνικό δίκαιο, είτε πρόκειται για
προγενέστερες είτε για µεταγενέστερες της οδηγίας διατάξεις, το εθνικό δικαστήριο που
καλείται να το ερµηνεύσει οφείλει να πράξει τούτο κατά το µέτρο του δυνατού υπό το
φως του κειµένου και του σκοπού της οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσµα που
επιδιώκει η οδηγία, συµµορφούµενο έτσι προς το άρθρο 189, τρίτο εδάφιο, της
Συνθήκης.
Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος δεν τηρεί την υποχρέωση που υπέχει, δυνάµει του
άρθρου 189, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης να µεταφέρει µια οδηγία στο εσωτερικό του
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δίκαιο και το προβλεπόµενο από την οδηγία αποτέλεσµα δεν µπορεί να επιτευχθεί δια
της ερµηνείας του εθνικού δικαίου από τα δικαστήρια, το κοινοτικό δίκαιο υποχρεώνει
αυτό το κράτος µέλος να αποκαταστήσει τις ζηµίες που προκαλούνται στους ιδιώτες λόγω
της µη µεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό του δίκαιο, εφόσον πληρούνται τρεις
προϋποθέσεις, ήτοι, πρώτον, το προβλεπόµενο από την οδηγία αποτέλεσµα να συνεπάγεται
τη χορήγηση δικαιωµάτων στους ιδιώτες, δεύτερον, να µπορεί να προσδιοριστεί βάσει των
διατάξεων της οδηγίας το περιεχόµενο των δικαιωµάτων αυτών και, τρίτον, να υπάρχει
αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της παραβάσεως της υποχρεώσεως του κράτους µέλους και της
βλάβης που υπέστησαν οι ιδιώτες. Σε παρόµοια περίπτωση, στο εθνικό δικαστήριο
απόκειται να διασφαλίζει, στα πλαίσια του εθνικού δικαίου της ευθύνης, το δικαίωµα
των ζηµιωθέντων προσώπων να αποζηµιωθούν.

Υπόθεση Fratelli Costanzo
∆ΕΚ 103/88
(Συλλ.Νοµολ. 1989, 1839)
Το άρθρο 29, παράγραφος 5, της οδηγίας 71/305, από το οποίο τα κράτη µέλη δεν
µπορούν να αποκλίνουν ουσιωδώς όταν το µεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο, τους
απαγορεύει να θεσπίζουν διατάξεις που προβλέπουν ότι αποκλείονται αυτόµατα από τους
διαγωνισµούς για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων ορισµένες προσφορές που
καθορίζονται βάσει µαθηµατικού κριτηρίου, αντί να υποχρεώνουν τις αναθέτουσες αρχές
να ακολουθούν τη διαδικασία εξακριβώσεως κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφεροµένων,
όπως προβλέπεται από την οδηγία.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλουν την εξακρίβωση και των προσφορών που
φαίνονται υπερβολικά χαµηλές και όχι µόνο των προσφορών που είναι έκδηλα
υπερβολικά χαµηλές. Οι διοικητικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοτικών και
κοινοτικών αρχών, υποχρεούνται, όπως ακριβώς και τα εθνικά δικαστήρια, να εφαρµόζουν
τις διατάξεις του άρθρου 29, παράγραφος 5, της οδηγίας και να µην εφαρµόζουν τις
διατάξεις του εθνικού δικαίου που δεν είναι σύµφωνες µε αυτές.
Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις µιας οδηγίας είναι, από άποψη περιεχοµένου,
απαλλαγµένες αιρέσεων και επαρκώς ακριβείς, οι ιδιώτες µπορούν να τις επικαλούνται
έναντι του κράτους ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, είτε όταν το κράτος αυτό παραλείπει
να µεταφέρει εµπροθέσµως την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο είτε όταν προβαίνει σε
πληµµελή µεταφορά της εν λόγω οδηγίας. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που
απαιτούνται για να µπορούν οι ιδιώτες να επικαλούνται τις διατάξεις µιας οδηγίας
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, όλα τα όργανα της διοικήσεως,
συµπεριλαµβανοµένων των οργάνων της αυτοδιοικήσεως, όπως οι δήµοι και οι
κοινότητες, υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές.
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Υπόθεση Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδας
∆ΕΚ C-441/93 (Συλλ.Νοµολ. 1996, I-1347)
Η δεύτερη οδηγία 77/91, περί συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη
µέλη εκ µέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 58, δεύτερο εδάφιο, της
Συνθήκης, για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων, µε σκοπό
να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύµου
εταιρίας και τη διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου της, και ειδικότερα τα άρθρα
της 25 και 29, έχουν εφαρµογή στις ανώνυµες τραπεζικές εταιρίες. Και τούτο διότι το
κριτήριο το οποίο επέλεξε ο κοινοτικός νοµοθέτης για να ορίσει το πεδίο εφαρµογής της
δεύτερης οδηγίας είναι το της νοµικής µορφής της εταιρίας, άσχετα από τη
δραστηριότητα αυτής.
Αντιβαίνει προς το άρθρο 25 της οδηγίας κατά το οποίο κάθε αύξηση του κεφαλαίου
πρέπει να αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση εθνική νοµοθεσία προβλέπουσα ότι το
κεφάλαιο µιας ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας που, λόγω υπερχρεώσεως, βρίσκεται σε
εξαιρετική κατάσταση µπορεί να αυξηθεί δια της διοικητικής οδού και χωρίς απόφαση
της γενικής συνελεύσεως. Και ναι µεν η οδηγία δεν απαγορεύει τη λήψη µέτρων
αναγκαστικής εκτελέσεως σκοπούντων στην εξαφάνιση της εταιρίας, και ιδίως την
εφαρµογή διαδικασιών εκκαθαρίσεως, στο πλαίσιο των οποίων η εταιρία τίθεται υπό
καθεστώς αναγκαστικής διαχειρίσεως προς διασφάλιση των δικαιωµάτων των
δανειστών, δεν παύει όµως να έχει εφαρµογή στην περίπτωση ενός απλού καθεστώτος
εξυγιάνσεως σκοπούντος στη διασφάλιση της επιβιώσεως της εταιρίας, έστω και αν το
καθεστώς αυτό συνεπάγεται προσωρινή αφαίρεση της εξουσίας από τους µετόχους και
τα κανονικά όργανα της εταιρίας.
∆εδοµένου ότι η εφαρµογή κανόνος του εθνικού δικαίου απαγορεύοντος την κατάχρηση
δικαιώµατος δεν επιτρέπεται να θίγει την πλήρη αποτελεσµατικότητα και την οµοιόµορφη
εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων εντός των κρατών µελών, δεν µπορεί να θεωρηθεί
ότι ένας µέτοχος καταχρηστικώς επικαλείται το ως άνω άρθρο 25 για τον µόνο λόγο ότι
ανήκει στη µειοψηφία των µετόχων µιας εταιρίας που υπήχθη σε καθεστώς εξυγιάνσεως
ή ότι και ο ίδιος ωφελήθηκε από την εξυγίανση της εταιρίας. Κάτι τέτοιο θα αλλοίωνε τη
λειτουργία της εν λόγω διατάξεως.
Η κατά την αύξηση του κεφαλαίου δηµοσίευση της προσφοράς προτιµησιακής
αναλήψεως στις ηµερήσιες εφηµερίδες δεν συνιστά σύµφωνη προς το άρθρο 29,
παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο, της οδηγίας έγγραφη ενηµέρωση των κατόχων
ονοµαστικών µετοχών, στην περίπτωση κατά την οποία η εθνική νοµοθεσία δεν
προβλέπει τη δηµοσίευση σε ορισθέν προς τούτο εθνικό δελτίο.
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