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Ο γόρδιος δεσµός της µεθοδολογικής «αρχής»
Η παρούσα σύντοµη µελέτη, εντασσόµενη στο γενικό θέµα του ανά χείρας

συλλογικού έργου «20 έτη από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Απολογισµός και Προοπτικές» φιλοδοξεί να παρουσιάσει µε συνοπτικό αλλά περιεκτικό
τρόπο τη µέχρι τώρα απρόσκοπτη εικοσάχρονη συνύπαρξη της ελληνικής συνταγµατικής
τάξης µε την εν τω γίγνεσθαι ευρωπαϊκή έννοµη τάξη αλλά και να ανιχνεύσει τη δυναµική
της σχέσης αυτής στην προοπτική εµβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
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Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται από κάθε υποψιασµένο µελετητή είναι αν το θέµα
εξετάζεται από την πλευρά του ελληνικού - και εν γένει εθνικού - συνταγµατικού δικαίου
ή αντίθετα από την πλευρά του κοινοτικού δικαίου. Η ερώτηση αυτή καθορίζει ουσιαστικά
τη µέθοδο θέσης των ερωτήσεων καθώς και το περιεχόµενο των προσφερόµενων
απαντήσεων2. Στην παρούσα ανάλυση ο γόρδιος αυτός δεσµός τέµνεται µε την επιλογή
του ελληνικού συντάγµατος ως µεθοδολογικής «αρχής», µε τους όρους του οποίου θα
αξιολογηθεί η θέση της κοινοτικής έννοµης τάξης. Προκαταβολικά επισηµαίνεται ότι από
την πλευρά του κοινοτικού δικαίου η θέση του τελευταίου και η σχέση του µε τις εθνικές
έννοµες τάξεις δεν καθορίζεται µε βάση τα εθνικά συντάγµατα αλλά απορρέει από την
τελεολογία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και από τη φύση και τη λειτουργία της ίδιας της
κοινοτικής και ενωσιακής έννοµης τάξης ως πρωτογενούς και αυτόνοµης3. Ενόψει

2

3

Πρβλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Τα όρια της κοινοτικής αρµοδιότητας και η συνταγµατική θεώρησή τους” Το
Σύνταγµα 1984, 472επ. (476) και σε: Π. ΣΤΑΓΚΟΥ / Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥ (επιµ.), Προσχώρηση και συµµετοχή της
Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες, Θεσσαλονίκη-Αθήνα 1987, 85επ., ο οποίος σηµειώνει ότι «…ή η
υπεροχή του κοινοτικού δικαίου είναι µια αξίωση που πηγάζει από την ίδια τη φύση του δικαίου αυτού και
επιβάλλεται να αναγνωριστεί σαν τέτοια από τον εθνικό δικαστή, ή παύει να ισχύει ως υπεροχή όταν
θεµελιώνεται σε διάταξη του εθνικού δικαίου και η εφαρµογή της εξαρτάται από τη θέληση εθνικού
οργάνου. … [κ]άθε ερµηνευτική εκδοχή που θα τοποθετούσε τις συνθήκες πιο πάνω και από το Σύνταγµα
θα κινδύνευε να χαρακτηρισθεί αντίθετη προς το γράµµα της διάταξης [του άρθρου 28] και τη βούληση του
συντακτικού νοµοθέτη».
Από τη θεωρία βλ. ενδεικτικά Π. ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ, ΕυρωπαϊκόΚοινοτικό ∆ίκαιο Ι, Αθήνα 21985, 191, και ΤΟΥ
Η συµµετοχή µας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και το Σύνταγµα, σε: Προσχώρηση και συµµετοχή
της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες, ό.π., 19επ., Κ. Ν. ΚΑΚΟΥΡΗ , Η σχέση της κοινοτικής νοµικής
τάξης µε τις νοµικές τάξεις των κρατών µελών, ΕΕΕυρ∆ 2-3, 1986, 525επ. (542), Ν. ΣΚΑΝ∆ΑΜΗ,
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Θεσµοί και έννοµες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι, Αθήνα-Κοµοτηνή 31997, 53επ.,
Ι∆ΙΟΥ,

Ε. ΣΑΧΠΕΚΙ∆ΟΥ, σε Π. ΣΤΑΓΚΟΥ / Ε. ΣΑΧΠΕΚΙ∆ΟΥ, ∆ίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2000, 232επ. Βλ. επίσης τη σταθερή νοµολογία του ∆ΕΚ µε
σηµαντικότερες αποφάσεις τις Van Gend en Loos, υπόθεση 26/62, ΣυλλΝοµολ 1954-1964, 861επ., Costa
v E.N.E.L., υπόθεση 6/64, ΣυλλΝοµολ 1954-1964, 1191επ., Ιnternationale Handelsgesellschaft,
υπόθεση 11/70, ΣυλλΝοµολ 1969-1971, 581επ., Επιτροπή κατά Ιταλίας, υπόθεση 48/71, ΣυλλΝοµολ
1972-1973, 85επ., Simmenthal, υπόθεση 106/77, ΣυλλΝοµολ 1978, 629επ., Επιτροπή κατά
Λουξεµβούργου, υπόθεση C-473/93, ΣυλλΝοµολ 1996, I-3207 και Επιτροπή κατά Ελλάδας, υπόθεση C290/94, ΣυλλΝοµολ 1996, I-3285. Το κυριότερο δικαιοπολιτικό επιχείρηµα του ∆ΕΚ στη βάση µιας
τελεολογικής ερµηνείας των Συνθηκών επικαλείται την αναγκαιότητα αναγνώρισης της υπεροχής του
κοινοτικού δικαίου προκειµένου να διασφαλιστεί η οµοιογένεια ερµηνείας και εφαρµογής του στο σύνολο της
ενωσιακής επικράτειας. Κριτική αποτίµηση της νοµολογίας αυτής βλ. σε Κ.∆. ΚΕΡΑΜΕΑ, Σύνταγµα, εθνικός
δικαστής και κοινοτικό δίκαιο. Ένα µικρό σχόλιο σ’ ένα µεγάλο θέµα, σε: Προσχώρηση και συµµετοχή της
Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες, ό.π., 67επ. (71επ.) και σε Κ. ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, Η Ευρωπαϊκή Ένωση
υπό το πρίσµα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, 24επ.
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της θέσης αυτής και παράλληλα µε την επιλογή της εθνικής συνταγµατικής οπτικής
γωνίας, η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην περιφρούρηση του κανονιστικού βάρους των
συνταγµατικών διατάξεων4 – στη διάσωση της «κανονιστικής δύναµης του κανονιστικού»5
– χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει και τη δυναµική της ευρωπαϊκής ενοποίησης6 – ή µε
άλλα λόγια την «κανονιστική δύναµη του πραγµατικού»7.
B.

Οι πολλαπλές λειτουργίες του Συντάγµατος
Από την πλευρά του εθνικού δικαίου, το Σύνταγµα αποτελεί τη «µήτρα του δικαίου»

καθώς ρυθµίζει τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία, καθορίζει δηλαδή «τα τυπικά και

4

Στις περισσότερες έννοµες τάξεις όπου προέκυψε ζήτηµα αντίθεσης ή ασυµβατότητας µεταξύ
συνταγµατικού κανόνα και κοινοτικού δικαίου διέξοδος αναζητήθηκε είτε στη συνταγµατική αναθεώρηση
είτε σε µια σύµφωνη µε τις Συνθήκες ερµηνεία του συνταγµατικού κανόνα, προκειµένου να επιτευχθεί η
τελική συµφωνία (βλ. µια συγκριτική επισκόπηση των συνταγµατικών αναθεωρήσεων στα υπόλοιπα κράτηµέλη της Κοινότητας σε ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, Οι σχέσεις της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή έννοµη
τάξη, Το Σύνταγµα 2000, 1093επ. (1097επ.). Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί και το γεγονός ότι
αποφεύγεται κατά το δυνατόν από τα κοινοτικά νοµοπαραγωγικά όργανα η θέσπιση κανόνων που θα
βρίσκονταν σε δυσαρµονία µε εθνικές συνταγµατικές προβλέψεις, πρβλ. Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Η Συνθήκη του
Μάαστριχτ και ο ευρωπαϊκός συνταγµατικός χώρος, Το Σύνταγµα 1993, 453επ. (459).
5
WILHELM HENNIS, Meinungsforschung und repräsentative Demokratie, Tübingen 1957, 52.
6
Βλ. έτσι την εύστοχη και αποκαλυπτική παραδοχή του Προέδρου του Αρείου Πάγου ΣΤ. ΜΑΤΘΙΑ, Έλεγχος
συνταγµατικότητας και παράγωγο κοινοτικό δίκαιο. Χρονικό ενός συνεδρίου, Το Σύνταγµα 1998, 445επ.
(449), ότι «…η υπεροχή των κανόνων του Κοινοτικού δικαίου αποτελεί υπαρξιακή προϋπόθεση για την
οικοδόµηση της Ευρώπης, άρα αίρεση για την ιστορική µοίρα των κρατών της. Ενώπιον µιας τέτοιας
«κατάστασης πραγµάτων» το ζήτηµα δεν είναι νοµικό. Η υπεροχή του Κοινοτικού δικαίου είναι ένα
δεδοµένο της Ιστορίας».
7
GEORG JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, 41905, Bad Homburg v.d.H./ Berlin / Zürich 1966, 338.

Λίνα Παπαδοπούλου

26

ουσιαστικά κριτήρια καθώς και τους όρους µε τους οποίους κρίνεται η θέση, η ισχύς και η
εφαρµογή των κανόνων δικαίου σε µια έννοµη τάξη».8 Το Σύνταγµα ωστόσο αποτελεί µία
ιστορικά προσδιορίσιµη έννοια.9 Σε κάθε φάση της ιστορικής του εξέλιξης τόσο το
περιεχόµενό του όσο και οι λειτουργίες του επηρεάζονται καθοριστικά από τις πολιτικές
δοµές.10 Αν λοιπόν κύρια αποστολή του είναι να οργανώνει την κυριαρχία11, τα όρια και
τους

όρους

της

οποίας

µάλλον

αντικατοπτρίζει

παρά

επικαθορίζει12,

τότε

η

σχετικοποίηση και µεταµόρφωση αυτής, γεννάει την ανάγκη επαναπροσδιορισµού και της
έννοιας και λειτουργίας του Συντάγµατος. Στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο µιας
ενοποιούµενης Ευρώπης κλασικές λειτουργίες του Συντάγµατος ανανοηµατοδοτούνται και
νέες γεννιούνται. Το Σύνταγµα συνεπώς ενσωµατώνει την εθνική κυριαρχία, ταυτόχρονα
ωστόσο αποτελεί το νοµιµοποιητικό µηχανισµό13 βάσει του οποίου η κυριαρχία αυτή
αποδοµείται, καθώς συντελείται η µετακύληση αρµοδιοτήτων από το εθνικό κράτος προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση14.

8

Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Θεσσαλονίκη 1987, 83.
Σχετικά µε την ιστορία της έννοιας του Συντάγµατος βλ. D.L. KYRIAZIS-GOUVELIS, Der moderne
Verfassungsbegriff und seine historischen Wurzeln, JöR, n.F., Bd. 39 (1990), σ. 55επ.
10
DIMITRIS TSATSOS, Bemerkungen zur Gegenwartsfunktion der Verfassung, in: R. BIEBER / P. WIDMER
(Hrsg.), Der europäische Verfassungsraum, Zürich 1995, 57επ. και στο Verfassung-Parteien-Europa,
1998/99, 567επ. (568). Πρβλ. εξάλλου και την κριτική του ίδιου συγγραφέα στον «εννοιολογικό
θετικισµό» σε ∆. ΤΣΑΤΣΟΥ, Επίµαχες έννοιες της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997,
15-6 καθώς και την πλούσια σε προβληµατισµούς ανάλυσή του σχετικά µε το µετασχηµατισµό της έννοιας
της κυριαρχίας, ibid, 31επ., κυρίως40επ.
11
Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Το νόηµα της κυριαρχίας και του Συντάγµατος ενόψει της παγκοσµιοποίησης, Εισήγηση στον
3ο κύκλο Σπουδών Συνταγµατικού ∆ικαίου του Νοµικού Τµήµατος του Α.Π.Θ., 20.11.2001.
12
TSATSOS, Bemerkungen zur Gegenwartsfunktion, 573.
13
Πρόκειται δηλαδή για την κλασική νοµιµοποιητική λειτουργία του Σ., το οποίο εκµαιεύει συναίνεση καθώς
µέσω αυτού προσδιορίζεται και επιβεβαιώνεται ο νόµιµος τίτλος άσκησης της εξουσίας, όπως σηµειώνει ο
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 82. Τη νοµιµοποιητική λειτουργία του άρθρου 28 σηµειώνει και ο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ, Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρα 28 και 70 του Συντάγµατος. Εισήγηση
στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος, Το Σύνταγµα 1998, 59επ (60).
14
TSATSOS, Bemerkungen zur Gegenwartsfunktion, 573.
9
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Η νοµιµοποιητική αυτή λειτουργία στο ελληνικό Σύνταγµα επιτελείται κατά κύριο λόγο στο
άρθρο 28. Ως ρυθµιστικός κανόνας, το άρθρο αυτό τυποποιεί κατ’ αρχήν τις
διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τις οποίες το διεθνές δίκαιο
εισχωρεί και προσλαµβάνεται από την ελληνική έννοµη τάξη (πρώτη παράγραφος).
Λειτουργεί περαιτέρω ως «συνταγµατική υποδοχή»15 του κοινοτικού φαινοµένου, καθώς
υπό τους όρους που διεξοδικά θα εξετάσουµε παρακάτω, επιτρέπει την αναγνώριση
συνταγµατικά προβλεπόµενων αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισµών (δεύτερη
παράγραφος) αλλά και περιορισµούς στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας (τρίτη
παράγραφος). Αποτελώντας έτσι την πύλη επικοινωνίας της εθνικής µε τη διεθνή ή και
την όποια υπερεθνική έννοµη τάξη, αποτελεί το κανονιστικό έρεισµα και τυποποιεί κατ’
εξοχήν την «ενοποιητική λειτουργία»16 του Συντάγµατος. Με την αναγνώριση της
λειτουργίας αυτής του Συντάγµατος υπονοείται ότι η δέσµευση της ελληνικής Πολιτείας
µέσω της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιφέρει µετασχηµατισµό της λειτουργίας
και της τελεολογίας τόσο της ίδιας όσο και του καταστατικού της Χάρτη, του
Συντάγµατος. Τόσο η κανονιστική λειτουργία όσο και η ερµηνεία του τελευταίου
αναπτύσσονται σε σχέση και συναρµογή µε την ενοποιητική λειτουργία της Πολιτείας.
Καθώς οι νοµικοί, και ιδιαίτερα οι συνταγµατικοί όροι, εµπλουτίζονται από το
περιεχόµενο και τους στόχους της ενοποίησης, η τελευταία διατρέχει τη συνταγµατική

15
16

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Θεσσαλονίκη 1991, 149επ. και 158.
Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και το εθνικό Σύνταγµα, σε Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ / Μ.
ΤΣΙΝΙΣΙΤΖΕΛΗ, Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα 1995, 127επ. (130επ.), ο οποίος τονίζει
τη ριζοσπαστική και «επαναστατική» ποιότητα της ενοποιητικής λειτουργίας, η οποία επιτρέπει την «κατά
παρέκκλιση από τους συναφείς ορισµούς του Συντάγµατος για τις τρεις παραδοσιακές κρατικές
λειτουργίες» συντέλεση των διεργασιών ενοποίησης. Για «συνταγµατική εντολή που περιέχει το άρθρο 28
παρ. 2 Σ προς τους φορείς όλων των εξουσιών, άρα και προς το νοµοθέτη, για παράλειψη κάθε ενέργειας
που αποτελεί εµπόδιο στη διαδικασία ενοποιήσεως…» µιλάει και η Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Η νοµική θεµελίωση του
αµέσου αποτελέσµατος και τη υπεροχής των κανόνων του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννοµη τάξη,
Το Σύνταγµα 1986, 440επ. (442). Αυτή τη «νέα ιδιόρρυθµη λειτουργία» της εξουσίας ονοµάζει
«ευρωκοινοτική» ή µάλλον «ευρωενωσιακή» ο Α. ΜΑΝΕΣΗΣ, Το Σύνταγµα στο κατώφλι του 21ου αιώνα,
Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της Ακαδηµίας Αθηνών, τόµ. 68, 449επ. (462).
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ερµηνεία και µπολιάζει τις σχετικές µεθόδους17. Και αντίστροφα βέβαια, η ευρωπαϊκή
δικαιοταξία εξαρτάται από την αρµονική συνύπαρξή της µε τις εθνικές συνταγµατικές
τάξεις από όπου και αντλεί τη νοµιµοποίησή της.18
Γ.

Στο δαίδαλο των παραγράφων του άρθρου 28 Σ.
H πρώτη παράγραφος του άρθρου 28, σε άµεση συστηµατική συνάφεια µε το άρθρο

36 Σ. σχετικά µε τη συνοµολόγηση, κύρωση και τυπική ισχύ των διεθνών συµβάσεων,
υποδέχεται (και) το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο, δεδοµένου ότι αυτό φέρει όλα τα
χαρακτηριστικά µιας κλασικής πολυµερούς σύµβασης του διεθνούς δικαίου, καθιστώντας
το αναπόσπαστο µέρος της εσωτερικής έννοµης τάξης, και µάλιστα µε ισχύ ανώτερη κάθε
αντίθετης διάταξης νόµου. Από την άλλη πλευρά ωστόσο το κοινοτικό δίκαιο
διαφοροποιείται

ποιοτικά

από

τις

κλασικές

διεθνείς

συνθήκες

λόγω

της

διεισδυτικότητάς19 του, της κανονιστικής πυκνότητάς του και της έντασης και έκτασης
των εφαρµογών του στην εσωτερική έννοµη τάξη, χαρακτηριστικά που ενσωµατώνονται
στις διακηρυγµένες από το ∆ικαστήριο αρχές της αυτονοµίας, υπεροχής και άµεσης
εφαρµογής του20.
Οι παράγραφοι 2 και 3 του ίδιου άρθρου προσφέρουν έτσι µία διόλου τυχαία και
συµπτωµατική αλλά αντίθετα µία σκοπούµενη21 κάλυψη στη sui generis φύση του

17

TSATSOS, Bemerkungen zur Gegenwartsfunktion, 574.
TSATSOS, ibid.
19
Πρβλ. Β. ΣΚΟΥΡΗ, Το κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νοµοθεσία και νοµολογία, ΕΕΕυρ∆ 1-2, 1985, 3επ.
(11).
20
Οι αρχές αυτές παρότι δε γίνονται εύκολα δεκτές από τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα, και ιδίως τα
συνταγµατικά δικαστήρια, δεν έχουν ωστόσο άµεσα και αποτελεσµατικά αµφισβητηθεί ή υπονοµευτεί από
αυτά, πρβλ. Π. ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο, τόµος Α΄,21985, 183.
18

21

Η σχετική πολιτική βούληση ήταν δεδοµένη κατά την ψήφιση του Συντάγµατος του 1975 και αντανακλάται
στο γεγονός ότι την ίδια µέρα που τέθηκε σε εφαρµογή το Σ., στις 11.06.1975, κατατέθηκε και η αίτηση
προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Έχοντας υπόψη της τη συνταγµατική
προβληµατική από άλλα κράτη µέλη και την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγµατος που προέκυψε σε
µερικά από αυτά, η Ε΄ αναθεωρητική – στην ουσία συντακτική – Βουλή επέλεξε την ειδική, ρητή και
προληπτική αντιµετώπιση τόσο της ένταξης στις ΕΚ όσο και της κύρωσης και θέσης σε ισχύ του κοινοτικού
δικαίου. Κατ’ αποτέλεσµα η Ελλάδα δε χρειάστηκε να αναθεωρήσει το Σύνταγµά της προκειµένου να
προσχωρήσει στις Κοινότητες, δεν το έκανε µάλιστα ούτε σε επόµενα βήµατα της ενοποιητικής διαδικασίας.
Είχε εξάλλου προηγηθεί η εµπειρία άλλων κρατών (πρβλ. Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η συνταγµατική θεµελίωση
της προσχώρησης στις ευρωπαϊκές κοινότητες, Ε∆∆ 1985, 177επ. και σε Προσχώρηση και συµµετοχή της
Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες, ό.π., 1επ., µε αποτέλεσµα η συντελούµενη διαδικασία να µην αποτελεί
πλέον «terra incognita» ή «δικαιική παρθενογένεση» (ibid, 179).
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κοινοτικού δικαίου και του κοινοτικού φαινοµένου γενικότερα. Σε παραπληρωµατική
σχέση µε την πρώτη, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 28 ρυθµίζει τη δυνατότητα
αναγνώρισης αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγµα σε όργανα διεθνών
οργανισµών, θέτοντας ως διαδικαστικές προϋποθέσεις την ύπαρξη συνθήκης ή
συµφωνίας και την κύρωση του σχετικού νόµου µε ενισχυµένη πλειοψηφία τριών πέµπτων
του όλου αριθµού των βουλευτών. Ως ουσιαστικές προϋποθέσεις, για τη συνδροµή των
οποίων αποφαίνεται η Βουλή, ορίζονται από το ίδιο άρθρο η εξυπηρέτηση σπουδαίου
εθνικού συµφέροντος και η προαγωγή της συνεργασίας µε άλλα κράτη.
Τέµνοντας κανονιστικά την προηγούµενη διάταξη, η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου
επιτρέπει περιορισµούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, οι οποίοι
αποφασίζονται ελεύθερα και κυρώνονται από τη Βουλή µε νόµο ψηφισµένο µε ειδική
πλειοψηφία, και συγκεκριµένα από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των
βουλευτών. Για την περίπτωση αυτή, ως επιπλέον ουσιαστικές προϋποθέσεις, πέραν της
συνδροµής σπουδαίου εθνικού συµφέροντος, τίθενται η περιφρούρηση των δικαιωµάτων
του ανθρώπου και των βάσεων του δηµοκρατικού πολιτεύµατος καθώς και ο σεβασµός
της αρχής της ισότητας και του όρου της αµοιβαιότητας22. Η κανονιστική συνάφεια των
δύο παραγράφων23, η οποία ωστόσο συνοδεύεται από αυστηρότερες διαδικαστικές αλλά

22

Όπως σηµειώνει ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Μαθήµατα, 150, η αµοιβαιότητα αποτελεί την προβολή της ισότητας στο
διεθνές πεδίο. Και στην περίπτωση αυτή αρµόδιο όργανο για τη διαπίστωση συνδροµής των ουσιαστικών
προϋποθέσεων είναι η Βουλή, δεν προϋποτίθεται ωστόσο προηγούµενη συνοµολόγηση διεθνούς σύµβασης,
αλλά αρκεί νόµος ως µονοµερής πράξη της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
23
Υποστηρίζεται (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήµατα, 151) ότι ενώ εξ ορισµού κάθε αναγνώριση κατά το Σύνταγµα
αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισµών συνιστά και αντίστοιχο περιορισµό στην άσκηση της εθνικής
κυριαρχίας, το αντίστροφο δε συµβαίνει γιατί ο περιορισµός της εθνικής κυριαρχίας θα µπορούσε π.χ. να
θεσπιστεί υπέρ άλλου κυρίαρχου κράτους και όχι προς όργανα διεθνών οργανισµών ή να µη θίγει κάποια
συντεταγµένη αρµοδιότητα κρατικού οργάνου, αλλά να έχει απλώς εδαφικό χαρακτήρα. Ωστόσο, παρότι «οι
ουσιαστικές προϋποθέσεις της παρ. 2 περιέχονται σχεδόν αυτούσιες ή πάντως υπονοούνται στην παρ. 3»,
δύσκολα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί, κατά τον ίδιο συγγραφέα, η παρ. 2 «ειδικότερη σε σχέση µε την
παρ. 3 του άρθρου 28, εφόσον στην παρ. 3 εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσθετες και σοβαρότατες
ουσιαστικές προϋποθέσεις, που απουσιάζουν από την παρ. 2», πολύ περισσότερο δεδοµένου ότι η
τελευταία αξιώνει µεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν η λογική αυτή σχέση γίνει δεκτή, θα
σηµαίνει ότι η παρ. 2 δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να εφαρµοστεί αυτοδύναµα, και άρα θα πρέπει να
εφαρµόζονται σωρευτικά οι αυστηρότερες προϋποθέσεις και των δύο παραγράφων, ενώ αυτοδύναµη
εφαρµογή είναι, θεωρητικά τουλάχιστο, δυνατή για την παρ. 3.

30

Λίνα Παπαδοπούλου

χαλαρότερες ουσιαστικές προϋποθέσεις της δεύτερης έναντι της τρίτης παραγράφου,
γεννά το ερώτηµα της περιπτωσιολογίας ως προς την εφαρµογή τους, ειδικότερα σχετικά
µε την κύρωση των ιδρυτικών και τροποποιητικών Συνθηκών των Κοινοτήτων.
Όλες οι δυνατές εκδοχές υποστηρίχθηκαν από τη θεωρία, τόσο δηλαδή η εφαρµογή
της δεύτερης παραγράφου, εφόσον η προσχώρηση της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες συνιστά αναγνώριση αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο Σύνταγµα σε
όργανα διεθνών οργανισµών, όσο και η εφαρµογή της τρίτης παραγράφου, µε το
επιχείρηµα ότι µε την προσχώρηση επέρχονται περιορισµοί ως προς την άσκηση της
εθνικής κυριαρχίας και συνεπώς αρκεί για την ψήφιση του κυρωτικού νόµου η απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών. Κρατούσα ωστόσο παρουσιάζεται η άποψη24
ότι απαιτείται συστηµατική ερµηνεία και συνδυαστική εφαρµογή των δύο τελευταίων

24

Έτσι οι ΑΡΓ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ, International law in the New Greek Constitution, American Journal of
International Law 1976, 492 επ., D. EVRIGENIS, Legal and Constitutional Implications of Greek
Accession to the European Communities, Common Market Law Rev. 1980, 157επ., ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ό.π., ΤοΣ
1984, 487, υποσ. 38, Ι. ∆ΡΟΣΟΣ, Ελληνική συνταγµατική τάξη και Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις διεθνείς
σχέσεις, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987, 129, ΙΩΑΝΝΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η / ΡΟΖΑΚΗ / ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ∆ηµόσιο ∆ιεθνές
∆ίκαιο – Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, Αθήνα 1990, 76επ., 93, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Μαθήµατα, 152,
ΜΑΝΕΣΗΣ, ό.π., 463, ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή
Ενοποίηση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1996, 37-47. Τη θεµελίωση της προσχώρησης στη δεύτερη κυρίως
παράγραφο, χωρίς να αποκλείεται από µερικούς και η επίκληση της τρίτης, υποστήριξαν οι Φ. ΒΕΓΛΕΡΗΣ, Η
Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και το Σύνταγµα, ΤοΣ 1977, 49επ. (131), ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ό.π., Ε∆∆ 1985, 185, 187, Μ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, Σχέση Συντάγµατος και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου, ΑθήναΚοµοτηνή 1987, 39επ., Ε. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου Ι, Αθήνα 1991, 70. Τέλος,
την επίκληση της τρίτης παραγράφου υποστήριξε ο Π. ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο, Αθήνα
1976, 77-82.
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παραγράφων του άρθρου 28, καθώς, λογικά και τελεολογικά, οι αυστηρότερες
ουσιαστικές προϋποθέσεις της παρ. 3, δεν µπορούν να αποσυνδεθούν από τις
αυστηρότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις της παρ. 2 και άρα πρέπει να εφαρµόζονται
σωρευτικά.25
∆εδοµένης της σύµπνοιας των πολιτικών δυνάµεων και ειδικότερα της οµοψυχίας
ως προς την κύρωση των κοινοτικών Συνθηκών ανάµεσα στις δυο µεγάλες παρατάξεις, ο
ερµηνευτικός γρίφος που θέτουν οι δυο παράγραφοι του άρθρου 28 Σ. δεν χρειάστηκε να
λυθεί, όχι τουλάχιστον µέσα σε συνθήκες πολιτικής διαφωνίας. Και ο γρίφος αυτός δε
λύνεται26 βέβαια µε την προστεθείσα από την Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή ερµηνευτική
δήλωση, σύµφωνα µε την οποία «[τ]ο άρθρο 28 αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της
χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», και η οποία, όντας αυτονόητη27,
δεν τέµνει ουσιαστικά το πρόβληµα ούτε προσθέτει ερµηνευτικά εργαλεία επίλυσής του. Η

25

Έτσι ιστορικά η σύµβαση προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η οποία κυρώθηκε µε
το ν. 945/1979 υπερψηφίστηκε από 191 εκ των 300 βουλευτών. Ο τότε Πρωθυπουργός Καραµανλής
δήλωσε ότι η διευρυµένη αυτή πλειοψηφία (µεγαλύτερη των τριών πέµπτων που απαιτεί η παρ. 2) δεν
αποτελεί ερµηνευτικό προηγούµενο κρίσιµο και δεσµευτικό για τυχόν µεταγενέστερες περιπτώσεις. Στο
προοίµιο του κυρωτικού της προσχώρησης νόµου αναφέρεται γενικά το άρθρο 28 χωρίς καµιά ειδική
αναφορά σε παράγραφο. Η ρήτρα περί µη δεσµεύσεως παρέµεινε ωστόσο ανενεργή καθώς σε όλες τις
περιπτώσεις επικύρωσης µέχρι τώρα επιτεύχθηκε η διευρυµένη αυτή πλειοψηφία. Η συνθήκη κύρωσης της
προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (ν. 1572/1985), η κύρωση της ΕΕΠ (ν. 1681/87) και της
Συνθήκης του Σένγκεν έγιναν µε τη συνήθη διαδικασία κύρωσης των διεθνών συνθηκών (άρθρα 36 § 1-2
και 28 § 1 Σ.), ενώ δεν εξειδικεύτηκε η εφαρµοστέα διάταξη κατά την κύρωση των συνθηκών του
Μάαστριχτ (ν. 2077/1992) και του Άµστερνταµ (ν. 2691/1999) καθώς έγινε µε πλειοψηφίες µεγαλύτερες
των δύο τρίτων του όλου αριθµού των βουλευτών
26
Η ερµηνευτική αυτή δήλωση ουδόλως «λύνει το ζήτηµα πλήρως» επιβεβαιώνοντας «το συνδυασµό των
αυστηρών ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου µε τις αυστηρές διαδικασίες της
παραγράφου 2», όπως σηµειώνει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ, Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρα 28
και 70 του Συντάγµατος. Εισήγηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος, Το Σύνταγµα 1998,
59επ. (59).
27
Αυτό αναγνωρίζεται άλλωστε και από τον Εισηγητή της Πλειοψηφίας Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟ, στη σχετική Εισήγησή
του, σε: http://www.parliament.gr, ο οποίος ωστόσο προσθέτει: «'Όµως, τίποτα δεν είναι ερµηνευτικά
αυτονόητο και τίποτα δεν είναι περιττό σε ένα κανονιστικό κείµενο».
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βολική σε συνθήκες πλειοψηφικής πολιτικής αποδοχής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
λύση της σωρευτικής εφαρµογής, άνευ ετέρου, των δύο παραγράφων επικρατεί,
υπονοώντας

σιωπηλά,

στην

καλύτερη

περίπτωση,

µια

νοµική

κακοτεχνία

του

συνταγµατικού κειµένου, εφόσον δεν προκύπτει κανένας λόγος ύπαρξης δύο διακριτών
παραγράφων χωρίς αυτοδύναµη εφαρµογή, ή, στη χειρότερη, µια αποδυνάµωση της
κανονιστικής αξίας των συνταγµατικών διατάξεων σε συνθήκες πολιτικής συµφωνίας.

∆.

Συνιστά το άρθρο 28 µια παράλληλη διαδικασία αναθεώρησης;
Η σχέση του ελληνικού Συντάγµατος µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο ωστόσο δεν είναι

µονόδροµη, µε την έννοια ότι το Κοινοτικό ∆ίκαιο ενσωµατώνεται στο εθνικό µέσω της
διάταξης του άρθρου 28 ελλ. Συντ. Αντίθετα πρόκειται για σχέση αµφίδροµη, διαλογική
και διαλεκτική, η οποία δεν αφήνει ανεπηρέαστο και το ελληνικό Σύνταγµα. Ιδιαίτερα µε
τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της οµώνυµης Συνθήκης, γνωστής και ως
Συνθήκης του Μάαστριχτ, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προσλαµβάνει νέα ποσοτικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αποσκοπώντας σε απρόσκοπτη συνύπαρξη και συµπόρευση
εθνικού και κοινοτικού δικαίου προτείνεται η σύµφωνη µε τις Συνθήκες ερµηνεία του

Συντάγµατος (Τσάτσος). Ωστόσο προκειµένου να βρίσκεται σε αρµονία µε τις προβλέψεις
των Κοινοτικών Συνθηκών η ερµηνεία αυτή γίνεται πολλές φορές κατ’ ανάγκην contra

legem. Σε πολλές περιπτώσεις δηλ. για τη σύµφωνη µε τις Συνθήκες ερµηνεία δεν αρκεί
ο εµπλουτισµός του εννοιολογικού περιεχοµένου των συνταγµατικών όρων ή η
ενοποιητική διάσταση της τελεολογικής προσέγγισης, αλλά αναπόφευκτη εµφανίζεται η
ίδια η τροποποίηση, ακόµη και σε αντίθεση µε τη γραµµατική διατύπωσή του, του
συνταγµατικού άρθρου. Αυτό γίνεται εξάλλου αποδεκτό και από το ίδιο το κείµενο του
άρθρου 28. Όταν συνταγµατικώς προβλεπόµενες αρµοδιότητες αναγνωρίζονται σε
διεθνείς οργανισµούς28 ή όταν περιορίζεται η άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, δεδοµένου
ότι η τελευταία αποτελεί το πρώτο υλικό το οποίο οργανώνει το Σύνταγµα, είναι

28

Ορθώς αναγνωρίζεται έτσι από τον ΠΕΠΟΝΗ, ό.π., 60, ότι ο συνταγµατικός νοµοθέτης κατέστησε
«συνταγµατικά νόµιµη την άσκηση από διεθνή όργανα αρµοδιοτήτων που, γενικές και ειδικές διατάξεις του
Συντάγµατος, έχουν αναθέσει αποκλειστικά σε εθνικά πολιτειακά όργανα».
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αυτονόητο ότι επέρχονται αλλαγές είτε ευθέως στο συνταγµατικό κείµενο είτε στο
κανονιστικό εύρος των συνταγµατικών διατάξεων, από τις οποίες αφαιρείται ρυθµιστέα
ύλη29.
Όταν λοιπόν η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του άρθρου 28 πραγµατοποιείται
«κατά παρέκκλιση» ή «κατά απόκλιση» από συνταγµατικές, ακόµη και µη αναθεωρήσιµες,
επιταγές30, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν το άρθρο αυτό συνιστά (και) µια παράλληλη
µε αυτή του άρθρου 110 Σ. διαδικασία αναθεώρησης. Γίνεται δε διεισδυτικότερο ενόψει
αφενός των επερχόµενων αλλαγών που επισηµάνθηκαν παραπάνω, δηλαδή εκ του
αποτελέσµατος, αφετέρου της αναλογίας στους περιεχόµενους στα δύο άρθρα όρους και
εννοιολογικούς προσδιορισµούς31. Σύµφωνα µε την κρατούσα µάλλον άποψη, ούτε οι

29

Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ το παράδειγµα διεύρυνσης του εκλογικού σώµατος µε τη συµµετοχή, βάσει των
προβλέψεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περί ευρωπαϊκής «ιθαγένειας», των κοινοτικών
αλλοδαπών στις εκλογές ανάδειξης του Ευρωκοινοβουλίου και των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για
τη σχετική προβληµατική πρβλ. ΜΑΝΕΣΗ, ό.π., 465, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και το
εθνικό Σύνταγµα, ό.π., 136επ., Ι. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , Οι επιπτώσεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ σε θέµατα
εθνικής κυριαρχίας, Το Σύνταγµα 1997, 55επ. (58επ.).
Τροποποιείται επίσης το άρθρο 4 παρ. 4 που ορίζει ότι «[µ]όνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις
δηµόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς νόµους», βάσει του άρθρου 39
(πρώην 48) ΣΕΚ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων εντός της Ένωσης χωρίς διάκριση λόγω
ιθαγένειας και της συσταλτικής ερµηνείας της παρ. 4 εκ µέρους του ∆ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία η παρ. 4
του άρθρου 39 αποτελώντας εξαίρεση πρέπει να ερµηνεύεται συσταλτικά και να ισχύει µόνο σε περίπτωση
που πρόκειται για άσκηση δηµόσιας εξουσίας και για διαφύλαξη των γενικών συµφερόντων του Κράτους.
Μέρος της ελληνικής θεωρίας υποστήριξε στην περίπτωση αυτή ότι το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί ειδικό
νόµο, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 4 Σ. (έτσι και η ΜονΠρωτΑθ 2228/1992).
Ακόµη υποστηρίχθηκε (ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ό.π., Ε∆∆ 1985, 187) ότι µε την προσχώρηση συντελέστηκε
σαφώς αλλά ηθεληµένα υπέρβαση των ορισµών του άρθρου 26 Σ., το οποίο αποτελεί τη συνταγµατική βάση
της διάκρισης των εξουσιών, κατανέµει δηλ. τις αρµοδιότητες σε τρεις χωριστές βασικά οµάδες
πολιτειακών οργάνων και ανήκει σύµφωνα µε το άρθρο 110 παρ. 1 Σ. στις συνταγµατικές διατάξεις των
οποίων απαγορεύεται η αναθεώρηση.
30
Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η δυαδική άρθρωση της συντακτικής εξουσίας, σε: του ίδιου Η αργόσυρτη πορεία
προς την ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, 103επ. (105-6).
31
Ιδιαίτερα µεταξύ της τρίτης παραγράφου του άρθρου 28 και της πρώτης του άρθρου 110, όσον αφορά τις
µη υποκείµενες σε αναθεώρηση διατάξεις, βλ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήµατα, 152.
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ειδικές διαδικασίες του άρθρου 110 παρ. 2-6, ούτε ο χαρακτήρας του Συντάγµατός µας
ως αυστηρού επιτρέπουν την παραδοχή ότι οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 και 3
αποτελούν

µια

παράλληλη,

συντρέχουσα

και

πιο

απλουστευµένη

διαδικασία

αναθεώρησης.32 Έχουν ωστόσο πειστικότερα υποστηριχθεί και αντίθετες απόψεις,
σύµφωνα µε τις οποίες η λειτουργία των δύο τελευταίων παραγράφων του άρθρου 28 Σ.
επιφέρει µια αδιαφανή33 ή µια σιωπηρή οιονεί αναθεώρηση34 καθώς αποτελούν “ειδικές
οιονεί αναθεωρητικές ρήτρες, αναφορικά µε το ειδικό ζήτηµα της ευρωπαϊκής
ενοποίησης”35. Σύµφωνα µε την τελευταία αυτή άποψη πρόκειται πάντως για de jure και
όχι de facto αναθεώρηση, η οποία είναι διαφορετική και µάλιστα ειδική σε σχέση µε
αυτήν που προβλέπει το άρθρο 110 Σ.

Ε.

Με την πολυτέλεια της ύστερης γνώσης
Επιχειρώντας να διατηρήσουµε αλώβητη κατά το δυνατόν την κανονιστική αξία του

Συντάγµατος µέσω µιας ιστορικοεξελικτικής ερµηνείας του άρθρου 28, που λαµβάνει
υπόψη της τις µορφές και τη δυναµική της ευρωπαϊκής ενοποίησης, έχοντας δηλαδή την
πολυτέλεια να αναγνώσουµε το άρθρο αυτό µε τα σηµερινά δεδοµένα και όχι αυτά της
ιστορικής στιγµής της θέσπισής του, µπορούµε να τονίσουµε τη νοµιµοποιητική και
ενοποιητική του λειτουργία. Η νέα αυτή ανάγνωση καταλήγει σε τέσσερα κυρίως
συµπεράσµατα, που τη διαφοροποιούν από την κλασική ερµηνεία του άρθρου, και τα οποία
αναλύονται διεξοδικά παρακάτω.

32

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήµατα, 152.
Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η αδιαφανής αναθεώρηση του Συντάγµατος, Το Βήµα 22.01.1995, Α11 και σε Η
αργόσυρτη πορεία προς την ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση, 115επ.
34
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, ό.π., 37. Η ίδια
συγγραφέας συµπληρώνει ωστόσο ότι και η αναθεωρητική λειτουργία του άρθρου 28 έχει τα όριά της,
γεγονός που καθιστά δικαιοπολιτικά θεµιτή την αναθεώρησή του, βλ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, ό.π., ΤοΣ
2000, 1127 και 1130επ.
35
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, ό.π., 42.
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Οι αµοιβαίοι περιορισµοί ως µετασχηµατισµός της κυριαρχίας
Προτείνεται κατ’ αρχάς ότι οι περιορισµοί στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, µε

βάση την αρχή της ισότητας και υπό τον όρο της αµοιβαιότητας της τρίτης παραγράφου,
αποτελούν όχι ουσιαστική προϋπόθεση νοµιµοποίησης του διαβήµατος αλλά ορθότερα
ουσιώδες εννοιολογικό στοιχείο του ίδιου του περιορισµού. Σε κάθε περίπτωση οι
περιορισµοί αυτοί όντας αµοιβαίοι και ισότιµοι απολήγουν τελικά σε άσκηση από κοινού
εκείνου του µέρους της κυριαρχίας, για να µιλήσουµε σχηµατικά, από την αποκλειστική
άσκηση του οποίου τα εθνικά κράτη, και εν προκειµένω η Ελλάδα, παραιτούνται36. Εφόσον
δηλαδή ο περιορισµός της κυριαρχίας εκ µέρους της Ελλάδας πρέπει να χαρακτηρίζεται
από αµοιβαιότητα, ανάλογη παραίτηση πρέπει να επέρχεται και εκ µέρους των άλλων
συµβαλλόµενων κρατών. Αν µεν η παραίτηση αυτή αφορά εδαφική επικράτεια,
δηµιουργείται ένας χώρος άσκησης της εξουσίας εκτός εθνικής κυριαρχίας. Σ’ αυτή την
περίπτωση είναι δυνατόν, θεωρητικά, είτε ο χώρος αυτός να αποτελέσει την επικράτεια
µιας άλλης, τρίτης κυριαρχίας, είτε να ασκηθεί επί αυτού συγκυριαρχία ή από κοινού
κυριαρχία – και άρα όχι εθνική κυριαρχία – των συµβαλλόµενων µερών. Καθώς, όπως
σωστά υποστηρίζεται, οι όροι της µη προσβολής του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και των
δικαιωµάτων του ανθρώπου λειτουργούν εξωστρεφώς37, πρέπει

36

Πρβλ. ΤΣΑΤΣΟΥ, Επίµαχες έννοιες της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης, ό.π., 42-3, όπου τονίζεται ότι: «Η
κυριαρχία αυτή ούτε εκχωρείται µονοµερώς ούτε αποφέρει κυριαρχικό κέρδος σε ένα κράτος σε βάρος
ενός άλλου, αλλά κατατείνει να εξοπλίσει τους ενωσιακούς θεσµούς µε εκχωρηµένες από όλα τα κράτη
αρµοδιότητες. Έτσι, η εκχωρηµένη κυριαρχία υπόκειται σε συνδιαχείριση από ενωσιακά όργανα, στα οποία
όλα τα κράτη-µέλη ή µετέχουν … ή συµπροσδιορίζουν τη σύνθεσή τους».
37
Βλ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήµατα, 153, ο οποίος πειστικά υποστηρίζει ότι οι όροι «δικαιώµατα του ανθρώπου»
και «βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος» λειτουργούν εξωστρεφώς, ως κριτήρια δηλαδή «ελέγχου της
έννοµης τάξης και της θεσµικής συγκρότησης των άλλων κρατών ή των διεθνών οργανισµών υπέρ των
οποίων γίνονται δεκτοί περιορισµοί στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας ή σε όργανα των οποίων
µεταβιβάζονται συντεταγµένες αρµοδιότητες: Ο αντισυµβαλλόµενος… πρέπει … να παρέχει επαρκείς
εγγυήσεις σεβασµού των «ανθρωπίνων δικαιωµάτων» και των «βάσεων του δηµοκρατικού πολιτεύµατος».
Αµφίσηµο ρόλο αναγνωρίζει ο ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ό.π., ΤοΣ 1984, 491, στις αρχές αυτές καθώς λειτουργούν είτε
ως όροι οργάνωσης και άσκησης της κοινοτικής εξουσίας είτε ως όριο στην άσκηση και επέκταση της
κοινοτικής αρµοδιότητας.
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να ισχύουν στο χώρο αυτό που δηµιουργείται από την υποχώρηση της εθνικής
κυριαρχίας. Αν και αυτό γίνεται πιο αισθητό στο παράδειγµα εδαφικών περιορισµών της
κυριαρχίας, ισχύει και στην περίπτωση που οι περιορισµοί αυτοί αφορούν σε
αρµοδιότητες.38 Και εδώ δηµιουργείται νοητά ένας τρίτος χώρος, διακριτός από τους
επιµέρους εθνικούς, άσκησης κυριαρχίας39, ο οποίος κατ’ αποτέλεσµα εκφεύγει της
κανονιστικής εµβέλειας του κάθε εθνικού Συντάγµατος ξεχωριστά.
Από την παραδοχή αυτή εξάγονται δύο συµπεράσµατα: Κατ’ αρχάς, στην περίπτωση
της παραγράφου 3 του άρθρου 28, και βέβαια στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, δεν πρόκειται για µείωση της κυριαρχίας γενικότερα, αλλά για περιορισµό,
της εθνικής κυριαρχίας. Άσκηση κυριαρχίας στους τοµείς που µεταφέρονται στα όργανα
των Κοινοτήτων ασκείται, αλλά πλέον από κοινού από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη.
∆εδοµένου ότι τα όργανα της Κοινότητας αποτελούνται από αντιπροσώπους των κρατών
µελών που µε ισότητα και αµοιβαιότητα συµµετέχουν στην Κοινότητα και άρα παραχωρούν
ίσο κοµµάτι της εθνικής τους κυριαρχίας, η τελευταία απλώς επιµερίζεται και
διαµοιράζεται µε κριτήρια διαφορετικά από ότι η εδαφική επικράτεια των κρατών.
Πρόκειται δηλαδή τελικά για µετασχηµατισµό της κυριαρχίας, η οποία από αδιαίρετη και
αποκλειστική ιδιότητα του κράτους, µετατρέπεται σε επιµεριζόµενη, συνασκούµενη και
διαιρετή40.
Αν υπάρχει κάτι που αλλάζει, αυτό συνίσταται στο έλλειµµα δηµοκρατίας41 και
κυρίως στο έλλειµµα πολιτικής και ιδεολογίας42, το οποίο µπορεί και πρέπει να

38

Πρβλ. ΚΑΚΟΥΡΗ, ό.π., 548επ.
Contra ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ό.π., ΤοΣ 1984, 488, και ΜΑΝΕΣΗΣ, ό.π., 466-7, ο οποίος καταλήγει ότι παρά τη
«διάσπαση ή πάντως σχετικοποίηση και υποβάθµιση της εσωτερικής κυριαρχίας … δεν έχει προς το παρόν
δηµιουργηθεί µία νέα κυριαρχία - ‘ευρωπαϊκή κυριαρχία’».
40
Η αντίληψη αυτή της κυριαρχίας έχει εξάλλου αναδυθεί εδώ και κάποιες δεκαετίες, όπως σηµειώνει ο
ΚΑΚΟΥΡΗΣ , ό.π., 539. Έτσι και ΜΑΝΕΣΗΣ, ό.π., 464, ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Το νόηµα της κυριαρχίας και του
Συντάγµατος ενόψει της παγκοσµιοποίησης, ό.π. Για «προϊούσα σχετικοποίηση» της έννοιας και του
περιεχοµένου της κρατικής κυριαρχίας, η οποία οφείλεται «σε αντικειµενικούς παράγοντες, δηλαδή σε
οικονοµικές νοµοτέλειες της εποχής µας» µιλάει και ο Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Ευρωπαϊκή ενοποίηση και εθνική
κυριαρχία. Η απόφαση Maastricht του γερµανικού οµοσπονδιακού συνταγµατικού δικαστηρίου και οι
επιπτώσεις της, ΕΕΕ∆ 1995, 103επ. (118).
41
Πρβλ. πάντως τη σωστή επισήµανση του Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Έλλειµµα
∆ηµοκρατίας, ΤοΣ 1992, 241επ. και σε: του ίδιου, ∆ηµοκρατία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ΑθήναΚοµοτηνή 1993, 21επ., ότι το έλλειµµα δηµοκρατίας αναφορικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζεται
σε κοινοτικό / ενωσιακό επίπεδο αλλά επιτείνεται από το αντίστοιχο εθνικό έλλειµµα δηµοκρατίας, άποψη
µε την οποία συµφωνεί και ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ό.π., ΤοΣ 1993, 477-8 και γενικότερα 469επ.
42
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ό.π., ΤοΣ 1993, 474επ.
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αντιµετωπιστεί στο εσωτερικό του κοινοτικού οικοδοµήµατος. Αυτή η παρατήρηση µας
οδηγεί στη δεύτερη των συνεπειών υποχώρησης της εθνικής κυριαρχίας: την
αναγκαιότητα οικοδόµησης µιας υπερεθνικής δηµοκρατίας43. Στο νέο χώρο συνάσκησης
της κυριαρχίας που δηµιουργείται αποτελεί αξίωση του ελληνικού Συντάγµατος (άρθρο
28 παρ. 3) – και όχι µόνον – να µη θίγεται το δηµοκρατικό πολίτευµα και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, πράγµα που, όπως θα δειχθεί και θα αναλυθεί διεξοδικότερα παρακάτω,
συνίσταται στην οικοδόµηση µιας υπερεθνικής δηµοκρατικής συνταγµατικής τάξης.

2.

Η σχέση εθνικής και κοινοτικής έννοµης τάξης: µια σχέση «αποκλεισµού»
Όπως ήδη σηµειώσαµε παραπάνω, στο διακριτό χώρο άσκησης από κοινού της

κυριαρχίας δεν βρίσκουν εφαρµογή τα εθνικά συντάγµατα. Αυτό σηµαίνει ότι η
κανονιστική αρµοδιότητα εντός του χώρου αυτού είναι αυτόνοµη έναντι της εθνικής
έννοµης τάξης. Η επισήµανση αυτή µας προσφέρει την απάντηση στο ερώτηµα σχετικά µε
τη σχέση εθνικού συνταγµατικού και κοινοτικού (πρωτογενούς και παράγωγου)
κοινοτικού δικαίου. Η σχέση αυτή δεν ορίζεται κατά κύριο λόγο από την ιεραρχική
υπεροχή του ενός έναντι του άλλου, αλλά από το διαχωρισµό, τη διακριτότητα των χώρων
εφαρµογής τους.44 Εκεί απ’ όπου η εθνική κυριαρχία έχει αποσυρθεί, τη «δικαιοθετική»45

43

Απαιτείται βέβαια αναµφισβήτητα µια «νοηµατική ανασυγκρότηση της δηµοκρατικής αρχής», όπως
επισηµαίνει ο ΤΣΑΤΣΟΣ, Επίµαχες έννοιες της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης, ό.π., 60, «…έτσι ώστε µέσα
από την ιστορική της δυναµική να καταστεί πρόσφορη για την κανονιστική καθυπόταξη της ενωσιακής
τάξης». Για µια κατατοπιστική ανάλυση της προβληµατικής αυτής βλ. και Μ. ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗ / ∆.
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ηµοκρατία, Αθήνα 1995, passim.
44
Πρβλ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήµατα, 157.
45
Τον εύστοχο αυτό όρο δανειζόµαστε από τον Α. Α. ΦΑΤΟΥΡΟ, Εθνική νοµοθεσία και κοινοτικό δίκαιο: Η νέα
κοινοτική στρατηγική, σε: Εταιρία Νοµικών Βορείου Ελλάδος, Σχέση εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου,
Θεσσαλονίκη 1990, 5επ. (7).

Λίνα Παπαδοπούλου

38

αρµοδιότητα46 ασκούν τα κοινοτικά όργανα µε τρόπο αυτόνοµο έναντι των αντίστοιχων
εθνικών οργάνων.
Γίνεται συνεπώς εδώ δεκτή η «θεωρία του διαχωρισµού των δικαιοδοσιών»47,
πυρήνα της οποίας αποτελεί η επισήµανση ότι νοµική βάση της υπεροχής, αλλά και της
άµεσης ισχύος και της άµεσης εφαρµογής, in globo του κοινοτικού δικαίου έναντι του
εθνικού, του Συντ. συµπεριλαµβανοµένου, είναι η αποξένωση των κρατών µελών από τα
θέµατα που ανήκουν πλέον στην κοινότητα.48 Συνεπώς η σηµαντικότερη αρχή είναι αυτή
της αυτονοµίας του κοινοτικού δικαίου και καταχρηστικά µόνον µπορούµε να µιλούµε για
την αρχή της υπεροχής49. Όταν συνεπώς µια ρύθµιση του κοινοτικού δικαίου αντιβαίνει
σε µια αντίστοιχη του Συντάγµατος, το καθοριστικό στοιχείο προκειµένου να
αποφανθούµε για το ποια πρέπει να εφαρµοστεί, είναι αν το εν λόγω πεδίο συνεχίζει να

46

Είναι πάντως γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης ενός καταλόγου αρµοδιοτήτων της Ένωσης αλλά και της
έλλειψης συστηµατικής συνοχής των Συνθηκών, «η αντιστοιχία εθνικών και ενωσιακών αρµοδιοτήτων
παραµένει δυσεύρετη και ρευστή»,όπως παρατηρεί ο ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και το
εθνικό Σύνταγµα, ό.π., 129.
47
Η άποψη αυτή έχει βέβαια ήδη από καιρού υποστηριχθεί από τους «κοινοτικολόγους», βλ. ΚΑΚΟΥΡΗ, ό.π.,
540επ., ο οποίος µάλιστα τονίζει ότι «Η Συνθήκη δεν έχει πηγή ισχύος τα Συντάγµατα των κρατών
µελών…» (541). Το νέο στοιχείο που προτείνεται εδώ είναι ότι στηρίζεται και απορρέει από την ίδια τη
συνταγµατική διάταξη του άρθρου 28 ελλ. Συντ. και όχι µόνον από την κοινοτική έννοµη τάξη.
48
Η θεωρία αυτή υπερβαίνει το αδιέξοδο που προκύπτει από την κλασική θεώρηση της σχέσης µεταξύ
συνταγµατικού και κοινοτικού δικαίου, η οποία συνίσταται σε δύο κυρίως παραδοχές: πρώτον, ότι στο
άρθρο 28 παρ. 1 Σ. γίνεται λόγος µόνο για υπεροχή έναντι του «νόµου», όχι και έναντι του ίδιου του
Συντάγµατος. ∆εύτερον, ότι το Σύνταγµα δεν θα µπορούσε άλλωστε να ρυθµίσει το ζήτηµα της θέσης των
κοινοτικών κανόνων σε σχέση µε τους περιεχόµενους σ’ αυτό το ίδιο ορισµούς, διότι «ως υπέρτατη
(συντακτική) εθνική ρύθµιση, αφενός θα ήταν αφύσικο να αναφέρεται στη δυνατότητα υπερκείµενου κανόνα
και αφετέρου θα ήταν αδύνατο να τον θεµελιώσει» όπως σηµειώνει ο ΣΤ. ΜΑΤΘΙΑΣ, Έλεγχος
συνταγµατικότητας και παράγωγο κοινοτικό δίκαιο. Χρονικό ενός συνεδρίου, Το Σύνταγµα 1998, 445επ.
(446).
49
Βάσει της διακριτότητας των δικαιοδοσιών µπορεί να δικαιολογηθεί και το γεγονός ότι οι παράγραφοι 2 και
3 του άρθρου 28 Σ. δεν προβλέπουν, σε αντίθεση µε την πρώτη παράγραφο, ιεραρχική υπεροχή έναντι
οποιασδήποτε βαθµίδας του εσωτερικού δικαίου, µια και µια τέτοια σύγκριση δεν βρίσκει πεδίο εφαρµογής.
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ανήκει στην αρµοδιότητα του Συντάγµατος ή αν αντίθετα έχει εκχωρηθεί στα όργανα ενός
υπερεθνικού οργανισµού, όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ∆ιαπλοκή των δύο αυτών
έννοµων τάξεων και άρα εφαρµογή του κανόνα της υπεροχής σε µια µονιστικής
έµπνευσης αντίληψη επέρχεται όταν η εν λόγω αρµοδιότητα είναι συντρέχουσα, ασκείται
δηλαδή παράλληλα από την Κοινότητα και τα εθνικά κράτη.

3.

Κανονιστική διαφοροποίηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28
Η νέα αυτή ανάγνωση διαφοροποιεί50 επίσης τη λειτουργία των δύο τελευταίων

παραγράφων του άρθρου 28 Σ. ανάλογα µε την ένταση της ολοκλήρωσης, συγκεκριµένα
ανάλογα µε το αν τα νέα βήµατα της ευρωπαϊκής ενοποίησης αφορούν διεθνική
συνεργασία, ή υπερεθνική συνεργασία, όπως συµβαίνει στον πρώτο πυλώνα µε τις
κοινοτικοποιηµένες αρµοδιότητες.51

50

∆ε γίνεται εδώ δεκτή καταρχάς η άποψη του ∆ΡΟΣΟΥ, ό.π., 105-6, ο οποίος θεωρεί ότι «η παράγραφος 3
αφαιρεί συνταγµατικά εµπόδια αναγόµενα όχι µόνο στην (διεθνή) προέλευση των πράξεων που θα
εφαρµοσθούν στην ελληνική έννοµη τάξη αλλά και στο περιεχόµενό τους, επιτρέποντας να υπάρχουν
παρεκκλίσεις και από ουσιαστικές συνταγµατικές διατάξεις» διότι το τελευταίο προβλέπεται και από την
παράγραφο 2 δεδοµένου ότι αυτή αναφέρεται σε αρµοδιότητες που αναγνωρίζονται κατά παρέκκλιση των
αντίστοιχων συνταγµατικών διατάξεων σε διεθνή όργανα.
51
Η ανάγνωση αυτή ακολουθεί ως προς το σκεπτικό, έρχεται όµως σε αντίθεση ως προς τα συµπεράσµατα
µε την άποψη του ΣΚΑΝ∆ΑΜΗ, ό.π., 337επ. και ιδίως 341, σύµφωνα µε την οποία το συνταγµατικό έρεισµα
της κύρωσης των Κοινοτικών Συνθηκών διαφοροποιείται, ανάλογα µε τον τρόπο λήψης των σχετικών µε
την ενοποίηση αποφάσεων. Κατά το συγγραφέα αυτό, η σωρευτική εφαρµογή των παρ. 2 και 3 επιβάλλεται
όταν οι Συνθήκες συνεπάγονται ανάθεση αρµοδιοτήτων που θα ασκηθούν µε βάση τον κανόνα της
πλειοψηφίας, ενώ αρκεί η εφαρµογή µόνης της παρ. 3, εφόσον πρόκειται για µορφές συνεργασίας ή
ενοποίησης µε βάση τον κανόνα της οµοφωνίας. Η κρίση πάντως της υπαγωγής ανήκει στη Βουλή.
Ανάλογης λογικής είναι και η ανάγνωση του Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Εισήγηση επί της αναθεώρησης του
Συντάγµατος, ό.π., όπου προτείνει «στο µέτρο που τα επόµενα βήµατα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
διατηρούν το διακυβερνητικό, δηλαδή το διακρατικό χαρακτήρα»… «ενδέχεται να συνιστούν και απλό
περιορισµό στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας. Τότε, εφόσον δεν έχουµε µεταφορά αρµοδιοτήτων, αλλά η
αρµοδιότητα διακρατείται υπέρ διακρατικού οργάνου, µπορεί να ισχύσει η παράγραφος 3».
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Σύµφωνα µε την ανάγνωση αυτή η δεύτερη παράγραφος αφορά σε συνταγµατικά
προβλεπόµενες αρµοδιότητες που ανατίθενται σε όργανα διεθνών οργανισµών, όπως
είναι για παράδειγµα το Συµβούλιο Υπουργών σε θέµατα µη κοινοτικοποιηµένα, όπου η
συνεργασία παραµένει διακρατική52. Σε τέτοια θέµατα, στα οποία βέβαια απαιτείται
οµοφωνία, τα κράτη προσέρχονται ως κυρίαρχα και άρα οι αποφάσεις τους µπορούν να
ελεγχθούν µε βάση τα εθνικά Συντάγµατα συµπεριλαµβανοµένων των θεµελιωδών
δικαιωµάτων καθώς και µε βάση την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣ∆Α).53 Η µεταφορά της δηµοκρατικής
αρχής και της προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου δεν είναι, λόγω µη συνδροµής
των απαραίτητων κοινωνικοοικονοµικών προϋποθέσεων, δυνατή σ’ έναν διεθνή οργανισµό
- εκτός κι αν η προστασία αυτή εσωτερικοποιηθεί, όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε την
ΕΣ∆Α - γι αυτό και σοφά η παράγραφος 2 του άρθρου 28 την παραλείπει.
Εξάλλου, η διακρατική συνεργασία αποτελεί ιστορικά και λογικά το πρώτο βήµα
προς τη µετάθεση της ίδιας αρµοδιότητας σε υπερεθνική δοµή, προς την κοινοτικοποίηση
δηλαδή στην περίπτωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και τη λήψη των αποφάσεων µε
βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Η απαίτηση συνεπώς µεγαλύτερης πλειοψηφίας στην
πρώτη περίπτωση, τη διεθνοποίηση, η οποία αποτελεί έλασσον σε σχέση µε τη δεύτερη,
την κοινοτικοποίηση, για την οποία απαιτείται η πλειοψηφία της παραγράφου 3 του
άρθρου 28, εξηγείται από το γεγονός ότι αυτό το πρώτο βήµα προηγείται λογικά και
ιστορικά και δροµολογεί πιθανά σε ένα απώτερο χρονικό σηµείο και την κοινοτικοποίηση.
Συνεπώς για να φτάσει ένα θέµα στην αρµοδιότητα ενός υπερεθνικού οργάνου, όπως
είναι για παράδειγµα το Συµβούλιο Υπουργών στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, όπου η
απόφαση µπορεί να λαµβάνεται και κατά πλειοψηφία, βήµα για το οποίο απαιτείται η
µικρότερη πλειοψηφία των 151 βουλευτών της τρίτης παραγράφου του

52
53

Πρβλ. για διεξοδικότερη ανάλυση της φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, ό.π., 97επ.
Πρόκειται για τον τοµέα όπου τόσο το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) όσο και το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) έχουν κηρύξει εαυτά αρµόδια να εγγυηθούν το
σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων, και άρα τον τοµέα όπου θεωρητικά εµφανίζεται δυνατή, λόγω της
διασταύρωσης των αρµοδιοτήτων, η σύγκρουση της νοµολογίας των δύο αυτών δικαστηρίων.
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άρθρου 28 Σ., έχει ήδη προηγηθεί η διευρυµένης πλειοψηφίας απόφαση κατά τη δεύτερη
παράγραφο αυτού.
Αντίθετα οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της τρίτης παραγράφου είναι αναγκαστικά
αυστηρότερες, εφόσον οι αµοιβαίοι περιορισµοί στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας
απολήγουν στη δηµιουργία µιας υπερεθνικής έννοµης τάξης, εν προκειµένω της
κοινοτικής, στην οποία ούτε τα εθνικά Συντάγµατα ούτε οι κατάλογοί τους των
θεµελιωδών δικαιωµάτων έχουν ισχύ. Το κενό αυτό δηµιουργεί τη δικαιοπολιτική ανάγκη
µεταφοράς της θεµελιώδους αρχής της φιλελεύθερης δηµοκρατίας, σ’ αυτό το νέο
υπερεθνικό «τόπο» άσκησης της κυριαρχίας, όπως καταλήξαµε ήδη παραπάνω.

4.

Η εµβέλεια της συνταγµατικής επιταγής για ευρωπαϊκή φιλελεύθερη δηµοκρατία
Τα επιµέρους εθνικά συντάγµατα δεν µπορούν βέβαια να προσδιορίσουν το καθένα

χωριστά τις αρχές που θα διέπουν τον «τόπο» αυτό άσκησης της κυριαρχίας µπορούν
όµως να ασκήσουν κανονιστική επίδραση προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, προς τα µέσα,
προς τα εθνικά δηλαδή συντεταγµένα όργανα που δεσµεύονται από αυτά, τα συντάγµατα
µπορούν να καταστήσουν, και αυτό κάνει ρητά το άρθρο 28 παρ. 3 ελλ. Σ., ουσιαστική
προϋπόθεση νοµιµοποίησης αυτού του υπερεθνικού τόπου άσκησης της εξουσίας τη
δηµοκρατική αρχή και την περιφρούρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Πρόκειται για
την αρχή της φιλελεύθερης δηµοκρατίας, ως ιστορικό θεσµικό κεκτηµένο, ως αρχή
δηλαδή που προηγείται του θετικού συνταγµατικού δικαίου, και άρα του συγκεκριµένου
συντάγµατος, και ανάγεται σε ένα πιο εκτεταµένο χρονικά κοινωνικό, πολιτικό και
οικονοµικό σύστηµα καθώς και στον πολιτικό και νοµικό πολιτισµό και την ιδεολογία που
το συνοδεύει.
∆εύτερον, προς τα έξω, όπου η κανονιστική ισχύ τους εξασθενεί, τα εθνικά
Συντάγµατα των συµβαλλόµενων κρατών συνδιαµορφώνουν, και η λειτουργία αυτή
τυποποιείται και στις ιδρυτικές των Κοινοτήτων Συνθήκες, τον κοινό ευρωπαϊκό
συνταγµατικό πολιτισµό και το συνταγµατικό κοινοδίκαιο. Οι κοινές αυτές συνταγµατικές
παραδόσεις54 θα αποτελέσουν µε τη σειρά τους την κανονιστική βάση

54

Πρβλ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ό.π., ΤοΣ 1993, 461-2 και 467-8.
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διαµόρφωσης των ειδικότερων εκφάνσεων της ευρωπαϊκής συνταγµατικής τάξης.
Η παραπάνω παρατήρηση εισάγει ήδη την προβληµατική της ευρωπαϊκής
συνταγµατικής τάξης και µάλιστα προκαταλαµβάνει το βασικό περιεχόµενό της που είναι
η δηµοκρατική αρχή και η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Εξάγεται συνεπώς
αβίαστα από το συνταγµατικό κείµενο, από το θετικό δηλαδή ελληνικό συνταγµατικό
δίκαιο, η απαίτηση οικοδόµησης µιας ευρωπαϊκής συνταγµατικής τάξης. Γιατί τι άλλο
συγκροτεί η ισχύς και εφαρµογή της δηµοκρατικής αρχής και της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων; Η περιφρούρηση των ουσιαστικών αυτών προϋποθέσεων
ισοδυναµεί µε την ύπαρξη ενός – ουσιαστικού ή τυπικού, αυτό δεν µπορεί να
προκαθοριστεί – Συντάγµατος55. Η παραδοχή αυτή προϋποθέτει βέβαια µια αντίληψη του
Συντάγµατος, ως καταστατικού χάρτη κάθε «τόπου» όπου ασκείται αυτόνοµα εξουσία, µε
σκοπό την οργανωτική ρύθµιση άσκησης της εξουσίας αυτής και τον µέσω της ισχύος
των αναπαλλοτρίωτων θεµελιωδών δικαιωµάτων περιορισµό της (αρχή της φιλελεύθερης
δηµοκρατίας). Προκειµένου συνεπώς να κρίνει µε πληρότητα και πειστικότητα τη σωστή
εφαρµογή του άρθρου 28 ως νοµιµοποιητικού θεµελίου της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ο
εφαρµοστής και ερµηνευτής του συνταγµατικού δικαίου υποχρεούται να αξιολογήσει56
λεπτοµερειακά τη συνδροµή των ουσιαστικών προϋποθέσεων της τρίτης παραγράφου του
άρθρου αυτού σε συνάρτηση µε τους επιµέρους περιορισµούς της εθνικής κυριαρχίας,
δηλαδή την ύπαρξη και το επίπεδο ευρωπαϊκής δηµοκρατίας και προστασίας των
θεµελιωδών δικαιωµάτων στην κοινοτική έννοµη τάξη, αξιολόγηση την οποία δυστυχώς η
έκταση του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπει.
ΣΤ. Αντί επιλόγου: H «δηµιουργική αυτοκαταστροφικότητα» του Συντάγµατος
Στο φως της ανάλυσης που προηγήθηκε µπορούν να εξαχθούν κάποια θεωρητικής,

55

Για «όσµωση» και «συνάρθρωση» «δύο παράλληλων συντακτικών εξουσιών, της εθνικής και της
ενωσιακής» κάνει λόγο ο ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η δυαδική άρθρωση της συντακτικής εξουσίας, ό.π., 113.
56
Στην κρίση αυτή πρέπει να προβαίνει η Βουλή κάθε φορά που κυρώνει περιορισµούς στην άσκηση της
εθνικής κυριαρχίας. Το ότι η κρίση αυτή είναι πολιτική και άρα δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο
υποστηρίζει ο ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ό.π., ΤοΣ 1984, 491.
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αλλά και µεθοδολογικής χρησιµότητας συµπεράσµατα σχετικά µε τη σχέση

Συντάγµατος και κοινοτικού δικαίου. Τυποποιώντας την ενοποιητική λειτουργία το άρθρο
28 αποτελεί την πύλη επικοινωνίας µε τις πέραν της ελληνικής έννοµες τάξεις,
επιτρέποντας αφενός την εισαγωγή κανονιστικού περιεχοµένου, µε τη µορφή του
διεθνούς και κοινοτικού δικαίου, αφετέρου την εξαγωγή συνταγµατικής ύλης προς τη
διεθνή και κυρίως ενωσιακή έννοµη τάξη. Η εξαιρετικά γενναία και ανοιχτή διάταξη του
άρθρου 28 Σ. δίνοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης σε όργανα διεθνών οργανισµών
αρµοδιοτήτων προβλεπόµενων από το Σύνταγµα (παρ. 2) επιτρέπει κατ’ αποτέλεσµα την
αποψίλωση του τελευταίου και τη µείωση της κανονιστικής εµβέλειάς του57. Περαιτέρω
δε επιτρέπει τη διάβρωση58 ακόµη και της ίδιας της υπαρξιακής προϋπόθεσής του, της
εθνικής κυριαρχίας59, καθώς τυποποιεί περιορισµούς στην άσκησή της (άρθρο 28 παρ.
3)60.

57

Ο ΜΑΝΕΣΗΣ, ό.π., µίλησε για «διάσπαση και άµβλυνση της κανονιστικής ισχύος του Συντάγµατος» (σ. 461),
«…το οποίο ‘οικειοθελώς’ τείνει να καταστεί έτσι διάτρητο» (σ. 460), ενώ ο Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η
Ευρωπαϊκή ενοποίηση στο έργο του Αριστόβουλου Μάνεση, Οµιλία στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο,
Πανεπιστήµιο Αθηνών 08.05.2001, κάνει λόγο για την «διαβρωτική επενέργεια της ενοποιητικής
λειτουργίας στο Σύνταγµα».
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Πρβλ. την επισήµανση του Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Υπερεθνικές και Πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1999, 14επ, σχετικά µε την «απαρχή της υπέρβασης της Πολιτείας».
59
Σε αντίθεση µε την κλασική και κρατούσα άποψη όπως εκφράστηκε για παράδειγµα από το ΜΑΝΙΤΑΚΗ,
ό.π., ΤοΣ 1984, 477, σύµφωνα µε την οποία ζητούµενο είναι «να επιτευχθεί η διαπλοκή των δύο εννόµων
τάξεων, έτσι ώστε και η ιδιαιτερότητα και το προβάδισµα της κοινοτικής έννοµης τάξης να µη θυσιάζεται
και η ακεραιότητα της εθνικής συνταγµατικής τάξης, η ουσία της εθνικής κυριαρχίας να µη θίγεται». Ο
ίδιος ωστόσο συγγραφέας παρακάτω (σ. 479) ευνοεί ως την περισσότερο νοµιµοποιηµένη θεώρηση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκείνη «που βλέπει την ευρωπαϊκή ενοποίηση ως διαδικασία, που οδηγεί βέβαια,
στην υπέρβαση του εθνικού κράτους και στη συρρίκνωση της εθνικής κυριαρχίας [υπογρ. δική µας], αλλά
µόνον εφόσον και καθόσον η διαδικασία αυτή δεν συγκρούεται µε τις δηµοκρατικές αξίες που
προστατεύονται συνταγµατικά και µόνον επειδή κάτι τέτοιο το επιτρέπουν τα εθνικά Συντάγµατα [υπογρ.
στο πρωτ.]. Η δηµιουργία δηλαδή και λειτουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αντιµετωπίζεται, απ’ αυτή
την άποψη, ως ενεργοποίηση συνταγµατικής επιταγής και όχι ως άρνηση ή υπέρβαση του Συντάγµατος»
[υπογρ. στο πρωτ.]. Το τελευταίο αποδέχεται και ο ΜΑΝΕΣΗΣ, ό.π., 466.
60
Πρβλ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και το εθνικό Σύνταγµα, ό.π., 135, ο οποίος αναφέρεται
στη «δυναµική … µεταφορά αρµοδιοτήτων σε υπερεθνική οργάνωση, που επιφέρει µε τη σειρά της
πολλαπλές ρωγµώσεις στο Σύνταγµα και διαβρώνει εν τέλει, µε µία αργόσυρτη διεργασία, τα θεµέλιά του».
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Η «αυτοκαταστροφικότητα» αυτή του Συντάγµατος ωστόσο αντισταθµίζεται από το
δηµιουργικό χαρακτήρα της αποδόµησής του. Η ύλη που εκφεύγει του Συντάγµατος µέσω
της «βαλβίδας» του άρθρου 28 λειτουργεί ως υλικό οικοδόµησης µιας άλλης
συνταγµατικής, υπερεθνικής αυτή τη φορά, τάξης. Οι εκχωρούµενες από το Σύνταγµα και
άρα αφαιρούµενες από την εθνική κυριαρχία αρµοδιότητες συνιστούν τη συνταγµατική ύλη
που, εν είδει πρόσχωσης, δηµιουργεί το νέο «τόπο» άσκησης κυριαρχίας.
Σ’ αυτό συνίσταται η «δηµιουργική αυτοκαταστροφή» του Συντάγµατος, το οποίο
µάλιστα αν και αποποιείται την αποκλειστική ρύθµιση της κυριαρχίας, θέτει ως
αδιαπραγµάτευτη αρχή αυτή της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή της διαδικαστικής και
ουσιαστικής δηµοκρατίας61. Αρχή που κατά την κανονιστική επιταγή του πρέπει να διέπει
τον υπερεθνικό «τόπο» άσκησης κυριαρχικών αρµοδιοτήτων62. Και εφόσον στον «τόπο»
αυτό δεν ισχύουν τα εθνικά Συντάγµατα, η οργάνωση της κυριαρχίας υπό συνθήκες
δηµοκρατίας και προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων συνιστά ήδη ένα άλλο
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Η επισήµανση συνεπώς του ΠΕΠΟΝΗ, ό.π., 60, ότι η συµµετοχή της χώρας στην ΕΕ «επέφερε
περιορισµούς της εθνικής κυριαρχίας. Καθώς όµως η λαϊκή κυριαρχία ασκείται µέσα στα όρια της εθνικής,
περιορίζεται κι αυτή» καθώς και οι παράλληλες κριτικές επισηµάνσεις του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡΑΡΑ, Γνώµη: Το
Άµστερνταµ και το Σύνταγµα, Το Σύνταγµα 1998, 1037-1040, σχετικά µε την αποδυνάµωση της
δηµοκρατικής αρχής, δε συνεπάγονται παρά την αναγκαιότητα επίρρωσης της δηµοκρατικής αρχής στο
πλαίσιο του ενωσιακού οικοδοµήµατος. Στον περιορισµό της εθνικής κυριαρχίας τον οποίο επιτρέπει, το
Σύνταγµα θέτει ως «αντιπεριορισµούς» τις αρχές της δηµοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
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Ανταποκρίνεται συνεπώς στο Σύνταγµα η εύστοχη παρατήρηση του ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., ΤοΣ 1984, 478, ότι
«[η] υπέρβαση του εθνικού κράτους και η δηµιουργία µιας υπερεθνικής ενότητας, τότε µόνο αποτελούν
διαδικασίες ιστορικά δικαιωµένες, όταν τείνουν στην πραγµατοποίηση µιας ανώτερης από την εθνική
µορφής δηµοκρατίας και δεν αρκούνται στην εξυπηρέτηση απλώς των αγαθών της ειρήνης και της
συνεργασίας µεταξύ των λαών». Ο όρος δηλαδή που ο συγγραφέας αυτός θέτει αποτελεί προϋπόθεση όχι
µόνον ιστορικής δικαίωσης αλλά και συνταγµατικής, δηλαδή νόµιµης µεταφοράς αρµοδιοτήτων και
περιορισµού της εθνικής κυριαρχίας κατά το άρθρο 28 Συντ.

Η «δηµιουργική αυτοκαταστροφή» του Συντάγµατος
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«Σύνταγµα», όποιο όνοµα κι αν επιλέξει κανείς να του δώσει63. Η µορφή ενός τέτοιου
ευρωπαϊκού «Συντάγµατος» (τυπικού ή ουσιαστικού, µε διακρατική ή υπερεθνική
νοµιµοποίηση) καθώς και οι ειδικότερες αρχές του µένουν να προσδιοριστούν, στη βάση
πάντως των κοινών συνταγµατικών παραδόσεων.
∆ίπλα και παράλληλα προς τα εθνικά Συντάγµατα, µε βάση αυτά και εµπνεόµενη
από αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται έτσι να διαµορφώσει το δικό της κανονιστικά
πλούσιο Καταστατικό Χάρτη, αναδεικνύοντας τη διττή της φύση ως Ένωση κρατών αλλά
και πολιτών. Όπως το νέο νόµισµα της ευρωζώνης έχει δύο όψεις, έτσι και το
συνταγµατικό οικοδόµηµα της Ένωσης. Μόνο που η µία, η ενιαία όψη είναι ακόµη
φτωχότερη, λιγότερο εξελιγµένη και «δουλεµένη» από την εθνική, όχι µόνο λόγω της
ποικιλότητας της δεύτερης αλλά και λόγω της αποτύπωσης σ’ αυτήν ιδεολογικών,
πολιτικών και θεσµικών συµβόλων µιας µακρόχρονης ιστορίας. Ζητούµενο για την
Ευρώπη είναι να καλλιεργήσει και την άλλη, την ενιαία όψη των συνταγµατικών θεσµών,
όπως και των νοµισµάτων της, ανακαλύπτοντας ή εφευρίσκοντας τα σύµβολα που
ενώνουν πάνω από τις εθνικές διαφορές. Μόνο µε τη διαµόρφωση ενός κοινού πολιτικού,
συνταγµατικού και εν γένει πολιτισµού που θα αποτυπωθεί στην ενιαία όψη των
ευρωπαϊκών συνταγµατικών δοµών, όπως και των ευρωκερµάτων, θα µπορέσει τόσο η
Ένωση όσο και το νόµισµά της να µπει όχι µόνον στις τσέπες αλλά και στις καρδιές των
Ευρωπαίων.
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Πρβλ. π.χ. την πρόταση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ για «διακρατικό Σύνταγµα» καθώς και την αναφορά του ∆. ΤΣΑΤΣΟΥ,
Ευρωπαϊκή «Συντακτική» Συνέλευση, Τα Νέα 18.12.2001, σ. 8, σε «Ευρωπαϊκή Συνταγµατική Συνθήκη».

