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Λίνα Παπαδοπούλου*

Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ*

Α.

Τα νέα δεδοµένα
Μια ειρηνική επανάσταση συντελείται στην Ευρώπη. Μια νέα πολιτική

κοινωνία µορφοποιείται, µια Πολιτεία οικοδοµείται µε όρους συνταγµατικούς και
ένα αυτόνοµο νοµικό σύστηµα έχει ήδη παγιωθεί. Κι ενώ η ιστορική µέχρι σήµερα
εµπειρία µας υποδεικνύει ότι τέτοιου είδους ανακατατάξεις και γεννήσεις έχουν ως
πηγή και θεµέλιό τους τη βία, τη συστατική του νέου δικαίου και της νέας πολιτικής
εξουσίας βία, παρατηρούµε σήµερα µια αλλαγή παραδείγµατος. Ο δεύτερος
παγκόσµιος

και

πλέον

αιµατηρός

πόλεµος

της

ανθρωπότητας

αποτέλεσε

αναµφισβήτητα την απαρχή και κατέστησε αδήριτη την ανάγκη συνεργασίας µεταξύ
των ευρωπαϊκών κρατών προκειµένου να αποφευχθεί µια ανάλογη καταστροφή.
Ωστόσο δεν ήταν η ίδια η πολεµική βία που θεµελίωσε και κυρίως επέτρεψε στο
κοινοτικό οικοδόµηµα να λειτουργήσει και να προχωρήσει, αλλά η συναίνεση των

*

∆ρ. ∆ικαίου Πανεπιστηµίου Ανοβέρου, µεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τµήµα Νοµικής του
Α.Π.Θ., υπότροφος Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HPMF-CT-2002-01849).
*
Ευχαριστώ, γιατί οι συζητήσεις µαζί τους εµπλούτισαν και γονιµοποίησαν τη σκέψη µου, τον καθ.
κ. Μανιτάκη και την επίκ. καθ. κ. Καµτσίδου, καθώς και όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του κύκλου
µεταπτυχιακών σπουδών στο Συνταγµατικό ∆ίκαιο στο τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ.
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ευρωπαϊκών κρατών. Μια συναίνεση που συνεχώς ανανεώνεται και τροφοδοτείται
δηµοκρατικά, που εκπορεύεται από τους λαούς της Ευρώπης και αποτυπώνεται µέσα
από συνταγµατικά προβλεπόµενες διαδικασίες. Κατ’ αντιστοιχία η οικοδοµούµενη
κοινοτική πολιτική κοινωνία απορροφά, υιοθετεί, εµπνέεται –έστω κι αν τα
µεταλλάσσει και τα προσαρµόζει στην ιδιοσυστασία της- από τα πρότυπα του
συνταγµατικού κράτους της µεταπολεµικής δυτικής Ευρώπης.
Προκειµένου συνεπώς να διερευνήσουµε το χαρακτήρα και την προοπτική της
συνταγµατικής οικοδόµησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγόµαστε αναγκαστικά γιατί αυτά τα εννοιολογικά εργαλεία διαθέτουµε- αλλά και κατ’ επιλογήν –γιατί οι
ίδιες θεµελιώσεις συνεχίζουν να µας πείθουν- σε αρχές και σκοπούς φτιαγµένους για
και µέσα στο λειτουργικό πλαίσιο του έθνους-κράτους. Κεντρική κατηγορία στη
θεσµική συγκρότηση αυτού, ειδικά στη δική µας γωνιά της γης, αποτέλεσε και
αποτελεί το Σύνταγµα και η συνταγµατική δέσµευση της κρατικής και εν γένει κάθε
εξουσίας. Ως δηµιούργηµα του διαφωτισµού και της νεωτερικότητας, το Σύνταγµα
ενσωµατώνει το αίτηµα για ατοµικό και συλλογικό αυτοκαθορισµό καθώς και για
τον περιορισµό και έλεγχο κάθε µορφής εξουσίας, αίτηµα που παραµένει ενεργό και
υπό τις συνθήκες της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Περαιτέρω όµως το
Σύνταγµα λειτουργεί και ως µήτρα του δικαίου, το οποίο (πρέπει να) παράγεται µε
τρόπο (διαδικασία) και περιεχόµενο (ουσία) που να τελούν σε συµφωνία µε τις
συνταγµατικές προβλέψεις.

Β.

Προεξαγγελτικά
Ενόψει των παραπάνω, η παρούσα ανάλυση φιλοδοξεί να διερευνήσει τη στάση

του ελληνικού, και γενικότερα εθνικού, Συντάγµατος απέναντι στο φαινόµενο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το θέµα αυτό παρότι δείχνει εξαντληµένο από ιστορική
και δογµατική άποψη γίνεται εκ νέου επίκαιρο για τρεις κυρίως λόγους: πρώτον,
λόγω της προϊούσας εµβάθυνσης της ενοποιητικής διαδικασίας που θέτει σε
αµφιβολία την επάρκεια µιας σιωπηρής, αδρανειακής και επιφυλακτικής αποδοχής εκ
µέρους του ελληνικού Συντάγµατος (Σ.) αυτού που ονοµάζεται, όχι πάντα
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εύστοχα, ‘υπεροχή’ της κοινοτικής έννοµης τάξης. ∆εύτερον, ενόψει της διεύρυνσης,
λόγω της οποίας νέες συνταγµατικές τάξεις θα κληθούν να αντιµετωπίσουν και να
υποδεχτούν την ευρωπαϊκή πρόκληση προς το εθνικό σύνταγµα.1 Και τέλος, ενόψει
του αναδυόµενου ευρωπαϊκού Συντάγµατος, που θέτει σε νέα βάση τη σχέση µεταξύ
του ελληνικού, και κατ’ αναλογία κάθε εθνικού, Συντάγµατος αφενός και του
ευρωπαϊκού δικαίου αφετέρου.
Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται στα ακόλουθα ζητήµατα: θέτει καταρχάς
(υπό ΙΙΙ) το ερώτηµα αν το ελληνικό Σύνταγµα εµποδίζει, επιτρέπει ή ευνοεί τη
συνταγµατική οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Προκειµένου να απαντηθεί
το ερώτηµα αυτό, εξετάζεται το θεσµικό οπλοστάσιο του ελληνικού Συντάγµατος,
ειδικότερα προτείνεται µια νέα ανάγνωση του άρθρου 28 Σ., και ειδικότερα των
παραγράφων 2 και 3 αυτού. Βάσει της ανάλυσης αυτής υποστηρίζεται ότι το
ελληνικό Σύνταγµα, ειδικότερα το άρθρο 28 παρ. 3, όχι απλώς επιτρέπει αλλά
επιβάλλει τη συνταγµατοποίηση της Ένωσης.2
Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώνεται (υπό IV) στις προϋποθέσεις που το Σ.
θέτει στον ευρωπαϊκό συνταγµατισµό. Οι προϋποθέσεις αυτές συνίστανται σύµφωνα
µε το άρθρο 28 παρ. 3 στην εφαρµογή στην οικοδοµούµενη Ευρωπαϊκή Πολιτεία της
δηµοκρατικής αρχής και της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Στη βάση
της παραδοχής ότι στην πορεία διαµόρφωσης του ευρωενωσιακού Συντάγµατος τα
εθνικά

1

F. Jacobs, ‘The Constitutional Impact of the Forthcoming Enlargement of the EU: What can be
learnt from the experience of the existing Member States?’, in A.E. Kellerman / J.W. de Zwaan / J. Czuczai
(eds) EU Enlargement: The Constitutional Impact at EU and National Level, The Hague: Asser Press 2001,
183 (189επ.).
2
Αντίθετα η Ιλιοπούλου-Στράγγα, σε J. Iliopoulos-Strangas / Eug. Prevedourou, ‘Le droit de l’
Union européenne et les Constitutions nationales’ Rapport Hellénique, F.I.D.E. XX Congrés, Londres 30.1002.11.2002, 20, η οποία θεωρεί ότι το άρθρο 28 δεν µπορεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήµατα που εγείρει
η υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
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Συντάγµατα συνιστούν προσυνταγµατικούς κανόνες, διερευνάται στη συνέχεια η
σχέση µεταξύ ενός ευρωπαϊκού και του ελληνικού Συντάγµατος.3
Τέλος (υπό V), αναζητούνται τα χαρακτηριστικά και η φύση του ευρωπαϊκού
συνταγµατισµού, όπως αυτά διαµορφώνονται ενόψει της σχέσης του µε τον εθνικό
συνταγµατισµό. Υποστηρίζεται η άποψη ότι ο ευρωπαϊκός συνταγµατισµός - και το
υφιστάµενο ήδη (ουσιαστικό) ευρωπαϊκό Σύνταγµα – προέρχεται γενεαλογικά και
είναι οµοούσιος του εθνικού,4 αποτελεί παρακολούθηµα και ταυτόχρονα ανατροπή
του τελευταίου. Εντάσσεται σ’ έναν πολυεπίπεδο συνταγµατισµό, ο οποίος
αποτυπώνει τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης µιας Ευρώπης µε πολλαπλές,

3

Τη στόχευση αυτή είχε ήδη το 1984 εξαγγείλει ο Α. Μανιτάκης, Τα όρια της κοινοτικής
αρµοδιότητας και η συνταγµατική θεώρησή τους, Το Σύνταγµα 1984, 472επ., (477) και σε: Κ∆ΕΟ∆, Π.
Στάγκου / Γ. Μουτσίου (επιµ.), Προσχώρηση και συµµετοχή της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες,
Θεσσαλονίκη-Αθήνα 1987, 85επ., όταν έγραφε ότι το άρθρο 28 παρ. 3 επιτρέπει «χάρη στις ρήτρες που
περιέχει, µια οργανική και λειτουργική σύνδεση της ελληνικής µε την κοινοτική έννοµη τάξη». Η παρούσα
ανάλυση φιλοδοξεί να απαντήσει στο δικό του ερώτηµα: «Με ποιο τρόπο, µέσα από ποιο µηχανισµό, µε
βάση ποιο νοµικό συλλογισµό, είναι δυνατό 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. Εγχείρηµα δύσκολο, διότι
απαιτεί λεπτούς νοµικούς χειρισµούς και στηρίζεται σε ασταθείς ισορροπίες. Εγχείρηµα όµως αναγκαίο,
διότι η αρµονική συµβίωση της κοινοτικής µε τις εθνικές έννοµες τάξεις αποτελεί τον πιο ασφαλή δρόµο που
οδηγεί σταδιακά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, και ταυτόχρονα την πιο βάσιµη υπόθεση εργασίας». Και
υποστηρίζει τη δική του θέση ότι: «…µεταξύ των δύο αυτών εννόµων τάξεων υπάρχει – πρέπει να
υποθέσουµε ότι υπάρχει – σχέση αρµονικής συµβίωσης και λειτουργικής αλληλεξάρτησης και όχι σχέση
σύγκρουσης ή σχέση ιεραρχική µεταξύ αυτόνοµων και ανεξάρτητων πηγών δικαίου».
4
∆ιαφοροποιηµένα ο Κ. Παπανικολάου, Συνταγµατισµός και κυριαρχία, Αναζητώντας τη
συνταγµατική εγκυρότητα του Ευρωπαϊκού δικαίου. Η ερµηνεία του άρθρου 28Σ, Το Σύνταγµα 2001, 275314 (298), ο οποίος θεωρεί ότι η αποδοχή ή απόρριψη µιας τέτοιας θέσης (ότι δηλ. οι αξίες που εκφράζουν
τα σηµερινά εθνικά συντάγµατα στην Ευρώπη πρέπει να διαπνέουν το ευρωπαϊκό κανονιστικό οικοδόµηµα,
«είναι αντικείµενο πολιτικής επιχειρηµατολογίας και δεν αποτελεί το αναγκαίο κριτήριο της νοµιµοποίησης
ενός ευρωπαϊκού ουσιαστικού συντάγµατος» (υπογρ. στο πρωτ.).
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οριζόντιες και κάθετες, ταυτότητες και ταυτοποιήσεις και πολλαπλά κέντρα εξουσίας
και πηγές νοµιµοποίησης.
Η

θεµελίωση

των

παραπάνω

θέσεων

ερείδεται

επί

µεθοδολογικών

και

επιστηµολογικών παραδοχών αλλά και προερµηνευτικών επιλογών5 που κρίνεται
σκόπιµο να ‘αποκαλυφθούν’ (υπό ΙΙ), καθώς οριοθετούν και διαµορφώνουν
καθοριστικά το πλαίσιο της ανάλυσης.

ΙΙ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Α.

Το υλικό του συνταγµατικού λόγου
Η νοµική δογµατική στην παρούσα ανάλυση υπαγορεύεται, σχηµατοποιείται,

οριοθετείται

αλλά

επιστηµολογικών

και

‘απελευθερώνεται’

παραδοχών.

Καταρχήν

βάσει

των

θεωρείται

ως

παρακάτω
δεδοµένο,

τριών
ότι

ο

συνταγµατικός λόγος σχετικά µε την Ευρώπη, ακόµη κι αν διατείνεται ότι είναι ή
φιλοδοξεί να είναι µια ‘καθαρή θεωρία του δικαίου’, δεν µπορεί να αποφύγει να είναι
πολιτικός ή / και πολιτειακός λόγος. Επιλέγει το για τη συγκρότηση της πολιτείας και
της πολιτικής κοινότητας οντολογικά κρίσιµο και το ανάγει σε δεοντολογικά, δηλαδή
δικαιικά, κρίσιµο.
Κατ’ αυτή την έννοια, δεν παραµένει «λόγος» αλλά εξορισµού και αυτοδίκαια
καθίσταται «πράξη», πράξη πολιτική, δηλαδή τείνουσα να µετασχηµατίσει την ίδια
την πολιτική κοινωνία σύµφωνα µε λιγότερο ή περισσότερο σαφείς και δηλούµενες
προερµηνευτικές επιλογές.

5

K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 181991,
24-25ּ βλ. και ∆. Τσάτσου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Τόµος Α’, Θεωρητικό Θεµέλιο, Αθήνα-Κοµοτηνή 41994,
278επ.ּ και πάντως υπό τις προϋποθέσεις που τονίζει ο Α. Μανιτάκης, Η πολύπαθη και αµφιλεγόµενη τέχνη
της συνταγµατικής ερµηνείας, σε Ερµηνεία του Συντάγµατος και Λειτουργία του Πολιτεύµατος, ΑθήναΚοµοτηνή 1996, 201-256 (223), ότι «µεταξύ της προερµηνευτικής και της ερµηνευτικής φάσης µεσολαβούν
πολλές γνωστικές ενέργειες και διαδικασίες αναζήτησης κριτηρίων και κανόνων, κρίσεις και αξιολογήσεις,
χαρακτηρισµοί, λογικές υπαγωγές και επιλογές, που θέτουν και ξαναθέτουν υπό έλεγχο και διαρκή
αµφισβήτηση και την προερµηνευτική αφετηρία και το εικαζόµενο ερµηνευτικό αποτέλεσµα» (υπογρ. στο
πρωτ.).
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Η παραδοχή αυτή υπονοεί ότι ο συνταγµατισµός, και ειδικότερα εν προκειµένω η
συνταγµατοποίηση6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ένα φαινόµενο που
συντελείται ‘εκεί έξω’, εκτός των τειχών, που οι ερµηνευτές του δικαίου στο
‘γυάλινο πύργο της επιστήµης’ παρατηρούν ως αντικειµενικοί και αδέκαστοι κριτές.
Η συνταγµατοποίηση της Ένωσης συντελείται κατ’ εξοχήν µέσα στο ‘λόγο’, τον
επιστηµονικό, το δικανικό, ή τον πολιτικό. Προϋποθέτει βέβαια, για να είναι
πειστικός, ο λόγος αυτός κάποιες νοµικοπολιτικές και οικονοµικές δοµές· οι
τελευταίες ωστόσο δεν συνεπάγονται αυτόµατα την εµφάνιση του συνταγµατισµού,
πριν εξηγηθούν και ερµηνευθούν µε εργαλείο συνταγµατικές έννοιες και ιδεοτύπους,
συνταγµατικό λεξιλόγιο και συνταγµατική γλώσσα.
Η γλώσσα ωστόσο -κι αυτή η επισήµανση µε φέρνει στην τρίτη επιστηµολογική
παραδοχή- δεν είναι αθώα σε σχέση µε τις έννοιες και άρα την αντίληψή µας για τα
πράγµατα. Ο συνταγµατικός λόγος, ως λόγος – πράξη, όχι µόνο επιλέγει τη γλώσσα
που χρησιµοποιεί αλλά και επιλέγεται από αυτή. Με άλλα λόγια, η γλώσσα που
χρησιµοποιούµε αντανακλά βέβαια τις αντιλήψεις µας, επιτρέποντας µια κατά το
δυνατό δηµόσια, και πάντως διυποκειµενική, συζήτηση. Ταυτόχρονα όµως
µορφοποιεί και δίνει περιεχόµενο στις αντιλήψεις αυτές, ορίζει τα όρια και τις
δυνατότητές τους. Συνεπώς η γλώσσα, και η κανονιστική, δεν είναι ουδέτερη
αξιολογικά, ούτε αθώα σε σχέση µε τα νοήµατα. Είναι αντίθετα η ίδια η γλώσσα
φορέας αλλά και συνδιαµορφωτής νοηµάτων και νοηµατοδοτήσεων ιστορικά
φορτισµένων και πολιτικά χρωµατισµένων. Αν αυτό είναι πειστικό, τότε ο
‘αναγνώστης’ των νοµικών κειµένων, ο ερµηνευτής και ο εφαρµοστής τους, είτε
είναι δικανικό είτε πολιτικό υποκείµενο, δικαιούται, αν δεν υποχρεούται, να
αποδοµεί τις γλωσσικές επιλογές προκειµένου να καταστήσει το λόγο – πράξη
διαφανή και να απο-καταστήσει τη σχέση του µε τις πολιτικές και πολιτειακές
επιλογές που εµπεριέχει.

6

Βλ. J.H.H. Weiler µε τους Haltern και Mayer, European Democracy and Its Critique. Five Uneasy
Pieces, www.jeanmonnetprogram.org, 5.
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Β.

Μεθοδολογική σύµβαση

1.

Ανάµεσα σε δυο κόσµους

Η συνταγµατική οικοδόµηση της Ευρώπης

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. Όπως
είναι γνωστό, η επιλεγόµενη µεθοδολογική οπτική γωνία είναι συχνά µια αυθαίρετη
απόφαση, η οποία καθορίζει εν πολλοίς τη µέθοδο θέσης των ερωτήσεων. Αυτό είναι
ιδιαίτερα εναργές στο θέµα που µας απασχολεί, στη σχέση δηλαδή µεταξύ εθνικού
και ευρωπαϊκού συντάγµατος. Τρεις είναι οι δυνατές οπτικές γωνίες: η κανονιστική
θεώρηση από την πλευρά του εθνικού δικαίου, η κανονιστική θεώρηση από την
πλευρά του κοινοτικού δικαίου, και η «ρεαλιστική» ή εµπειρική θεώρηση, που
προτιµά την κανονιστική δύναµη του πραγµατικού από αυτή του κανονιστικού.
Η τελευταία θεώρηση αποτυπώνεται στη βασική παραδοχή ότι ‘δίκαιο είναι ό,τι
ισχύει’ και συνεπώς το δίκαιο µόνον επικαθορίζεται από και δεν επικαθορίζει την
πολιτική και οικονοµική κατάσταση.7 Η παρούσα ανάλυση, χωρίς να παραγνωρίζει
τη δυναµική της ευρωπαϊκής ενοποίησης ως καταρχήν οικονοµικής διαδικασίας και
γενικότερα τη θέση του δικαίου στο εποικοδόµηµα, ή µε άλλα λόγια την
«κανονιστική δύναµη του πραγµατικού»8, αποσκοπεί στην περιφρούρηση της
σχετικής αυτονοµίας του δικαίου, στη διάσωση της «κανονιστικής δύναµης του
κανονιστικού»9.

7

Βλ. έτσι την εύστοχη και αποκαλυπτική παραδοχή του Προέδρου του Αρείου Πάγου Στ. Ματθία,
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».
4
8
G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1905, Bad Homburg v.d.H./ Berlin / Zürich 1966, 338.
9
W. Hennis, Meinungsforschung und repräsentative Demokratie, Tübingen 1957, 52.
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Και µετά την επιλογή αυτή πάντως, την αποφασιστική σηµασία της
µεθοδολογικής οπτικής γωνίας επιτείνει το γεγονός ότι το πρόβληµα της σχέσης
µεταξύ συνταγµατικού και κοινοτικού δικαίου «δεν επιλύεται από συγκεκριµένες
διατάξεις» και ότι η σχέση αυτή «παραµένει ακαθοδήγητη από θετικούς κανόνες
δικαίου».10 Η αφετηριακή θέση που υιοθετεί κανείς επηρεάζεται, συνεπώς, τόσο από
το γενικότερο θεωρητικό προσανατολισµό του όσο και από την προτίµησή του υπέρ
της εθνικής ανεξαρτησίας ή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,11 ως πολιτικής
προεπιλογής. Χρησιµοποιείται δηλαδή συχνά ως λογικό προαπαιτούµενο η υπεροχή
του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου, προκειµένου να δικαιολογηθεί, ορθότερα, να
δοµηθεί λογικά και µε νοµικά επιχειρήµατα η προτίµηση υπέρ ευρέων
διεθνοδικαιικών δεσµεύσεων ή αντίθετα υπέρ της διατήρησης, κατά το δυνατόν,
αλώβητης της εθνικής κυριαρχίας αντίστοιχα.12

α.

…για µια ολοένα στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης
Από την πλευρά του κοινοτικού δικαίου13 η θέση του τελευταίου και η σχέση

του µε τις εθνικές έννοµες τάξεις απορρέει από την τελεολογία της ευρωπαϊκής

10

Κ. ∆. Κεραµέως, Σύνταγµα, εθνικός δικαστής και κοινοτικό δίκαιο. Ένα µικρό σχόλιο σ’ ένα
µεγάλο θέµα, σε Κ∆ΕΟ∆, Στάγκου / Μούτσιου (επιµ.) Προσχώρηση και συµµετοχή της Ελλάδος στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η συνταγµατική θεώρηση, Θεσσαλονίκη-Αθήνα 1987, 67-84 (70).
11
Κεραµέως, Σύνταγµα, εθνικός δικαστής και κοινοτικό δίκαιο, όπ.π., 70. Η απουσία θετικού
δικαίου που να απαντά στο πρόβληµα αυτό αναγκάζει το συγγραφέα να µιλήσει για «νοµικά άλυτο
πρόβληµα της υπεροχής in globo του κοινοτικού ή του συνταγµατικού δικαίου» (σ. 71).
12
Όπως αποδεικνύει ο Κέλσεν (H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 21960, Βιέννη 1992, 345) σε
αντίστοιχη ανάλυσή του σχετικά µε τη σχέση και το λóγο ισχύος του εθνικού και του διεθνούς δικαίου, η
απόφαση µεταξύ των δύο µεθοδολογικών µονισµών, της προτεραιότητας ενός των δύο δικαίων, βρίσκεται
εκτός νοµικής επιστήµης και καθορίζεται από πολιτικές εκτιµήσεις. Οποιαδήποτε δε σχετική απόφαση είναι
εξίσου σωστή και εξίσου νοµιµοποιηµένη.
13
Βλ. σχετικά µε τη θεώρηση αυτή Γ. ∆ρόσου, Ελληνική συνταγµατική τάξη και Ευρωπαϊκές
Κοινότητες στις διεθνείς σχέσεις, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987, 19επ.
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ολοκλήρωσης14 και από τη φύση και τη λειτουργία της ίδιας της κοινοτικής και
ενωσιακής έννοµης τάξης ως αυτοδύναµης και αυτόνοµης15. Η απόλυτη αυτονοµία
και υπεροχή του κοινοτικού δικαίου θεωρείται αδιαµφισβήτητη προκειµένου να
διασφαλιστεί η ενιαία και αδιατάρακτη εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και κατά
συνέπεια η απρόσκοπτη υλοποίηση του σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από
την οπτική αυτή γωνία, η εξέταση του κοινοτικού δικαίου αλλά και του ενωσιακού
οικοδοµήµατος εν γένει από την πλευρά των εθνικών Συνταγµάτων φέρει µέσα της
τον κίνδυνο να διασπαστεί η ενιαία εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και να
διακορευτεί η συνεχής και συνεκτική λειτουργία κυρίως της ενιαίας αγοράς.16 Το
νοµικό συνεπώς αξίωµα της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου πηγάζει µεθοδολογικά
από µια ωφελιµιστική οπτική, καλείται δηλαδή να υπηρετήσει τελεολογικά την

14

Πρβλ. Ν. Σκανδάµη, Το κράτος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ι, Αθήνα-Κοµοτηνή 1986, 90-91.
Α.α. ∆ρόσου, 38, σύµφωνα µε τον οποίο η ολοκλήρωση της Ευρώπης µόνον αυθαίρετα ή αξιωµατικά µπορεί
να χαρακτηριστεί ‘τέλος’ (ratio) του κοινοτικού δικαίου.
15
Από τη θεωρία βλ. ενδεικτικά Π. ∆αγτόγλου, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο Ι, Αθήνα 21985, 191,
και του ίδιου, Η συµµετοχή µας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και το Σύνταγµα, σε: Προσχώρηση και
συµµετοχή της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές Κοινότητες, όπ.π., 19επ.ּ Κ. Ν. Κακούρη , Η σχέση της κοινοτικής
νοµικής τάξης µε τις νοµικές τάξεις των κρατών µελών, ΕΕΕυρ∆ 1986, 525επ. (541: «Η Συνθήκη όµως δεν
είναι ενσωµατωµένη µέσα στα εθνικά δίκαια. Ισχύει ως αυτοτελής πηγή κανόνων δικαίου … Η Συνθήκη δεν
έχει ως πηγή ισχύος τα Συντάγµατα των κρατών µελών, δεν ισχύει επειδή κατέστη εσωτερικό δίκαιο των
κρατών µελών…. Ισχύει καθεαυτήν αυτοτελώς και αποτελεί πρωτογενή πηγή ισχύος της όλης κοινοτικής
νοµικής τάξης, ακριβώς όπως τα Συντάγµατα των κρατών µελών». Και συνεχίζει (542): «Η σχέση του
κοινοτικού δικαίου µε τα εθνικά δίκαια δεν προσδιορίζεται από τους κανόνες, συνταγµατικούς ή άλλους,
κάθε εθνικού δικαίου, αλλά από την ίδια τη Συνθήκη, τη φύση της και τις διατάξεις της», Κεραµέως,
Σύνταγµα, εθνικός δικαστής και κοινοτικό δίκαιο, ό.π., 69· Ν. Σκανδάµη, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Θεσµοί και
3
έννοµες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, 53επ., Ε. Σαχπεκίδου, σε Π. Στάγκου / Ε.
Σαχπεκίδου, ∆ίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2000,
232επ.
16
Βλ. P. Pescatore, Le droit de l’ integration, Leiden 1972, 36, όπως παραπέµπεται από το ∆ρόσο,
39 και υποσ. 29, αλλά και τον αντίλογο του παραπέµποντος.
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ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, µια ολοένα στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης. Μια
πολιτική στόχευση ενδύεται µια νοµική µορφή προκειµένου να ευοδωθεί. Βασικό
εκφραστή αυτής της µεθοδολογικής οπτικής γωνίας, η οποία ακολουθείται και από
την αντίστοιχη ουσιαστική θέση περί υπεροχής της κοινοτικής τάξης, αποτέλεσε το
∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.17
Από τη µεθοδολογική αυτή σκοπιά υποστηρίχθηκε18 πως το άρθρο 28 του
ελληνικού Συντάγµατος και ο νόµος 945/1979 που κύρωσε τη Συνθήκη
προσχώρησης στις ΕΟΚ, ΕΚΑΕ και ΕΚΑΧ ήταν απαραίτητα για την ‘ώρα µηδέν’,
δεν αποτελούν ωστόσο το θεµέλιο της ισχύος του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική
επικράτεια. Μετά τη στιγµή της προσχώρησης ωστόσο η ισχύς και υπερίσχυση
µάλιστα του κοινοτικού δικαίου είναι αυτοδύναµη, ακριβώς όπως και του
‘ελληνογενούς’ δικαίου. Μη ισχύοντος ωστόσο του δυαδισµού διεθνούς και εθνικού
δικαίου στην περίπτωσή του, το κοινοτικό δίκαιο δεν έχει ως βάση ούτε υπόκειται
στους περιορισµούς του άρθρου 28 παρ. 1 Σ. αλλά ισχύει de jure communitatis. Είναι
προφανές ότι από την

17

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 C-290/94, 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 Κεραµέως,
Σύνταγµα, εθνικός δικαστής και κοινοτικό δίκαιο ό.π., 71επ. και σε Κ. Μπόσκοβιτς, Η Ευρωπαϊκή Ένωση
υπό το πρίσµα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, 24επ.
18
Π. ∆. ∆αγτόγλου, ‘Η συµµετοχή µας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και το Σύνταγµα’ σε Στάγκου /
Μούτσιου (επιµ.) Προσχώρηση και συµµετοχή της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η συνταγµατική
θεώρηση, 1987, 19επ. (19-20), ο οποίος βάσει αυτών των σκέψεων καταλήγει στο ότι το άρθρο 4 του ν.
945/1979 δεν ήταν αναγκαίο, αν όχι αντισυνταγµατικό, χωρίς αυτό να επηρεάζει ωστόσο την ισχύ του
κοινοτικού δικαίου και την από αυτή απορρέουσα υποχρέωση των κρατικών οργάνων να το εφαρµόζουν.
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οπτική αυτή γωνία δεν τίθεται πλέον ζήτηµα οποιασδήποτε επιρροής ή περιορισµού
του ευρωπαϊκού δικαίου και βέβαια του ευρωπαϊκού Συντάγµατος από το ελληνικό
και γενικότερα εθνικό.

β.

Η εθνοκεντρική θεώρηση
Στον αντίποδα της παραπάνω µεθοδολογικής αφετηρίας βρίσκεται η θεώρηση

των εθνικών Συνταγµάτων ως απαρχής της σχετικής συζήτησης.19

Υπέρ της

µεθοδολογικής προτεραιότητας του εθνικού Συντάγµατος συνηγορεί το γεγονός ότι η
κοινοτική εξουσία είναι δοτή ή παράγωγη και όχι πρωτογενής και ότι οι κοινοτικές
αρµοδιότητες

παραχωρούνται

από

τα

εθνικά

κράτη

κατά

συνταγµατικά

προβλεπόµενες διαδικασίες, δηλαδή κατ’ εφαρµογή και όχι καταστρατήγηση του
Συντάγµατος ως απόρροια µιας επανάστασης ή µιας πολεµικής σύρραξης. Είναι
συνεπώς η κοινοτική εξουσία ειδική και περιορισµένη αλλά και λειτουργικά
εξαρτηµένη από την εθνική εξουσία.20 Από αυτή την οπτική γωνία το αίτηµα του
κοινοτικού δικαίου για υπεροχή του έναντι του εθνικού µπορεί να γίνει σεβαστό
µόνον αν θεωρηθεί «εκδήλωση της αυτοδέσµευσης του συντακτικού νοµοθέτη να
εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την άµεση και οµοιόµορφη εφαρµογή του
κοινοτικού δικαίου…».21
Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, το κοινοτικό δίκαιο δε δικαιούται να φτάνει
µέχρι του σηµείου να αναιρεί θεµελιώδεις συνταγµατικές διατάξεις και ιδίως να
υποσκάπτει τις βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και τα θεµελιώδη των
πολιτών δικαιώµατα. Πάντως η λειτουργία του άρθρου 28 παρ. 2 και 3 δεν
εξαντλείται στην

19

Βάσει της παραδοχής ότι: «εφ’ όσον υπάρχει τυπικόν Σύνταγµα εις την κορυφήν της ιεραρχίας
των κανόνων ορισµένης εννόµου τάξεως, εντός αυτής ισχύουν ως κανόνες δικαίου µόνον όσοι εκ του
Συντάγµατος έλκουν, αµέσως ή εµµέσως, την δικαιικήν υπόστασίν των και το κύρος των. Εποµένως, από το
Σύνταγµα κάθε κράτους εξαρτάται, εάν και εις ποίαν έκτασιν το διεθνές δίκαιον αποτελεί εντός αυτού πηγήν
δικαίου.» (Α. Μάνεση, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον. Πανεπιστηµιακαί παραδόσεις, τόµ. Α’, Θεσσαλονίκη 1967,
311).
20
Μανιτάκη, Το Σύνταγµα 1984, 487.
21
∆ρόσου, όπ.π., 42.
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προσχώρηση. Επιπλέον, οι σχετικές προβλέψεις συνεχίζουν να αποτελούν, σύµφωνα
µε την κρατούσα γνώµη, τη sedes meteriae και να ενεργοποιούνται σε κάθε νέο
στάδιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης κατά την κύρωση των νέων συνθηκών.
Ειδικότερα οι προϋποθέσεις της παρ. 3 πρέπει να συντρέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια
της συµµετοχής της Ελλάδας.22

2.

Επιλέγοντας στρατόπεδο

α.

Η διαπλοκή µεθοδολογικής οπτικής γωνίας και ουσιαστικών συµπερασµάτων…
Το χάσµα ανάµεσα στις δυο διαφορετικές οπτικές γωνίες παρουσιάζεται

αγεφύρωτο23 καθώς αυτές στηρίζονται σε διαφορετικές αξιωµατικές παραδοχές: υπέρ
του πρωτογενούς και αδιαµφισβήτητου χαρακτήρα του Συντάγµατος η µία και υπέρ
των ιδρυτικών των Κοινοτήτων Συνθηκών η άλλη. Η διαφορετική αφετηρία,
εξάλλου, όχι µόνον απορρέει από διαφορετικές ουσιαστικές προερµηνευτικές
επιλογές, αλλά σχεδόν πάντα συνοδεύεται και από ανάλογα ουσιαστικά
συµπεράσµατα. Η επιλεγόµενη δηλαδή οπτική γωνία καθορίζει ουσιαστικά και το
περιεχόµενο των προσφερόµενων απαντήσεων24. Όσοι, µε άλλα λόγια, επιλέγουν τη
συνταγµατική οπτική γωνία, επιµένουν στην κανονιστική προτεραιότητα του
Συντάγµατος και δε δέχονται την υπεροχή της κοινοτικής έννοµης τάξης. Αντίστοιχα,
για τους υπέρµαχους

22

Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 18.
Σύµφωνα µε το ∆ρόσο, 46, «αυτό επειδή δεν υπάρχει καµία µορφή κυριαρχίας στην οποία να
µπορούν να αναχθούν ταυτόχρονα και το κοινοτικό και τα εθνικά δίκαια».
24
Πρβλ. Μανιτάκη, Το Σύνταγµα 1984, 476, 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».
23
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της ευρωπαϊκής τελεολογίας, τα εθνικά Συντάγµατα παραµερίζονται και κανέναν
λόγο δεν έχουν στα ευρωπαϊκά τεκταινόµενα. Πρόκειται για έναν κυκλικό
συλλογισµό: η προερµηνευτική / πολιτική επιλογή υπέρ της εθνικής κυριαρχίας ή της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σιωπηρά µετουσιώνεται σε µεθοδολογική προτεραιότητα
του Συντάγµατος ή των Συνθηκώνּ η µεθοδολογική επιλογή οδηγεί µε τη σειρά της,
µέσω επιχειρηµάτων που απλώς επιβεβαιώνουν τη λογική τους καταγωγή, στην
κανονιστική υπεροχή του εθνικού συνταγµατικού ή του κοινοτικού δικαίου
αντίστοιχα. Οι δύο κύκλοι δεν συναντώνται πουθενά, είναι αυτοαναφερόµενοι και
αυτάρεσκα αυτάρκεις στη λογική καθαρότητά τους.25

β.

…και η επιχειρούµενη απεµπλοκή τους
Η λογική και ιστορική προτεραιότητα του εθνικού Συντάγµατος αποτελεί το

µεθοδολογικό στίγµα της παρούσας εισήγησης.26 Κύριο επιχείρηµα υπέρ αυτής
αποτελεί η πολιτική ενότητα του ελληνικού (και εν γένει εθνικού) λαού, όπως
εκφράστηκε στη γένεση των εθνικών κρατών του 18ου και 19ου αιώνα. Η νεωτερική
συγκρότηση του ευρωπαϊκού κόσµου συνίσταται στη µορφοποίηση κρατών,
νωρίτερα ή αργότερα συνταγµατικών και, φαντασιακά τουλάχιστον, εθνικών. Παρότι
χρησιµοποιείται εδώ, εν είδει παραδείγµατος εργασίας, ως περισσότερο οικείο και

25

Βλ. ∆ΡΟΣΟ, όπ.π., 46-7: «Αυτό το ‘χάσµα’ και η ‘διαφορά προσεγγίσεων’ αντανακλούν µία
πραγµατική κατάσταση και δεν οφείλονται σε πληµµελή ή ‘µονόπλευρη’ ή ‘εσφαλµένη’ θεώρηση των
νοµικών δεδοµένων ή στην πληµµέλεια των κοινοτικών ή, αντιστοίχως, των συνταγµατικών ρυθµίσεων,
αλλά ακριβώς στην νοµική συνέπεια και ορθότητα των διαφορετικών προσεγγίσεων και στην ίδια τη φύση των
κοινοτικών και, αντιστοίχως, των συνταγµατικών ρυθµίσεων.» (υπογρ. στο πρωτ.).
26
Η επιλογή αυτή είναι κατά µία έννοια αυθαίρετη. Η αντίθετή της θα ήταν µία ευρωπαϊκή εκδοχή
της µονιστικής θέσης υπέρ του διεθνούς δικαίου, (πρβλ. Kelsen, 338) σύµφωνα µε την οποία τα Κράτη
εξουσιοδοτούνται από το διεθνές δίκαιο να ρυθµίσουν µε κανόνες του εσωτερικού δικαίου τα όρια της
εθνικής τους αρµοδιότητας, όπου η έκταση και το περιεχόµενο της αρµοδιότητας αυτής ορίζεται από το
διεθνές δίκαιο, βλ. σχετικά Κρ. Ιωάννου, σε Ιωάννου / Οικονοµίδη / Ροζάκη / Φατούρου, ∆ηµόσιο ∆ιεθνές
∆ίκαιο, Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, Αθήνα – Κοµοτηνή 1990, 36-7.
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γνωστό σε µας το ελληνικό Σύνταγµα, υπονοείται ότι η προσέγγιση αυτή θα
µπορούσε να υιοθετηθεί και στο πλαίσιο άλλων εθνικών συνταγµατικών τάξεων. 27
Παράλληλα επιχειρείται µια ρήξη στη συνέχεια µεθοδολογικής επιλογής –
ουσιαστικών συµπερασµάτων: παρότι επιλέγεται ως αφετηριακή η οπτική γωνία του
Συντάγµατος, η παρούσα µελέτη καταλήγει στη θέση ότι το ίδιο το Σύνταγµα
αυτοκαταστρέφεται υπέρ της οικοδόµησης µιας ευρωπαϊκής συνταγµατικής τάξης.
Στη βάση αυτής της υπόθεσης εργασίας βρίσκεται µια επιστηµολογική αλλά
ταυτόχρονα και πολιτική προεπιλογή: ότι αν υπάρχει µια νοµιµοποιηµένη
ουσιοκρατική θεώρηση του ‘Συντάγµατος’, αυτή συνίσταται στην παραδοχή ότι το
Σύνταγµα προϋποθέτει και συνεπάγεται το συλλογικό και ατοµικό αυτοκαθορισµό
των σωµάτων και ατόµων επί των οποίων διεκδικεί εφαρµογή. Και αυτό υπεράνω και
ανεξαρτήτως εθνικής, εθνοτικής, θρησκευτικής ή άλλης σκοπούµενης ή ζητούµενης
οµοιογένειας, πέραν της από το ίδιο το Σύνταγµα και στο όνοµά του
δηµιουργούµενης πολιτικής ενότητας.

ΙΙΙ. Η ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Α.

Το Άρθρο 28 Σ.: Γέφυρα Μεταξύ της Ελληνικής και της ∆ιεθνούς Έννοµης

Τάξης
Η συνειδητοποίηση του αναθεωρητικού νοµοθέτη το 1975 ότι στο σύγχρονο
κόσµο οι διεθνείς σχέσεις διαµορφώνονται συχνά µε τρόπο ριζοσπαστικό και ένταση

27

Όπως παρατηρεί εξάλλου και η Ηλιοπούλου-Στράγγα, (Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 4)
µάταια θα αναζητούσε κανείς την ύπαρξη ενός ελληνοκεντρικού συνταγµατικού µοντέλου, καθώς όλα τα
ελληνικά Συντάγµατα, ήδη από τα πρώτα επαναστατικά µέχρι το Σύνταγµα του 1975/86/2001 επηρεάστηκαν
άµεσα και αντανακλούν ιδέες και ιδεώδη που γεννήθηκαν στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και της
Αµερικής. Επιπλέον, όχι µόνον οι πρωτογενείς διατάξεις αλλά και οι περισσότερες ελληνικές απόψεις έχουν
επηρεαστεί από άλλες ευρωπαϊκές ‘αναγνώσεις’ της ίδιας θεµατικής. Εξάλλου µια βιώσιµη και λειτουργική
ερµηνεία που φιλοδοξεί να θέσει όρους και στόχους στην ευρωπαϊκής ενοποίηση, έχει πιθανότητες να το
πετύχει µόνον εάν συµπορεύεται και ενισχύει αντίστοιχη ερµηνεία και άλλων συνταγµατικών τάξεων.
∆ιαφορετικά κινδυνεύει να µείνει γράµµα νεκρό και µειοψηφική άποψη χωρίς καµιά επίδραση στην ιστορική
εξέλιξη.
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που υπερβαίνει τις παραδοσιακές αµοιβαίες συµβατικές υποχρεώσεις, τον οδήγησε,
ακολουθώντας άλλα ευρωπαϊκά συντάγµατα, στη ρητή πρόβλεψη δυνατότητας
ανάληψης εξαιρετικών διεθνών υποχρεώσεων και δεσµεύσεων.28 Τη λειτουργία αυτή
επιτελεί το άρθρο 28, που αποτελεί όχι µόνον πύλη επικοινωνίας της εθνικής µε τη
διεθνή έννοµη τάξη29 αλλά και δίοδο εξαγωγής αρµοδιοτήτων σε διεθνείς και
υπερεθνικούς οργανισµούς καθώς όχηµα υπερεθνικών ολοκληρώσεων, και συνεπώς
«συνταγµατική υποδοχή»30 του κοινοτικού φαινοµένου.31 Η τριπλή αυτή αποστολή
του αποτυπώνεται στις τρεις παραγράφους του, οι οποίες καλύπτουν αντίστοιχα τις
κλασικές συµβατικές υποχρεώσεις διεθνούς δικαίου (παρ. 1), την ανάθεση
συνταγµατικών αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισµών (παρ. 2) καθώς και
από το εθνικό συµφέρον υπαγορευόµενους περιορισµούς ως προς την άσκηση της
εθνικής κυριαρχίας (παρ. 3). Είναι συνεπώς ακριβές ότι στο άρθρο 28 εδράζεται η
ενοποιητική

28

Α. A. Fatouros, International Law in the New Greek Constitution, The American Journal of
International Law 1976, 492επ. (498).
29
Μ. Κυπραίου, Ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων από τα δικαστήρια. Συµβολή στην
ερµηνεία του άρθρου 28 του Συντάγµατος για τη ένταξη στην ΕΟΚ, Τιµητικός Τόµος Συµβουλίου
Επικρατείας, Αθήνα 1979, 201επ. (205).
30
Ε. Βενιζέλου, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Θεσσαλονίκη 1991, 149επ. και 158.
31
Το γεγονός πάντως ότι το άρθρο 28 διαµορφώθηκε µε σκοπό να υποδεχτεί την ένταξη της
Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες αποκαλύπτεται και από το γεγονός ότι η τότε κυβέρνηση κατέθεσε
την αίτηση ένταξης στο Συµβούλιο Υπουργών στις 12.06.1975, µία µόλις ηµέρα µετά τη θέση σε ισχύ του
νέου Συντάγµατος. Αντίθετα ο Γ. Παπαδηµητρίου, Η συνταγµατική θεµελίωση της προσχώρησης, σε
Στάγκου / Μουτσίου (επιµ.), όπ.π., 1επ. (14-15), σηµειώνει ότι οι εκφράσεις του νόµου «(Οι Συνθήκες
κυρούνται και έχουν ισχύν νόµου» και «έχουν την κατά το άρθρο 28 του Συντάγµατος ισχύν»
δηµιουργούσαν η εντύπωση ότι κυρώθηκε µια συνηθισµένη σύµβαση. Η ασάφεια ως προς την
περιπτωσιολογία εφαρµογής κάθε µιας από τις τρεις παραγράφους επιτρέπει στον Παπαδηµητρίου να
συναγάγει ότι δεν είχε τελικά επιχειρηθεί η ειδική θεµελίωση της προσχώρησης, όπως θα περίµενε κανείς και
όπως είχε γίνει σε άλλες χώρες.
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λειτουργία του ελληνικού Συντάγµατος32 και εµπεριέχεται33 συνταγµατική εντολή
προς τους φορείς όλων των κρατικών εξουσιών, άρα και προς το νοµοθέτη, για
παράλειψη κάθε ενέργειας που αποτελεί εµπόδιο στη διαδικασία ενοποίησης.

1.

Η κλασική διεθνής συµβατική δραστηριότητα (άρθρο 28 παρ. 1 Σ.)
H πρώτη παράγραφος του άρθρου 28, σε άµεση συστηµατική συνάφεια µε το

άρθρο 36 Σ., που αφορά στη συνοµολόγηση, κύρωση και τυπική ισχύ των διεθνών
συµβάσεων και των γενικά παραδεδεγµένων κανόνων του διεθνούς δικαίου,
υποδέχεται, σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη και πρακτική, (και) το πρωτογενές
κοινοτικό δίκαιο, δεδοµένου ότι αυτό φέρει όλα τα χαρακτηριστικά µιας κλασικής
πολυµερούς σύµβασης του διεθνούς δικαίου34, καθιστώντας το αναπόσπαστο µέρος
της εσωτερικής έννοµης τάξης35, και µάλιστα µε ισχύ ανώτερη36 κάθε αντίθετης

32

Γ. Παπαδηµητρίου, ∆ηµοκρατία και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1993, 18-19 και
του ίδιου, Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και το εθνικό Σύνταγµα, σε Ν. Μαραβέγια / Μ. Τσινισιτζέλη, 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.
33
Θ. Αντωνίου, ‘Η νοµική θεµελίωση του αµέσου αποτελέσµατος και της υπεροχής των κανόνων
του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννοµη τάξη. Μερικές σκέψεις µε αφορµή την απόφαση 3596/1985
του Β’ τµήµατος και την απόφαση 2152/1986 της Ολοµελείας του ΣτΕ), Το Σύνταγµα 1986, 440επ. (442).
34
Κυπραίου, όπ.π., 222: «Οι διεθνείς συµβάσεις ή συνθήκες είναι συµφωνίες δύο ή περισσότερων
κρατών για τη δηµιουργία, τροποποίηση ή κατάργηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων στην περιοχή του
διεθνούς δικαίου. Με ευρεία έννοια διεθνή σύµβαση ή συνθήκη αποτελεί και η είσοδος ή η προσχώρηση
ενός κράτους σ’ ένα διεθνή οργανισµό ή σε µια πολυµερή σύµβαση».
35
Η αρχή ότι οι διεθνείς συνθήκες και οι γενικά παραδεδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου
αποτελούν µέρος της ελληνικής έννοµης τάξης αποτελούσε κεκτηµένο της ελληνικής νοµολογίας και
θεωρίας ήδη πολύ πριν το Σύνταγµα του 1975. Βλ. Άρειου Πάγου 14/1896.
36
Κυπραίου, όπ.π., 218, 222 (η υπογράµµιση στο πρωτότυπο) και 227: «Η ακριβέστερη σηµασία ότι
οι γενικά αποδεκτοί κανόνες του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς συνθήκες ‘υπερισχύουν’ των αντιθέτων
εσωτερικών νόµων είναι όχι ότι τους καταργούν, αλλά ότι έχουν υπεροχή ή προτεραιότητα εφαρµογής» λόγω
της φύσης του περιεχοµένου τους και της καταγωγής τους.
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διάταξης νόµου.37 Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή δεν αποκλείεται η εφαρµογή του 28
παρ. 1 Σ. για κύρωση ευρωπαϊκής Συνθήκης, ιδιαίτερα όταν αυτή προβλέπει
τροποποίηση του κοινοτικού δικαίου χωρίς περαιτέρω αναγνώριση συνταγµατικά
προβλεπόµενων αρµοδιοτήτων σε όργανα της Κοινότητας / Ένωσης ή / και
περιορισµούς στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας.38
Ως αντίλογος υποστηρίζεται39 ότι η κύρωση ευρωπαϊκών Συνθηκών µέσω της
παρ. 1 του άρθρου 28 Σ. µπορεί να οδηγήσει εκείνους που δεν αρκούνται στη φύση
του κοινοτικού δικαίου για να δεχτούν την υπεροχή του έναντι (και) του
Συντάγµατος αλλά αναζητούν ένα συνταγµατικό θεµέλιο της υπεροχής αυτής, στην
άποψη ότι το κοινοτικό δίκαιο έχει µόνον υπερνοµοθετική αλλά όχι και
υπερσυνταγµατική ισχύ. Αυτό, συνεχίζει η ίδια άποψη, θα προκαλούσε ένα ρήγµα
στην ενότητα της κοινοτικής δικαιικής τάξης δεδοµένου ότι θα επηρέαζε τη θέση του
κοινοτικού δικαίου στην ιεραρχία των κανόνων του ελληνικού δικαίου. Το
επιχείρηµα προϋποθέτει τη συνταγµατική θεµελίωση της υπερσυνταγµατικότητας
του κοινοτικού δικαίου. Μια τέτοια θεµελίωση ωστόσο δεν απαντάται στη θεωρία40:
όσοι αναγνωρίζουν την

37
Βλ. Fatouros, AJIL 1976, 502επ. Σύµφωνα µε τον Κυπραίο, όπ.π., 225, οι διεθνείς συνθήκες «µε
τον επικυρωτικό νόµο ‘µεταµορφώνονται’ δηλ. εθνικοποιούνται ή ενσωµατώνονται στους εσωτερικούς
νόµους, από τους οποίους διαφέρουν, γιατί έχουν την πηγή τους στο εξωτερικό, είναι δηλ. ‘εξωκρατικοί’
νόµοι …».
38
Σκανδάµη, Ευρωπαïκό ∆ίκαιο, 338 και προς την ίδια κατεύθυνση Ε. Βενιζέλου, Το αναθεωρητικό
κεκτηµένο, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, 234επ.
39
Ηλιοπούλου-Στράγγα, σε Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 24.
40
Προσπάθεια πάντως να στηρίξουν την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου σε συνταγµατικές
διατάξεις (κυρίως στο άρθρο 28 Σ.) κάνουν κάποιες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων (π.χ. ΣτΕ 3312/1989,
Αρµ. 1989, 1018, ΠΠρΑθ 9099/1994, ΕΕµπ∆ 1995, 563)ּ η τάση αυτή µάλιστα των ελληνικών δικαστηρίων,
όπως σηµειώνει η Σαχπεκίδου, όπ.π., 253, «δεν αποτελεί την εξαίρεση, αλλά απαντάται στην πλειοψηφία
των δικαστικών αποφάσεων στα περισσότερα κράτη µέλη».
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υπεροχή του κοινοτικού δικαίου βασίζονται στη φύση και την τελεολογία του και δεν
επηρεάζονται από το συνταγµατικό θεµέλιο της κύρωσης των ευρωπαϊκών
συνθηκώνּ όσοι πάλι εκκινούν από την πρωταρχικότητα του Συντάγµατος δεν είναι
πρόθυµοι να παραδεχτούν ότι αυτό µπορεί να αναγνωρίσει κανόνα δικαίου υπέρτερό
του.41 Ορθότερο θα ήταν να αναγνωρίσουµε ότι η ακαταλληλότητα της πρώτης
παραγράφου να υποδεχτεί το κοινοτικό δίκαιο έγκειται στο γεγονός ότι µε τις
ευρωπαϊκές

(διεθνείς)

συνθήκες

επέρχεται

διαχωρισµός

αρµοδιοτήτων

και

δικαιοδοσιών42 και όχι ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου στο εσωτερικό,
αποκλειστικά εθνικό δίκαιο.43
Σε άµεση συνάρτηση µε αυτή τη διαφορά, το κοινοτικό δίκαιο διαφοροποιείται
ποιοτικά από τις κλασικές διεθνείς συνθήκες λόγω της διεισδυτικότητάς44 του, της
κανονιστικής πυκνότητάς του και της έντασης και έκτασης των εφαρµογών του στην

41

Μανιτάκη, Το Σύνταγµα 1984, 476-7, ο οποίος σηµειώνει ότι «κάθε ερµηνευτική εκδοχή που θα
τοποθετούσε τις συνθήκες πιο πάνω και από το Σύνταγµα θα κινδύνευε να χαρακτηριστεί αντίθετη προς το
γράµµα της διάταξης και τη βούληση του συντακτικού νοµοθέτη», Παπανικολάου, Το Σύνταγµα 2001, 299,
κατά τη γνώµη του οποίου «το µέγιστο που µπορεί –υπαρξιακά- να παραχωρήσει ένα εθνικό σύνταγµα είναι
η ισοσυνταγµατικότητα του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου…». Έτσι και από την αντίθετη οπτική γωνία Σκανδάµη,
Κράτος, ∆ίκαιο και Κοινωνία στην ενοποιηµένη Ευρώπη, ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις µε άξονα το ∆ίκαιο,
Αθήνα 1994, 172, κατά τον οποίο «Η υπαγωγή της λειτουργίας της υπεροχής στο ίδιο το Σύνταγµα και όχι
στην ιδιοµορφία του κοινοτικού κανόνα οδηγεί µοιραία στον έλεγχο της συνταγµατικότητας αυτού του
κανόνα, δηλαδή στην αµφισβήτηση της αρχής της υπεροχής, όταν πρόκειται για συνταγµατικές διατάξεις».
Η δική µας διαφοροποίηση πάντως έγκειται (και) στο γεγονός ότι µιλάµε για αυτονοµία και όχι για υπεροχή
του κοινοτικού δικαίου.
42
Πρβλ. Μανιτάκη, Το Σύνταγµα 1984, 496επ. Αυτό φαίνεται να αποδέχεται και ο Γ.
Κατρούγκαλος, Η σχέση συντάγµατος και κοινοτικού δικαίου, Νοµικό Βήµα 2000, 69επ. (1109). Πρβλ. όµως
και Ε. Βενιζέλου, Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και ο ευρωπαϊκός συνταγµατικός χώρος. Οι αµοιβαίες
επιδράσεις ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συντάγµατα των κρατών-µελών, Το Σύνταγµα 1993,
453-484 (456-7).
43
Βλ. Σκανδάµη, Κράτος, ∆ίκαιο και Κοινωνία στην Ενοποιηµένη Ευρώπη, 155, όπου ο κοινοτικός
κανόνας χαρακτηρίζεται «ιδιογενής» και «αναφοµοίωτος».
44
Πρβλ. Β. Σκουρή, Το κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νοµοθεσία και νοµολογία, ΕΕΕυρ∆ 1985,
3επ. (11).
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εσωτερική έννοµη τάξη, χαρακτηριστικά που ενσωµατώνονται στις διακηρυγµένες
από το ∆ικαστήριο αρχές της αυτονοµίας, υπεροχής και άµεσης εφαρµογής του45.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον συνεπώς για το θέµα που µας απασχολεί εδώ, τη σχέση
ελληνικού και ευρωπαϊκού Συντάγµατος, παρουσιάζουν οι παράγραφοι 2 και 3 του
άρθρου 28 Σ. που επιτρέπουν την εισδοχή του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική
επικράτεια. Εσκεµµένα χρησιµοποιείται εδώ ο προσδιορισµός στην ‘ελληνική
επικράτεια’ και όχι στο ‘ελληνικό δίκαιο’, προκειµένου να φανεί ακριβώς ότι το
κοινοτικό γίνεται (και) ελληνικό δίκαιο, εφόσον έχει αξίωση εφαρµογής στην
ελληνική επικράτεια αλλά δεν εντάσσεται στο εσωτερικό «κρατογενές» ελληνικό
δίκαιο.

2.

Μεταφορά αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισµών (28 § 2 Σ.)
Σε παραπληρωµατική σχέση µε την πρώτη, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου

28 Σ.46 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.
Η διατύπωση αυτή, εµπνευσµένη από αντίστοιχες διατάξεις σε άλλα ευρωπαϊκά
Συντάγµατα47, επιλέχτηκε συνειδητά ενόψει της προσχώρησης της χώρας στις

45

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. ∆αγτόγλου, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο, 183.
46
Για τη νοµοπαρασκευαστική ιστορία του άρθρου 28 βλ. Γ. Παπαδηµητρίου, Το Σύνταγµα και η
διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποιήσεως. Η συνταγµατική θεµελίωση και η άρθρωση της ενοποιητικής
λειτουργίας, τόµ. Α’, Αθήνα – Κοµοτηνή 1982, 141-188ּ ∆ρόσου, 89επ., και Ιωάννου, σε ∆ηµόσιο ∆ιεθνές
∆ίκαιο, 60-61.
47
Βλ. άρθρο 24 (1) γερµανικού θεµελιώδους Νόµου, άρθρο 67 του ολλανδικού Συντάγµατος.
Εξάλλου η προσέγγιση του ελληνικού Συντάγµατος προς τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ήταν η γραµµή πλεύσης
και η κατεύθυνση που ακολουθήθηκε συνολικά στη θέση των σχετικών διατάξεων.
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Ευρωπαϊκές

Κοινότητες.48

Η

µεταφορά

ή

µεταβίβαση49

συνταγµατικών

αρµοδιοτήτων σηµαίνει ότι τα εθνικά συνταγµατικά όργανα χάνουν µέρος της
λειτουργικής τους ισχύος και στερούνται µέρος των αρµοδιότητων τους.
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.50 Σύµφωνα µε µερίδα της
θεωρίας,51 θα πρέπει στις παραπάνω να προστίθενται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις
της τρίτης παραγράφου. Η θέση αυτή στηρίζεται στο επιχείρηµα ότι κάθε
αναγνώριση αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισµών συνιστά περιορισµό στην
άσκηση της εθνικής κυριαρχίας. Αν συνεπώς απαιτείται η περιφρούρηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των βάσεων του δηµοκρατικού πολιτεύµατος καθώς
και η συνδροµή των αρχών της ισότητας και της αµοιβαιότητας σε περίπτωση
περιορισµών ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας που δεν περιλαµβάνουν
αναγνώριση αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισµών, πολύ περισσότερο
απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών για τους ακόµη πιο διεισδυτικούς
περιορισµούς που επέρχονται ακριβώς λόγω τέτοιας αναγνώρισης.52 Το επιχείρηµα
αυτό υπονοεί ότι ο «ρυθµιστικός πυρήνας»53 της παραγράφου 3 είναι πιο
περιεκτικός54, µε την έννοια ότι κάθε αναγνώριση αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών
οργανισµών συνιστά περιορισµό στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, ενώ το
αντίστροφο δε συµβαίνει αναγκαστικά, καθώς περιορισµοί στην άσκηση της εθνικής

48

Fatouros, AJIL 1976, 499.
Από την πλευρά του κοινοτικού δικαίου ο Κακούρης, ΕΕΕυρ∆ 1986, 548, σηµειώνει ότι τα κράτη
µέλη, άρα και η Ελλάδα, δεν ‘µεταβίβασαν’, αλλά ‘απέσπασαν’ από το φάσµα των δικαιοδοσιών τους
ορισµένες από αυτές, από τις οποίες και αποξενώθηκαν οριστικά και αµετάκλητα απονέµοντάς τες στην
Κοινότητα.
50
Fatouros, AJIL 498: η προϋπόθεση αυτή δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε την απλή επίκληση των
«εθνικών συµφερόντων» της χώρας και επιβάλλει την υποχρέωση περαιτέρω λεπτοµερούς εξειδίκευσης. Σε
κάθε περίπτωση η έννοια του εθνικού συµφέροντος είναι µια αόριστη νοµική έννοια και υποκείµενη σε
κοινοβουλευτική κρίση και όχι δικαστικό έλεγχο, έτσι ∆ρόσου, 102ּ Φατούρος, σε ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο.
Σχέσεις ∆ιεθνούς και Εσωτερικού ∆ικαίου, 78.
51
Fatouros, AJIL 1976, 500.
52
Fatouros, AJIL 1976, 500, ο οποίος επικαλείται και την ιστορική ερµηνεία των δύο διατάξεων.
Ειδικά για την αρχή της αµοιβαιότητας θυµίζει ότι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης είχε ιδιαίτερα επιµείνει σ’
αυτήν την αρχή, η οποία εξάλλου αναφέρεται εµφατικά και στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 28.
53
Η έκφραση ανήκει στο Φατούρο, σε ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Σχέσεις ∆ιεθνούς και Εσωτερικού
∆ικαίου, 76.
54
Έτσι Fatouros, AJIL 1976, 500.
49
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κυριαρχίας µπορούν να επέρχονται και µε άλλους τρόπους πλην της αναγνώρισης
αρµοδιοτήτων.55

3.

Περιορισµοί ή µετασχηµατισµός στην άσκηση της κυριαρχίας; (άρθρο 28
παρ. 3 Σ.)

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. Σε αντίθεση µε την παρ. 2 δεν προβλέπεται ρητά
προηγούµενη

55

Την άποψη αυτή ακολουθεί και ο Βενιζέλος, Μαθήµατα, 151, µε τη σκέψη ότι ο περιορισµός της
εθνικής κυριαρχίας θα µπορούσε 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.
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συνοµολόγηση διεθνούς σύµβασης, αλλά αρκεί νόµος ως µονοµερής πράξη της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Ουσιαστική προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η
συνδροµή εθνικού συµφέροντος, προϋπόθεση που υποδεικνύει ότι το εθνικό
συµφέρον µπορεί να υπηρετείται καλύτερα µε τον περιορισµό στην άσκηση της
κυριαρχίας.56

εθνικής

Ως

επιπλέον

ουσιαστικές

προϋποθέσεις

τίθενται

η

περιφρούρηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των βάσεων του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος57 καθώς και ο σεβασµός της αρχής της ισότητας58 και του όρου της
αµοιβαιότητας.59 Οι τέσσερις αυτοί όροι δεν αφορούν πάντως µόνον στην
προσχώρηση αλλά και στη συµµετοχή και παραµονή της χώρας στις Κοινότητες.60

56

Όπως παρατηρεί ο ∆ρόσος, 77-78, µε παραποµπή σε ∆αγτόγλου, ‘Το νέο Σύνταγµα και οι
Ευρωπαϊκές Κοινότητες’, ΝοΒ 1976, 499, «µε τη διατύπωση αυτή, ο συντακτικός νοµοθέτης, ασυναίσθητα
ίσως, συµβάλλει σε µια νέα θεώρηση των εννοιών ‘εθνική κυριαρχία’ και ‘εθνικό συµφέρον’, στη νοµική και
στην πολιτική τους διάσταση, αλλά και της σχέσης που διέπει τις δύο αυτές έννοιες».
57
∆εν φαίνεται πλέον πειστική η άποψη του Φατούρου που γράφοντας το 1976 (AJIL 1976, 498)
ονόµαζε τις δύο αυτές προϋποθέσεις «αρνητικές» (negative conditions) και θεωρούσε ότι εξυπηρετούν την
περιφρούρηση της εσωτερικής συνταγµατικής τάξης.
58
Έχει εκφραστεί η άποψη ότι οι δύο αυτοί όροι αναφέρονται κυρίως στη µεταξύ των κρατών
ισότητα (στις πολυµερείς σχέσεις) και αµοιβαιότητα (στις διµερείς σχέσεις), βλ. ∆ρόσου, 114-5 µε περαιτέρω
παραποµπές (υποσ. 86).
59
Βλ. σχετικά Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.
Κριτική θεώρηση των σχέσεων πριν και µετά το Μάαστριχτ, Αθήνα-Κοµοτηνή 1996, 44επ. Οι δύο αυτοί
όροι θεωρούνται θετικοί από το Φατούρο (AJIL 1976, 499), καθώς επιχειρούν να αποκλείσουν µονοµερείς ή
άνισες υποχρεώσεις απέναντι σε ξένες δυνάµεις. Όπως σηµειώνει ο Βενιζέλος, Μαθήµατα, 150, η
αµοιβαιότητα αποτελεί την προβολή της ισότητας στο διεθνές πεδίο και αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ των
κρατών µελών, σ’ ότι αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους (Iliopoulos-Stranga / Prevedourou,
20). Η ρήτρα σεβασµού της αρχής της ισότητας δεν προσβάλλεται πάντως από τη φυσιολογική διαφορά
δύναµης µεταξύ των κρατών µελών, για παράδειγµα στις ψήφους του Συµβουλίου των Υπουργών, (Π.
∆αγτόγλου, Κοινοτικό ∆ίκαιο Ι, Αθήνα-Κοµοτηνή 1985, 72) καθώς η ισότητα νοείται βέβαια (και) εδώ ως
αναλογική. Και στην περίπτωση αυτή αρµόδιο όργανο για τη διαπίστωση συνδροµής των ουσιαστικών
προϋποθέσεων είναι η Βουλή.
60
∆αγτόγλου, σε Στάγκου / Μουτσίου (επιµ.), όπ.π., 24.
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Περιορισµοί στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας υπό την έννοια του άρθρου 28
παρ. 3 µπορεί να θεωρηθεί ότι επέρχονται πράγµατι µε την προσχώρηση της χώρας
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και αφορούν τόσο στην εξωτερική όσο και στην
εσωτερική κυριαρχία. Η πρώτη µειώνεται δραµατικά καθώς η δυνατότητα
µονοµερούς αποχώρησης αµφισβητείται61 και η δράση των κρατών µελών οφείλει να
µην υπακούει µόνον στο στενά εννοούµενο εθνικό συµφέρονּ επιπλέον
αναγνωρίζεται δυνατότητα σύναψης διεθνών συνθηκών από την Κοινότητα.
Ταυτόχρονα διαρρηγνύεται η εσωτερική κυριαρχία: καταρχήν σχετικοποιείται η
αποκλειστική κυριαρχία του ελληνικού λαού-έθνους επί της ελληνικής επικράτειας,
έτσι όπως η κυριαρχία αυτή αποτυπώνεται συνταγµατικά, καθώς αποφάσεις επί των
κοινοτικών τοµέων προϋποθέτουν συναπόφαση όλων των λαών των κρατών µελών
(µέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων)ּ κατά δεύτερο λόγο, το ελληνικό
Σύνταγµα παύει να αποτελεί τη µοναδική δικαιοπαραγωγική µήτρα του επί της
ελληνικής επικράτειας εφαρµοζόµενου δικαίου, καθώς επιτρέπεται η άµεση
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου.
Ωστόσο, στο σηµείο αυτό η τρίτη επιστηµολογική προσηµείωση σχετικά µε τα όρια
στα οποία η γλώσσα υποβάλει τη σκέψη καθίσταται ευκρινής: η αναφορά σε
«περιορισµούς» στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας οδηγεί σε συµπεράσµατα που
δεν ανταποκρίνονται αναγκαστικά στο περιγραφόµενο φαινόµενο. Κι αυτό επειδή:
Κυριαρχική άσκηση των µεταφερόµενων στην Κοινότητα αρµοδιοτήτων γίνεται,
αλλά πλέον από κοινού από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. ∆εδοµένου ότι τα όργανα
της Κοινότητας αποτελούνται (και) από αντιπροσώπους των κρατών µελών που µε
ισότητα και αµοιβαιότητα συµµετέχουν στην Κοινότητα και άρα ισοµερώς
περιορίζουν την άσκηση της εθνικής τους κυριαρχίας,

61

L. M. Diez-Picazo, Les pièges de la souveraineté, σε ‘Une Constitution pour l’Europe’, (sous la
dir. R. Dehousse), Paris: Presses de Sciences Po 2002, 39-67, (58-63), σύµφωνα µε την άποψη του οποίου το
δικαίωµα µονοµερούς αποχώρησης δε συνάδει µε την ύπαρξη και λειτουργία της Ένωσης, και ότι πάντως,
και από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου, η αποχώρηση ενός µέλους προϋποθέτει την προηγούµενη
συναίνεση όλων των κρατών. Αντίθετα Κατρούγκαλου, ΝοΒ 2000, 48.
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η τελευταία απλώς επιµερίζεται και διαµοιράζεται µε κριτήρια διαφορετικά από ότι η
εδαφική επικράτεια των κρατών.62 Με άλλα λόγια στο βαθµό που η ελληνική
κυριαρχία περιορίζεται εφόσον επί ελληνικής επικράτειας απαιτείται συναπόφαση
θεσµικών οργάνων µη ακραιφνώς ελληνικών, στον ίδιο βαθµό ταυτόχρονα
επεκτείνεται καθώς Έλληνες αντιπρόσωποι στο ίδια όργανα συναποφασίζουν και για
τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Πρόκειται δηλαδή τελικά για µετασχηµατισµό και όχι
αναγκαστικά περιορισµό στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, η οποία από
αδιαίρετη και αποκλειστική ιδιότητα του κράτους, µετατρέπεται σε εξ αδιαιρέτου
συνασκούµενη.

4.

Σχέση µεταξύ των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28 Σ.

Το ζήτηµα της σχέσης µεταξύ των δύο παραγράφων τέθηκε ήδη κατά την
προσχώρηση της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ενόψει κυρίως των
διαδικαστικών διαφορών, που είναι και οι εµφανέστερες, ειδικότερα, πρώτον, των
ειδικών πλειοψηφιών που οι δύο παράγραφοι απαιτούν και, δεύτερον, της ρητής
πρόβλεψης διεθνούς συµφωνίας ή συνθήκης στην παρ. 2, ή απλώς τυπικού νόµου
στην παρ. 3, αλλά και των ουσιωδέστερων, αν και δυσχερέστερα διαπιστώσιµων
διαφορετικών ουσιαστικών προϋποθέσεων. ∆εδοµένης της σιωπής του κυρωτικού
της προσχώρησης νόµου αλλά και της ασάφειας των δύο παραγράφων του άρθρου 28
όλες οι πιθανές εκδοχές υποστηρίχθηκαν: Μερίδα της θεωρίας υποστήριξε τη
θεµελίωση της προσχώρησης στη δεύτερη παράγραφο63, ενώ άλλη στην
62

Πρβλ. ∆. Τσάτσου, Επίµαχες έννοιες της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997,
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».
63
Τη θεµελίωση της προσχώρησης στην παρ. 2 υποστήριξαν οι E. Roucounas, Le droit international
dans la Constitution de la Gréce, Revue Hellenique de Droit International 1976, 51επ.· Τη θεµελίωση της
προσχώρησης στη δεύτερη κυρίως παράγραφο, χωρίς να αποκλείεται από µερικούς και η επίκληση της
τρίτης, υποστήριξαν οι Φ. Βεγλερής, Η Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και το Σύνταγµα, ΤοΣ
1977, 49επ. (131), Παπαδηµητρίου, Η συνταγµατική θεµελίωση της προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες, Επιθεώρησις ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ε∆∆) 1985, 177επ. (187)ּ Μ. Κυπραίος, Σχέση Συντάγµατος
και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987, 39επ.ּ Γ. Παπαδηµητρίου, Η συνταγµατική
θεµελίωση της προσχώρησης, σε Στάγκου / Μούτσιου (επιµ.) 13· Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού
∆ικαίου Ι, Αθήνα 1991, 70. Συγκεκριµένα υποστηρίχθηκε από τον Κυπραίο (Κυπραίου, Τιµητικός Τόµος,
251) ότι η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα προϋποθέτει τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων της

170

Λίνα Παπαδοπούλου

Η συνταγµατική οικοδόµηση της Ευρώπης

τρίτη.64 Κρατούσα ωστόσο παρουσιάζεται η άποψη65 ότι απαιτείται συστηµατική
ερµηνεία και συνδυαστική εφαρµογή των δύο τελευταίων παραγράφων του άρθρου
28, καθώς, λογικά και τελεολογικά, οι αυστηρότερες ουσιαστικές προϋποθέσεις της
παρ. 3, δεν µπορούν να αποσυνδεθούν66 από τις αυστηρότερες διαδικαστικές
προϋποθέσεις της παρ. 2 και άρα πρέπει να εφαρµόζονται σωρευτικά.

νοµοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας στα όργανα των Κοινοτήτων, η οποία γίνεται µε
‘γνήσια’ εξουσιοδότηση (για την έννοια της γνήσιας και συντρέχουσας εξουσιοδότησης βλ. H. Triepel,
Delegation und Mandat im öffentlichen Recht, 1941, 62 επ.) δηλαδή µε συνταγµατικά επιτρεπτό (υπογρ. στο
πρωτ.) τρόπο. Με τη γνήσια αυτή εξουσιοδότηση δίνεται η αρµοδιότητα στα όργανα της Κοινότητας να
ασκήσουν τµήµατα της νοµοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, που αποτελεί ένα διάφορο
«τρόπο» άσκησης της εθνικής κυριαρχίας από εκείνον που ορίζει το άρθρο 26 Σ.
64
Επίκληση της τρίτης παραγράφου υποστήριξε ο Π. ∆αγτόγλου, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο, 7782.
65
Την άποψη αυτή εισηγήθηκαν οι Fatouros, AJIL 1976, 492 επ., και D. Evrigenis, Legal and
Constitutional Implications of Greek Accession to the European Communities, Common Market Law Rev.
1980, 157επ., και ενστερνίστηκε η συντριπτική πλειοψηφία της θεωρίας, βλ. Α. Καλογερόπουλου, Η αρχή της
υπεροχής του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου έναντι του δικαίου των κρατών µελών, Το Σύνταγµα 1980, 2223· Αλ. Κατράνη, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο και προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου από το
εθνικό Σύνταγµα, ΕΕΕυρ∆ 1983, 599επ. (609)· Μανιτάκης, ΤοΣ 1984, 487, υποσ. 38, Ι. ∆ρόσος, 129,
Φατούρος, σε ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο – Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, 76επ., 93, Βενιζελος,
Μαθήµατα, 152, Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, 3747.
66
Την εσωτερική ‘νοηµατική συνάφεια’ και ‘συνάφεια λειτουργίας και αποτελεσµάτων’ (υπογρ. στο
πρωτ.) αναλύει ο ∆ρόσος, 116επ. µε περαιτέρω παραποµπές σε Ευρυγένη και Φατούρο, όπ.π., 121, υποσ. 94.
και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 θεσπίζουν µιαν ενιαία ρύθµιση (123).
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Επιχείρηµα υπέρ αυτής της άποψης είναι ότι η προσχώρηση στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες και η συνεργασία στο πλαίσιό τους αποτελεί ταυτοχρόνως περιορισµό ως
προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, ο οποίος επέρχεται ακριβώς λόγω της
αναγνώρισης συνταγµατικά προβλεπόµενων αρµοδιοτήτων σε όργανα διεθνών
οργανισµών. Σύµφωνα µε το σκεπτικό αυτό, η συµµετοχή στην Κοινότητα αφήνει
πεδίο εφαρµογής και των δύο παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28.67
Ο γρίφος της εφαρµογής της µιας ή της άλλης παραγράφου του άρθρου 28 δε
λύνεται68 βέβαια µε την προστεθείσα από την Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή ερµηνευτική
δήλωση,69 σύµφωνα µε την οποία «[τ]ο άρθρο 28 αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή
της χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», και θα επανεµφανίζεται

67

J. Iliopoulos-Stranga, ‘Rechtsfragen der MitgliedschaftGriechenlands in iner Europäischen
politischen Union’, Europarecht 1985, 199επ. (204).
68
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 Αν. Πεπονής, Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρα
28 και 70 του Συντάγµατος. Εισήγηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος, Το Σύνταγµα 1998,
59επ. (59). Έτσι και Iliopoulos-Strangas, σε Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 17.
69
Τον αυτονόητο χαρακτήρα της δήλωσης αναγνωρίζει άλλωστε και ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας
Ε. Βενιζέλος, στη σχετική Εισήγησή του, σε: www.parliament.gr, ο οποίος ωστόσο προσθέτει: «'Όµως,
τίποτα δεν είναι ερµηνευτικά αυτονόητο και τίποτα δεν είναι περιττό σε ένα κανονιστικό κείµενο». Η
Iliopoulos-Strangas, σε Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 17-18, σηµειώνει, εξάλλου, ότι η ερµηνευτική
αυτή δήλωση ‘συνταγµατοποιεί’ την πολιτική βούληση συµµετοχής σε όλα τα στάδια της ευρωπαϊκής
ενοποίησης και θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως εγγύηση µιας τέτοιας συµµετοχής σε συνταγµατικό επίπεδο.
Προς την ίδια κατεύθυνση Κ. Γώγου, Η υποδοχή της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης στο
συνταγµατικό οικοδόµηµα ενός κράτους µέλους : το παράδειγµα της Ελλάδας, σε του ίδιου (επιµ.), Η
Πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγµατος. Σκέψεις,
τάσεις και προοπτικές, Πρακτικά συνεδρίου 28-29.10.2001, Αθήνα-Κοµοτηνή : εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2002,
69επ. (91), ο οποίος περαιτέρω υπενθυµίζει ότι πάντως η ερµηνευτική δήλωση «δεν έχει αυτόνοµο
κανονιστικό περιεχόµενο, αλλά προσδιορίζει το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 28 Σ.» (υπογρ. στο πρωτ.).
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σιωπηρά στο προσκήνιο κάθε φορά που η Ελλάδα θα καλείται να κυρώνει µε νόµο
µια νέα Συνθήκηּ70 η λύση του ωστόσο δεν πρόκειται να καταστεί καθοριστική
παρά µόνον αν διασπαστεί η ευρεία µέχρι τώρα κοινοβουλευτική πλειοψηφία
στήριξης της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Η λύση της σωρευτικής εφαρµογής,
άνευ ετέρου, των δύο παραγράφων, καθώς δε δηµιουργεί πρόβληµα σε συνθήκες
ευρέων πλειοψηφιών, επικρατεί, υπονοώντας σιωπηλά, στην καλύτερη περίπτωση,
µια νοµική κακοτεχνία71 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.
Ορθότερη και πειστικότερη ωστόσο παρουσιάζεται η άποψη ότι στην περίπτωση της
παραγράφου 2 του άρθρου 28 Σ. δεν υπονοείται αναγκαστικά η ύπαρξη υπερεθνικών
ολοκληρώσεων. Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων µπορεί να γίνεται και σε όργανα
διεθνών οργανισµών, όπου η εθνική κυριαρχία µένει κατ’ αρχήν αλώβητη και όπου
απαιτείται κατά βάση οµοφωνία για τη λήψη αποφάσεων ή δίνεται η δυνατότητα
αυτοεξαίρεσης - εκτός κι αν η προστασία αυτή εσωτερικοποιηθεί, όπως συµβαίνει
για παράδειγµα µε την ΕΣ∆Α. Η µεταφορά της δηµοκρατικής αρχής και της
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου δεν είναι δυνατή σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο
δράσης και συνεπώς δεν ηχεί παράδοξα το γεγονός ότι η παράγραφος 2 του άρθρου
28 δεν θέτει τις ανάλογες προϋποθέσεις που απαντώνται στην επόµενη παράγραφο.
Σύµφωνα µε αυτή την ανάγνωση είναι προφανές ότι η επιτρεπόµενη από την παρ. 2
µεταφορά αρµοδιοτήτων δεν αποτελεί µείζον έναντι των περιορισµών της παρ. 3 του
άρθρου 28 Σ. αλλά είναι ευρύτερη: επιτρέπει τη µεταφορά αρµοδιοτήτων τόσο µε
παρακράτηση

70

Υπενθυµίζεται βέβαια και η διαφορά στη διατύπωση των δύο παραγράφων, η οποία συνίσταται
στη ρητή αναφορά της ύπαρξης συνθήκης ή συµφωνίας στη δεύτερη παράγραφο, όρος που εκλείπει από την
τρίτη. Ωστόσο η συνδροµή του όρου της αµοιβαιότητας καθιστά φανερό ότι και το 28 παρ. 3 εφαρµόζεται
στο πεδίο των διεθνών σχέσεων της χώρας.
71
Σ’ αυτό το συµπέρασµα φαίνεται να καταλήγει ο Φατούρος, ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Σχέσεις
∆ιεθνούς και Εσωτερικού ∆ικαίου, 85.
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της εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή µε εφαρµογή του ελληνικού Συντάγµατος, οπότε και
δε διεκδικούν εφαρµογή οι επιπλέον ουσιαστικές προϋποθέσεις της παρ. 3, όσο και
µε περιορισµούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή –και αυτή η
συνεπαγωγή θα αναλυθεί και θα στηριχθεί αµέσως παρακάτω-µε παραµερισµό
διατάξεων του ελληνικού συντάγµατος κατά την άσκηση των µεταφερόµενων
αρµοδιοτήτων.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράδειγµα διεθνούς οργάνωσης που ξεπερνά
µεν την κλασική διεθνική συνεργασία αλλά δεν φτάνει σε βαθµό υπερεθνικής
συγκρότησης αποτελούν οι τοµείς που καλύπτονται από τους τίτλους V (ΚΕΠΠΑ)
και VI (Αστυνοµική και ∆ικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις) της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (επονοµαζόµενοι δεύτερος και τρίτος πυλώνας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα). Κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών
από τα διεθνή όργανα της Ένωσης, τα κράτη µέλη δρουν ως κυρίαρχαּ πρόκειται
συνεπώς για διακρατική ή διακυβερνητική συνεργασία, µε αποτέλεσµα διατάξεις των
εθνικών συνταγµάτων που αφορούν σε δηµοκρατικές εγγυήσεις και προστασία
θεµελιωδών δικαιωµάτων να εφαρµόζονται άµεσα.72 Συνεπώς οι πράξεις που
υιοθετούνται στο πλαίσιο των τοµέων αυτών πρέπει να συνάδουν µε το σύνολο των
καταλόγων θεµελιωδών δικαιωµάτων όλων των κρατών µελών και βέβαια τις
διεθνείς συνθήκες (µε κυριότερη την ΕΣ∆Α).
Στην περίπτωση του πρώτου πυλώνα, όταν για πρώτη φορά µεταφέρονται
αρµοδιότητες, δηλ. νέοι τοµείς στην αρµοδιότητα της Κοινότητας, έχουµε
αναγνώριση αρµοδιοτήτων και ταυτόχρονα περιορισµό στην άσκηση της εθνικής
κυριαρχίας, ενώ στη διακυβερνητική συνεργασία του δεύτερου και τρίτου πυλώνα
έχουµε αναγνώριση

72

Τέτοιο παράδειγµα αποτελούν οι συνθήκες που συνάπτονται από τα κράτη µέλη της Ένωσης
µεταξύ τους ή µε τρίτα µέρη σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 2 περ. δ και το άρθρο 38 ΣΕΕ αντίστοιχα. Αλλά
και κάθε άλλο µέτρο που λαµβάνεται στο πλαίσιο της ∆ικαστικής και Αστυνοµικής Συνεργασίας σε Ποινικές
Υποθέσεις µπορεί να ελεγχθεί από τον εθνικό δικαστή µε βάση τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως αυτά
κατοχυρώνονται στο ελληνικό Σύνταγµα.
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αρµοδιοτήτων µε παρακράτηση ωστόσο της εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή της ισχύος
του εθνικού συντάγµατος, άρα εφαρµογή της δεύτερης παραγράφου.73 Εφαρµογή της
τρίτης παραγράφου µόνον µπορεί να έχουµε στην περίπτωση που κάποια
αρµοδιότητα µεταφέρεται, για παράδειγµα, από τον τρίτο στον πρώτο πυλώνα, όταν
δηλαδή αρµοδιότητα που υπόκειτο σε διεθνική συνεργασία κοινοτικοποιείται. Η
διαδικαστική προϋπόθεση της αυξηµένης πλειοψηφίας έχει ήδη πληρωθεί όταν το
πρώτον µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα στα όργανα της Ένωσηςּ όταν η ίδια
αρµοδιότητα κοινοτικοποιείται δεν χρειάζεται να επαναληφθεί η αυξηµένη
πλειοψηφία – µια τέτοια προϋπόθεση θα σήµαινε ότι θα µπορούσε η αρµοδιότητα να
επιστρέψει σε εθνικά χέρια – απαιτείται ωστόσο να πληρωθούν οι όροι της
δηµοκρατίας και των θεµελιωδών δικαιωµάτων, εφόσον στον κοινοτικοποιηµένο
χώρο οι αντίστοιχες εθνικές εγγυήσεις δεν ισχύουν πλέον.

Β.

Η κρυφή αναθεωρητική λειτουργία του άρθρου 28 παρ. 2 και 3 Σ.

Η µεταφορά συνταγµατικά προβλεπόµενων αρµοδιοτήτων, δηλαδή αρµοδιοτήτων
που σύµφωνα µε το Σύνταγµα ασκούν εθνικά όργανα, σε όργανα διεθνών
οργανισµών, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 2 Σ., συνεπάγεται αναγκαστικά µια
συρρίκνωση του πεδίου εφαρµογής, δηλαδή µια µεταβολή της κανονιστικής
εµβέλειας των σχετικών συνταγµατικών διατάξεων. Πολύ περισσότερο µε τη
διαµεσολάβηση της παρ. 3 του άρθρου 28 επέρχεται ακόµη και απενεργοποίηση
συνταγµατικών διατάξεων σε τοµείς που κατά τη θέσπισή του καλύπτονταν από τον
καταστατικό χάρτη της ελληνικής Πολιτείας. Η τροποποίηση αυτή του περιεχοµένου,
του εύρους, της κανονιστικής εµβέλειας και της ισχύος ακόµη και µη
αναθεωρήσιµων συνταγµατικών επιταγών74

73

Ακριβώς αντίθετα Ε. Βενιζέλου, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως «∆ιακυβερνητικό» Σύνταγµα και τα
πολιτικά ελλείµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε του ίδιου, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 23επ. (30).
74
Γ. Παπαδηµητρίου, Η δυαδική άρθρωση της συντακτικής εξουσίας, σε του ίδιου, Η αργόσυρτη
πορεία προς την ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, 103επ. (105-6).
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που επιφέρουν οι ευρωπαϊκές Συνθήκες υπό τις ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 28
παρ. 2 και 3 Σ. συνιστά µια εν ευρεία εννοία αναθεώρησή τους,75 σε αντίθεση µε την
εν στενή εννοία αναθεώρηση ή αναθεώρηση µε την τεχνική έννοια του όρου του
άρθρου 110 Σ. Η εξ αποτελέσµατος αυτή τροποποίηση76 των συνταγµατικών
διατάξεων µέσω του άρθρου 28 Σ. έχει εύστοχα αποκληθεί «αδιαφανής»77 ή
«σιωπηρή οιονεί αναθεώρηση».78 Η αναγνώρισή της δεν οδηγεί στο σφετερισµό της
λειτουργίας του άρθρου 110 Σ. που φιλοξενεί την αναθεωρητική λειτουργία79 αλλά
επιτρέπει την

75

Την αναθεωρητική λειτουργία του άρθρου 28 παρ. 2 και 3 αναγνωρίζει ο Π. ∆αγτόγλου, Το νέο
Σύνταγµα και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Νοµικό Βήµα 1976, 497επ. (499).
76
Τη δυνατότητα «µέχρις ενός ορίου ή µερικής», «σιωπηρής ή άδηλης τροποποίησης» του
Συντάγµατος αναγνωρίζει στο άρθρο 28 παρ. 2 και 3 και ο Μανιτάκης, ΤοΣ 1984, 492, σύµφωνα µε τον
οποίο (όπ.π., 490) «µε την κύρωση των συνθηκών έχουµε µια µερική τροποποίηση των συνταγµατικών
λειτουργιών, τροποποίηση που έγινε κάτω από ορισµένους όρους και φθάνει µέχρις ενός ορισµένου ορίου».
Το όριο αυτό τίθεται κατά το συγγραφέα (σ. 492) από τις επιφυλάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
28, οι οποίες «έχουν µία κοινή λογική αφετηρία και αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση ενός συγκεκριµένου
σκοπού: να αποτρέψουν τροποποίηση ή ανατροπή του Συντάγµατος µε πράξεις διεθνείς ή δραστηριότητες
που προέρχονται απ’ έξω». Αποκλείεται έτσι, καταλήγει ο συγγραφέας, µία σιωπηρή αναθεώρηση του
Συντάγµατος κατά παράβαση του άρθρου 110 Σ.
77
Γ. Παπαδηµητρίου, Η αδιαφανής αναθεώρηση του Συντάγµατος, Το Βήµα 22.01.1995, Α11 και σε
Η αργόσυρτη πορεία προς την ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση, 115επ.
78
Ηλιοπούλου-Στράγγα, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, 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, ΤοΣ 2000, 1127
και 1130επ. Βλ. και Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 16.
79
Πρβλ. ∆ρόσου, 78, ο οποίος θεωρεί ότι «επέχουν οι διατάξεις αυτές ορισµένες λειτουργίες οιονεί
αναθεωρητικού χαρακτήρα. Ωστόσο, όπως είναι προφανές, δεν θεσπίζουν, κατά συνταγµατική ακριβολογία,
µια νέα, αναθεωρητική διαδικασία παράλληλη προς εκείνη του άρθρου 110 Σ. ∆εν παρέχουν νοµική
δυνατότητα ούτε να καταργηθούν διατάξεις του Συντάγµατος, ούτε να αντικατασταθούν από άλλες, ούτε να
προστεθούν στο Σύνταγµα νέες διατάξεις. Αυτό µπορεί να συµβεί µόνο υπό τις προϋποθέσεις και µε τη
διαδικασία του άρθρου 110 Σ.» (υπογρ. στο πρωτ.) Και πάντως (όπ.π., 79) όρια της αναθεωρητικής
λειτουργίας του 28 παρ. 3 συνιστούν τα δικαιώµατα του ανθρώπου και οι βάσεις του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος.
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πρακτική εναρµόνιση των συνταγµατικών διατάξεων, προκειµένου να αποφευχθεί η
συναγωγή περί ύπαρξης αντισυνταγµατικών συνταγµατικών διατάξεων.80 Την
αναλογία εξάλλου ανάµεσα στις δύο διατάξεις (άρθρα 28 παρ. 3 και 110 παρ. 1 Σ.)
τονίζει και η παρεµφερής διατύπωση των περιοριστικών στα δύο άρθρα όρων81.
Πρόκειται82 πάντως για µια ουσιαστική αναθεώρηση, η οποία είναι διαφορετική, και
µάλιστα ειδική σε σχέση µε την τυπική αναθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 110
Σ. Την άποψη αυτή στηρίζει το επιχείρηµα83 ότι δεν µπορεί κανείς βάσιµα να
υποθέσει ότι οι συντάκτες του Συντάγµατος το 1975 αγνοούσαν την τροποποίηση ή
έστω αλλαγή που θα επερχόταν, µέσω της προσχώρησης στις Κοινότητες,
συνταγµατικών προβλέψεων, ακόµη και µη αναθεωρήσιµων, για παράδειγµα του
άρθρου 4 παρ. 4 Σ. που προβλέπει την πρόσβαση µόνον Ελλήνων πολιτών στις
δηµόσιες υπηρεσίες. Πειστικά υποστηρίζεται έτσι84 ότι µόνον το άρθρο 28 και όχι το
110 Σ. βρίσκει εφαρµογή στην περίπτωση ουσιαστικών, ακόµη και ριζοσπαστικών
τροποποιήσεων που επέρχονται στην ελληνική συνταγµατική τάξη λόγω της
διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και άρα είναι το 28 και µόνον που θέτει τα
ουσιαστικά όρια της διαδικασίας αυτής.
Η αναγνώριση οιονεί αναθεωρητικής λειτουργίας στο άρθρο 28 παρ. 2 και 3 Σ.
έρχεται σε αντίθεση µε µε την κλασική αλλά µάλλον σε αµυντική πλέον θέση άποψη,
σύµφωνα µε την οποία η πρόβλεψη ειδικών διαδικασιών αναθεώρησης (άρθρο 110
παρ. 2-6 Σ.), εκδήλωση και απόδειξη ταυτόχρονα του αυστηρού χαρακτήρα του

80

Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 16.
Ιδιαίτερα µεταξύ της τρίτης παραγράφου του άρθρου 28 και της πρώτης του άρθρου 110, όσον
αφορά τις µη υποκείµενες σε αναθεώρηση διατάξεις, βλ. Βενιζέλου, Μαθήµατα, 152.
82
Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 15.
83
Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 16.
84
Iliopoulos-Strangas / Prevedourou, 18.
81
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Συντάγµατός µας, δεν επιτρέπει την αναγνώριση µιας παράλληλης, συντρέχουσας και
πιο απλουστευµένης διαδικασία αναθεώρησης.85 Αντίθετα, το άρθρο 110 έχει
αποκλειστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει µε κανένα άλλο άρθρο το Συντάγµατος.
Σύµφωνα µε παρεµφερή επιχειρηµατολογία,86 το άρθρο 28 παρ. 2 και 3 Σ. δεν
προσφέρει δυνατότητα αναθεώρησης αλλά ένα διαφορετικό και κατ’ εξαίρεση τρόπο
άσκησης των κρατικών εξουσιών ή αρµοδιοτήτων από εξωκρατικά όργανα.87
Υποστηρίζεται88 δηλαδή ότι µε τη µεταβίβαση συνταγµατικών αρµοδιοτήτων σε
όργανα διεθνών οργανισµών κατά την παρ. 2 του άρθρου 28 ορίζεται ένας άλλος
«τρόπος» άσκησής τους, διαφορετικός από τον οριζόµενο στις οικείες συνταγµατικές
διατάξεις, αλλά εξίσου «συνταγµατικός» µε εκείνον. Με άλλα λόγια η άσκηση των
µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων στους διεθνείς οργανισµούς γίνεται σε συµφωνία
και όχι κατά παράβαση του Συντάγµατος. Ωστόσο και η ίδια η κατά άρθρο 110 Σ.
αναθεώρηση γίνεται σε συµφωνία µε το Σύνταγµα, χωρίς αυτό να της στερεί το
αναθεωρητικό αποτέλεσµα. Συνεπώς το επιχείρηµα αυτό, σωστό στην ουσία του, δεν
αποδεικνύει πάντως ότι στο άρθρο 28 παρ. 2 και 3 δεν εδράζεται και µια κρυφή ή
λανθάνουσα αναθεωρητική λειτουργία, ενεργοποιούµενη κάτω από τις ειδικές
συνθήκες διεθνούς συνεργασίας που οι διατάξεις αυτές προβλέπουν.

85

Βενιζέλου, Μαθήµατα, 152· πρβλ. την αναλυτική τεκµηρίωση του ίδιου, Τα όρια της
αναθεώρησης του Συντάγµατος 1975, Θεσσαλονίκη 1984, 136-145 και 237-247. Έτσι και Κατρούγκαλου,
ΝοΒ 2000, 1112, όπου αναγνωρίζεται ότι το άρθρο 28 Σ. απλώς «επιβάλλει, επιτρέπει ή πάντως, καθιστά
ανεκτή τη «σύµφωνη µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνεία» υφιστάµενων, µη θεµελιωδών συνταγµατικών
κανόνων…».
86
Κυπραίου, Τιµητικός Τόµος Συµβουλίου Επικρατείας, 254.
87
Στο ίδιο αποτέλεσµα φαίνεται να τείνει και η άποψη ∆ρόσου, 79, ο οποίος θεωρεί το 28 παρ. 3,
και ορθότερα την εκάστοτε εφαρµογή του, lex specialis σε σχέση µε τις συνταγµατικές διατάξεις από τις
οποίες επιτρέπει παρέκκλιση.
88
Κυπραίου, Τιµητικό Τόµος Συµβουλίου Επικρατείας, 248.
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IV. ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Α.

Η συνταγµατοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας…

Η οιονεί αναθεωρητική λειτουργία της αποτελεί µία, παράπλευρη µάλλον παρά
σκοπούµενη, επίδραση της ενεργοποίησης των δυνατοτήτων που η παρ. 3 του
άρθρου 28 Σ. προσφέρει. Όπως ήδη επισηµάνθηκε, η καινοτοµία της έγκειται στη
γενναιόδωρη θέαση του εθνικού συµφέροντος την οποία υιοθετεί, και η κύρια
λειτουργία της στη δυνατότητα εισαγωγής µε τυπικό νόµο περιορισµών ως προς την
άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, προκειµένου να εξυπηρετηθεί ακριβώς το εθνικό
συµφέρον. Στην περίπτωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι περιορισµοί αυτοί, όντας
αµοιβαίοι, συνιστούν τον αναγκαίο και επαρκή όρο διαµόρφωσης ενός ενιαίου χώρου
συνάσκησης εξουσίας, και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων που έχουν µεταφερθεί
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εξ αδιαιρέτου µε τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη.89
Πρόκειται συνεπώς όχι απλώς για διεθνή συνεργασία αλλά για ενοποίηση των
σχετικών χώρων πολιτικής εξουσίας,90 στον οποίο πολιτικές αποφάσεις µπορεί να
λαµβάνονται και µε πλειοψηφία, συνεπώς και παρά τη θέληση κάποιου κράτους
µέλους. Ο νεοδηµιουργηθείς αυτός «χώρος» άσκησης δηµόσιας εξουσίας -και σ’
αυτό συνίσταται η ήδη προαναγγελθείσα κεντρική θέση της παρούσας µελέτηςπρέπει,

89

Αναλυτικότερα Λ. Παπαδοπούλου, Η «δηµιουργική αυτοκαταστροφή» του Συντάγµατος ή πώς το
Σύνταγµα υποδέχεται το κοινοτικό φαινόµενο, σε Ένωση Νέων Επιστηµόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών
(Ε.Ν.Ε.Ε.Σ.), Είκοσι χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα-Κοµοτηνή: Αντ.
Σάκκουλα 2002, 23επ. (35-36).
90
Αντίθετα ο ∆ρόσος, 104, τονίζει ότι το 28 παρ. 3 έχει ‘αρνητικό’, κατά κάποιο τρόπο,
περιεχόµενο: αίρει συνταγµατικά εµπόδια, δεν θεσπίζει κάποια άλλη ‘υπερσυνταγµατική’ τάξη ούτε υπάγει
την Ελλάδα σε κάποια ανύπαρκτη ‘υπερεθνική’, δηλαδή ‘υπερκρατική’ κυριαρχία». Ο ίδιος ωστόσο
παραδέχεται, 105, ότι «Το γεγονός ότι σε κάποιους τοµείς περιορίζεται η εθνική κυριαρχία, δεν σηµαίνει ότι
στους τοµείς αυτούς παύει να ασκείται οποιαδήποτε εξουσία. Σηµαίνει, αντίθετα, ότι η εξουσία που ασκείται
στους τοµείς αυτούς, …, διέπεται από άλλους κανόνες και όχι από τους κανόνες που πηγάζουν από την αρχή
της εθνικής κυριαρχίας» και ότι πάντως σχηµατίζεται ένα είδος ‘διασυνταγµατικού’ (και όχι
‘υπερσυνταγµατικού’) δικαίου «το οποίο έχει την ικανότητα να ‘εισχωρεί στη σφαίρα ενέργειας’
περισσότερων κρατών» (σ. 274 µε αναφορά σε Ευρυγένη και Φατούρο).
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κατ’ επιταγή (και) του ελληνικού Συντάγµατος να συγκροτηθεί µε όρους
συνταγµατικούς. Στην αντίθετη περίπτωση η συµµετοχή της Ελλάδας καθίσταται
επισφαλής και συνιστά παραβίαση θετού συνταγµατικού δικαίου, ήτοι του άρθρου 28
παρ. 3 Σ.
Πριν όµως προχωρήσουµε σε στήριξη της θέσης αυτής, οφείλουµε να επεξηγήσουµε
συνοπτικά τι εννοούµε µε την έννοια της «συνταγµατοποίησης». Σε τι, µε άλλα
λόγια, διαφοροποιείται µια διεθνική από µια συνταγµατική θεώρηση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Έχει κυρίως υποστηριχθεί ότι η συνταγµατοποίηση της Κοινότητας
συνίσταται στην άµεση ισχύ του δικαίου της, βάσει της οποίας υποκείµενο της
κοινοτικής έννοµης τάξης δεν είναι µόνον τα κράτη µέλη αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες.
Περισσότερο και από αυτό, που αποτελεί ολοένα συνηθέστερη εκδήλωση της
πύκνωσης της διεθνούς έννοµης τάξης, η συνταγµατοποίηση συνίσταται στη
δέσµευση των ίδιων των κρατών µελών, ως υποκειµένων του κοινοτικού δικαίου και
κυρίων των ευρωπαϊκών συνθηκών, από συνταγµατικής υφής προτάγµατα και
δεσµεύσεις. Αν η Κοινότητα προσεγγιστεί µε διεθνοδικαιικούς και µόνον όρους, τότε
τα κράτη µέλη και οι αντιπρόσωποί τους µπορεί να θεωρηθεί ότι υπόκεινται κατά τη
δικαιοθετική91 τους δραστηριότητα µόνον στο στενά εννοούµενο εθνικό συµφέρον.
Αντίθετα, η συνταγµατική σύλληψη της ενοποίησης επιβάλλει το σεβασµό αρχών
συνταγµατικής

περιωπής

και

κατά

τη

«στιγµή»

της

πρώτης

απόφασης

(διακυβερνητικές διασκέψεις και νοµοθετική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και Συµβουλίου Υπουργών). Αυτό που αλλάζει είναι η µορφή της
νοµιµοποίησης, που από καθαρά διαδικαστική στην πρώτη περίπτωση, µετατρέπεται
σε ουσιαστική στη δεύτερη. Το περιεχόµενο της ουσιαστικής νοµιµοποίησης
καθορίζεται από τις κεντρικές συνιστώσες του ευρωπαϊκού συνταγµατισµού, όπως
αυτός µορφοποιήθηκε τους τελευταίους δύο αιώνες.

91

Τον εύστοχο αυτό όρο δανειζόµαστε από τον Α. Α. Φατούρο, Εθνική νοµοθεσία και κοινοτικό
δίκαιο: Η νέα κοινοτική στρατηγική, σε: Εταιρία Νοµικών Βορείου Ελλάδος, Σχέση εσωτερικού και
κοινοτικού δικαίου, Θεσσαλονίκη 1990, 5επ. (7).
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Με κεντρικό άξονα το αίτηµα για συλλογικό και ατοµικό αυτοκαθορισµό, το
Σύνταγµα, ως σηµαντικό «επίτευγµα»92 της νεωτερικότητας, είναι συνυφασµένο µε
το αίτηµα για περιορισµό κάθε εξουσίας93 και δηµοκρατική ανάδειξη και έλεγχο
κάθε δηµόσιας εξουσίας, καθώς και µε την υλοποίηση των αιτηµάτων της Γαλλικής
Επανάστασης για ισότητα, ελευθερία και αλληλεγγύη µέσω του µηχανισµού των
θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η υφή της νοµιµοποίησης έχει άµεση επίδραση στη φύση
του λόγου βάσει του οποίου µπορεί να ασκηθεί κριτική και να ελεγχθεί σε ένα
περιβάλλον πολιτειακού διαλόγου η απόφαση των κυρίαρχων στη διαδικασία της
ενοποίησης υποκειµένων, των κρατών. Η συνταγµατική συγκρότηση του ενιαίου
ευρωπαϊκού χώρου άσκησης δηµόσιας εξουσίας συνεπάγεται τη δυνατότητα κριτικής
και ελέγχου όχι µόνον βάσει ηθικοπολιτικών κριτηρίων, αλλά και µε τα πιο στέρεα
και αποτελεσµατικά εργαλεία του δικαιικού και δικανικού επιχειρήµατος.

Β.

…αίτηµα του ελληνικού Συντάγµατος

Η κεντρική µας θέση, ότι η συνταγµατοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
άσκησης δηµόσιας εξουσίας αποτελεί προϋπόθεση δόµησής του κατά το ελληνικό
Σύνταγµα (άρθρο 28 παρ. 3 Σ.), στηρίζεται σε τρεις βασικές παραδοχές: 1) ότι µε την
προσχώρηση και τις τροποποιητικές των ιδρυτικών συνθήκες επέρχεται διαχωρισµός
των αρµοδιοτήτων, µε αποτέλεσµα στα όρια της ίδιας επικράτειας να προβλέπεται η
ισχύς δύο αυτόνοµων νοµικών συστηµάτων και η άσκηση διαφορετικών εξουσιών,
2) ότι η ‘εθνική κυριαρχία’, οι περιορισµοί στην άσκηση της οποίας υπάγονται στο
άρθρο 28 παρ. 3 Σ., συνίσταται στην κανονιστική ισχύ του (εθνικού) Συντάγµατος,
και 3) ότι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 3 λειτουργούν
εξωστρεφώς, ως θετικοί δηλαδή όροι οργάνωσης του χώρου άσκησης των
αρµοδιοτήτων που αποσπώνται από τα ελληνικά συνταγµατικά όργανα.

92

Πρβλ. Α. Μάνεση, Το Σύνταγµα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της
Ακαδηµίας Αθηνών, τόµ. 68, 449επ. (455)
93
Πρβλ. Α. Μάνεση, Εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγµατος, τόµος Ι, Θεσσαλονίκη 1956, 76.
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1.

∆ιαχωρισµός των αρµοδιοτήτων

Με την προσχώρηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και
βάσει των εξουσιοδοτήσεων και διαδικασιών του άρθρου 28 Σ. επήλθαν ευρείες
τροποποιήσεις στη σύνθεση και ιεράρχηση των πηγών του ελληνικού δικαίου, στη
σύνταξη της Πολιτείας και στην άσκηση των κρατικών λειτουργιών, στα ατοµικά
δικαιώµατα και, τέλος, στην ικανότητα της χώρας να συνάπτει διεθνείς συνθήκες.94
Ειδικότερα, στις πηγές του δικαίου προστέθηκε το σύνολο του προγενέστερου
κοινοτικού δικαίου αλλά και η δυνατότητα θέσπισης νέου µέσω αυτόνοµων
µηχανισµών κοινοτικής νοµοθέτησης. Αναφορικά µε τη συγκρότηση της Πολιτείας,
εθνικά όργανα υποκαθίστανται σε συγκεκριµένες λειτουργίες τους από κοινοτικά
όργανα, µε τα οποία πλέον µοιράζονται την άσκηση της νοµοθετικής, εκτελεστικής
και δικαστικής εξουσίας, ή, ακόµη περισσότερο ελληνικά εθνικά όργανα λειτουργούν
ως κοινοτικά όργανα.95 Ένα ιδιαίτερα µεγάλο µέρος των νοµοθετικών αρµοδιοτήτων
του Κοινοβουλίου έχει µεταβιβαστεί στα κοινοτικά όργανα που αναπτύσσουν
δικαιοπαραγωγική

δραστηριότητα,

ιδιαίτερα

στην

περίπτωση

των

άµεσα

εφαρµοζόµενων κανονισµών, αλλά και στην περίπτωση των έµµεσα ισχυουσών
οδηγιών.96 Στην περίπτωση των ατοµικών δικαιωµάτων έχουµε στις περισσότερες
περιπτώσεις διεύρυνση των φορέων, µε συµπερίληψη συνήθως των κοινοτικών
πολιτών εκεί όπου µέχρι τότε εννοούνταν µόνον οι Έλληνες πολίτες. Η σύναψη,
τέλος, διεθνών συνθηκών από την Ελλάδα υπόκειται πλέον στους από τις Συνθήκες
επιβαλλόµενους περιορισµούς, ιδιαίτερα στα πεδία εφαρµογής του κοινοτικού

94

∆αγτόγλου, σε Στάγκου / Μουτσίου, όπ.π., 20-23.
Βλ. K. Κακούρη, Υπάρχει δικονοµική «αυτονοµία» των κρατών µελών;, Νοµικό Βήµα 1998, 1επ
(5-6), οποίος κάνει λόγο για «διπλή λειτουργικότητα» των εθνικών δικαστηρίων, όταν ενεργούν ως
κοινοτικά δικαστήριαּ Η Σαχπεκίδου, όπ.π., 255, τονίζει ότι “κοινοτικός δικαστής είναι κατεξοχήν ο εθνικός
δικαστής»ּ Παπανικολάου, Το Σύνταγµα 2001, 309.
96
Π. Στάγκου, Ένταξη και συµµετοχή της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες: Πολιτικός
διάλογος και κοινοβουλευτικός έλεγχος, σε Στάγκου / Μούτσιου (επιµ.), όπ.π., 37επ. (47).
95
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δικαίου.97 Για όλα τα παραπάνω, κριτήριο κατανοµής της αρµοδιότητας µεταξύ της
ελληνικής και της έτερης, παράλληλα ισχύουσας, έννοµης τάξης, εν προκειµένω της
κοινοτικής, δεν είναι πλέον η επικράτεια ως εδαφική οριοθέτηση, αλλά το πεδίο
εννόµων σχέσεων, όχι η εδαφικότητα αλλά η χωρικότητα,98 µε την έννοια της καθ’
ύλην και όχι της κατά τόπον διακριτότητας.

2.

Η απενεργοποίηση του εθνικού Συντάγµατος

Τη δεύτερη βασική παραδοχή που στηρίζει την κεντρική µας θέση αποτελεί η
επισήµανση ότι στον κοινό χώρο συνάσκησης κυριαρχικών αρµοδιοτήτων δεν
βρίσκουν εφαρµογή τα εθνικά συντάγµατα. Η απενεργοποίηση αυτή καταφάσκεται
διπλά: τόσο από την πλευρά του κοινοτικού δικαίου όσο και από το ίδιο το ελληνικό
Σύνταγµα. Καταρχήν, από την πλευρά του ∆ΕΚ υποστηρίζεται σταθερά ότι η
κοινοτική έννοµη τάξη είναι αυτόνοµη99 και συνεπώς δε βρίσκουν σ’ αυτή εφαρµογή
τα εθνικά συντάγµατα, από τα οποία είναι διακριτή. Το ελληνικό Σύνταγµα από την
πλευρά του προβλέπει τη µερική απενεργοποίησή του στο άρθρο 28 παρ. 3 όταν
επιτρέπει περιορισµό στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας. Η εθνική κυριαρχία δεν
µπορεί να είναι διαφορετική από τη λαϊκή κυριαρχία100 και αυτή ασκείται µόνον υπό

97

∆αγτόγλου, σε Στάγκου / Μούτσιου, όπ.π., 23.
Πρβλ. Α. Μανιτάκη, Το νόηµα της κυριαρχίας και του Συντάγµατος ενώπιον της
παγκοσµιοποίησης, σε Το δίκαιο µπροστά στην πρόκληση της παγκοσµιοποίησης, 2ο Συνέδριο των
Ελληνικών Νοµικών Σχολών, Θεσσαλονίκη 18-19.05.2001, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 2002, 69επ.ּ Έτσι
Παπανικολάου, Το Σύνταγµα 2001, 294, 298 και 303.
99
Βλ. 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 C-290/94, ΣυλλΝοµολ 1996, I-3285.
100
∆ικαιολογηµένα δριµεία κριτική ασκεί στη φράση «υπέρ … του έθνους» που απαντάται στο
άρθρο 1 παρ. 3 Σ. ο ∆. Τσάτσος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Τόµος Β’, Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας,
Αθήνα-Κοµοτηνή 21993, 58-63, ο οποίος πειστικά καταλήγει ότι αυτή (η παράλληλη αναφορά σε λαό και
έθνος) «η καινοτοµία του Συντάγµατος … πρέπει να αξιολογηθεί ως κενοτοµία» (υπογρ. στο πρωτ.).
98
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τους όρους, κατά περιεχόµενο και στην έκταση που προβλέπεται από το Σύνταγµαּ
δεν είναι µε άλλα λόγια παρά συνταγµατική κυριαρχία.101 Έτσι λοιπόν η πρόβλεψη
«περιορισµοί ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας» δεν µπορεί να σηµαίνει
παρά «περιορισµοί ως προς την άσκηση της εθνικής συνταγµατικής κυριαρχίας», µε
άλλα λόγια ως προς την ισχύ του εθνικού συντάγµατος.
Συνεπώς, η Ελλάδα µπορεί να προβαίνει σε απενεργοποίηση των συνταγµατικών της
προβλέψεων και άρα αποµείωση της συνταγµατικής της αυτονοµίας σε
συγκεκριµένους τοµείς, υπό τον όρο βέβαια της αµοιβαιότητας. Ο όρος αυτός
συνεπάγεται την απενεργοποίηση των εθνικών συνταγµάτων και των υπόλοιπων
κρατών µε τα οποία η Ελλάδα συµβάλλεται και συνεπώς στο χώρο αυτό άσκησης
κυριαρχικών αρµοδιοτήτων κανένα εθνικό Σύνταγµα δε διεκδικεί άµεση εφαρµογή.
∆ηµιουργείται έτσι αρχικά ένα κενό συνταγµατικών προβλέψεων και είναι πιθανός ο
ισχυρισµός ότι ο χώρος αυτός δεν είναι συνταγµατικός, αλλά διεθνικός, ότι δε
συγκροτείται δηλαδή µε βάση τα θεµελιακά συνταγµατικά προτάγµατα της
συλλογικής και ατοµικής αυτονοµίας και του περιορισµού της κάθε είδους
ασκούµενης εξουσίας. Το συµπέρασµα ωστόσο αυτό δεν αντέχει σε περαιτέρω
έλεγχο για έναν κυρίως λόγο που αποτελεί και την τρίτη βασική παραδοχή επί της
οποίας εδράζεται η κεντρική θέση περί «δηµιουργικής αυτοκαταστροφής» του
εθνικού Συντάγµατος, ότι δηλαδή οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 3
Σ. λειτουργούν εξωστρεφώς και αποτελούν όρο οργάνωσης του χώρου από τον οποίο
το ελληνικό Σύνταγµα αποχωρεί και υποχωρεί.

101

Άρθρο 1 παρ. 3 Σ. Βλ. Α. Μάνεση, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, Τόµος Α’, Θεσσαλονίκη-Αθήναι
1967, 322ּ Α. Μανιτάκη, Κράτος ∆ικαίου και ∆ικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας Ι, Θεσσαλονίκη
1994, 291επ., ο οποίος µιλάει για «…απαίτηση συµµόρφωσης της βούλησης όλων ανεξαιρέτως των
κρατικών εξουσιών ακόµη και της υπερτάτης, σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, θέλησης, όπως είναι η λαϊκή,
στις επιταγές του Συντάγµατος»ּ Του ίδιου, Η πολύπαθη και αµφιλεγόµενη τέχνη της συνταγµατικής
ερµηνείας, όπ.π., 246ּ Παπανικολάου, Το Σύνταγµα 2001, 287επ.
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Η εξωστρεφής λειτουργία των ουσιαστικών προϋποθέσεων

Προκειµένου οι «περιορισµοί» της εθνικής κυριαρχίας να είναι νόµιµοι, το άρθρο 28
παρ. 3 Σ. θέτει ως ουσιαστικές προϋποθέσεις πέραν της αµοιβαιότητας, την
περιφρούρηση των βάσεων του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, την προστασία των
θεµελιωδών δικαιωµάτων και την ισότητα.
Στην αρχική τους ανάγνωση οι προϋποθέσεις αυτές είχαν εκληφθεί ως
«αντιπεριορισµοί» ή ως περιορισµοί των επιτρεπόµενων από το Σύνταγµα
περιορισµών ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, µε την έννοια των πεδίων
που η κοινοτική – ενωσιακή εξουσία δεν θα µπορούσε να αγγίξει. Προς την
κατεύθυνση αυτή είχε υποστηριχθεί η άποψη,102 ότι οι όροι που περιλαµβάνονται
στην παρ. 3 του άρθρου 28 συνιστούν «συνταγµατικού χαρακτήρα επιφυλάξεις», οι
οποίες

102

Μανιτάκη, ΤοΣ 1984, 490 µε αναφορές στην ιταλική κυρίως θεωρία των contralimitazioni, βλ.
την εκεί παρατιθέµενη ιταλική βιβλιογραφία. Με την άποψη αυτή συµφωνεί και ο ∆ΡΟΣΟΣ, 108, ο οποίος
τους ονοµάζει ‘περιορισµούς στους περιορισµούς’ στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας. Και οι δυο αυτοί
συγγραφείς πάντως αναγνωρίζουν τη διττή σηµασία των όρων του 28 παρ. 3 (Μανιτάκη, ΤοΣ 1984, 491 και
∆ΡΟΣΟΥ, 111) Τη διττή σηµασιοδότηση των ίδιων όρων υιοθετεί και ο Φατούρος, ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο.
Σχέσεις ∆ιεθνούς και Εσωτερικού ∆ικαίου, 82-3, ο οποίος ενώ αναγνωρίζει τον αρνητικό χαρακτήρα τους,
παράλληλα αποδέχεται ότι προϋποθέτουν «µια συνθετική, σφαιρική απόφανση για το βαθµό στον οποίο οι
αρχές που απορρέουν από το διεθνή οργανισµό ή τη διεθνή συνθήκη (ή που εφαρµόζονται στα πλαίσιά τους)
υπέρ του οποίου περιορίζει η χώρα την άσκηση της κυριαρχίας είναι συµβατές µε τα δικαιώµατα του
ανθρώπου…» (υπογρ. δική µας). Τη θεώρηση αυτή της διττής λειτουργίας φαίνεται να ενστερνίζεται και ο
Γώγος, 81 και 83επ.
Η σφαιρική απόφανση, πάντως, στην οποία αναφέρεται ο Φατούρος, µπορεί να είναι αρνητική
µόνον στο βαθµό που ο διεθνής οργανισµός αφήνει άθικτη την εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
όπως αυτά κατοχυρώνονται στην εθνική συνταγµατική τάξη, καθίσταται όµως αναγκαστικά θετική, όταν µια
τέτοια εφαρµογή αποκλείεται, εις όφελος µιας οµοιόµορφης εφαρµογής του εσωτερικού δικαίου του
διεθνούς οργανισµού, όπως συµβαίνει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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λειτουργούν ως «αντιπεριορισµοί» στους περιορισµούς στην άσκηση της εθνικής
κυριαρχίας που ο συνταγµατικός νοµοθέτης επέτρεψε, ότι µε άλλα λόγια η παρ. 3 του
άρθρου 28 «εγκαθιδρύει µια συνταγµατική επιφύλαξη κυριαρχίας».103 Πρόκειται
βέβαια για τη συνδροµή σπουδαίου εθνικού συµφέροντος, το σεβασµό των βάσεων
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και των θεµελιωδών δικαιωµάτων104 καθώς και την
κατάφαση των αρχών της ισότητας και της αµοιβαιότητας.
Η αρνητική αυτή λειτουργία των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 28 παρ. 3
Σ. υπερκεράζεται

ωστόσο από τη θετική τους επίδραση. Ήδη το 1978 ο ∆.

Ευρυγένης105 συµπέρανε ότι οι έννοιες ‘δικαιώµατα του ανθρώπου’ και ‘βάσεις του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος’ προσδιορίζουν την ‘πολιτική φιλοσοφία’ των διεθνών
οργανώσεων υπέρ των οποίων µπορεί η Ελλάδα να προβεί σε περιορισµούς της
εθνικής της κυριαρχίας. Όπως σηµειώνει εξάλλου ο Μανιτάκης, «η ίδια η διάρθρωση
των κοινοτικών εξουσιών και η άσκηση της κοινοτικής αρµοδιότητας πρέπει να
βασίζονται στην αρχή του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και να έχουν
ως υπόδειγµά τους τις θεµελιώδεις αρχές ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος». Κατ’
αυτή την έννοια, οι όροι αυτοί αποτελούν «τον αναγκαίο δεσµό µεταξύ εθνικής και
κοινοτικής έννοµης τάξης και παρέχουν ασφαλές κριτήριο νοµικοπολιτικής

103

Α. Μανιτάκη, Εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιφύλαξη κυριαρχίας κατά
το άρθρο 28 παρ. 2 και 3 Σ.’, ΕΕΕυρ∆ 2003 (υπό δηµοσίευση).
104
Σύµφωνα µε την κρατούσα µάλλον άποψη δεν απαιτείται τα προστατευόµενα στην κοινοτική
τάξη δικαιώµατα να ταυτίζονται µε τα από το ελληνικό Σύνταγµα προστατευόµενα, έτσι ∆αγτόγλου,
Κοινοτικό ∆ίκαιο, 71ּ Ηλιοπούλου-Στράγγα, Ελληνικό συνταγµατικό ∆ίκαιο και ευρωπαϊκή ενοποίηση, 43.
105
D. Evrigenis, ‘Aspects institutionnels et juridiques de l’ enlargissement. L’impact de l’adhesion
sur les institutions et le droit des pays condidats: Gréce, in A Community of twelve. The impact of further
enlargement on the European Communities, Bruges 1978, 135, όπως παρατίθεται από ∆ρόσο, 111. Τις
έννοιες ‘δικαιώµατα του ανθρώπου’, ‘βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος’, ‘ισότητα’ και ‘αµοιβαιότητα’
προβάλλει το Σύνταγµα «σ’ εκείνο το τµήµα των διεθνών του σχέσεων που θα µπορούσε να οδηγήσει σε
διεθνείς ολοκληρώσεις».
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αξιολόγησης της κοινοτικής αρµοδιότητας».106 Λειτουργούν συνεπώς όχι τόσο ως
αρνητικά όρια στην επέκταση της κοινοτικής αρµοδιότητας αλλά κυρίως ως θετικός
όρος οργάνωσης και άσκησής της. Η «εξωστρεφής»107 αυτή λειτουργία των ρητρών
του άρθρου 28 παρ. 3 Σ. αφορούν στη συγκρότηση του ενιαίου χώρου άσκησης
αρµοδιοτήτων, µιας υπό διαµόρφωσης ευρωπαϊκής «κυριαρχίας», µε την έννοια µιας
ευρωπαϊκής «επικράτειας της πολιτικής».108

V.

Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Α.

Η δηµιουργική αυτοκαταστροφή του εθνικού Συντάγµατος

Συνεπώς το ίδιο το ελληνικό Σύνταγµα περιστέλλοντας την ισχύ του σε έναν
συγκεκριµένο, αν και συνεχώς διευρυνόµενο, «χώρο» άσκησης δηµόσιας εξουσίας,
εξάγοντας συνταγµατική ύλη109 µέσω του άρθρου 28, συνεισφέρει στη δηµιουργία

106

ΤοΣ 1984, 491, και συνεχίζει «Οι ‘αντιπεριορισµοί’ συνθέτουν, λοιπόν, ένα βάσιµο πλαίσιο
διαπλοκής των δύο εννόµων τάξεων και επενεργούν στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τρόπο αµφίδροµο και
αµφιµερή».
107
Βλ. Ε. Βενιζέλου, Μαθήµατα, 153, ο οποίος πειστικά υποστηρίζει ότι οι όροι «δικαιώµατα του
ανθρώπου» και «βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος» λειτουργούν ως κριτήρια «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».
108
Για τη σύλληψη της κυριαρχίας ως επικράτειας της πολιτικής, βλ. Α. Μανιτάκη, Το νόηµα της
κυριαρχίας και του Συντάγµατος ενώπιον της παγκοσµιοποίησης, όπ.π., 71επ., 82επ. και του ίδιου, Ελληνικό
Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 220επ.
109
Πρβλ. και ∆ρόσου, 274: «…µία ρυθµιστέα ύλη, διάχυτη υπεράνω των νοµικών και πραγµατικών
συνόρων που τίθενται από τα εθνικά κράτη, επιδεκτική µεν ρυθµιστικής ενέργειας, αλλά µόνο αν η
ρυθµιστική ενέργεια είναι προσαρµοσµένη στα χαρακτηριστικά αυτής της ύλης». Και ο ίδιος συµπληρώνει
(275, µε αναφορά στον Ευρυγένη): «…εκεί όπου δηµιουργείται και µε τους όρους υπό τους οποίους
αναπτύσσεται η διάχυτη ρυθµιστέα ύλη, εκεί και µε αντίστοιχους όρους δηµιουργείται δύναµη ικανή να
παραγάγει δίκαιο που µπορεί να την καθυποτάξει».
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ενός ευρωπαϊκού συνταγµατικού χώρου, διακριτού από τον εθνικό. Η οικειοθελής110
αυτή µείωση της κανονιστικής εµβέλειας του εθνικού Συντάγµατος111 συνίσταται σε
µια διαδικασία σταδιακής «αυτοκαταστροφής» του. Συνεπώς αυτό που από κοινοτική
άποψη ονοµάζεται διαχωρισµός των δικαιοδοσιών112 και στηρίζεται στην απόσπαση
κυριαρχικών αρµοδιοτήτων από τα κράτη µέλη και την απόδοσή τους στην
Κοινότητα δεν έχει αναγκαστικά ως βάση του αποκλειστικά και πρωτογενώς τις
Κοινοτικές συνθήκες αλλά βρίσκει κανονιστικό έρεισµα και στο ίδιο το (ελληνικό)
Σύνταγµα.
Η µορφοποίηση και υλοποίηση, κατ’ επιταγή του Συντάγµατος, της δηµοκρατικής
αρχής και η θεσµική προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο χώρο
συνάσκησης των αρµοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στην Κοινότητα συνιστούν, αν
χρησιµοποιήσουµε την οικεία στη σκέψη µας γλώσσα, ένα ευρωπαϊκό (ουσιαστικό)
Σύνταγµα. Η χρήση του όρου Σύνταγµα είναι φορέας νοηµάτων και συµβολισµών
που όχι µόνον αντανακλούν αλλά και µετασχηµατίζουν το δηµιουργούµενο χώρο
άσκησης συγκυριαρχίας.113 ∆ιαµορφώνεται έτσι ο «χώρος» όπου δροµολογείται η
ανάδυση ενός κοινού ευρωπαϊκού Συντάγµατος, ένας κοινός ευρωπαϊκός
συνταγµατικός χώρος, ο οποίος, όπως θα αναλυθεί διεξοδικότερα παρακάτω,
εµπνέεται και διαπερνάται από τις ίδιες θεµελιώδεις αρχές µε τον εθνικό ευρωπαϊκό
συνταγµατισµό.
Η διαφορά ανάµεσα στην ‘κοινοτική’ και στην ‘κρατο-συνταγµατική’ θεώρηση
ωστόσο έγκειται στο επόµενο βήµα: Εκκινώντας από τη δεύτερη, εδώ επιλεγόµενη

110

Βλ. Α. Μάνεση, Το Σύνταγµα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, όπ.π., 460, όπου σηµειώνεται ότι το
Σύνταγµα «οικειοθελώς» τείνει να καταστεί «διάτρητο».
111
Ο Γ. Παπαδηµητρίου, 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».
112
Βλ. Κακούρη, ΕΕΕυρ∆ 1986, 548επ.
113
Ε. Βενιζέλου, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως «∆ιακυβερνητικό» Σύνταγµα…, όπ.π., 35επ. Για µια
κριτική πάντως αποτίµηση του όρου «Σύνταγµα» και υπέρ του ακριβέστερου «Συνταγµατική Συνθήκη» βλ.
∆.Θ. Τσάτσου, Σκέψεις για το συνταγµατικό πρόβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αρµενόπουλος 2003, 3επ.
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µεθοδολογική αφετηρία, η «αυτοκαταστροφή» του Συντάγµατος αντισταθµίζεται από
το δηµιουργικό της χαρακτήρα. Αν οι ιδρυτικές των Κοινοτήτων και της Ένωσης
συνθήκες αποτελούσαν τα µοναδικά κανονιστικά ερείσµατα της κοινοτικής και
ενωσιακής έννοµης τάξης, τότε το κοινοτικό δίκαιο θα ήταν απολύτως αυτόνοµο και
αδέσµευτο από τα εθνικά Συντάγµατα. Αυτή ωστόσο την απολύτως ανεξάρτητη
εκδοχή του κοινοτικού δικαίου δεν τη δέχεται στην πράξη ούτε το ακτιβιστικό
κάποτε ∆ΕΚ. Αντίθετα, το ίδιο το ∆ικαστήριο πρώτο παραδέχτηκε τις κοινές
συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών114 ως δεσµεύουσες τις αποφάσεις του,
παραδοχή που καταγράφηκε ρητά και θετικοποιήθηκε στο άρθρο 6 ΣΕΕ. Στο σηµείο
αυτό, η κοινοτική και η συνταγµατική θεώρηση, στην εκδοχή της που υποστηρίζεται
εδώ, εφάπτονται: Από τις συνταγµατικές τάξεις των κρατών µελών απορρέουν
δεσµεύσεις της κοινοτικής τάξης, οι οποίες δεν είναι άµεσες, τα Συντάγµατα δηλαδή
δεν εφαρµόζονται ευθέως αλλά µέσα από τη διαλεκτική σύνθεσή τους. Η δέσµευση
αυτή δεν αφορά µόνον στο ∆ικαστήριο κατά την επίλυση συγκεκριµένων διαφορών
αλλά κύρια και κατ’ αρχήν στα κράτη µέλη όταν ιδρύουν και τροποποιούν τις
Συνθήκες. Στη δέσµευση αυτή, όπως ήδη αναλύσαµε, συνίσταται κατά κύριο λόγο, η
συνταγµατοποίηση της Κοινότητας. Από την πλευρά της Ελλάδας που µας
ενδιαφέρει εδώ, η συνταγµατική επιταγή είναι ξεκάθαρη. Η αποξένωση του
ελληνικού κράτους από την αποκλειστική άσκηση των κυριαρχικών του
αρµοδιοτήτων δεν γίνεται άνευ

114

Βλ. γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα Darmon στην υπόθεση ∆ΕΚ 222/84, Johnston, ΣυλλΝοµολ
1986, 1651: «…εξαιτίας του γεγονότος ότι η Κοινότητα δηµιουργήθηκε από κράτη δικαίου, η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα είναι αναγκαστικά µια Κοινότητα ∆ικαίου». Για την Κοινότητα ως «Κοινότητα δικαίου» βλ. Π.
Στάγκου, Προς ένα ευρωπαϊκό Σύνταγµα: Κράτος ∆ικαίου, Θεµελιώδη δικαιώµατα, ιδιότητα του «πολίτη της
Ένωσης», σε Κ. Στεφάνου / Αρ. Φατούρου / Θ. Χριστοδουλίδη (επιµ.), Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές,
Αθήνα 2001,403επ. (408επ.). Για τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις, οι οποίες συντείνουν στη δηµιουργία
ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συνταγµατικού χώρου βλ. Βενιζέλου, Το Σύνταγµα 1993, 461επ., 483.
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προϋποθέσεων. Αντίθετα, προϋποτίθεται ο σεβασµός της δηµοκρατικής αρχής, των
θεµελιωδών

δικαιωµάτων

καθώς

και

της

αρχής

της

ισότητας

και

της

αµοιβαιότητας.115
Η πολιτική απόφαση να συµµετάσχει η χώρα στη διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης
λαµβάνεται µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον και η κρίση περί της συνδροµής του
είναι πολιτική και συνεπώς δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Αν όµως η πολιτική
αυτή απόφαση ληφθεί, τότε πρέπει να πληρούνται οι όροι της παρ. 3 του άρθρου 28,
δηλαδή η κατοχύρωση στην Ένωση της δηµοκρατικής αρχής και της προστασίας των
θεµελιωδών δικαιωµάτων, όροι δικαιικοί και συνεπώς και δικαστικά ελεγχόµενοι.
Από την παραδοχή αυτή, στην οποία συνίσταται σύµφωνα µε τα παραπάνω
εκτεθέντα το κανονιστικό φορτίο του άρθρου 28 παρ. 3 Σ., απορρέει η βασική θέση
της παρούσας µελέτης, ότι δηλαδή το ελληνικό Σύνταγµα σε συνδυασµό και
αλληλοεπίδραση και διάδραση µε τα άλλα ευρωπαϊκά συντάγµατα συνιστούν
προσυνταγµατικούς κανόνες για το διαµορφούµενο ευρωπαϊκό Σύνταγµα.

Β.

Σχέση εθνικού και ευρωπαϊκού Συντάγµατος

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η σχέση µεταξύ του εθνικού και ευρωπαϊκού
Συντάγµατος δεν είναι σχέση ιεραρχική, αλλά σχέση διακριτότητας του πεδίου
εφαρµογής των συνταγµάτων αυτώνּ τοπικά, εδαφικά, συνυπάρχουν, διαχωρίζονται
όµως «χωρικά», µε την έννοια του πλέγµατος αρµοδιοτήτων. Συνεπώς, η
σηµαντικότερη αρχή που διέπει το ευρωπαϊκό, και βέβαια το συνταγµατικό
ευρωπαϊκό δίκαιο, και τη σχέση του µε το εθνικό είναι αυτή της αυτονοµίας και όχι
αυτή της υπεροχής.
Στο δηµιουργούµενο «χώρο» συνάσκησης των µεταβιβασθέντων στην Κοινότητα
αρµοδιοτήτων τα εθνικά Συντάγµατα δεν αναπτύσσουν άµεσα κανονιστική δύναµη,
λειτουργούν ωστόσο ως προ-συνταγµατικοί κανόνες, µε την έννοια ότι καθορίζουν,
115

Ένα απτό παράδειγµα της εδώ προτεινόµενης ακτινοβολίας του ελληνικού συντάγµατος προς
την ευρωενωσιακή έννοµη τάξη προσφέρει η διαφωτιστική ανάλυση του Γώγου, Η υποδοχή της οικονοµικής
και νοµισµατικής ένωσης, όπ.π., 86επ., σχετικά µε την ελλειµµατική δηµοκρατική νοµιµοποίηση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
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στο σύνολό τους και µέσω των διαδράσεων και της δηµιουργίας των κοινών
συνταγµατικών

παραδόσεων,

τις

θεµελιώδεις

αρχές

ενός

συνταγµατικού

κοινοδικαίου, ενός υπό διαµόρφωση «ευρωπαϊκού Συντάγµατος». Το ευρωπαϊκό
αυτό Σύνταγµα µε µεθοδολογικό εργαλείο τη συγκριτική αξιολογική µέθοδο,
ενσωµατώνει, αλλά και ενσωµατώνοντας µετασχηµατίζει, τις βασικές αξίες των
εθνικών συνταγµάτων στη διαλεκτική τους σύνθεση.116 Στη διαδικασία αυτή
συµβάλλει δυναµικά και ενεργητικά µια ανοιχτή κοινωνία των ερµηνευτών αλλά και
των συν-διαµορφωτών του Συντάγµατος, που είναι οι θεσµοί (κοινοβούλιο,
δικαστήρια, κυβερνήσεις), τα συλλογικά υποκείµενα (κόµµατα, ΜΚΟ) και οι
επιστηµονικές κοινότητες.
Συνεπώς ο κοινός ευρωπαϊκός συνταγµατισµός προέρχεται από το ίδιο υλικό και
µοιράζεται τα ίδια γονίδια µε τον εθνικό ευρωπαϊκό συνταγµατισµό, συνίσταται
δηλαδή στην εναρµόνιση των αρχών της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της
ισότητας, και µοιράζεται µε το δεύτερο το ίδιο απώτερο, ουσιαστικό, θεµέλιο, τη
λαϊκή κυριαρχία. Αυτό σηµαίνει ότι δεν απαιτείται καµιά επανάσταση και κανένα
πραξικόπηµα για να τον θεµελιώσει. Ο ευρωπαϊκός υπερεθνικός συνταγµατισµός
προκύπτει ως λογικό απαύγασµα και συνέχεια του εθνικού συνταγµατισµού, τον
οποίο ταυτόχρονα υποσκάπτει αλλά και ολοκληρώνει. Όπως ακριβώς όλα τα
φαινόµενα της ύστερης νεωτερικότητας ή µετανεωτερικότητας, που ενώ εδράζονται
και πηγάζουν από τη νεωτερικότητα, θέτουν ταυτόχρονα υπό αµφισβήτηση δοµικά
χαρακτηριστικά της.

Γ.

Τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού συνταγµατισµού

1.

Ο µετασχηµατισµός του συνταγµατισµού

Αναδύονται έτσι τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού συνταγµατισµού: Παρά το
γεγονός ότι λογικά και ιστορικά το Σύνταγµα γνωρίζει ως προνοµιακό πεδίο

116

Η αξιακή αυτή συγγένεια εθνικών και ευρωπαϊκού Συντάγµατος επιτρέπει και διευκολύνει τη
«µέθοδο του αµοιβαίου σεβασµού και της εναρµόνισης» που προτείνει ως την αποτελεσµατικότερη για τη
συνύπαρξη εθνικού συντάγµατος και κοινοτικού δικαίου ο Βενιζέλος, Το Σύνταγµα 1993, 456.
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εφαρµογής του τις σχέσεις κράτους-πολίτη, η εγγενής δυναµική του και η
περιφρούρηση της ουσίας του, του αιτήµατος για ατοµικό και πολιτικό
αυτοκαθορισµό, επιβάλλει πλέον την επέκταση της κανονιστικής εµβέλειάς του τόσο
στις σχέσεις των πολιτών µεταξύ τους, δηλαδή στην κοινωνία, όσο και στον
υπερεθνικό χώρο άσκησης αρµοδιοτήτων της ΕΕ. Τον ευρωπαϊκό συνταγµατισµό,
πέραν της εννοιολογικής σύλληψής του, επιτρέπει η οικονοµική ενοποίηση, και
συνεπώς µόνον µε τη συνδροµή κατάλληλων κοινωνικοπολιτικών και κυρίως
οικονοµικών προϋποθέσεων θα µπορούσε να αναµένει κανείς, ως συνέχεια της
διαδικασίας αυτής, τη σύλληψη ενός παγκόσµιου συνταγµατισµού.117
Μετασχηµατίζεται συνεπώς ο ίδιος ο χαρακτήρας του συνταγµατισµού,118 ο οποίος
γεννήθηκε στην κοιτίδα του έθνους-κράτους, δίνοντας υπόσταση σε µια φαντασιακή
πολιτική ενότητα του λαού-έθνους. Συνετέλεσε µάλιστα στη δηµιουργία της
ενότητας αυτής, άσκησε δηλαδή µια κατεξοχήν ενοποιητική και ταυτοποιητική
λειτουργία (Integrationsfunktion).119 Οργανώνοντας την Πολιτεία, το Σύνταγµα
µετασχηµάτισε

117

Συνεπώς προς το παρόν δικαίως συµπεραίνει Βενιζέλος, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως
«∆ιακυβερνητικό» Σύνταγµα…, όπ.π., 37, υποσ. 15, ότι η αντίληψη περί «παγκόσµιου συνταγµατισµού»
στηρίζεται σε µια «υπεριστορική» και «ουτοπική έννοια του Συντάγµατος, η οποία δεν µπορεί να αποτελέσει
τη βάση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του ευρωπαϊκού Συντάγµατος».
118
Όπως εύστοχα σηµειώνει ο Ξ. Κοντιάδης, Ο νέος συνταγµατισµός και τα θεµελιώδη δικαιώµατα
µετά την αναθεώρηση του 2001, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, 41-42, «Ως βασικό στοιχείο ενός «νέου
συνταγµατισµού» καταγράφεται λοιπόν η ευρωπαϊκή δέσµευση του Συντάγµατος – και δη τόσο του ερµηνευτή
του όσο και του αναθεωρητικού νοµοθέτη-, η οποία συναρτάται µε το µετασχηµατισµό της έννοιας της
κυριαρχίας. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται, εξάλλου, µια νέα θεώρηση της σχέσης µεταξύ της ενωσιακής
και της εθνικής έννοµης τάξης, που δεν προσεγγίζεται πλέον ως ένα ανταγωνιστικό δίπολο, αλλά ως
συναιρούµενες και αλληλεπιδρώσες παράµετροι».
119
Α. Μάνεση, Συνταγµατικό ∆ίκαιο Ι, Θεσσαλονίκη 1980, 173-174, ο οποίος κάνει λόγο για
«ακεραίωση και ολοκλήρωση µιας δεδοµένης κοινωνίας», δηλαδή για «λειτουργική ενσωµάτωση, στο
κρατούν καθεστώς, όλων των δυνάµεων που τη συνθέτουν, έτσι ώστε να πραγµατοποιείται, στο πολιτικό
επίπεδο, η ‘ενότητα των αντιθέτων’». Βλ. και Α. Μανιτάκη, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τεύχος Ι, Θεσσαλονίκη
1987, 83-84.
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την κοινωνία των πολιτών σε πολιτική κοινωνία, τον πληθυσµό σε λαό-δήµο, και τα
άτοµα σε πολίτες, προσδιορίζοντας τις σχέσεις τους µε το κράτος.
Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή εκδοχή του ο συνταγµατισµός αυτονοµείται από το
υποκείµενό του, αλλά συνεχίζει να νοµιµοποιεί, να εγγυάται, να ενοποιεί και να
ταυτοποιεί. Επιτρέπει τη µεταφορά των δηµοκρατικών και δικαιοκρατικών
εγγυήσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο διακυβέρνησης χωρίς να προϋποθέτει ωστόσο
ούτε µια φαντασιακή ενότητα ενός οµογενοποιηµένου λαού-δήµου, ούτε ένα
κεντρικό κράτος, ούτε µια και µοναδική ακαταγώνιστη εξουσία ή άλλως µια
ευρωπαϊκή κυριαρχία, ούτε µια αδιάσπαστη, τοπικά εννοούµενη «επικράτεια». Είναι
ένας µετα-µοντέρνος, διαχεόµενος συνταγµατισµός, υλοποιούµενος και κανονιστικά
εκφερόµενος σε πολλαπλά επίπεδα και διαφορετικά συµφραζόµενα.

2.

Ο ευρωπαϊκός συνταγµατισµός ως αποτύπωση της ευρωπαϊκής
πολλαπλότητας

Η παραπάνω καταγραφείσα διαδικασία εξαγωγής συνταγµατικής ύλης από τα εθνικά
συντάγµατα προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό συνταγµατικό χώρο120 καταλήγει,
προκειµένου ο τελευταίος να οργανωθεί δηµοκρατικά, κατά την απαίτηση του
ελληνικού -και όχι µόνον- Συντάγµατος, στη µορφοποίηση δοµών άσκησης των
µεταφερθεισών αρµοδιοτήτων. Καταλήγει, µε άλλα λόγια, στη διαµόρφωση µιας
θεσµικής αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κατανόηση της
λειτουργίας της µε όρους συνταγµατικούς παρά διεθνοδικαιικούς. Μέσα από αυτή τη
συνεχή διαδικασία σχηµατισµού συνταγµατικών θεσµών αλλά και συνταγµατικού
λεξιλογίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που εξάγεται από και προστίθεται στο εθνικό
θεσµικό

οικοδόµηµα,

αναδύονται

οι

συνθήκες

ενός

πολυεπίπεδου

συνταγµατισµού.121 Αυτός συντίθεται περαιτέρω και από τα συντάγµατα των

120

Βενιζέλου, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως «∆ιακυβερνητικό» Σύνταγµα…, όπ.π., 41-42), όπου
σηµειώνεται ότι ο χώρος αυτός έχει διαµορφωθεί µέσα από την «αλληλοπεριχώρηση» των εθνικών
συνταγµάτων και του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
121
Πρβλ. I. Pernice, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European
Constitution-making revisited?, CMLRev. 1999, 703επ.
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οµοσπονδιακών κρατιδίων, εκεί όπου υπάρχουν, αλλά και από τους συνταγµατικής
υφής κανόνες της διεθνούς τάξης.
Ο πολυεπίπεδος αυτός συνταγµατισµός προκύπτει ως άµεση απόρροια της σχέσης
εθνικού και ευρωπαϊκού συνταγµατισµού, όπως αυτή αποτυπώνεται (και) στο άρθρο
28 του ελληνικού Συντάγµατος. Εφόσον ο δεύτερος προκύπτει από και συµπληρώνει
τον πρώτο, έστω κι αν µειώνει το ζωτικό του χώρο, εντούτοις δεν τον καταργεί. Τα
δύο (τουλάχιστον) επίπεδα συνταγµατισµού συνυπάρχουν και αναπτύσσονται
παράλληλα και διαδραστικά.122 Το ευρωπαϊκό Σύνταγµα123 ενσωµατώνει και
επανασηµασιοδοτεί τις κοινές συνταγµατικές αρχές των κρατών µελών, τα
Συντάγµατα των οποίων ωστόσο –παρότι συνιστούν τη συλλογική µήτρα του
ευρωπαϊκού Συντάγµατος– επηρεάζονται από το συνταγµατικό κοινοδίκαιο.
Ανταποκρίνεται εξάλλου ο πολυεπίπεδος αυτός συνταγµατισµός στην ανάγκη
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης της ΕΕ και πολυεπίπεδης δηµοκρατίας, µε σκοπό την
άρση του δηµοκρατικού, κυρίως όµως του πολιτικού ελλείµµατος στην ευρωπαϊκή
δηµόσια σφαίρα.
Στη σύλληψη αυτή, τα επιµέρους εθνικά συντάγµατα αποτελούν τις πολλαπλές πηγές
άντλησης του ευρωπαϊκού συντάγµατος, όχι το καθένα χωριστά αλλά όλα µαζί στη
διαλογική τους συνάρθρωση. Στη λογική αυτή κατατείνει τουλάχιστον η εδώ
προτεινόµενη ανάγνωση του άρθρου 28 Σ.. Στην περίπτωση αυτή, ο ευρωπαϊκός
συνταγµατισµός διέπεται από µια λογική άγραφου δικαίου (common law), που
σηµαίνει ότι αντλεί από το υλικό των εθνικών συνταγµατικών αρχών και κανόνων,
το οποίο και ενοποιεί.
Η διαδικασία αυτή συναγωγής του ευρωπαϊκού συνταγµατισµού από τον εθνικό
συνταγµατισµό, έτσι όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 28 Σ., συνεπάγεται επίσης ότι ο

122

Πρβλ. και Κατρούγκαλου, ΝοΒ 2000, 1105ep., όπου αναλύονται οι συγγενείς µε τη εδώ
υποστηριζόµενη θέση έννοιες του θεσµικού δυισµού του ενωσιακού οικοδοµήµατος και του «ευρωπαϊκού
πλουραλισµού».
123
Βλ. σχετικά την εισήγηση του Ε. Βενιζέλου, σε Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών,
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Ρόλος, Σηµασία, Περιεχόµενο, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, 33-42 (36επ.) και του ίδιου, Το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως «∆ιακυβερνητικό» Σύνταγµα και τα πολιτικά ελλείµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπ.π., 23-64.
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πρώτος δεν εµφανίζεται σε µία δεδοµένη στιγµή ολοκληρωµένος, µέσα από µια
πράξη ψήφισης ή παραχώρησης. ∆εν θα εµφανιστεί συνεπώς εκ του µη όντος, απλώς
θα τυποποιηθεί µε την τυχόν ψήφιση µιας συνταγµατικής συνθήκης από την επόµενη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. Η εµφάνιση, και κυρίως η «πύκνωσή» του συνιστά µια
διαρκή διαδικασία, όπου ο βαθµός αυτονοµίας του, που αποτελεί και υπαρξιακή
προϋπόθεσή του, βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το περιεχόµενό του αλλά και µε
την αναγνώρισή του ως τέτοιου στο λόγο των πολιτικών υποκειµένων. Και είναι
(και) σ’ αυτό το σηµείο που ο δικαιικός και πολιτειακός λόγος είναι λόγος-πράξη,
που όχι µόνον εξηγεί αλλά και φιλοδοξεί να µετασχηµατίσει το αντικείµενό του.
Τέλος, η σύλληψη αυτή του ενωσιακού συνταγµατισµού ως µέρος ενός
πολυεπίπεδου και συντιθέµενου ευρωπαϊκού συνταγµατισµού σηµαίνει ότι ο
συνταγµατικός λόγος στην Ευρώπη µπορεί να νοηθεί µόνον ως «διά-λόγος», ως
«συζήτηση», µεταξύ περισσότερων υποκειµένων σε µια συνταγµατική ερµηνευτική
κοινότητα, παρά ως µια ιεραρχική δοµή. ∆ιαφοροποιείται συνεπώς τόσο από µια
«εθνοκεντρική» όσο και από µια ακραιφνώς «ευρωκεντρική» ή «ευρωκρατική»
θεώρηση του ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
Η πρώτη θα ερµήνευε το άρθρο 28 Σ. και τα αντίστοιχα των άλλων εθνικών
Συνταγµάτων ως αναχωµάτων στη συνταγµατική συγκρότηση της Ένωσης, ως
απώτατων ορίων και ως φρουρών της εθνικής κυριαρχίας. Η δεύτερη θα ακύρωνε
εντελώς την ύπαρξή του, και άρα του συνολικού συνταγµατικού κειµένου
προβάλλοντας το όραµα ενός ενιαίου και ενιαία εφαρµοζόµενου σε κάθε επίπεδο
διακυβέρνησης ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Οι δύο θεωρήσεις, παρότι φαινοµενικά
αντικρουόµενες, µοιράζονται την ίδια εσωτερική λογική. Στηρίζονται δηλαδή
αµφότερες στη βασική παραδοχή ότι το Σύνταγµα προϋποθέτει «κράτος», ή
«κυριαρχία», ή «πολιτική ενότητα» ή «λαό» ή όπως αλλιώς καλείται το ένα και
µοναδικό κέντρο από το οποίο ασκείται η εξουσία ή αντλείται η νοµιµοποίησή της. Ο
«µονισµός» αυτός οδηγεί στην αναζήτηση ενός ευρωπαϊκού «δήµου», που
προϋποθέτει

στη χειρότερη

εκδοχή

του πολιτιστική

και

στην

καλύτερη
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ψυχοκοινωνική οµοιογένεια, σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε µε θετική είτε µε
αρνητική αξιολογική φόρτιση, την ενσωµάτωση των υφιστάµενων εθνικών δήµων.
Απέναντι στον «µονισµό» αυτό η εδώ υιοθετούµενη ανάγνωση του «ευρωπαϊκού»
άρθρου του Σ. υποδεικνύει έναν πλουραλισµό στις πηγές άσκησης της εξουσίας και
της νοµιµοποίησής της. Έτσι νοούµενος ο ευρωπαϊκός συνταγµατισµός, ως σύνθεση
των συνταγµάτων των επιµέρους επιπέδων, δεν προϋποθέτει αλλά συνδυάζεται µε
την ύπαρξη ή τη διαµόρφωση πολλαπλών «δήµων»,124 που λειτουργούν σε
διαφορετικά επίπεδα και τους οποίους συνέχουν διαφορετικά στοιχεία. Οι «δήµοι»
αυτοί αντανακλούν και παρακολουθούν τις πολλαπλές ταυτότητες των ευρωπαίων
πολιτών. Οι τοµές στο σώµα των ευρωπαίων πολιτών και άρα οι ταυτοποιήσεις τους
είναι τόσο κάθετες (εθνικές, περιφερειακές / χωρικό επίπεδο) όσο και οριζόντιες
(κοινότητα συµφερόντων, ιδεολογιών, φυλετικών, έµφυλων ή σεξουαλικών
ταυτοτήτων και αισθητικών επιλογών). Οι πολλαπλές αυτές ταυτότητες πρέπει να
µεταφράζονται σε θεσµούς συµµετοχής, δηλαδή δηµοκρατίας, προκειµένου να
αποφεύγονται οι αποκλεισµοί από την απόλαυση των πολιτικών, ατοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων.
Ο ευρωπαϊκός «δήµος» ως πολιτική έννοια, απαλλαγµένη οµογενοποιητικών
φιλοδοξιών, αποτελεί και αυτός µια οντότητα νοούµενη σε συνεχή διαδικασία
διαµόρφωσης, όπως και το ίδιο το Σύνταγµα της Ευρώπης. Συνέχεται από την
υιοθέτηση ενός «ευρωπαϊκού συνταγµατικού πατριωτισµού» και γενικότερα ενός
κοινού ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισµού,125 υποστασιοποιείται µε την ελεύθερη

124

Για την θεωρία των πολλαπλών ∆ήµων, της παράλληλης, δηλαδή, ένταξης ενός πολίτη στην
εθνική, τοπική και ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα, βλ. κυρίως τις αναλύσεις του J.H.H. Weiler, « European
Neo-constitutionalism: in Search of Foundation for the European Constitutional Order”, Political
Studies1996, 517επ. (526), του ίδιου, Does Europe Need a Constitution? Demos, Telos and the German
Maastricht Decision, European Law Journal 1995, 219επ., (224-245).
125
Πρβλ. και Ε. Βενιζέλου, Το ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως βάση ενός νέου πολιτικού πολιτισµού:
αµηχανίες και δυνατότητες, σε του ίδιου, Η πρόκληση του ευρωπαϊκού Συντάγµατος, 65επ. (75): «…ο
πολιτικός πολιτισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οριοθετείται από τον πολιτικό πολιτισµό των κρατών µελών
της. Ο δεύτερος θέτει όρια στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του πρώτου».
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κίνηση και εγκατάσταση στο εσωτερικό της «ευρωπαϊκής επικράτειας», την
υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών συνοχής, και γενικότερα την απόλαυση ολοένα
διευρυνόµενων στην ενωσιακή σφαίρα πολιτικών, ατοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων.

VΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η παρούσα µελέτη στηρίζεται στη βασική παραδοχή ότι το ελληνικό Σύνταγµα
όχι απλώς επιτρέπει, αλλά επιβάλλει τη συνταγµατική οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως και κάθε άλλου χώρου συνάσκησης κυριαρχίας, µέσω της ρήτρας
σεβασµού της δηµοκρατίας και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του άρθρου 28 παρ. 3.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι το Σύνταγµα είναι υπέρ και επιβάλλει την ευρωπαϊκή
ενοποίηση, σηµαίνει ωστόσο ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση, αν γίνεται – αυτό είναι µια
πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί βάσει των συνταγµατικά προβλεπόµενων
διαδικασιών και πλειοψηφιών µε πολιτικά κριτήρια – και στο βαθµό που γίνεται
πρέπει να υλοποιείται µε όρους συνταγµατικούς. Παρά την ανεπίτρεπτη ίσως
υποκειµενικοποίηση ή προσωποποίηση του δικαίου,126 ειδικότερα του συνταγµατικού
κειµένου, την οποία η παραπάνω γλωσσική διατύπωση υποκρύπτει, η θέση αυτή
στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο συνταγµατικός λόγος και άρα η πρόσληψη της
εθνικής πολιτικής πραγµατικότητας ή της «εθνικής κυριαρχίας» ως συνταγµατικά
καθυποταγµένης, παραµένει «Λόγος», δηλαδή λογικά συνεκτικό και συνεχές όλον,
µόνον αν συµπληρωθεί από ένα συνταγµατικό περί την Ευρώπη λόγο. ∆ιαφορετικά
αυτοϋπονοµεύεται και αυτοαναιρείται. Πιο απλά, η φιλελεύθερη δηµοκρατία, δηλαδή
το ιδεώδες του ατοµικού και συλλογικού αυτοκαθορισµού, ως διακύβευµα του

126

Πρβλ. Γ. ∆ρόσου, ∆οκίµιο Ελληνικής Συνταγµατικής Θεωρίας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 308, ο οποίος
εύστοχα επισηµαίνει ότι «το σώµα των κανόνων του [Συντάγµατος] προσωποποιείται και οι διατάξεις του
εµφανίζονται ως φορείς αυτοτελούς βούλησης: «το Σύνταγµα θέλει», ή και αυτοτελούς εξουσίας: «το
Σύνταγµα επιτάσσει», «το Σύνταγµα απαγορεύει»».
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συνταγµατισµού, µπορεί να υπηρετηθεί πλέον -µετά τη µεταβίβαση πλείστων
αρµοδιοτήτων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- µόνον αν υλοποιείται και σε
υπερκρατικό ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η παραδοχή αυτή, που υποκρύπτει και έναν ιστορικισµό στη σύλληψη του
εγχειρήµατος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, µας επιτρέπει να αποδεχτούµε και να
περιφρουρήσουµε τη συνύπαρξη περισσότερων ενοτήτων και ταυτοτήτων. Επιτρέπει
περαιτέρω τη συνύπαρξη του περιφερειακού, του εθνικού και του ευρωπαϊκού
Συντάγµατος, χωρίς το ένα να αναιρεί το άλλο, αλλά σε µια δηµιουργική και
διαδραστική σχέση µεταξύ τους. Στο σχήµα αυτό το ευρωπαϊκό Σύνταγµα δεν
αποτελεί aliud έναντι των εθνικών συνταγµάτων, αλλά απαύγασµά τους και τέκνο
τους, ακόµη κι αν αυτή η γέννα οδηγεί εν τοις πράγµασι στο σταδιακό µαρασµό και
την

αποψίλωση,

τη

δηµιουργική

πάντως

αυτοκαταστροφή

των

εθνικών

συνταγµάτων.
Η σύλληψη τόσο του ευρωπαϊκού συνταγµατισµού όσο και του ευρωπαϊκού
«δήµου» ως διαδικασίας127 και άρα η άρνηση αναγνώρισης οποιασδήποτε
τελεολογίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης προκαλεί αναγκαστικά µια αβεβαιότητα,
που αντανακλάται στη συνεχή αναζήτηση, ανεύρεση και διαφοροποίηση της
ταυτότητας της ΕΕ µέσα από την ανάπτυξη των δυναµικών της και ως αποτέλεσµα
συνεχών διαπραγµατεύσεων και αναθεωρήσεων. Αυτή ωστόσο η διαρκής εξέλιξη
αποτελεί και το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της, γιατί ακριβώς διαφυλάσσει την
πολλαπλότητα και τη διαφορά που αποτελεί την ουσία της Ευρώπης.
Όπως το ίδιο το σχέδιο της νεωτερικότητας φέρει µέσα του το σπόρο της µετανεωτερικότητας που ενώ πηγάζει από την πρώτη ταυτόχρονα την υποσκάπτει, όπως
όλες οι έννοιες φέρουν στα γονίδιά τους την αλλοίωση και την ανατροπή τους, έτσι
και ο εθνικός συνταγµατισµός φέρει µέσα του ως εσωτερική λογική και συνέχεια του
τη σχετικοποίηση και υπέρβαση του εθνικού και το πέρασµα προς το υπερεθνικό.
Ακατάλυτο συνδετικό κρίκο µεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού συντάγµατος

127

Πρβλ. G. Robbers, Ο Ευρωπαϊκός Λαός ως Φορέας της Ευρωπαϊκής ∆ηµοκρατίας, στον ανά
χείρας τόµο.
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αποτελούν η δηµοκρατία και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, το αίτηµα δηλαδή του
ατοµικού και συλλογικού αυτοκαθορισµού, που µεταφέρεται πλέον σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Ζητούµενο συνεπώς για την ενωµένη Ευρώπη αποτελεί η περιφρούρηση
των πολιτικών κατακτήσεων του νεωτερικού κράτους, της δηµοκρατίας και της
δικαιοκρατίας, και η ενίσχυση των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων των ευρωπαίων πολιτών.128

128

Όπως επισηµαίνει ο J. Habermas, ‘Why Europe needs a Constitution’, New Left Review 2001,
5επ. (6): «… η πρόκληση ενώπιόν µας δεν είναι να ανακαλύψουµε τίποτε καινούργιο αλλά να διατηρήσουµε
τα µεγάλα δηµοκρατικά επιτεύγµατα του ευρωπαϊκού εθνικού κράτους, πέρα από τα δικά του όρια. Στα
επιτεύγµατα αυτά περιλαµβάνονται όχι µόνον οι τυπικές εγγυήσεις των ατοµικών δικαιωµάτων αλλά και τα
κατακτηµένα επίπεδα του κράτους πρόνοιας, της παιδείας και της ανάπαυσης, που είναι οι προϋποθέσεις
µιας αποτελεσµατικής ιδιωτικής αυτονοµίας και µιας δηµοκρατικής ιδιότητας του πολίτη».
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