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Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Νοµικό Τµήµα του Α.Π.Θ. µε αντικείµενο τη σχέση κοινοτικού
δικαίου και εθνικών συνταγµάτων, υπότροφος Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HPMF-CT2002-01849). Η συγγραφέας ευχαριστεί τον καθ. κ. Μανιτάκη, την καθ. κ. Καΐάφα-Γκµπάντι και τη
λέκτορα κ. Πρεβεδούρου για χρήσιµες παρατηρήσεις και υποδείξεις κατά τη συγγραφή του άρθρου,
ενώ διατηρεί ακέραιη την ευθύνη για λάθη και παραλείψεις.
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Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.

Από τους δίδυµους πύργους στις δίδυµες συµφωνίες
Τα τροµοκρατικά κτυπήµατα της 11ης του Σεπτέµβρη του 2001

σηµατοδότησαν την πύκνωση και εντατικοποίηση των αντιτροµοκρατικών
µέτρων όχι µόνον στις Ενωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΕΠΑ) αλλά και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).2 Ταυτόχρονα σήµαναν την έναρξη µιας νέας εποχής
στη διατλαντική συνεργασία στον τοµέα της αντεγκληµατικής πολιτικής.3 Ήδη
στο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 20.09.2001
γεννήθηκε η ιδέα µιας σχετικής συµφωνίας µεταξύ της Ένωσης και των
Ενωµένων Πολιτειών, η οποία και εγκρίθηκε την επόµενη µέρα από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.4 Οι ΕΠΑ εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και
ακολούθησε ανταλλαγή επιστολών µεταξύ του Προέδρου Bush και του
Ευρωπαίου Επιτρόπου Εξωτερικών Υποθέσεων Verhofstadt.5
Την πρώτη διαπραγµατευτική συνάντηση6 πραγµατοποίησε η ισπανική

Πρβλ. T.-L. MARGUE, ‘Les initiatives menées par l’Union dans la lutte antiterroriste dans le
cadre du troisième pilier (Justice et affaires intérieures), Revue du Droit de l ’Union Européenne
2002, 261-281.
3 D. DUBOIS, ‘The Attacks of 11 September: EU-USA Cooperation against Terrorism in the Field
of Justice and Home Affairs’, European Foreign Affairs Review 2002, 317-355. Πρβλ. και W.
GILMORE, ‘The Twin Towers and the Third Pillar: The Security Agenda Developments’,
European University Institute Working Paper Law 2003/7, 10· A. TOWNSEND, ‘Keeping EU-USA
anti-terror cooperation on track’, European Voice 03.07.2003, europeanvoice.com.
4 Συµπεράσµατα Συµβουλίου, κεφ. ΙΙΙ, παρ. 7.
5 Βλ. Έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) της 22.05.2003, Α5-0172/2003, 4.
6 Για µια πιο λεπτοµερειακή παράθεση της διαδικασίας σύναψης των συνθηκών βλ. Α.
ΒΓΟΝΤΖΑ, ‘∆ικαστική συνεργασία ΕΕ και ΗΠΑ – Μια νέα προοπτική στην καταπολέµηση του
εγκλήµατος ή µία ήττα του κράτους δικαίου’, Ποινική ∆ικαιοσύνη 2003, 742-756 (742-3).
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Προεδρία7 (πρώτο εξάµηνο 2002), εκτεταµένες διαπραγµατεύσεις διεξήχθησαν,
µε τη βοήθεια και της Επιτροπής, από τη δανική Προεδρία (δεύτερο εξάµηνο
2002) και, τέλος, τη διαπραγµάτευση της συµφωνίας κληρονόµησε η ελληνική
Προεδρία (πρώτο εξάµηνο 2003). Στη συνεδρίαση της 28.02.2003 το Συµβούλιο
της

ΕΕ

συµφώνησε

ότι

η

Προεδρία

διεξήγαγε

ικανοποιητικά

τις

διαπραγµατεύσεις µε το άλλο µέρος, οι οποίες ωστόσο θα έπρεπε να
ανασταλούν προσωρινά, προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα
κράτη µέλη να εξετάσουν τις ουσιώδεις πτυχές του κειµένου.8 Μόνο στο
προχωρηµένο αυτό σηµείο των διαπραγµατεύσεων (02.05.03) το µέχρι τότε ως
απόρρητο χαρακτηριζόµενο από το Συµβούλιο κείµενο των συµφωνιών δόθηκε
στη

δηµοσιότητα

αποχαρακτηρισµός

και

στη

αυτός

διάθεση
ήταν

των

εθνικών

αποτέλεσµα

(και)

Κοινοβουλίων.9
της

πίεσης

Ο

τόσο

Κοινοβουλίων10 όσο και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ως
αντικείµενο την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών11.

Βάσει των αποφάσεών του στο Santiago de Compostella στις 28.02.2002, το Συµβούλιο
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έδωσε στις 26.04.2002 στην Προεδρία εντολή
διαπραγµάτευσης, η οποία εκτείνονταν πέραν της αντιτροµοκρατικής δράσης. Βάσει της
εντολής αυτής οι διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2002.
8 Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8296/1/03, REV 1, LIMITE, CATS 21 USA 30 της
16.04.03 από Επιτροπή του άρθρου 36 προς COREPER και Συµβούλιο.
9 Ο αποκλεισµός των Κοινοβουλίων χαρακτηρίζει γενικότερα τη δράση των κρατών στον
τοµέα της (εσωτερικής και εξωτερικής) ασφάλειας. Το ίδιο συνέβαινε εξαρχής και µε την
αντίστοιχη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλ. σχετικά J. MONAR, ‘Democratic Control of
Justice and Home Affairs: The European Parliament and the National Parliaments’, σε BIEBER
/ MONAR (επιµ.), Justice and Home Affairs in the European Union. The Development of the Third
Pillar, Βρυξέλλες: European Interuniversity Press 1995, 243-258 (244επ.).
10 Ιδίως του Βρετανικού Κοινοβουλίου, το οποίο αφού είχε ήδη νωρίτερα απορρίψει την
πρόταση του Home Office να εξετάσει το κείµενο των συµφωνιών κεκλεισµένων των θυρών
(βλ. επιστολή του Λόρδου Grenfell, Προέδρου της European Union Committee (03.04.03),
πήρε την πρωτοφανή πρωτοβουλία να απευθύνει επιστολή στην Προεδρία της ΕΕ. Βλ. House
of Lords, Select Committee on the European Union, Session 2002-03, 38th Report, ‘EU/US
Agreement on Extradition and Mutual Legal Assistance’, London 15.07.2003, 7 (όλα τα
κείµενα του βρετανικού Κοινοβουλίου σε www.parliament.uk).
11 Η κινητοποίηση των οργανώσεων αυτών ήταν εξάλλου αναµενόµενη, δεδοµένου ότι, όπως
παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δήλωσή της (σε ‘Συµπεράσµατα της Συνάντησης του
Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων’ στο Λουξεµβούργο στις 06.06.2003,
10409/03, CATS 35, USA 58, της 13.06.03, 5) οι συνθήκες αυτές είναι οι πρώτες που υπογράφει
η Ένωση βάσει των άρθρων 38 και 24 ΣΕΕ στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, και οι οποίες
έχουν µάλιστα άµεση επίδραση στα θεµελιώδη δικαιώµατα των ιδιωτών. Βλ. και ‘EU Council
capitulates and releases draft EU-US agreements’, Statewatch News Online,
www.statewatch.org.
7
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Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων µε τα Κοινοβούλια, πραγµατοποιήθηκε
συζήτηση και στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου στις
14.05.03 ο προεδρεύων του αρµόδιου Συµβουλίου Υπουργών12 τόνισε ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεσµευτεί µόνο µετά την υπογραφή των συµφωνιών
αλλά και την ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών διαδικασιών,
µερικές από τις οποίες περιλαµβάνουν έγκριση ή κύρωση από τα εθνικά
Κοινοβούλια. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών πρέπει να
ακολουθήσει µια δεύτερη απόφαση του Συµβουλίου, µε την οποία θα
εξουσιοδοτείται η Προεδρία για ανταλλαγή µε τις ΕΠΑ των κυρωτικών
εγγράφων, και η συνοµολόγηση των συνθηκών θα ολοκληρωθεί µε την
πραγµατοποίηση της ανταλλαγής αυτής.
Το κείµενο της συµφωνίας ξανασυζητήθηκε στο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 08.05.2003. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
05.06.03 ενέκρινε το κείµενο των συµφωνιών και εξουσιοδότησε13 την ελληνική
Προεδρία να υπογράψει τις συµφωνίες έκδοσης και αµοιβαίας δικαστικής
συνεργασίας14 (εφεξής ‘δίδυµες συµφωνίες’) για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η υπογραφή έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον στις 25.06.2003, στην
ετήσια σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΕΠΑ, όπου την Ένωση εκπροσώπησαν ο
προεδρεύων της ΕΕ έλληνας Πρωθυπουργός Κ. Σηµίτης, ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής R. Prodi και ο υπεύθυνος για θέµατα ΚΕΠΠΑ J. Solana.

Ο Έλληνας Υπουργός ∆ικαιοσύνης Φ. Πετσάλνικος. Τα πρακτικά της συζήτησης µπορούν να
βρεθούν στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου www.europarl.eu.int.
13 Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8296/2/03 CATS 21 USA 30 REV 2 της 06.06.2003.
14 Συµβούλιο της ΕΕ, 03.06.2003, 9153/03, CATS 28,USA 41. Βλ. το κείµενο σε Ποινική ∆ικαιοσύνη
2003, Νο 7, 727επ.
12
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Προεπισκόπηση
Στο παρόν άρθρο αναζητείται η νοµική βάση σύναψης των συµφωνιών

αυτών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπό ΙΙ), αναλύεται η
αρµοδιότητα της ΕΕ να υπογράφει τέτοιου είδους διεθνείς συµφωνίες, η οποία
εξαρτάται από την αναγνώριση σε αυτή νοµικής προσωπικότητας και
αντίστοιχης νοµικής ικανότητας (υπό ΙΙΙ) και τέλος διερευνάται το εύρος και το
περιεχόµενο της αρµοδιότητας και η διαδικασία σύναψης των εν λόγω
συµφωνιών, ενόψει των παραπάνω (υπό ΙV). Περαιτέρω ανιχνεύεται η
δυνατότητα ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα των διεθνών συµφωνιών
(υπό V) και τέλος αξιολογείται η ισχύς και η έκταση δέσµευσης της Ένωσης
ή/και των κρατών µελών της από τις συγκεκριµένες συµφωνίες (υπό VI). Εν
είδει επιλόγου επιχειρείται τέλος µια πρόχειρη δικαιοπολιτική αξιολόγηση των
δίδυµων συµφωνιών (υπό VII).
ΙΙ.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Νοµική βάση των δίδυµων συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Ενωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε έκδοση κατηγορουµένων
και αµοιβαία δικαστική συνεργασία αποτελεί το άρθρο 38 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 24 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).15 Το άρθρο 24, στο
οποίο το 38 παραπέµπει, προβλέπει16 τη δυνατότητα της Ένωσης να

Αν δεν σηµειώνεται κάτι διαφορετικό, τα εφεξής αναφερόµενα άρθρα ανήκουν στη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).
16 Συγκεκριµένα, όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συµφωνιών, σύµφωνα µε το άρθρο 24 ΣΕΕ,
προβλέπονται µετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Νίκαιας, τα εξής:
15

«1. Όταν είναι αναγκαίο να υπογραφεί συµφωνία µε ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς
οργανισµούς κατ’ εφαρµογή του παρόντος τίτλου, το Συµβούλιο δύναται να
εξουσιοδοτήσει την Προεδρία, επικουρούµενη, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή, να
αρχίσει εν προκειµένω διαπραγµατεύσεις. Οι συµφωνίες αυτές συνάπτονται από το
Συµβούλιο µετά από σύσταση της Προεδρίας. …
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και σε θέµατα που εµπίπτουν στον
τίτλο VI. Όταν η συµφωνία αφορά θέµα ως προς το οποίο απαιτείται ειδική πλειοψηφία για
τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων, ή µέτρων, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 3.
5. Ένα κράτος µέλος του οποίου ο αντιπρόσωπος δηλώνει στο Συµβούλιο ότι στο κράτος
του πρέπει να πληρωθούν συγκεκριµένες συνταγµατικές επιταγές, δε δεσµεύεται από τη
συµφωνία αυτή. Τα άλλα µέλη του Συµβουλίου µπορεί να συµφωνήσουν ότι η συµφωνία
θα εφαρµοστεί εντούτοις προσωρινά.
6. Οι συµφωνίες που συνάπτονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν
άρθρο δεσµεύουν τα όργανα της Ένωσης».
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διαπραγµατεύεται και να συνάπτει διµερείς ή πολυµερείς διεθνείς συµφωνίες
µε τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς και, καθώς αφορά κυρίως σε ζητήµατα
διεθνών σχέσεων, περιλαµβάνεται στο σχετικό µε την Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) τίτλο V της ΣΕΕ. Το άρθρο 38, το
οποίο αποτελεί ουσιαστικά επανάληψη του άρθρου 24 παρ. 4, εδ. α’, επεκτείνει
το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 24 και στον τρίτο πυλώνα.
Στον πυλώνα αυτό εδράζεται η αρµοδιότητα της Ένωσης αναφορικά µε
την αντιµετώπιση του ποινικού φαινοµένου και προβλέπει συγκεκριµένα την
ανάπτυξη από κοινού δράσης των κρατών µελών της Ένωσης σε τοµείς που
άπτονται

ποινικών

υποθέσεων,

και

ειδικότερα

«…την

πρόληψη

και

καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, ιδίως της τροµοκρατίας, της εµπορίας
ανθρώπων και των εγκληµάτων κατά παιδιών, της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών και όπλων, της δωροδοκίας και της απάτης…»17 µέσω της
συνεργασίας των αστυνοµικών δυνάµεων, των δικαστικών αρχών18 και της
προσέγγισης των ποινικών κανόνων.
Η αρµοδιότητα της Ένωσης να συνάπτει συµφωνίες µε τρίτα κράτη
αναφορικά µε τα παραπάνω θέµατα µπορεί να θεωρηθεί αναγκαίο
παρακολούθηµα19 της γενικότερης ανάληψης κοινής δράσης στους παραπάνω
τοµείς και φιλοδοξεί σε µία µίνιµουµ ενοποίηση του περιεχοµένου των διεθνών
συµφωνιών των κρατών µελών µε τρίτες χώρες επί θεµάτων που εµπίπτουν
στον τρίτο πυλώνα. Η αναγκαιότητα αυτή ενισχύεται από το διεθνή
χαρακτήρα της οργανωµένης εγκληµατικότητας και την ανάγκη συνεργασίας
µεταξύ κρατών και διεθνών οργανισµών για την καταπολέµησή της.
Το άρθρο 38 προστέθηκε µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και
αποσκοπούσε καταρχήν να λειτουργήσει ως νοµική βάση για ρήτρες
δικαστικής και

Άρθρο 29 ΣΕΕ. Βλ. σχετικά Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆Η, Η Συνθήκη του Άµστερνταµ. Νέο πρότυπο
ολοκλήρωσης ή σύµπτωµα από-ολοκλήρωσης;, Αθήνα: Θεµέλιο 1998, 105επ.· L. FEROLA, ‘Facing
the emerging challenges of transnational crime: what role for the European Union? A legal
analysis of its instruments, limits and perspectives, Maastrich Journal of European and
Comparative Law (MJ) 2000, 358-374.
18 Βλ. σχετικά ∆. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης,
Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας 2001, 248επ.
19 Οι συµφωνίες αυτές θα έπρεπε σύµφωνα µε τον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, όπ.π., 233, να καταταγούν στις
πράξεις υλοποίησης των στόχων της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας του άρθρου 34
ΣΕΕ.
17
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αστυνοµικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις20 που ήδη πριν21 τη
θεσµοθέτησή του περιλαµβάνονταν σε κάποιες συµφωνίες της Κοινότητας µε
τρίτες χώρες που συνάπτονταν υπό το άρθρο 24.22 Μαζί λοιπόν µε το άρθρο 37,
ρυθµίζει την εξωτερική δράση της Ένωσης στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα και
αποτυπώνει την ιδιαίτερη δογµατική παράλληλων εσωτερικών και εξωτερικών
αρµοδιοτήτων που προσιδιάζει στον πυλώνα αυτό.23 Οι δίδυµες συµφωνίες
συνεπώς, οριοθετούνται, καθ’ ύλην και διαδικαστικά, από τα προβλεπόµενα
στον τίτλο VI της ΣΕΕ, όπως εξάλλου ρητά αναγνωρίζεται και στις ίδιες τις
συµφωνίες.24

Για µια συνοπτική και περιεκτική ανασκόπηση των απαρχών της συνεργασίας στους τοµείς
αυτούς ήδη πριν το Άµστερνταµ βλ. Γ. ΘΕΟ∆ΟΣΗ / Γ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, ‘Ο τρίτος πυλώνας της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία στους τοµείς δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων ενόψει της διακυβερνητικής διάσκεψης’, ΕΕΕυρ∆ 1996, 845-870· M.
DEN BOER, ‘Police, Customs and Judicial Cooperation in the Treaty On European Union’, και
M. BONN, ‘Judicial Cooperation under title VI TEU: A first assessment in the light of practical
experience’, και τα δύο σε BIEBER / MONAR, Justice and Home Affairs in the European Union,
όπ.π., 191-200 και 211-216 αντίστοιχα και Σ. ΠΕΡΡΑΚΗ, ‘Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και
∆ικαιοσύνης στην ΕΕ’, σε Στεφάνου/Φατούρου/Χριστοδουλίδη, Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές
Σπουδές, Ιστορία-Θεσµοί-∆ίκαιο, Αθήνα: Σιδέρη 2001, 359-401 (383-7).
21 Η υπέρβαση των αρµοδιοτήτων τους όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συνθηκών, αποτελεί
εξάλλου, χαρακτηριστικό των διεθνών οργανισµών, όπως παρατηρεί ο Ν. ΖΑΪΚΟΣ, Η Σύµβαση
για το ∆ίκαιο των Συνθηκών µεταξύ κρατών και ∆ιεθνών Οργανισµών ή µεταξύ ∆ιεθνών Οργανισµών,
Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1998, 43.
22 Ν. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, σε Γ. ΚΡΕΜΛΗ / Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗ / Ν. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ερµηνεία
κατ’ άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, Ι. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα – Κοµοτηνή: Αντ. Σάκκουλας 2003,
άρθρο 38, 176, αρ. περ. 1. Πρβλ. π.χ. Συµφωνία για καταπολέµηση της οργανωµένης
εγκληµατικότητας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου, (ΕπΕφΕΚ 1998, C 220/1) αλλά και
της Ρωσίας (βλ. το σχέδιο δράσης για συνεργασία µε τη Ρωσία, ΕπΕφΕΚ 2000, L106/5).
Ανάλογες συµφωνίες είχαν υπογραφεί επίσης µε λατινοαµερικάνικες χώρες για την
καταπολέµηση του εµπορίου ναρκωτικών. Επρόκειτο τις περισσότερες φορές για ΄µικτές
συµφωνίες’, που καταλάµβαναν αρµοδιότητες τόσο της Κοινότητας όσο και του τρίτου
πυλώνα. Για τις µικτές συµφωνίες βλ. R. GEIGER, ‘External Competences of the European
Union and the Treaty-making power of its Member-States’, σε Arizona Journal of International
and Comparative Law 1997, 319-328 (325).
23 RÖBEN, σε GRABITZ/ HILF, Das Recht der Europäischen Union – Kommentar, München: C. H.
Beck 2000, Art. 38 EUV, αρ. περ. 2.
24 Επεξηγηµατική σηµείωση επί του άρθρου 8 του Draft Agreement on Mutual Legal Assistance
between the United States of America and the European Union, Council of the European
Union 8295/03 της 03.04.03.
20
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Κυρίαρχο όργανο στην προβλεπόµενη από το άρθρο 24 ΣΕΕ διαδικασία
είναι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τις εθνικές κυβερνήσεις25
και έχει τόσο την πρωτοβουλία όσο και την αρµοδιότητα να αποφασίσει βάσει
πολιτικών και νοµικών σταθµίσεων τη σκοπιµότητα σύναψης µιας διεθνούς
συµφωνίας. Το Συµβούλιο εξουσιοδοτεί την Προεδρία26, η οποία επικουρείται
από την Επιτροπή, προκειµένου να φέρει σε πέρας τις διαπραγµατεύσεις µε το
τρίτο µέρος.
Όπως έχει παρατηρηθεί,27 η λύση αυτή αναγνώρισης της δυνατότητας της
Ένωσης να συνάπτει διεθνείς συµφωνίες µέσω του Συµβουλίου αποτελούσε ένα
συµβιβασµό µεταξύ αυτών (π.χ. Μεγάλη Βρετανία) που δεν ανέχονταν µια
περαιτέρω µείωση της εθνικής κυριαρχίας στους τοµείς της εξωτερικής
πολιτικής και της δικαστικής συνεργασίας και εκείνων (π.χ. Βέλγιο, Ολλανδία,
Λουξεµβούργο και Ιταλία) που φοβόντουσαν ότι µια συνολική συγχώνευση
των

νοµικών

προσωπικοτήτων

της

Ένωσης

και

της

Κοινότητας

θα

συµπαρέσυρε το κοινοτικό κεκτηµένο στην οµιχλώδη αβεβαιότητα του
διακυβερνητισµού.

B. MEYRING, ‘Intergovernmentalism and Supranationality: Two Stereotypes for a Complex
Reality’, E.L.Rev. 1997, 221-247 (222).
26 Αυτή η διαδικαστική πρόβλεψη βρίσκεται εξάλλου σε συµφωνία και µε τη σηµασία του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ως ‘διπλωµατικού θεσµού της Ένωσης’ (έτσι Γ. ΚΡΕΜΛΗ, Άρθρο 4
ΣΕΕ, σε Γ. ΚΡΕΜΛΗ / Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗ / Ν. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ερµηνεία κατ’ άρθρο της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,,
όπ.π., 26, αρ.περ. 8) και της Προεδρίας ως κύριου εκτελεστικού οργάνου της Ένωσης στον
τοµέα της εξωτερικής πολιτικής (έτσι Κ. ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσµα του
∆ιεθνούς ∆ικαίου, Ιδιοτυπία και Βαθµός Αυτονοµίας του ∆ικαίου της Ευρωπαϊκής Ενοποιήσεως,
Αθήνα-Κοµοτηνή: Σάκκουλας 2000, 124).
27 M.-A. GAUDISSART, ‘Le Traité d’ Amsterdam et l’ avenir de l’ Europe élargie’, σε M. DONY
(sous la dir. de), L’ Union européenne et le monde après Amsterdam, Βρυξέλλες: Editions de l’
Université de Bruxelles, 1999, 11-33 (32).
25
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ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
1.

Να είσαι ή να πράττεις; ∆ιαφορές και οµοιότητες
Το πρώτο ερώτηµα που αναδύεται αναφορικά µε τη σύναψη διεθνών

συµφωνιών εκ µέρους της Ένωσης είναι η νοµική της ικανότητα να είναι
υποκείµενο του διεθνούς δικαίου και να δεσµεύεται από διεθνείς συνθήκες. Η
απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι άµεσα συνυφασµένη µε την αναγνώριση
στην Ένωση νοµικής προσωπικότητας. Η διάκριση ανάµεσα στις δύο έννοιες,
αυτή της νοµικής προσωπικότητας (legal personality / Rechtspersönlichkeit)
και αυτή της νοµικής ικανότητας (legal capacity / Rechtsfähigkeit), και πολύ
περισσότερο η σχέση ανάµεσά τους, δεν είναι πάντοτε σαφής. Σύµφωνα µε τον
Wessel,28 η πρώτη αφορά µια ποιότητα, συγκεκριµένα την ιδιότητα να είναι µια
οντότητα υποκείµενο του δηµόσιου διεθνούς δικαίου, ενώ η δεύτερη είναι η
ικανότητα σχετικά µε το τι µπορεί δυνητικά η οντότητα αυτή να πράττει.
Όσον αφορά δε τη σχέση ανάµεσα στις δύο έννοιες έχει παρατηρηθεί ότι η
έννοια της προσωπικότητας δε λέει τίποτε σχετικά µε τα χαρακτηριστικά
(qualities) του προσώπου, και ότι είναι λάθος να βγάζει κανείς εσπευσµένα
συµπεράσµατα ότι ένας οργανισµός έχει προσωπικότητα και µετά να συνάγει
συγκεκριµένες ικανότητες (capacities) από µια a priori σύλληψη των στοιχείων
που (υποτίθεται ότι) συνιστούν την προσωπικότητα.29 Σε συµφωνία µε την
πρόταση αυτή, η διεθνής νοµική προσωπικότητα ενός διεθνούς οργανισµού,
όπως η ΕΕ, συνεπάγεται την ικανότητά του να είναι φορέας µόνον όσων και
εκείνων των διεθνών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που βρίσκονται σε άµεση
εξάρτηση µε τους σκοπούς και τις λειτουργίες που ο οργανισµός αναλαµβάνει
και οι οποίες του αποδίδονται µε τη συστατική του πράξη ή αναπτύσσονται
µέσα από την πρακτική του.30
R. A. WESSEL, ‘Revisiting the International Legal Status of the EU’, European Foreign Affairs
Review 2000, 507-537 (510).
29 I. DETTER, Law-Making by International Organizations, Stockholm: Norstedt & Söners Förlag
1965, 21 και D.P. O’CONNELL, International Law, Vol. I, London: Stevens & Sons 1970, 109
αντίστοιχα, όπως παραπέµπονται από τον WESSEL, EFARev 2000, υποσ. 14.
30 Γνωµοδότηση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου στην υπόθεση ‘Reparation for Injuries Suffered in the
Service of the United Nations’ της 11.04.1949 σχετικά µε τον Οργανισµό Ενωµένων Εθνών, ICJ
Reports 1949, 174 επ. (179-180). Πρόκειται για τη θεωρία των εξυπακουοµένων αρµοδιοτήτων
των διεθνών οργανισµών, σύµφωνα µε την οποία η ιδιότητα του υποκειµένου του διεθνούς
δικαίου και η δικαιοπρακτική ικανότητα υπάρχουν πάντοτε υπέρ του Οργανισµού, όταν
αυτό είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και γενικότερα την εκπλήρωση
28
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Ενόψει του περιορισµού αυτού υποστηρίζεται ότι πρόκειται σε κάθε
περίπτωση για µια περιορισµένη νοµική προσωπικότητα,31 σε αντίθεση µε αυτή
των κρατών που είναι ολοκληρωµένη και απόλυτη. Λογικά πειστικότερη
προβάλλει ωστόσο η εκδοχή32 ότι δεν µπορεί να γίνει λόγος για περιορισµένη
νοµική προσωπικότητα ή για προσωπικότητα ‘σε κάποιο βαθµό’, εφόσον η
προσωπικότητα, ως θεσµικό νοµικό γεγονός ή αναγνωρίζεται εφάπαξ ή όχι·
αντίθετα είναι πάντα ακριβές, όταν πρόκειται για διεθνείς οργανισµούς, να
µιλάµε για νοµική ικανότητα για συγκεκριµένες και µόνον αρµοδιότητες.
Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συνάγεται ότι ακόµη κι αν µια
οντότητα

διαθέτει

νοµική

προσωπικότητα,

µπορεί

να

µην

έχει

µια

συγκεκριµένη ικανότητα. Με άλλα λόγια, αν και όλα τα διεθνή πρόσωπα δεν
έχουν και ικανότητα σύναψης συνθηκών, «όλες οι οντότητες που έχουν
ικανότητα σύναψης συνθηκών έχουν διεθνή προσωπικότητα».33 Η ανάλυση
που ακολουθεί επικεντρώνεται στις δύο αυτές έννοιες· καταδεικνύει ωστόσο ότι
το ερώτηµα περί αναγνώρισης νοµικής προσωπικότητας της Ένωσης
καθίσταται µάλλον αδιάφορο. Ουσιαστικότερο αναδεικνύεται το σύστηµα των
απαντήσεων πάνω στα ερωτήµατα σε ποιους τοµείς, σε ποια εξειδικευµένα
ζητήµατα, σε ποιο βαθµό και υπό ποιες διαδικαστικές και ουσιαστικές
προϋποθέσεις ένας διεθνής οργανισµός, εν προκειµένω η ΕΕ, µπορεί να
πράττει, και συγκεκριµένα να συνάπτει διεθνείς συνθήκες.

του σκοπού του, βλ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η, σε ΙΩΑΝΝΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η / ΡΟΖΑΚΗ / ΦΑΤΟΥΡΟΥ,
∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, Θεωρία των πηγών, Αθήνα-Κοµοτηνή: Αντ. Σάκκουλας 1998, 95 µε
παραποµπή στο B. Rouyer-Hameray, Les competénces implicites des organisations internationales,
Paris 1962.
31 Σ’ αυτό φαίνεται να καταλήγει ο RÖBEN, όπ.π., Art. 38 EUV, αρ. περ. 2.
32 WESSEL, EFARev. 2000, 510-11 και 514.
33 Έκθεση της Επιτροπής ∆ιεθνούς ∆ικαίου του 1959 προς τη Γενική Συνέλευση του
Οργανισµού των Ενωµένων Εθνών, Yearbook of the International Law Commission, 1959-II, 96,
όπως παρατίθεται από ΖΑΪΚΟ, όπ.π., 35. Έτσι και η Οµάδα εργασίας ΄΄Νοµική
Προσωπικότητα’ της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης σύµφωνα µε την οποία η
προσωπικότητα αποτελεί προαπαιτούµενο (και) της υπογραφής διεθνών συνθηκών από την
Ένωση. Την κυκλικότητα πάντως της σχετικής συζήτησης επισηµαίνει ο Χ. ΡΟΖΑΚΗΣ, σε
∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, Θεωρία των πηγών, όπ.π., κεφ. 2, 40.
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Η πρόσδοση νοµικής προσωπικότητας σε έναν διεθνή οργανισµό,34 όπως35
η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτυπώνεται κανονικά στη συστατική του πράξη,
αντανακλάται δε τόσο στην εσωτερική έννοµη τάξη των κρατών µελών του,
όσο και στη διεθνή έννοµη τάξη, µε αποτέλεσµα ο οργανισµός αυτός να µπορεί
να δρα ως ανεξάρτητη οντότητα απέναντι στα µέλη του και στα άλλα διεθνή
νοµικά πρόσωπα. Στη σήµερα ισχύουσα ΣΕΕ (µετά την αναθεώρησή της και
από τη Συνθήκη της Νίκαιας) δεν περιλαµβάνεται διάταξη που να
αναγνωρίζει ρητά νοµική προσωπικότητα στην Ένωση. Το γεγονός αυτό
διαφοροποιεί

την

Ένωση

από

την

Κοινότητα,36

στην

οποία

ρητά

αναγνωρίζεται νοµική προσωπικότητα µέσω του άρθρου 281 ΣΕΚ37. Η
διαφοροποίηση δείχνει να µην είναι τυχαία, καθώς συχνά η νοµική
προσωπικότητα

συνδέεται

µε

την

έννοια

της

«υπερεθνικότητας»

(supranationality).38
(Και) Στη διεθνοδικαιϊκή ωστόσο πράξη το κανονικό δεν είναι και το
συνήθως πραττόµενο: η διεθνής νοµική προσωπικότητα ενός διεθνούς
οργανισµού σπάνια προβλέπεται ρητά στη συστατική του πράξη.39 Είναι
κυρίως ο φόβος των κρατών µελών του οργανισµού µήπως ο τελευταίος
αυτονοµηθεί από τα ίδια και υποβαθµίσει την κυριαρχία τους που δεν
επιτρέπει την αναγνώριση σε αυτόν νοµικής προσωπικότητας κατά τη σύστασή
του.40 Συνεπώς η σιωπή της συστατικής πράξης ή µεταγενέστερων συνθηκών
Πρβλ. σχετικά Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Το ∆ίκαιο των ∆ιεθνών Οργανισµών, Η Θεσµική διάσταση,
Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας 32002, 47επ. και ΖΑΪΚΟΥ, όπ.π., 37.
35 Αν και η κατάταξη της ΕΕ µεταξύ των διεθνών οργανισµών αµφισβητείται έντονα, βλ.
σχετικά ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, όπ.π., 101επ. Υπέρ K. FISCHER, Der Vertrag von Nizza, Baden-Baden:
Nomos 22003, 18, ενώ α.α. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, όπ.π., 354, σύµφωνα µε την οποία η ΕΕ «δεν
είναι ένας ξεχωριστός ∆ιεθνής Οργανισµός».
36 Νοµική προσωπικότητα διαθέτει και η ΕΚΑΕ, βάσει του άρθρου 184 της ιδρυτικής της
συνθήκης, ενώ διέθετε και η ΕΚΑΧ (άρθρο 6 της αντίστοιχης Συνθήκης).
37 Άρθρο 281 ΣΕΚ: «Η Κοινότητα έχει νοµική προσωπικότητα». Βλ. σχετικά Γ. ∆ΡΟΣΟΥ,
Ελληνική συνταγµατική τάξη και Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις διεθνείς σχέσεις, Αθήνα-Κοµοτηνή:
Αντ. Σάκκουλας 1987, 131επ.
38 Από άλλους [π.χ. E. BRIBOSIA και A. WEYEMBERGH, ‘La personalité juridique de l’ Union
européenne’, σε L’ Union européenne et le monde aprés Amsterdam, όπ.π., 37-60 (37-38)]
υποστηρίζεται ότι η νοµική προσωπικότητα παρουσιάζεται συχνά ως ένα από τα κριτήρια
που διαφοροποιούν τους διεθνείς οργανισµούς από την απλή διακρατική συνεργασία.
39 BRIBOSIA / WEYEMBERGH, όπ.π., 39.
40 Ν. QUOC DINH, Droit international public, Paris: LGDJ, 51994, no 392.
34
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σχετικά µε την αναγνώριση διεθνούς νοµικής προσωπικότητας δε συνεπάγεται
αναγκαστικά την έλλειψη τέτοιας,41 καθώς, σύµφωνα µε την κρατούσα µάλλον
στη θεωρία άποψη42, η τελευταία συχνά αναγνωρίζεται και άρρητα.
Ερωτάται συνεπώς αν το συµπέρασµα ότι η Ένωση στερείται νοµικής
προσωπικότητας, το οποίο προκύπτει από τη γραµµατική ερµηνεία των
Συνθηκών και ειδικότερα από την έλλειψη ρητής αναγνώρισης τέτοιας
προσωπικότητας σ’ αυτήν, σε συνδυασµό µε τη θεµελιώδη ‘αρχή των
παραχωρηµένων αρµοδιοτήτων’, παραµένει αλώβητο και σε περίπτωση που
δεχτούµε τη δυνατότητα άρρητης αναγνώρισης νοµικής προσωπικότητας σε
έναν διεθνή οργανισµό.
Προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό πρέπει να διερευνηθεί η
βούληση των συµβαλλοµένων µερών, εν προκειµένω των κρατών µελών της
ΕΕ, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται ή αντανακλάται σε άλλες διατάξεις αλλά και
στο σύνολο της συνθήκης δηµιουργίας του διεθνούς οργανισµού, δηλ. στην
ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη του Μάαστριχ), αλλά και
στις τροποποιητικές αυτής συνθήκες του Άµστερνταµ και της Νίκαιας.
Οφείλουµε συνεπώς να προβούµε σε µια λογική και συστηµατική ερµηνεία των
συνθηκών αυτών και µάλιστα εν προκειµένω µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
συγκριτικά και τη ΣΕΚ.
Σύµφωνα µε την κρατούσα στη θεωρία άποψη η έλλειψη ρητής διάταξης
σηµατοδοτεί την έλλειψη διεθνούς νοµικής προσωπικότητας εν γένει.43 Κατ’
αρχάς, ακόµη κι αν η έλλειψη ρητής πρόβλεψης δεν αποτελεί απόδειξη,
αποτελεί πάντως ένδειξη έλλειψης νοµικής προσωπικότητας.44 Παρά τη
µειωµένη σηµασία της στο κοινοτικό και ενωσιακό δίκαιο, στο ίδιο
συµπέρασµα οδηγεί και η ιστορική ερµηνεία, έτσι όπως προκύπτει από τα

Κ. YASSEEN, ‘Création et personnalité juridique des organisations internationales’, σε R. J.
DUPUY, Manuel sur les organisations internationales, Dordrecht: Nijhoff, Academie de Droit
International, 1988, 43-56.
42 BRIBOSIA / WEYEMBERGH, όπ.π., 40, και υποσ. 14 µε παραποµπές σε συγγραφείς που
πρεσβεύουν την αντίθετη άποψη.
43 Έτσι Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗ σε Γ. ΚΡΕΜΛΗ / Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗ / Ν. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ερµηνεία κατ’
άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, όπ.π., άρθρο 24, αρ. περ. 1, σ. 104. Έτσι και το Γερµανικό Οµοσπονδιακό
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο στην απόφαση Maastricht, BverfGE 89, 155 (195).
44 BRIBOSIA / WEYEMBERGH, όπ.π., 44.
41
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πρακτικά της διακυβερνητικής του Μάαστριχ αλλά και του Άµστερνταµ,45
όπου καταγράφεται η ρητή αντίθεση46 κάποιων παραγόντων στην πρόταση για
ρητή αναγνώριση νοµικής προσωπικότητας στην Ένωση.47
Περαιτέρω στο συµπέρασµα αυτό συνηγορεί και η συστηµατική ερµηνεία
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)48. Σε αντίθεση µε τη Συνθήκη
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πρώτος πυλώνας της ΕΕ) που
εγκαθιδρύει µια υπερεθνική δικαιική κοινότητα, η Ένωση εν στενή εννοία,
δηλαδή

ο

δεύτερος

και

τρίτος

πυλώνας,

συνιστούν

διακυβερνητική

συνεργασία49 υποκείµενη στο διεθνές δίκαιο50 και λειτουργούν ως πλαίσιο
συντονισµού και ανάληψης κοινής δράσης µεταξύ των κρατών µελών.51 Όπως

N. NEUWAHL, ‘A Partner With A Troubled Personality: EU Treaty-Making in Matters of CFSP
and JHA after Amsterdam’, European Foreign Affairs Review 1998, 177-195 (181επ). Στο σχέδιο
συνθήκης της Ιρλανδικής Προεδρίας το ∆εκέµβρη του 1996, για παράδειγµα, υπήρχε ρητή
πρόβλεψη ότι η Ένωση θα έχει νοµική προσωπικότητα (βλ. The European Union Today and
Tomorrow, Adapting the European Union for the Benefit of its Peoples and Preparing it for
the Future. A General Outline for a Draft Revision of the Treaties, Document CONF 2500/96,
Brussels, 5 December 1996, Chapter 13), η οποία ωστόσο δεν περιλήφθηκε στο τελικό σχέδιο.
46 Βλ. π.χ. τη δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού Tony Blair στη Βουλή των Κοινοτήτων στις
18.06.1997 (όπως παρατίθεται σε WESSEL, EFARev. 2000, 521, υποσ. 49): «[…] others wanted to
give the EU explicit legal personality across all pillars. At our insistence, this was removed» (η
έµφαση προστέθηκε).
47 Βλ. σχετικά BRIBOSIA και WEYEMBERGH, όπ.π., 44, και ιδίως υποσ. 34· ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆Η, όπ.π., 208επ.
O J.-P. JACQUÉ, Art. B EUV, σε GROEBEN / THIESING / EHLERMANN (επιµ.), Kommentar zum EU/EG-Vertrag, Art. A-F EUV, Art. 1-84 EGV, Baden-Baden: Nomos, 51997, 1/62, αρ.περ. 13,
σηµειώνει µάλιστα ότι οι συντάκτες της Συνθήκης όχι απλώς δεν περιέλαβαν ρητή
αναγνώριση νοµικής προσωπικότητας αλλά µάλιστα έκαναν τα πάντα για να την
αποτρέψουν. Έτσι και NEUWAHL, EFARev. 1998, 180.
48 Η οποία συνοµολογήθηκε µε τη συνθήκη του Μάαστριχ της 07.02.1992, και τέθηκε σε ισχύ
την 01.11.1993, πρβλ. ελλ.ν. 2077/1992, και αναθεωρήθηκε από τις Συνθήκες του Άµστερνταµ
και της Νίκαιας.
49 FEROLA, MJ 2000, 373.
50 MEYRING, ELRev. 1997, 232 και υποσ. 69, ο οποίος ωστόσο (242) επισηµαίνει το sui generis
χαρακτήρα του τρίτου πυλώνα, κυρίως λόγω της άµεσης επίδρασης που µπορεί να έχει στα
δικαιώµατα των ιδιωτών ακόµη και χωρίς πράξη εφαρµογής της εθνικής εξουσίας.
51 Αξιοποιώντας συνεπώς το επιχείρηµα του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου στην υπόθεση ‘Reparation’,
όπ.π., ότι ο Ο.Ε.Ε. διαθέτει νοµική προσωπικότητα ‘επειδή δεν είναι απλώς και µόνον ένα
κέντρο εναρµόνισης των δράσεων των εθνών προς την επίτευξη κοινών σκοπών’, (υπογρ. δική
µας) θα λέγαµε ότι η Ένωση δε διαθέτει προσωπικότητα επειδή είναι ακριβώς αυτό.
45
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ειδικότερα αναφέρεται στον τίτλο VI της ΣΕΕ, που αφορά στην αστυνοµική και
δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, «…στόχος της Ένωσης είναι να
παρέχει στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας εντός ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, µε την ανάπτυξη από κοινού δράσης των κρατών
µελών…».52 Αυτή η ιστορική, συστηµατική και λογική ερµηνεία των συνθηκών
οδηγεί το συµπέρασµα ότι η ΕΕ στερείται νοµικής προσωπικότητας.
Στον αντίποδα της ερµηνείας αυτής βρίσκεται η άποψη ότι η σιωπή των
Συνθηκών αντανακλά βέβαια την έλλειψη οµοφωνίας ως προς την απόδοση
νοµικής προσωπικότητας, ουδόλως όµως προαποφασίζει και αποκλείει την
αναγνώριση τέτοιας άρρητα.53 Αντίθετα υποστηρίζεται ότι µέσω της πρακτικής
της ΕΕ και των λοιπών διατάξεων της ΣΕΕ, ιδίως δε µέσω των άρθρων 24 και
38,

η

Ένωση

έχει

ήδη

αποκτήσει

(περιορισµένη)

διεθνή

νοµική

προσωπικότητα54, η οποία της επιτρέπει τη σύναψη διεθνών συµφωνιών στο
δικό της όνοµα. Αυτό -συνεχίζει το επιχείρηµα- είναι αναγκαίο, προκειµένου
να επιτρέψει στα παραπάνω άρθρα να λειτουργήσουν και να παράξουν τα
νοµικά αποτελέσµατα στα οποία αποβλέπουν· µε άλλα λόγια η αναγνώριση
νοµικής προσωπικότητας προκύπτει τελεολογικά από την ερµηνεία των
άρθρων αυτών.55
Πίσω από την αντίθεση µεταξύ των παραπάνω απόψεων κρύβεται συχνά
µια προερµηνευτική επιλογή σε σχέση µε την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Όσοι
υποστηρίζουν ότι η Ένωση διαθέτει ήδη διεθνή νοµική προσωπικότητα
αποβλέπουν συνήθως στην ενίσχυση του διεθνούς της ρόλου και στο να
καταστεί αυτή ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη παίκτρια στη διεθνή σκηνή. Όσοι
αντίθετα αρνούνται την ύπαρξη τέτοιας προσωπικότητας εκκινούν από δύο
Άρθρο 29 ΣΕΕ – υπογρ. δική µας.
Υπέρ της διεθνούς νοµικής προσωπικότητας της Ένωσης Π. ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ, Βασικά στοιχεία της
Συνθήκης του Μάαστριχτ. Μια κριτική ανάλυση, Αθήνα: Σάκκουλας 1993, 29επ.· Α. VON
BOGDANDY / M. NETTESHEIM, ‘Ex Pluribus Unus: Fusion of the European Communities into
the European Union’, European Law Journal 1996, 267επ. (284επ.)· Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Το
∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα-Κοµοτηνή: Αντ. Σάκκουλας 1999, 53επ.· WESSEL,
EFARev. 2000, 521· ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, όπ.π., 105.
54 Έτσι και N. LAVRANOS, ‘Europol and the Fight Against Terrorism’, European Foreign Affairs
Review 2003, 259-275 (263). Με το συµπέρασµα συµφωνεί και η Έκθεση της Βρετανικής Βουλής
των Κοινοτήτων, βλ. House of Commons, Select Committee on European Scrutiny, 22nd
Report της 06.05.03, 7 σε www.publications.parliament.uk.
55 Αντίθετα ΦΡΑΓΚΑΚΗ, όπ.π., αρ. περ. 2, 104, σύµφωνα µε τον οποίο η αναφορά της
δυνατότητας σύναψης διεθνών συνθηκών στα άρθρα 24 και 38 δεν προσδίδει νοµική
προσωπικότητα στην Ένωση.
52
53
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του

κοινοτικού

κεκτηµένου, το οποίο θα ετίθετο σε κίνδυνο56 από µια ενιαία αντιµετώπιση της
Ένωσης, που βασίζεται σε µεθόδους διακυβερνητικής ή συνεργατικής δράσης,
και της Κοινότητας, που διακρίνεται για τον υπερεθνικό τρόπο λήψης
αποφάσεων. Άλλοι πάλι εκκινούν από φόβο περαιτέρω διάβρωσης της εθνικής
κυριαρχίας57 και περαιτέρω µεταφοράς αρµοδιοτήτων σε υπερεθνικό επίπεδο.
β.

…και το ξίφος της πολιτικής απόφασης
Αποτέλεσµα πάντως των διασταυρούµενων νοµικών επιχειρηµάτων είναι

η δικαιική αβεβαιότητα που δηµιουργείται λόγω έλλειψης ρητής αναγνώρισης
νοµικής προσωπικότητας. Την αβεβαιότητα και ανασφάλεια δικαίου που
προκύπτει εντοπίζει εξάλλου και η Οµάδα εργασίας «Νοµική Προσωπικότητα»
της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία κατέληξε στο να
προτείνει58 – πρόταση που τελικά περιλήφθηκε και στο σχέδιο Ευρωπαϊκής
Συνταγµατικής Συνθήκης το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης στη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 2004 – «ενιαία νοµική προσωπικότητα»59 για
όλη την Ένωση (συµπεριλαµβανοµένης της Κοινότητας). Λογική της πρότασης
αυτής είναι να υπάρξει µεγαλύτερη σαφήνεια στις σχέσεις της Ένωσης µε τον
υπόλοιπο κόσµο, περισσότερη αποτελεσµατικότητα δράσης και νοµική
ασφάλεια.60
Πρβλ. M. PECHSTEIN, ‘Une personnalité internationale pour l’ Union Européenne ?’, R.A.E.
1996, 229-233 (229).
57 Αντίστοιχοι λόγοι, εξάλλου, συνηγόρησαν υπέρ ή κατά της ρητής αναγνώρισης νοµικής
προσωπικότητας κατά τη ∆ιακυβερνητική του Μάαστριχ, βλ. σχετικά, WESSEL, EFARev. 2000,
122.
58 Τελική Έκθεση της Οµάδας Εργασίας ΙΙΙ ‘Νοµική Προσωπικότητα’, 01.10.2002, CONV
305/02, σε http://european-convention.eu.int. Από την έκθεση πάντως διαφαίνεται ότι η
Οµάδα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Ένωση διαθέτει ήδη περιορισµένη νοµική
προσωπικότητα. Σύµφωνα µε την πρότασή της «µε ενιαία νοµική προσωπικότητα το
υποκείµενο του διεθνούς δικαίου θα είναι η Ένωση, η οποία θα αντικαταστήσει την
Κοινότητα για το σκοπό αυτό».
59 Άρθρο 6 του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης (CONV 850/03 της 18.07.2003, όπως
υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης στις 13.06 και 10.07.03 και
παραδόθηκε από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης Giscard d’Estaigne στον προεδρεύοντα του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρωθυπουργό της Ιταλίας S. Berlusconi).
60 Ειδικότερα τα πλεονεκτήµατα ρητής αναγνώρισης κινούνται γύρω από τρεις άξονες: 1) τη
δράση της Ένωσης σε διεθνές πεδίο, 2) τον πολίτη της Ένωσης, και 3) τη σαφήνεια και
απλότητα της δοµής της Ένωσης, έτσι C. CARNERO GONZALES, ‘Η νοµική προσωπικότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης΄, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συµβολή του στη συζήτηση για το Μέλλον της
Ευρώπης, Αθήνα: Παπαζήση 2002, 145-157.
56
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Αν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή, όπως και αναµένεται, από τη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, η Ένωση, ως σύνολο, θα αποκτήσει νοµική
προσωπικότητα, ακόµη και για εκείνους που ενστερνίζονται την κρατούσα
άποψη ότι σήµερα στερείται τέτοιας. Με τον τρόπο αυτό µια πολιτική απόφαση
θα λύσει το γόρδιο δεσµό που τα αντιπαρατιθέµενα νοµικά επιχειρήµατα
αδυνατούν να επιλύσουν.
Η (ρητή) ωστόσο αναγνώριση της νοµικής προσωπικότητας της Ένωσης,
µε άλλα λόγια η θετικοδικαιική παραδοχή ότι η Ένωση είναι νοµικό πρόσωπο
δεν επιλύει και όλους τους προβληµατισµούς σχετικά µε το τι και υπό ποιες
προϋποθέσεις µπορεί η Ένωση να πράττει. Η ρητή ή άρρητη αναγνώριση της
ποιότητάς της ως νοµικού προσώπου δεν αλλάζει κατ’ ανάγκην και αυτόµατα
και δεν προσδιορίζει, όπως παραπάνω σηµειώσαµε, a priori τις ικανότητές της,
τα όρια και τους περιορισµούς που απορρέουν από τη φύση της. ∆εν µπορεί να
αποτραπεί

συνεπώς

η

επιστράτευση

νοµικών

και

δικαιοπολιτικών

επιχειρηµάτων, αντλούµενων όχι µόνον από το γράµµα αλλά και το πνεύµα
της Συνθήκης, στην απάντηση (και) αυτού του ερωτήµατος, του οποίου η
διερεύνηση ακολουθεί.

3.

Η ικανότητα σύναψης συνθηκών της ΕΕ

α.

Στους λαβυρίνθους και πάλι των νοµικών επιχειρηµάτων

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι ανεξάρτητα από την
απάντηση που δίνουµε στο ερώτηµα αν η ΕΕ διαθέτει νοµική προσωπικότητα
πιεστικότερο και πιο επίµονο –αφού θα επιβιώσει µιας πιθανότατης ρητής
αναγνώρισης

νοµικής

προσωπικότητας

στην

Ένωση

στην

επόµενη

∆ιακυβερνητική- τίθεται το ερώτηµα περί ικανότητάς της σύναψης διεθνών
συνθηκών, και ειδικότερα της διαδικασίας, των όρων και προϋποθέσεων µιας
τέτοιας δράσης.61 Στη βιβλιογραφία η αρνητική απάντηση στο ερώτηµα αυτό
61

Πρβλ. και τις επισηµάνσεις της Οµάδας εργασίας ‘Νοµική Προσωπικότητα’ της Συνέλευσης
για το Μέλλον της Ευρώπης, CONV 305/02, όπ.π., 6, αρ.περ. 20, σύµφωνα µε τις οποίες η
αναγνώριση ενιαίας νοµικής προσωπικότητας στην Ένωση «δεν συνεπάγεται αφεαυτή
τροποποιήσεις ούτε στην κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ Ένωσης και κρατών µελών ή
Ένωσης και Κοινότητας, ούτε στις διαδικασίες και στις εξουσίες των θεσµικών οργάνων
αναφορικά µε τη διαπραγµάτευση και συνοµολόγηση διεθνών Συνθηκών». Ενόψει της
επισήµανσης αυτής είναι ακατανόητο το συµπέρασµα της ίδιας οµάδας (όπ.π., 9, αρ.περ. 30)
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τις περισσότερες φορές αποτελεί παρακολούθηµα µιας αρνητικής απόφανσης
σχετικά

µε

την

προσωπικότητα

της

Ένωσης.

Τα

χρησιµοποιούµενα

επιχειρήµατα συχνά συµπλέκονται όπως εξάλλου και οι ίδιες οι έννοιες της
προσωπικότητας και της ικανότητας, µε αποτέλεσµα η προσπάθεια που
καταβάλλεται εδώ να αποδεσµευτούν τα δύο ζητήµατα να µη στέφεται πάντοτε
µε επιτυχία.
Ενόψει του ότι µερικές φορές γίνεται διάκριση µεταξύ εσωτερικής και
εξωτερικής διεθνούς ικανότητας δικαίου, όπου η πρώτη αναφέρεται στις
σχέσεις της Ένωσης µε τα κράτη µέλη της, και θεωρείται από κάποιους
δεδοµένη, ενώ η δεύτερη στις σχέσεις ΕΕ µε τρίτα µέρη (κράτη ή διεθνείς
οργανισµούς) και σπάνια καταφάσκεται στη βιβλιογραφία, η παρούσα µελέτη
θα επικεντρωθεί στη δεύτερη µορφή διεθνούς ικανότητας δικαίου της Ένωσης,
την ικανότητα δηλαδή σύναψης συνθηκών· και πέραν αυτής στους όρους και
τις προϋποθέσεις άσκησής της ειδικά στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα βάσει του
άρθρου 38. Η απορία της ερµηνεύτριας ή/και του εφαρµοστή των Συνθηκών
απορρέει από το γεγονός ότι η συνδυασµένη ανάγνωση των άρθρων 38 και 24
ΣΕΕ δεν οδηγεί σε µια βέβαιη απάντηση στο ερώτηµα ποιος είναι τελικά ο
πραγµατικός συνοµιλητής και ποιος ο τελικός συµβαλλόµενος του τρίτου
µέρους, η Ένωση ή τα κράτη µέλη. Και καθιστά ακόµη πιο περίπλοκη την
προβληµατική της ικανότητας καταλογισµού της Ένωσης στις περιπτώσεις
ανάληψης διεθνών συµβατικών υποχρεώσεων.
i.

Η αρνητική απάντηση
Σύµφωνα µε την κρατούσα στη θεωρία άποψη,62 η Ένωση δε διαθέτει

ότι «στο βαθµό που το άρθρο 24 αναφέρεται σε συµφωνίες που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα
της Ένωσης» (δεν πρόκειται δηλαδή για ‘µικτές συµφωνίες’ που εν µέρει καλύπτουν και
θέµατα εµπίπτοντα στην αρµοδιότητα των κρατών µελών) «και εφόσον η Ένωση αποκτήσει
νοµική προσωπικότητα και τις συνάπτει, η εθνική διαδικασία επικύρωσης δεν θα είναι πλέον
δικαιολογηµένη».
62 Αρνούνται την ύπαρξη διεθνούς ικανότητας δικαίου οι D. CURTIN, ‘The Constitutional
Structure of the Union: A Europe of Bits and pieces’, CMLR 1993, 17-69 (27)· M. PECHSTEIN,
‚Rechtssubjektivität für die Europäische Union?’, EuR 1996, 135-147 (137, 141)· Α.
DASHWOOD, ‚External Relations Provisions of the Amsterdam Treaty, Common Market Law
Review 1998, 1019-1045 (1038) αναφερόµενος και στα µειονεκτήµατα της έλλειψης αυτής·
KRÜCK, σε J. SCHWARZE (επιµ.), EU-Kommentar, Baden-Baden: Nomos 2000, 109, αρ.περ. 20·
H.-J. CREMER, Art. 24 EUV, σε CALLIESS / RUFFERT, Kommentar des Vertrages über die
Europäische Union und des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft – EUV/EGV-,
Neuwied: Luchterhand 1999, 174, αρ.περ. 4. Την αντίθετη άποψη υποστηρίζει ο G. RESS, ‘Ist
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εξωτερική τουλάχιστον διεθνή ικανότητα δικαίου, που θα της επέτρεπε να
συµβάλλεται µε άλλα υποκείµενα του διεθνούς δικαίου στο δικό της όνοµα και
να αναλαµβάνει διεθνείς συµβατικές υποχρεώσεις. Η εκδοχή αυτή καθιστά
αναγκαία τη σύναψη «από τα κράτη µέλη και όχι από την Κοινότητα διεθνών
συµφωνιών που βρίσκονται εκτός κοινοτικής αρµοδιότητας».63 Καθώς στην
περίπτωση των δίδυµων συµφωνιών µε τις ΕΠΑ δεν πρόκειται για κοινοτική,
αλλά για ενωσιακή αρµοδιότητα, εµπίπτουσα στον τρίτο πυλώνα της ΕΕ, η
σύναψη της συµφωνίας πρέπει να γίνει από τα κράτη µέλη64 και όχι από την
Ένωση.
Το συµπέρασµα περί έλλειψης διεθνούς ικανότητας δικαίου απορρέει
καταρχάς βάσει της ιστορικής ερµηνείας από το γεγονός ότι η Ένωση δεν
γεννήθηκε ως υποκείµενο του διεθνούς δικαίου και συνεπώς χρειάζεται να
αναγνωριστεί ως τέτοιο τόσο από τα κράτη µέλη της όσο και από τρίτα κράτη
και διεθνείς οργανισµούς.65 Σχετικές διατυπώσεις που θα εδραίωναν τη διεθνή
νοµική

ικανότητα

της

Ένωσης

απορρίφθηκαν

ωστόσο

από

τη

∆ιακυβερνητική.66
Στο συµπέρασµα αυτό συνηγορεί περαιτέρω η γραµµατική ερµηνεία των
άρθρων 28 και 41 ΣΕΕ, στα οποία δε γίνεται παραποµπή στα άρθρα 281 και 282

die Europäische Union eine juristische Person?’, EuR-Beiheft 2/1995, 27-41. Για περαιτέρω
παραποµπές πρβλ. C. STUMPF, Art. 1 EUV, σε SCHWARZE, EU-Kommentar, όπ.π., 44, αρ.περ. 11.
63 ΦΡΑΓΚΑΚΗ, όπ.π., αρ. περ. 1, 104. Έτσι και Λ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ, ‘Θεσµικά ζητήµατα της κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άµυνα (ΚΕΠΠΑ), ΕΕΕυρ∆ 2002, 273-308
(302, υποσ. 85), η οποία αναφέρει ότι «…οι συµφωνίες θα συνάπτονται από το Συµβούλιο,
και όχι από την Ένωση σαν ιδιαίτερο υποκείµενο του διεθνούς δικαίου», υπονοώντας
προφανώς τη διεθνοδικαιική φύση του Συµβουλίου ως εκπροσώπου των κρατών.
64 Τα οποία ωστόσο λειτουργούν ‘στο πλαίσιο της Ένωσης’. Η διατύπωση αυτή (“the Member
States of the European Union acting within the framework of the Union”) εφευρέθηκε, όπως
σηµειώνει ο DASHWOOD, CMLRev 1998, 1038, κατά την υπογραφή του “Memorandum of
Understanding” που αφορούσε τη διοίκηση της πόλης Mostar από την Ένωση, προκειµένου
να αποφευχθεί η εντύπωση ότι τα κράτη µέλη ενεργούν αυτόνοµα και για λογαριασµό τους
και µόνον. Τη διαπραγµάτευση της συµφωνίας αυτής και την υπογραφή της είχε διενεργήσει
η τρόικα της ΚΕΠΠΑ και ο υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις Επίτροπος.
65 STUMPF, Art. 1 EUV, όπ.π., 44, αρ.περ. 11.
66 KRÜCK, Art. 11-28 EUV, όπ.π., 109, αρ.περ. 20.
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ΣΕΚ όπου αναγνωρίζεται νοµική προσωπικότητα και ικανότητα αντίστοιχα
στην Κοινότητα. Επίσης σε διεθνείς οργανισµούς δεν υπάρχει ενιαία
εκπροσώπηση της Ένωσης, αλλά είναι τα κράτη µέλη που πρέπει να
υποστηρίζουν τις κοινές θέσεις που υιοθετούνται στο πλαίσιο του δεύτερου και
τρίτου πυλώνα της Ένωσης (άρθρα 19 και 37 ΣΕΕ αντίστοιχα). Επιχείρηµα
προς την ίδια κατεύθυνση απορρέει και βάσει της γραµµατικής ερµηνείας του
άρθρου 24, το οποίο στην παρ. 5, προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής ισχύος
της συµφωνίας µέχρι τα κράτη µέλη που υποχρεούνται να ακολουθήσουν
συνταγµατικά προβλεπόµενες διαδικασίες το πράξουν.67 Κατά της ικανότητας
αυτοδύναµης σύναψης διεθνών συνθηκών και ικανότητας καταλογισµού68 της
Ένωσης συνηγορεί, τέλος, και η δήλωση αρ. 4 που προσαρτήθηκε στη ΣΕΕ µε τη
Συνθήκη του Άµστερνταµ, σύµφωνα µε την οποία το άρθρο 24 και
οποιεσδήποτε συµφωνίες προκύπτουν από αυτό δεν συνεπάγονται µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων από τα κράτη µέλη στην ΕΕ.
Σηµαντικότερη ωστόσο υπέρ αυτής της ερµηνείας είναι η ίδια η φύση του
δεύτερου και τρίτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απλής διακρατικής
συνεργασίας.69 Πρόκειται για µια συνένωση κρατών, δηλ. υποκειµένων του
διεθνούς δικαίου, η οποία υπόκειται η ίδια στο διεθνές δίκαιο, και αποβλέπει
στην κοινή άσκηση κυριαρχικών αρµοδιοτήτων. Η Ένωση εν ευρεία εννοία
αποτελεί έναν οργανισµό-οµπρέλα70 που καλύπτει αφενός τις δύο (πλέον, µετά
τη λήξη ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ) Κοινότητες (στον πρώτο πυλώνα), και
αφετέρου την ΚΕΠΠΑ και τη δικαστική και αστυνοµική συνεργασία σε
ποινικές υποθέσεις στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα αντίστοιχα.71 Οι δύο

Έτσι και KRÜCK, Art. 11-28 EUV, όπ.π., 109, αρ.περ. 21.
Και βέβαια πολύ περισσότερο νοµικής προσωπικότητας, όπως παρατηρεί ο W. BRECHMANN,
Art. 38 EUV, σε CALLIESS / RUFFERT, Kommentar, όπ.π., 216.
69 PECHSTEIN, R.A.E. 1996, 229επ.
70 Σύµφωνα µε το STUMPF, Art. 1 EUV, όπ.π., 43, αρ.περ. 6. πρόκειται για διεθνή οργανισµό.
Κάπως διαφοροποιηµένα ο PECHSTEIN, R.A.E. 1996, 230, θεωρεί ότι η Ένωση (εν ευρεία
εννοία) συνιστά µια συνένωση κρατών και διεθνών οργανισµών (των τριών Κοινοτήτων).
Σύµφωνα µε τον ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, όπ.π., 117, η Ευρωπαϊκή Ένωση (εν ευρεία εννοία) συνιστά
έναν «συγκεφαλαιωτικό θεσµό επιτελικού και κυρίως πολιτικού χαρακτήρα» και «ένα
κανονιστικό πλαίσιο διακριτών νοµικών συστηµάτων µε διαφορετικά θεµατικά αντικείµενα, όχι
όµως µία ενιαία ενωτική έννοµη τάξη µε την έννοια της θεσµοθετήσεως κοινών µηχανισµών
παραγωγής και εφαρµογής ενοποιητικού δικαίου». Αντίθετα υπέρ της ενότητας Ένωσης και
Κοινότητας οι BOGDANDY / NETTESHEIM, ELJ 1996, 275επ. (µε περαιτέρω βιβλιογραφία υπέρ
και των δύο αντικρουόµενων θέσεων).
71 CHR. CALLIESS, Teil I. EU-Vertrag, σε CALLIESS / RUFFERT, Kommentar, όπ.π., 6, αρ.περ. 4.
67
68
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τελευταίοι

πυλώνες

συνιστούν

την

Ένωση

εν

στενή

εννοία72,

και

διαφοροποιούνται σαφώς από την Κοινότητα, η οποία αποτελεί εν πολλοίς
έναν υπερεθνικό οργανισµό.73 Από την Ένωση, αντίθετα, λείπουν η πυκνότητα
της οργάνωσης, µια αναπτυγµένη δοµή, ίδιες νοµοθετικές αρµοδιότητες, η
αυτονοµία και η υπεροχή του θεσµισµένου από αυτήν δικαίου έναντι του
εθνικού δικαίου, καθώς και ένας δικαιοδοτικός µηχανισµός.74 Σηµαντική είναι
εξάλλου και η έλλειψη ίδιου προϋπολογισµού. Ακόµη κι αν γίνει δεκτό ότι
διαθέτει δικά της ξεχωριστά όργανα75, σηµαντικότερο όργανο του δεύτερου και
τρίτου πυλώνα παραµένει76 το Συµβούλιο µε διεθνοδικαιική77 και όχι
υπερεθνική φύση όπως στην Κοινότητα.78 Χαρακτηριστικό της διακρατικής
φύσης της Ένωσης είναι εξάλλου και το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια
περιορίζεται στον πρώτο µόνο, κοινοτικό πυλώνα. Η φύση της ΕΕ συνεπάγεται
ότι αυτή δε διαθέτει στο διεθνές δίκαιο ικανότητα καταλογισµού ευθυνών, µε
αποτέλεσµα να παραµένουν τα κράτη µέλη τα µόνα που ευθύνονται από
δεσµεύσεις που η Ένωση (εν στενή εννοία) αναλαµβάνει.79

Ν. ΣΚΑΝ∆ΑΜΗ, ‘Θεµελιώδη χαρακτηριστικά του κοινοτικού δικαίου’, σε
ΣΤΕΦΑΝΟΥ/ΦΑΤΟΥΡΟΥ/ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η, Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, όπ.π., 319-336 (335).
73 Πρβλ. Ν. MOUSSIS, ‘Communauté européenne ou Union européenne’, Revue du Marché
commun et de l’ Union européenne, no 468, 2003, 281-289· προς την αντίθετη κατεύθυνση R.A.
WESSEL, ‘The Inside looking out: Consistency and Delimitaion in EU External Relations’,
Common Market Law Review 2000, 1135-1171.
74 STUMPF, Art. 1 EUV, όπ.π., 43, αρ.περ. 8.
75 Υπέρ αυτής της εκδοχής ο RESS, EuR 1995, 36, 38. Α.α. ο KRÜCK, Art. 11-28 EUV, όπ.π., 109,
αρ.περ. 20.
76 Παρότι µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ αναγνωρίστηκε δικαίωµα πρωτοβουλίας και στην
Επιτροπή, πρβλ. άρθρο 34 παρ. 2 και 36 παρ. 2 ΣΕΕ.
77 ‘Όπως τονίζει ο ΣΚΑΝ∆ΑΜΗΣ, όπ.π., 320, το δίκαιο της υπό στενή εννοία Ευρωπαϊκής Ένωσης
(πολιτικό δίκαιο ή ενωσιακό δίκαιο) «εκφεύγει µε χαρακτηριστικό τρόπο του νοµικού
κλίµατος που εισάγει η κοινοτική έννοµη τάξη. Παραµένει στον παραδοσιακό χώρο του
διεθνούς δικαίου παρά τις όποιες προοδευτικές για το χώρο αυτό ρυθµίσεις του».
78 Βλ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, όπ.π., 234.
79 STUMPF, Art. 1 EUV, όπ.π., 43, αρ.περ. 9.
72
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Η θετική απάντηση
Ο αντίλογος συνίσταται στην άποψη ότι η ΕΕ δρα ως υπόσταση

ανεξάρτητη από τα κράτη µέλη και οι συµφωνίες που συνάπτει βάσει των
άρθρων 38 και 24 δεσµεύουν την ίδια και έµµεσα µόνον τα κράτη µέλη, ως
συνέπεια της ιδιότητάς τους ως µελών της ΕΕ.80 Η επιχειρηµατολογία υπέρ της
άποψης αυτής ξεκινάει από την επισήµανση ότι η ιστορική ερµηνεία δεν είναι
αξιόπιστη, εφόσον οι συνθήκες συνιστούν προϊόν συµβιβασµού και συνεπώς η
µη ρητή πρόβλεψη διεθνούς ικανότητας δικαίου δε συνεπάγεται αναγκαστικά
και την ανυπαρξία της.81 Στη συνέχεια υποστηρίζεται ότι η Ένωση διαθέτει ένα
τουλάχιστον όργανο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, πράγµα που αποτυπώνεται
στο άρθρο 4 ΣΕΕ. Αλλά και τα υπόλοιπα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο
5 δεν µπορούν να θεωρηθούν αποκλειστικά και µόνον όργανα της Κοινότητας,
που η τελευταία ‘δανείζει’ στην Ένωση, αλλά ταυτόχρονα όργανα και θεσµοί
της Ένωσης.82
Όσον αφορά δε την ερµηνευτική δήλωση αρ. 4 που προσαρτήθηκε στη
Συνθήκη του Άµστερνταµ, υποστηρίζεται ότι δεν προσφέρει πειστικό
επιχείρηµα υπέρ της απουσίας διεθνούς συµβατικής ικανότητας της Ένωσης83
αλλά αποκλείει απλώς την απάλειψη της εθνικής αρµοδιότητας για το
ρυθµιζόµενο θέµα, καθιστώντας την παράλληλη µε αυτή της Ένωσης.84
Σηµαίνει απλώς ότι η δυνατότητα της Ένωσης να συνάπτει διεθνείς συνθήκες
βάσει του άρθρου 24 δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι δηµιουργεί νέες ουσιαστικές
αρµοδιότητες της Ένωσης. Επιπλέον αναφέρεται85 ότι η δήλωση τέθηκε απλώς
για να καθησυχάσει την κοινή γνώµη σε ορισµένα κράτη µέλη που είναι
ευαίσθητα σε θέµατα κυριαρχίας, και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να
υπερισχύσει διατάξεων της ίδιας της συνθήκης, ακόµη και αν έρχεται σε

ΒΓΟΝΤΖΑ, όπ.π., 745.
WESSEL, EFARev. 2000, 521 και υποσ. 49.
82 WESSEL, EFARev. 2000, 524-5. Υπέρ αυτής της ανάγνωσης συνηγορούν τα άρθρα 5 και 3 ΣΕΕ.
Την επέκταση της αρµοδιότητας της Επιτροπής και στους πέραν της Κοινότητας πυλώνες
µαρτυρεί, σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα, και η µετονοµασία της Επιτροπής το 1993 λόγω
της ΣΕΕ σε ‘Ευρωπαϊκή Επιτροπή’. A.α. CURTIN, όπ.π., CMLR 1993, 26.
83 ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, όπ.π., 107.
84 Α. VON BOGDANDY, ‘Die Europäische Union als einheitlicher Verband’ EuR 1998, Beiheft 2,
165- 182 (168, υποσ. 16).
85 WESSEL, EFARev. 2000, 529επ.
80
81

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 3/2003

469

Λίνα Παπαδοπούλου

470

σύγκρουση µαζί τους, πράγµα που ούτως ή άλλως δε συµβαίνει εδώ.86
Ενισχυτικά προς τα παραπάνω αναφέρεται87 το άρθρο 2 ΣΕΕ, όπου στους
στόχους της Ένωσης περιλαµβάνεται η επιβεβαίωση της ταυτότητάς της στη
διεθνή σκηνή.
Η διεθνής νοµική ικανότητα της Ένωσης προκύπτει εξάλλου ρητά,
συνεχίζει το επιχείρηµα,88 από το ίδιο το άρθρο 24 ΣΕΕ και επιβεβαιώνεται από
το γεγονός ότι απαιτείται οµόφωνη απόφαση των κρατών µελών για τη
συνοµολόγηση της συµφωνίας. Υποστηρίζεται89 ότι αν το Συµβούλιο
λειτουργούσε ως αντιπρόσωπος των κρατών µελών δεν θα απαιτούσε τέτοια
διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς τρία ή τέσσερα µέλη θα αρκούσαν να
εξουσιοδοτήσουν το Συµβούλιο να προβεί στη σύναψη της συµφωνίας χωρίς
να απαιτείται συναίνεση των υπόλοιπων κρατών µελών. Επιπλέον στην πράξη
δύσκολα

θα

µπορούσε

να

φανταστεί

κανείς

ότι

το

Συµβούλιο

θα

συνοµολογούσε συµφωνίες εκ µέρους κάποιων κρατών µελών· αντίθετα
φαίνεται πιο πειστικό ότι θα ενεργούσε στο όνοµα της ίδιας της Ένωσης, ούτως
ώστε

το

άλλο

αντισυµβαλλόµενο

µέρος

να

µπορεί

να

θεωρεί

αντισυµβαλλόµενη την Ένωση.90 Το επιχείρηµα αυτό στηρίζεται στην
παραδοχή ότι η Ένωση είναι κάτι παραπάνω από απλή διακυβερνητική
συνεργασία και ότι η νοµική υπόστασή της «παραµένει καθ’ όλα αντιτάξιµη
στα κράτη µέλη και το νέο σχήµα δεν µπορεί να εκληφθεί ως απλή θεσµική
αναδίπλωση της συλλογικής δράσης των κρατών».91 Μόνον ως αυτόνοµη
ύπαρξη διαχωρισµένη από τα κράτη µέλη θα µπορούσε η Ένωση να δεσµεύεται
χωρίς την προηγούµενη δέσµευση των κρατών µελών.
Περαιτέρω ο ΒΓΟΝΤΖΑΣ, όπ.π., 745, απηχώντας τη θέση της Νοµικής Υπηρεσίας του
Συµβουλίου της ΕΕ, υποστηρίζει ότι η δήλωση 4 έχει λόγο ύπαρξης ακριβώς επειδή
προβλέπεται διαδικασία σύναψης συνθηκών από την ίδια την ΕΕ, διαφορετικά θα ήταν
περιττό.
87 WESSEL, EFARev. 2000, 533. Ο ίδιος ωστόσο συγγραφέας, CMLRev 2000, 1138, παραδέχεται
ότι η επιβεβαίωση της ταυτότητας της Ένωσης, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 2,
κατευθύνεται κυρίως προς τα µέσα («…is predominantly inward looking»).
88 WESSEL, EFARev. 2000, 527.
89 G. HAFNER, ‘The Amsterdam Treaty and the Treaty-Making Power of the European Union:
Some critical comments’, in HAFNER et al (eds.), Liber Amicorum Professor Seidl-Hohenveldern –
in Honour of his 80th Birthday, the Hague: Kluwer Law International 1998, 257-284 (271), όπως
παρατίθεται από WESSEL, EFARev. 2000, 529.
90 Αν και, όπως σηµειώνεται από τους BOGDANDY / NETTESHEIM, ELJ 1996, 285, η αντίθετη
εκδοχή µπορεί να είναι προς το συµφέρον του τρίτου µέρους καθώς µπορεί να στραφεί
απευθείας κατά των κρατών µελών σε περίπτωση διεθνούς ευθύνης.
91 ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, όπ.π., 108.
86
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Ωστόσο, ακόµη κι αν το Συµβούλιο δρα στο όνοµα της Ένωσης, η Ένωση δεν
είναι κάτι διαφορετικό από τα κράτη µέλη στη συνεργατική δράση τους, η
οποία οριοθετείται από την αυτόνοµη και κυρίαρχη βούλησή τους. Επιπλέον το
παραπάνω επιχείρηµα παραγνωρίζει τις διευρυµένες δυνατότητες ενισχυµένης
συνεργασίας η οποία καθιστά µετέωρα και τα δύο σκέλη του παραπάνω
επιχειρήµατος: το Συµβούλιο δεν ενεργεί εκ µέρους κάποιων κρατών µελών,
αλλά κατ’ αρχήν του συνόλου, εφόσον η συνεργασία είναι ανοιχτή σε όλα τα
κράτη µέλη, και αυτό ισχύει ακόµη κι αν τελικά συµµετάσχουν στην κοινή
δράση, που σ’ αυτή την περίπτωση παίρνει τη µορφή διεθνούς συµφωνίας,
µερικά µόνον από αυτά. Και δεύτερον, προκειµένου να καταστεί ενωσιακό
δίκαιο, η συµφωνία θα πρέπει πάντως να εγκριθεί τουλάχιστον από οκτώ, αν
όχι από τα µισά, κράτη µέλη και όχι απλώς από τρία ή τέσσερα.92
β.

Αξιολόγηση των νοµικών επιχειρηµάτων

Όσον κι αν τα επιχειρήµατα υπέρ της αυτόνοµης διεθνούς ικανότητας της
Ένωσης έχουν κάποια βάση, δεν ξεπερνούν το σηµαντικότερο εµπόδιο της
αναγνώρισης αυτοδύναµης θέσπισης διεθνών συνθηκών, την ίδια τη φύση της
Ένωσης. Το κυριότερο επιχείρηµα κατά µιας τέτοιας δυνατότητας της Ένωσης
είναι, κατά τη γνώµη µας, η σύγκρισή της µε την Κοινότητα και την κοινοτική
µέθοδο γενικότερα, που αποτελεί και την ασφαλέστερη δίοδο προς την
υπερεθνικότητα.93

Με

άλλα

λόγια,

η

κυριότερη,

αν

όχι

η

µόνη

διαφοροποιητική ποιότητα µεταξύ Κοινότητας και µη κοινοτικών πυλώνων της
Ένωσης είναι ακριβώς ότι οι τελευταίοι αποβλέπουν στην κοινή δράση94 των

Πρβλ. και την αντίστοιχη διαδικασία κατάρτισης διεθνών συµβάσεων µεταξύ των κρατών
µελών (άρθρο 34 παρ. 2 δ).
93 Πρβλ. NEUWAHL, EFARev. 1998, 186: «Ενώ ο υπερεθνικός χαρακτήρας της ΣΕΚ σηµαίνει ότι
υποχρεώσεις των κοινοτικών οργάνων µπορούν να δηµιουργηθούν µόνον µε τη
χρησιµοποίηση κοινοτικών µεθόδων, το ίδιο δεν µπορεί να λεχθεί για υποχρεώσεις των
(ίδιων) οργάνων όταν λειτουργούν στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και της ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων. Στον τοµέα αυτό τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν οδηγίες
(prescriptions) που να κατευθύνουν τη δραστηριότητα της Επιτροπής ή του Συµβουλίου, αν
και προφανώς, στο βαθµό που δεν υπάρχει µηχανισµός επιβολής (enforcement), οι όποιες
δυσκολίες ανακύπτουν µπορούν να διευθετούνται µόνον µέσω διπλωµατικής οδού».
94 Πρβλ. και την Έκθεση της Βρετανικής Βουλής των Λόρδων, HOUSE OF LORDS SELECT
COMMITTEE ON THE EUROPEAN COMMUNITIES, Session 1992-93, 3rd report, HL Paper 10 (1992),
αρ.περ. 129, µε σχόλια του Eaton, στην οποία αναφέρεται ότι η Ένωση αποτελεί συνένωση
(association) κρατών µελών που δρουν από κοινού («act in common») για συγκεκριµένους
σκοπούς.
92
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κρατών µελών, και άρα δεν επιτρέπουν την αυτόνοµη δράση των ενωσιακών
οργάνων ως τέτοιων. Αν το τελευταίο γινόταν εφικτό, τότε θα µιλούσαµε για
κοινοτικοποίηση µε όρους υπερεθνικής πολιτειακής οργάνωσης, και θα
απαιτούσαµε αντίστοιχα υπερεθνικό κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο.
Ενόψει συνεπώς όλων των παραπάνω, κυρίως όµως της διαφοροποιητικής από
την Κοινότητα φύσης του τρίτου (όπως και του δεύτερου) πυλώνα, θα πρέπει
να γίνει δεκτή, ως συνεπέστερη προς τη λογική των συνθηκών, η πρώτη, και
κρατούσα σήµερα άποψη στη θεωρία, ότι δηλαδή η Ένωση δε διαθέτει
αυτόνοµη ικανότητα σύναψης συνθηκών στο πλαίσιο του δεύτερου και τρίτου
πυλώνα.95
γ.

Τα κράτη κύριοι (και) των διεθνών συνθηκών της Ένωσης

Η ερµηνευτική αυτή εκδοχή συνίσταται στην επισήµανση ότι η Ένωση δε
δύναται να προχωρήσει σε αυτόνοµη σύναψη διεθνών συνθηκών, όχι µόνον
λόγω της έλλειψης νοµικής προσωπικότητας, αλλά ακόµη και σε περίπτωση
πρόσδοσης τέτοιας, λόγω της φύσης της ως διακρατικού οργανισµού χωρίς
υπερεθνική οργάνωση και νοµιµοποίηση. Με άλλα λόγια, η Ένωση αποβλέπει
σε κοινές δράσεις των κρατών µελών στους τοµείς της ΚΕΠΠΑ και της
αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και όχι σε
υποκατάστασή τους όπως θα συνέβαινε αν τους ίδιους τοµείς αναλάµβανε η
Κοινότητα. Είναι λειτουργικά και θεσµικά αναµενόµενο να συνάπτει η
Κοινότητα αυτόνοµα διεθνείς συµφωνίες, µε τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και υπό τον έλεγχο του ∆ΕΚ, δεδοµένου ότι το κοινοτικό δίκαιο
στηρίζεται στην αρχή του διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων, βάσει της οποίας
συγκεκριµένες αρµοδιότητες αυτονοµούνται από τα κράτη µέλη και ασκούνται
από τα όργανα των Κοινοτήτων µε υπερεθνικό έλεγχο. Αντίθετα, κάτι ανάλογο
δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο του διακυβερνητικού τρίτου πυλώνα, όπου οι
αρµοδιότητες και η άσκησή τους παραµένουν στα χέρια των κρατών µελών και
αυτό που επιδιώκεται, όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, είναι η κοινή δράση
και ο συντονισµός στην άσκησή τους.96
Α.α. ο ΒΓΟΝΤΖΑς, όπ.π., 745, ο οποίος µάλιστα σηµειώνει ότι και στην περίπτωση των
συµφωνιών του άρθρου 38 τα κράτη µέλη δεσµεύονται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο
δεσµεύονται από τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί βάσει του άρθρου 300 ΣΕΚ.
96 Βλ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, όπ.π., 171, ο οποίος µιλάει για «…κατά βάση διακρατική συνεργασία των
κρατών µελών (τρίτος πυλώνας) αλλά µε εµβρυώδη στοιχεία κοινοτικής απόχρωσης…». Αυτό
παραδέχεται τελικά και ο Μπόσκοβιτς, όπ.π., 128, ο οποίος αφού σηµειώνει ότι µε τη Συνθήκη
95
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Στη φύση αυτή της Ένωσης ανταποκρίνεται και η δήλωση αρ. 4 που
προσαρτήθηκε στη ΣΕΕ µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, η οποία αποκλείει το
ενδεχόµενο ‘κοινοτικής ερµηνείας’97 των άρθρων 24 και 38 ΣΕΕ, δηλ. της κατά
το πρότυπο της ΣΕΚ αναγνώρισης αποκλειστικής αρµοδιότητας στην
Κοινότητα σύναψης διεθνών συµφωνιών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές
της.98 Αυτό αναγνωρίζεται εξάλλου και στις συζητούµενες δίδυµες συµφωνίες,
όπου ρητά προβλέπεται η σύναψη και διµερών, µεταξύ των επιµέρους κρατών
µελών και των ΕΠΑ συµφωνιών, συµβατών µε τις συµφωνίες ΕΕ-ΕΠΑ πάνω
στα ίδια θέµατα. Από την άλλη αποκλείεται επίσης και ο ισχυρισµός ότι τα
συγκεκριµένα ζητήµατα υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των
κρατών µελών.99
Σε συµφωνία µε τα παραπάνω, τις διεθνείς συµβάσεις του τρίτου πυλώνα
διαπραγµατεύεται η Ένωση, συνοµολογούν ωστόσο τα κράτη µέλη.100 Η
ανάγνωση αυτή ωστόσο εγείρει το ερώτηµα του περιεχοµένου και λόγου
ύπαρξης των άρθρων 38 και 24 ΣΕΕ και τη δυνατότητα ενεργοποίησής τους.
Σύµφωνα µε µια ανταποκρινόµενη τόσο στο γράµµα όσο και στην τελεολογία
της ΣΕΕ ερµηνεία, τα άρθρα 24 και 38 ΣΕΕ συνεπάγονται απλώς τη νοµική
δυνατότητα της καθ’ έκαστης Προεδρίας να διαπραγµατεύεται εκ µέρους των
κρατών µελών της διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες υποκαθιστώντας –στις
διαπραγµατεύσεις και µόνον- τα τελευταία. Η ad hoc εξουσιοδότηση προς την
Προεδρία στηρίζεται σε µια µόνιµη εξουσιοδότηση101 των κρατών µελών προς
το Συµβούλιο, µε βάση την οποία το τελευταία µπορεί να αποφασίζει την από
κοινού σύναψη διεθνών συνθηκών. Θα λέγαµε ότι το Συµβούλιο, και
ειδικότερα η Προεδρία, λειτουργεί ως «εκπρόσωπος» των κρατών µελών,

του Άµστερνταµ ενισχύθηκε ο ρόλος των υπερεθνικών οργάνων, εφόσον αναγνωρίστηκε
γενικό δικαίωµα πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (ΕΚ) και δικαιοδοτικού ελέγχου του ∆ΕΚ (υπό προϋποθέσεις), πράγµα που
σηµατοδοτεί τη βαθµιαία αυτονόµηση του τίτλου VI από τους κανόνες της συνεργατικής
µεθόδου, καταλήγει ότι παρ’ όλα αυτά παραµένει η διαπίστωση πως η δράση της Ένωσης εν
στενή εννοία καθορίζεται ακόµη «σε µεγάλο βαθµό από την λογική του διακυβερνητισµού».
97 ΦΡΑΓΚΑΚΗ, όπ.π., αρ. περ. 2, 104.
98 Έτσι ∆ΕΚ 22/70 AETR, ΣυλλΝοµολ 1971, 263 και 3, 4, 6/76 Kramer, ΣυλλΝοµολ 1976, 1279.
Βλ. και ∆ρόσου, όπ.π., 140επ.
99 Röben, όπ.π., Art. 38 EUV, αρ.περ. 2.
100 Έτσι και RÖBEN, όπ.π., Art. 38 EUV, αρ. περ. 2.
101 RÖBEN, όπ.π., Art. 38 EUV, αρ. περ. 1. Η NEUWAHL, EFARev. 1998, 186, θεωρεί ότι τα κράτη
µέλη φαίνεται να θέλουν να ‘δανειστούν’ τα όργανα της Ένωσης και της Κοινότητας,
προκειµένου τα τελευταία να δρουν για λογαριασµό τους.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 3/2003

473

Λίνα Παπαδοπούλου

474

εφόσον είναι αυτά τα τελευταία και όχι η ίδια η Ένωση που διαθέτει τη νοµική
προσωπικότητα ή πάντως τη νοµική δυνατότητα σύναψης διεθνών συνθηκών.
Η ίδια η Ένωση δεν είναι συνεπώς άµεσα συµβαλλόµενο µέρος των συµφωνιών
που συνάπτονται µε βάση το άρθρο 24 και 38 ΣΕΕ.102 Λειτουργεί µάλλον ως
αντιπρόσωπος και συνοµολογεί τη συνθήκη στο όνοµα103 και για λογαριασµό
των κρατών µελών, µε τη διαφορά ότι η υπογραφή και µόνον από την πλευρά
της Προεδρίας δεν καθιστά τα κράτη µέλη αντισυµβαλλόµενα και δεν τα
δεσµεύει διεθνώς. Η δέσµευση των κρατών µελών συνίσταται στο να κινήσουν
τις

εσωτερικές,

συνταγµατικά

ή

άλλως

προβλεπόµενες,

διαδικασίες

προκειµένου να καταστήσουν τη σύµβαση δεσµευτική για τα ίδια.
Αν η εκδοχή αυτή γίνει δεκτή, τότε η Ένωση και τα όργανά της αποτελούν
στην περίπτωση αυτή ένα σύστηµα διαπραγµάτευσης και µόνο, ένα διεθνή
οργανισµό που διαπραγµατεύεται104 και υπογράφει ως σύνολο, συνοµολογεί
ως σύνολο και όχι ως αυτόνοµη µονάδα και πάντως αφού πληρωθούν οι
ειδικότερες συνταγµατικές υποχρεώσεις των επιµέρους κρατών µελών, όπως θα
αναλύσουµε διεξοδικότερα παρακάτω. Μόνον έτσι οι συνοµολογούµενες
διεθνείς συνθήκες δεσµεύουν τα κράτη µέλη και κατά συνέπεια την Ένωση ως
διεθνή οργανισµό. Λόγω ωστόσο των διατάξεων περί δικαστικής και
αστυνοµικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, τα κράτη µέλη εξουσιοδοτούν
τα όργανα της Ένωσης να προβούν σε διαπραγµατεύσεις εκ µέρους τους
προκειµένου να συντονιστεί η δράση τους και να καταλήξουν σε ίδιο, κατ’
αρχήν, περιεχόµενο συµφωνίας µε το τρίτο µέρος, πράγµα που διευκολύνει και
τη µεταξύ τους ανάπτυξη κοινής δράσης. Το άρθρο 38 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 24 ΣΕΕ τυποποιεί συνεπώς απλώς µια δυνατή µορφή κοινής δράσης των

CREMER, Art. 24, όπ.π., 174, αρ.περ. 4.
Έτσι Μ. CREMONA, ‘External Relations and External Competence: The Emergence of an
Integrated Policy’, in P. CRAIG / G. DE BURCA, The Evolution of EU law, Oxford: Oxford
University Press 1999, 137-175 (168), KRÜCK, Art. 11-28 EUV, όπ.π., 109, αρ.περ. 20· NEUWAHL,
EFARev. 1998, 185 και 190, βασισµένη (και) στη δυνατότητα αυτοεξαίρεσης των κρατών (optout).
104 Έτσι και η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, σε No 754 Assemblée Nationale, Rapport fait au nom de
la Commission des Affaires étrangères sur la proposition de résolution présentée par M.
Didier Quentin (no 715) sur la coopération judiciaire entre l’ Union européenne et les EtatsUnis d’ Amérique (15748/02/E2210), par M. R. Donnedieu de Vabres, 26.03.2003. Η
ανάγνωση αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε την άποψη που θέλει την ΕΕ ως µία ‘προσωπική
νοµική σχέση’, βλ. CHR. KOENIG / M. PECHSTEIN, Die Europäische Union: Der Vertrag von
Maastricht, Tübingen: J.C.B. Mohr 1995, 6 και 21-24.
102
103
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κρατών µελών και δεν περιορίζει ούτε υποκαθιστά τη δική τους αρµοδιότητα
σύναψης συνθηκών στους ίδιους τοµείς.
Η διαφορά µε την κλασική διαδικασία, κατά την οποία κάθε κράτος µέλος
θα υπέγραφε χωριστά σύµβαση µε το τρίτο µέρος συνίσταται σε τρία στοιχεία:
πρώτον, στο ότι οι διαπραγµατεύσεις γίνονται από την Προεδρία, που
εκπροσωπεί το σύνολο των κρατών µελών. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να
συνεπάγεται µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη της Ένωσης, σε σύγκριση
µε

κάθε

µέλος

ξεχωριστά.105

∆εύτερον,

εξασφαλίζεται

ένα

µίνιµουµ

τουλάχιστον οµοιοµορφίας µεταξύ των στα κράτη µέλη ισχυόντων στους
ρυθµιζόµενους τοµείς, εφόσον επιτρέπεται η παράλληλη ισχύς διµερών
συµφωνιών µε τα ίδια αντικείµενα, δεδοµένου ότι η αρµοδιότητα σύναψης
τέτοιων παραµένει στα κράτη µέλη. Τέλος, εφόσον η πλειοψηφία τουλάχιστον
των κρατών µελών αποδεχτεί σε συµφωνία µε τους εθνικούς συνταγµατικούς
κανόνες τις συµβάσεις, τότε αυτές δεσµεύουν και τα ενωσιακά όργανα που
δρουν στον τοµέα της εγκληµατικής πολιτικής.
ΙV. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
Το επόµενο ερώτηµα αφορά στη διαδικασία σύναψης των ρυθµιζόµενων
στα άρθρα 38 και 24 ΣΕΕ συνθηκών, ειδικότερα τα όργανα που καλούνται να
συµπράξουν προκειµένου οι Συνθήκες αυτές να αποκτήσουν ισχύ και να
δεσµεύουν τα κράτη µέλη και την Ένωση.
1.
Η διαδικασία ως αντανάκλαση της διακυβερνητικής φύσης του τρίτου
πυλώνα
∆ύο πιθανές ερµηνευτικές εκδοχές διεκδικούν εφαρµογή κατά τη χρήση
των προαναφερθέντων άρθρων. Η πρώτη αντανακλά την αντίληψη ότι η
Ένωση διαθέτει αυτόνοµη και αυτοδύναµη ικανότητα σύναψης διεθνών
συνθηκών και αποτυπώνεται στην πρακτική του Συµβουλίου να συνάπτει

Κατ’ αυτή την έννοια είναι απογοητευτικό αν η Ένωση σύρθηκε στις εδώ συζητούµενες
δίδυµες συµφωνίες µε τις ΕΠΑ, όπως κάποιοι αναλυτές υπονόησαν. Βλ. και την
κοινοβουλευτική ερώτηση του E. MEIJER, Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την
Επιτροπή, EπΕφΕΚ C92/35, της 17.04.2003 µε θέµα ‘Πίεση των ΕΠΑ στην ΕΕ να περιορίσει τα
ανθρώπινα δικαιώµατα τροποποιώντας το ποινικό δίκαιο και την εκτέλεση του νόµου’, ο
οποίος κάνει λόγο για αµερικανικές ‘απαιτήσεις’. Βλ. επίσης τις αναλύσεις σε
www.statewatch.org.
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διεθνείς συµβάσεις στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα χωρίς την παρεµβολή
των κρατών µελών. Την ερµηνεία αυτή υιοθέτησε η νοµική υπηρεσία του
Συµβουλίου της Ένωσης106 και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι συµφωνίες των
άρθρων 38 και 24 ΣΕΕ συνάπτονται στο όνοµα της Ένωσης107, η οποία είναι το
µόνο συµβαλλόµενο µε τα τρίτα κράτη µέρος στις συµφωνίες αυτές.108
Η πρακτική109 ωστόσο αυτή του Συµβουλίου είναι νοµικά µετέωρη, καθώς
παραγνωρίζει110 τη φύση της Ένωσης ως διακρατικής και µόνον συνεργασίας
και στερεί από τα εθνικά Κοινοβούλια111 την αρµοδιότητά τους να κυρώνουν

Όπως αναπαράγεται στην έκθεση του Γαλλικού Κοινοβουλίου, Rapport No 754, par M. R.
Donnedieu de Vabres, όπ.π.
107 Βλ. και Draft Council Decision concerning the signature of the Agreements between the
European Union and the United States of America on extradition and mutual legal assistance
in criminal matters, Annex στο έγγραφο του Συµβουλίου 8296/1/03, όπ.π., 6.
108 Η ανάγνωση αυτή µπορεί να στηριχθεί µόνον στο άρθρο 24 παρ. 6, το οποίο ορίζει ότι «Οι
συµφωνίες που συνάπτονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο
δεσµεύουν τα όργανα της Ένωσης». Ορθότερο ωστόσο είναι να δεχτούµε την ερµηνεία της I.
ÖSTERDAHL, ‘The EU and its Member States, Other States, and International Organizations –
The Common European Security and Defence Policy after Nice’, Nordic Journal of International
Law 2001, 341-372 (350), σύµφωνα µε την οποία: «Το άρθρο 24 ΣΕΕ φαίνεται να ξεκινάει από
την υπόθεση ότι είναι τα κράτη µέλη που συνάπτουν τη συµφωνία και προσθέτει ότι η
συµφωνία θα δεσµεύει και τα όργανα» (της Ένωσης). Αντιπαραθέτει µάλιστα το άρθρο αυτό
µε το 300 παρ. 7 ΣΕΚ, το οποίο ξεκινάει από την υπόθεση ότι είναι η Κοινότητα που συνάπτει
τη διεθνή συµφωνία και προσθέτει ότι αυτή θα δεσµεύει και τα κράτη µέλη.
109 Μερικοί αναλυτές συνάγουν την πρόσδοση νοµικής προσωπικότητας και ικανότητας
σύναψης συνθηκών από την πρακτική και όχι το αντίστροφο, βλ. π.χ. S. LANGRISH, ‘The
Treaty of Amsterdam: Selected Highlights’, E.L.Rev. 1998, 3-19 (14). Έτσι και το γαλλικό
Conseil d’ Etat: «Η ακολουθούµενη πρακτική πρέπει να ληφθεί υπόψη ως στοιχείο ερµηνείας,
σύµφωνα µε τις εθιµικές αρχές του διεθνούς δικαίου» (όπως παρατίθεται από ΒΓΟΝΤΖΑ, όπ.π.,
751, υποσ. 76).
110 Εντούτοις αυτή ήταν η πρόταση της Οµάδας Εργασίας ‘Νοµική Προσωπικότητα’ της
Συνέλευσης, CONV 305/02, όπ.π., 10, αρ.περ. 31, υπό την προϋπόθεση ρητής αναγνώρισης
νοµικής προσωπικότητας στην Ένωση. Σύµφωνα µε την άποψη της Οµάδας αυτής τα εθνικά
Κοινοβούλια πρέπει να µπορούν να ελέγχουν τις εθνικές κυβερνήσεις πριν την απόφαση του
Συµβουλίου, αλλά η απόφαση του τελευταίου να συνοµολογήσει τη συνθήκη πρέπει να
επιφέρει και τη δέσµευση της Ένωσης.
111 Την ανησυχία αυτή εξέφρασε και το Γαλλικό Κοινοβούλιο, σε Rapport No 754, par M. R.
Donnedieu de Vabres, όπ.π. Όπως παρατηρεί εξάλλου ο MONAR, όπ.π., 246, εξαιτίας της
διακυβερνητικής φύσης του τρίτου πυλώνα είναι τα εθνικά Κοινοβούλια που έχουν την
αρµοδιότητα να ασκούν δηµοκρατικό έλεγχο στην ασκούµενη πολιτική. Η διαπίστωση αυτή
παραµένει και µετά τις Συνθήκες του Άµστερνταµ και της Νίκαιας και παρά το άρθρο 39 ΣΕΕ
που ενέπλεξε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τρίτο πυλώνα και το ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
106
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διεθνείς συνθήκες, χωρίς ταυτόχρονα να αναγνωρίζει αντίστοιχη, ούτε καν
συµβουλευτική, αρµοδιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.112 Μπορεί ωστόσο
πειστικά να υποστηριχθεί και η άποψη ότι η διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση των διεθνών συµφωνιών
κατά άρθρο 38 ΣΕΕ µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 39 παρ. 1, που αφορά
στη θέσπιση αποφάσεων-πλαισίου, αποφάσεων και συµβάσεων από το
Συµβούλιο στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα.113 Η παράλειψη τέτοιας
διαβούλευσης δικαίως καταγγέλλεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο114 ως
κατάφωρη παραβίαση της δηµοκρατικής αρχής115 στην οποία η ΕΕ (ισχυρίζεται

Υπενθυµίζεται ότι πλην των συµφωνιών που αφορούν στην κοινή εµπορική πολιτική (άρθρο
133 παρ. 3 ΣΕΚ), όλες οι άλλες διεθνείς συµφωνίες της Κοινότητας συνάπτονται από το
Συµβούλιο µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 300 παρ. 3). Παρότι
η πρόβλεψη αυτή µπορεί να επικριθεί µε βάση δηµοκρατικές επιταγές, που θα απαιτούσαν
διαδικασία συνεργασίας ή συναπόφασης µε το Κοινοβούλιο, όταν η συµφωνία αφορά τοµέα
για τον οποίο προβλέπονται αυτές οι διαδικασίες, ωστόσο ακόµη και η διαβούλευση συνιστά
µεγαλύτερη εγγύηση από την πλήρη αδιαφάνεια που η διαδικασία του άρθρου 24 ΣΕΕ
επιφέρει.
113 Τη χρήση των άρθρων 21 και 39 παρ. 1 ΣΕΕ που προβλέπουν τη διαβούλευση µε το
Κοινοβούλιο, όταν πρόκειται για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, και
για τη θέσπιση των µέτρων του 34 παρ. 2 πρότεινε και η `Έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών
και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 22.05.2003, Α50172/2003, PE 326.115, 6, αρ.περ. 12, και η σύσταση του ΕΚ προς το Συµβούλιο σχετικά µε τις
συµφωνίες ΕΕ-ΕΠΑ επί δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και έκδοση, P5_TAPROV(2003)0239 της 03.06.03, αλλά και το µέλος του ΕΚ, Watson στη συζήτηση του ΕΚ µε τον
(τότε) προεδρεύοντα του Συµβουλίου Υπουργών ∆ικαιοσύνης, Πετσάλνικο, όπ.π. Ο
προεδρεύων του Συµβουλίου Υπουργών το πρώτο εξάµηνο του 2003 έλληνας υπουργός Φ.
Πετσάλνικος ανακοίνωσε πάντως ενώπιον της Ολοµέλειας του ΕΚ στις 14.03.03, ότι µεταξύ
της υπογραφής των συµβάσεων από τα κράτη µέλη και την ανταλλαγή των κυρωτικών
εγγράφων µεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ, η Προεδρία θα ενηµερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το
κείµενο της συµφωνίας «παρόλο βέβαια που η Σύµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
επιβάλλει κάτι τέτοιο».
114 Έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ της 22.05.2003, όπ.π., 7.
115 Πρβλ. Μ. Καϊάφα-Γκµπάντι, ‘Η πρώτη εµφάνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές
περιβάλλον σε θέµατα έκδοσης και δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις – Οι
συµφωνίες µε τις ΗΠΑ, Ποινική ∆ικαιοσύνη 2003, 733-741 (734-5). Αντίστοιχα κενό
δηµοκρατικού και δικαστικού ελέγχου διαπιστώνεται και κατά την υπογραφή διεθνών
συµβάσεων εκ µέρους της Ευρωπόλ, η οποία διαθέτει νοµική προσωπικότητα. Και ενώ στην
υιοθέτηση των συνθηκών σχετικά µε την Ευρωπόλ εµπλέκονται τα εθνικά Κοινοβούλια,
καµία συµµετοχή τους δεν προβλέπεται στην περίπτωση διεθνών συµφωνιών της Ευρωπόλ.
Βλ. N. Lavranos, ‘Europol and the Fight Against Terrorism’, European Foreign Affairs Review,
2003, 259-275 (271-2).
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ότι) στηρίζεται (άρθρο 6 παρ. 1 ΣΕΕ). Αν µάλιστα η πρακτική αυτή µπορούσε
να γίνει ανεκτή λόγω της φύσης των µέχρι σήµερα υπογραφεισών συµφωνιών,
οι οποίες αφορούσαν τρίτες χώρες και δεν είχαν άµεση επίδραση στο νοµικό
καθεστώς των ιδιωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές ότι σε καµιά
περίπτωση δεν µπορεί να αφορά και στις εδώ συζητούµενες δίδυµες συµφωνίες,
οι οποίες ασκούν άµεση επιρροή στα δικαιώµατά τους.
Στο σηµείο αυτό µπορούµε να σηµειώσουµε ότι η µεταφορά της
αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στον πρώτο
πυλώνα, σε κοινοτικές116 και άρα υπερεθνικές µορφές οργάνωσης, είναι
δυνατό,117 µόνον όµως αν συνοδεύεται από δηµοκρατικές και δικαιοκρατικές
εγγυήσεις, δηλαδή σύµπραξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαστικό
έλεγχο118 και ανάλογη της εθνικής προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων.

Όπως σηµειώνει ο Moussis, (282), ενώ η κοινοτική µέθοδος δηµιούργησε στενούς δεσµούς
µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών, χάρη στους κοινούς θεσµούς, τις κοινές πολιτικές και µια
µοιραζόµενη κυριαρχία, η διακυβερνητική συνεργασία άφηνε ακέραιες τις εθνικές
κυριαρχίες, χωρίς υπερεθνικό έλεγχο των λαµβανοµένων αποφάσεων και συνεπώς χωρίς
πραγµατικές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των συµφωνιών από ένα συµµετέχοντα.
117 Σύµφωνα µάλιστα µε κάποιους συγγραφείς (βλ. π.χ. Callies, Teil I. EU-Vertrag, όπ.π., 7,
αρ.περ. 8) η κοινοτικοποίηση (και) των υποθέσεων που ακόµη εντάσσονται στον τρίτο
πυλώνα πρέπει να γίνει σε µια προοπτική χρόνου. Την κοινοτικοποίηση της συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις στον πρώτο πυλώνα προτείνει και ο Lavranos, όπ.π., 273, ακριβώς επειδή ο
πρώτος πυλώνας παρέχει ένα περισσότερο αποδεκτό επίπεδο κοινοβουλευτικού και
δικαστικού ελέγχου. Πρβλ. και G.J.M. Corstens, ‘Criminal Law in the First Pillar’, European
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2003, 131-144.
118 Η ανάγκη διασφάλισης δικαστικού ελέγχου και συστηµατικής διαβούλευσης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίστηκε εξάλλου και από την Οµάδα Εργασίας ‘Νοµική
Προσωπικότητα’ της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, ενόψει της από αυτήν
προταθείσας ενοποίησης της νοµικής προσωπικότητας της Ένωσης και ενιαίας πρόβλεψης
για την εξωτερική της αντιπροσώπευση και τη συνοµολόγηση διεθνών συνθηκών, βλ. CONV
305/02 της, όπ.π., 2, αρ.περ. 5. Όσον αφορά τον έλεγχο από το ∆ΕΚ, η Οµάδα πρότεινε,
CONV 305/02, όπ.π., 13, αρ.περ. 44, την ex ante δυνατότητα ελέγχου των συµφωνιών που
εµπίπτουν στους τίτλους V και VI της ΣΕΕ. Την ανάγκη βελτίωσης της δικαστικής προστασίας
επισηµαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δήλωσή της, στα Συµπεράσµατα της Συνάντησης
του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεµβούργο στις 06.06.2003,
όπ.π., 5.
116
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Οι επιταγές αυτές που αποσκοπούν σε περιφρούρηση της δηµοκρατίας και
δικαιοκρατίας απορρέουν τόσο από το θετικό δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 ΣΕΕ) όσο
και από τα επιµέρους εθνικά συντάγµατα, τα οποία λειτουργούν ως
προσυνταγµατικοί κανόνες για το υπό διαµόρφωση συνταγµατικό δίκαιο της
ΕΕ.
2.

Τα συµπράττοντα όργανα

Βάσει του άρθρου 24 η διαδικασία σύναψης διεθνούς συµφωνίας από την
Ένωση άρχεται µε πρόταση και απόφαση του Συµβουλίου, το οποίο, αν κρίνει
ότι η σύναψη µιας συµφωνίας µε το τρίτο µέρος είναι αναγκαία, δικαιούται να
εξουσιοδοτήσει
την
Προεδρία
να
προβεί
σε
διαπραγµατεύσεις
119
συνεπικουρούµενη κατά περίπτωση από την Επιτροπή. Η πρωτοβουλία και
πρωτοκαθεδρία του Συµβουλίου αποτελεί χαρακτηριστικό του δεύτερου και
τρίτου πυλώνα,120 σε αντίθεση µε την κοινοτική αρµοδιότητα όπου την
πρωτοβουλία έχει η Επιτροπή, η οποία υποβάλει πρόταση στο Συµβούλιο και
διεξάγει, µε εντολή του τελευταίου τις διαπραγµατεύσεις.
Αν οι διαπραγµατεύσεις έχουν θετική έκβαση, η Προεδρία υποβάλλει
πρόταση προς το Συµβούλιο για υπογραφή της συµφωνίας. Παρότι δεν
προβλέπεται ότι η πρόταση της Προεδρίας πρέπει να είναι υποχρεωτικά θετική,
εφόσον απαιτείται οµοφωνία121 αυτό εξυπακούεται. Εξάλλου η συνήθης
πρακτική όσον αφορά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στο Συµβούλιο
είναι η συναίνεση, συνεπώς η περίπτωση σύναψης συνθήκης παρά την
αντίθετη εισήγηση της Προεδρίας είναι, προς το παρόν τουλάχιστον,
υποθετική. Η οµοφωνία122 εξάλλου αποτελεί χαρακτηριστικό της
διακυβερνητικής µεθόδου, ακριβώς επειδή εξασφαλίζει την ακεραιότητα της

Αν και όπως παρατηρεί η NEUWAHL, EFARev. 1998, 189, η έλλειψη λεπτοµερειακών
προβλέψεων όσον αφορά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης και παρακολούθησής της µπορεί
να είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις όπου απαιτείται γρήγορη και έγκαιρη δράση στο πλαίσιο
της ΚΕΠΠΑ, η ίδια έλλειψη δηµιουργεί αδικαιολόγητη ανασφάλεια δικαίου και αδιαφάνεια
όταν πρόκειται για θέµατα αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
120 Πρβλ. ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, όπ.π., 123.
121 Η απαίτηση για οµοφωνία ουσιαστικά παραµένει παρά τις αλλαγές στη διατύπωση που
επέφερε η Συνθήκη της Νίκαιας, πρβλ. ÖSTERDAHL, όπ.π., 348-9.
122 Η δυνατότητα λήψης απόφασης βάσει πλειοψηφίας προβλέπεται (και) µετά τη συνθήκη της
Νίκαιας επί ορισµένων µόνο θεµάτων, και ειδικότερα όταν πρόκειται να ληφθούν τα
αναγκαία µέτρα για να τεθούν σε εφαρµογή αποφάσεις του Συµβουλίου (ειδική πλειοψηφία
κατ’ άρθρο 34 παρ. 2 γ) εδ. β’, υποεδ. β’.), για µέτρα εφαρµογής διεθνών συµβάσεων µεταξύ
των κρατών µερών (πλειοψηφία δύο τρίτων, κατ’ άρθρο 34 παρ. 2 δ) εδ. β’) και όταν
πρόκειται για διαδικαστικά ζητήµατα (απλή πλειοψηφία κατ’ άρθρο 34 παρ. 4).
119
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εθνικής κυριαρχίας. Σε περίπτωση αποδοχής από το Συµβούλιο της συµφωνίας
που αποτελεί το απαύγασµα των διαπραγµατεύσεων της Προεδρίας µε το τρίτο
µέρος, τη συµφωνία ή συνθήκη υπογράφει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω
αντιπροσώπου του τον οποίο εξουσιοδοτεί. Η απόφαση του Συµβουλίου
πάντως αν η συµφωνία πρέπει να συναφθεί είναι µια καθαρά εσωτερική της
Ένωσης διαδικασία.123
Οι συνθήκες που συνοµολογούνται µε βάση το άρθρο 24 ΣΕΕ δεσµεύουν
τα κράτη µέλη (και κατ’ επέκταση την Ένωση) µόνον µετά την επικύρωση124
από τα αρµόδια εθνικά όργανα και την κύρωσή τους από τα εθνικά
Κοινοβούλια125 (ή αντίστοιχα την ψήφιση εθνική νοµοθεσίας), σύµφωνα µε τις
προβλέψεις έκαστης εθνικής συνταγµατικής τάξης. Προς την κατεύθυνση αυτή
τα κράτη υποβάλλουν τις δηλώσεις του άρθρου 24 παρ. 5 ΣΕΕ. Οι κυρώσεις
από τα εθνικά Κοινοβούλια αποτελούν «εσωτερικές διαδικασίες»,
προπαρασκευαστικές της συνοµολόγησης της δέσµης126 διεθνών συµφωνιών
που συνάπτει η Ένωση µε το τρίτο µέρος.127

CREMER, Art. 24 EUV, όπ.π., 174, αρ.περ. 3.
Θυµίζουµε ότι στην κλασική διαδικασία σύναψης συνθηκών, µετά την υπογραφή, η
επικύρωση αποτελεί το δεύτερο και αποφασιστικό στάδιο στη διαδικασία συνοµολόγησης.
Όπως σηµειώνει ο ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, όπ.π., 110, «µε την πράξη της επικύρωσης το όργανο της
πολιτείας που έχει την αρµοδιότητα να συνοµολογεί διεθνείς συνθήκες (treaty-making
power) εγκρίνει το περιεχόµενο της υπογραφείσας συνθήκης και ταυτόχρονα αναλαµβάνει
διεθνώς επ’ ονόµατι του κράτους του την υποχρέωση να την εκτελέσει µε καλή πίστη». Ο ίδιος
σηµειώνει (όπ.π., 111) ότι η επικύρωση συνεχίζει να αποτελεί πράξη αξιολόγησης και ελέγχου
του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης κυρίως από τη νοµοθετική εξουσία που στα
σύγχρονα αντιπροσωπευτικά πολιτεύµατα οφείλει να εγκρίνει τις πιο σηµαντικές συνθήκες
πριν αυτές κυρωθούν από το αρµόδιο πολιτειακό όργανο.
125 Έτσι και η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, σε Rapport No 754, par M. R. Donnedieu de Vabres,
όπ.π., σε εφαρµογή του άρθρου 53 του γαλλικού Συντάγµατος. Την αναγκαιότητα να
εξασφαλιστεί η (επι)κύρωση των διεθνών συνθηκών σύµφωνα µε τις συνταγµατικές
διαδικασίες των 15 επιβεβαιώνει και ο DASHWOOD, όπ.π., 1038, αν και το θεωρεί µειονέκτηµα
της όλης διαδικασίας.
126 Για ‘gebündelten Vertragsschluss’ κάνει λόγο ο CREMER, Art. 24 EUV, όπ.π., 175, αρ.περ. 5.
127 Μ’ αυτή την έννοια προβλέπονται στο άρθρο 22 της συνθήκης περί έκδοσης που
υπογράφηκε στις 23.06.03 µεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ στην Ουάσιγκτον: “Entry into force and
termination. 1. This Agreement shall enter into force on the first day following the third
month after the date on which the Contracting Parties have exchanged instruments indicating
that they have completed their internal procedures for this purpose. These instruments shall
also indicate that the steps specified in Article 3(2) have been completed.”
123
124
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Η ανάγνωση αυτή ενισχύεται από επιχειρήµατα απορρέοντα από τη
συστηµατική ερµηνεία της ΣΕΕ. Οι συµβάσεις διεθνούς δικαίου µε τρίτα µέρη
προσοµοιάζουν µε τις συµβάσεις µεταξύ κρατών µελών, διεθνούς ωστόσο
δικαίου, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 2, περ. δ), ως µέσο
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών. Τις συµβάσεις αυτές, σύµφωνα µε
ρητή πρόβλεψη, καταρτίζει το Συµβούλιο και ‘συνιστά’ στα κράτη µέλη την
αποδοχή τους σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς κανόνες. Με
βάση λοιπόν τη λογική και συστηµατική ερµηνεία της ΣΕΕ θα ήταν παράλογο
να ακολουθείται αυτή η διαδικασία κύρωσης από τα κράτη µέλη συνθηκών
που δεσµεύουν τα ίδια και µόνο, και από την άλλη η σύναψη διεθνών
συνθηκών µε τρίτα µέρη να απλουστεύεται τόσο πολύ ώστε να προϋποθέτει
απλώς και µόνο συνοµολόγηση από το Συµβούλιο της Ένωσης χωρίς πλήρωση
των εσωτερικών των κρατών µελών συνταγµατικών διαδικασιών. Εφόσον η
δεύτερη δυνατότητα εξωτερικής αρµοδιότητας αποτελεί µείζον σε σχέση µε την
πρώτη, την εσωτερική, τότε και στη δεύτερη θα πρέπει να ακολουθηθούν
διαδικασίες τουλάχιστον τόσο αυστηρές όσο και στην πρώτη. Είναι συνεπώς
και παραµένουν τα κράτη µέλη αρµόδια128 για τη σύναψη διεθνών συνθηκών
µε βάση τα άρθρα 38 και 24 ΣΕΕ, σύµφωνα µε το εσωτερικό τους δίκαιο.
Μετά την κύρωση από τα εθνικά Κοινοβούλια ακολουθεί δεύτερη
απόφαση του Συµβουλίου της Ένωσης,129 και η συνοµολόγηση της συµφωνίας
ολοκληρώνεται µε την ανταλλαγή των κυρωτικών εγγράφων (written
instruments)130 µεταξύ της Ένωσης και του τρίτου µέρους, εν προκειµένω των
ΕΠΑ. Τα γραπτά αυτά ντοκουµέντα εµπεριέχουν τις απαραίτητες υπογραφές

Αντίθετα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έκθεση Α5-0172/2003, όπ.π., 11, αρ.περ. 10, σύµφωνα
µε την οποία οι ψηφοφορίες στα εθνικά Κοινοβούλια δε συνιστούν ‘κύρωση και επικύρωση’
(ratification) στο πεδίο του διεθνούς δικαίου, «εφόσον συµβαλλόµενο µέρος παραµένει η
Ευρωπαϊκή Ένωση (και τα κράτη µέλη µόνον έµµεσα)…»
129 Η οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ‘πράξη επίσηµης βεβαίωσης’, που είναι το αντίστοιχο
της επικύρωσης για τους διεθνείς οργανισµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Σύµβασης της
Βιέννης για το ∆ίκαιο των Συνθηκών µεταξύ Κρατών και διεθνών οργανισµών ή µεταξύ
διεθνών οργανισµών της 21ης Μαρτίου 1986. Βλ. σχετικά ΖΑΪΚΟΥ, όπ.π., 192.
130 Η οποία σύµφωνα µε σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 36 ΣΕΕ θα πρέπει
να λάβει χώρα το συντοµότερο δυνατό, βλ. Συµβούλιο της Ευρώπης, από την Επιτροπή του
άρθρου 36 ΣΕΕ, 10707/03 LIMITE, CATS 40, USA 64 της 26.06.03. Η οριστικοποίηση των
ντοκουµέντων αυτών ακολουθεί διµερείς διαπραγµατεύσεις, όπως τουλάχιστον προκύπτει
από έγγραφο της Προεδρίας προς την Επιτροπή του άρθρου 36 ΣΕΕ, Συµβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10618/03 LIMITE, CATS 37, USA 60, της 18.06.2003, γεγονός από το
οποίο και επιβεβαιώνεται µία ακόµη φορά η κεντρική θέση των κρατών µελών στη
συνοµολόγηση των συνθηκών του άρθρου 38 και η ιδιότητά τους ως συµβαλλόµενα µέρη.
128
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από όπου προκύπτει ακριβώς η πλήρωση των εσωτερικών συνταγµατικών
διαδικασιών βάσει των οποίων δεσµεύεται κάθε κράτος µέλος.
Συνοπτικά θα λέγαµε ότι υπάρχει µια κατανοµή εργασίας µεταξύ των
ενωσιακών οργάνων, συγκεκριµένα της Προεδρίας, και των κρατών µελών,
σύµφωνα µε την οποία από τα τέσσερα κλασικά στάδια συνοµολόγησης εν
ευρεία εννοία µιας διεθνούς συνθήκης131 (διαπραγµάτευση, υπογραφή,
επικύρωση και ανταλλαγή εγγράφων επικύρωσης), η επικύρωση γίνεται από τα
συνταγµατικά οριζόµενα εθνικά όργανα, ενώ τα υπόλοιπα συντελούνται από
την Προεδρία του Συµβουλίου µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
συνοµολόγηση εν στενή εννοία της συµφωνίας βασίζεται στη δεύτερη απόφαση
του Συµβουλίου. Αυτό είναι και το νόηµα της έκφρασης ‘οι συµφωνίες
συνάπτονται από το Συµβούλιο’ (άρθρο 24 παρ. 1, εδ. β’), ότι δηλαδή το
Συµβούλιο εκπροσωπώντας (in Stellvertretung) τα κράτη µέλη µεταφέρει στο
τρίτο µέρος µια δέσµη εθνοκρατικών δηλώσεων αποδοχής -και των
αποδεικνυόντων αυτών κυρωτικών εγγράφων-, εφόσον έχει γι αυτό
εξουσιοδοτηθεί µέσω µιας δεύτερης απόφασης του Συµβουλίου.132
3.

Η δυνατότητα αυτοεξαίρεσης λόγω ‘συνταγµατικών επιταγών’

Στην πέµπτη παράγραφο του άρθρου 24 ΣΕΕ προβλέπεται η δυνατότητα
κράτους µέλους να αυτοεξαιρεθεί από τη συναπτόµενη συµφωνία λόγω
συνταγµατικών επιταγών που πρέπει να πληρωθούν προκειµένου να δεσµευθεί
από διεθνή συµφωνία. Η αυτοεξαίρεση αυτή δηλώνεται κατά τη στιγµή της
πρώτης απόφασης133, µε βάση την οποία το Συµβούλιο εξουσιοδοτεί την
Βλ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η, σε ΙΩΑΝΝΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η / ΡΟΖΑΚΗ / ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ∆ηµόσιο ∆ιεθνές
∆ίκαιο, Θεωρία των πηγών, όπ.π., 86.
132 CREMER, Art. 24 EUV, όπ.π., 174, αρ.περ. 4.
133 Τέτοια δήλωση κατέθεσαν κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων όπου εγκρίθηκαν οι συµφωνίες και εξουσιοδοτήθηκε η Προεδρία να
τις υπογράψει οι ακόλουθες χώρες: ∆ανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερµανία, Μεγάλη
Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ισπανία και Λουξεµβούργο, βλ.
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συµπεράσµατα της Συνάντησης του Λουξεµβούργου
στις 06.06.2003, 10409/03, CATS 35, USA 58, της 13.06.03, όπου και οι δηλώσεις. Είναι
περίεργο που οι τρεις άλλες χώρες (Ελλάδα, Γαλλία και Αυστρία) δε φαίνεται να υπέβαλαν
ανάλογη δήλωση. Αναφορικά µε τη Γαλλία η υποβολή τέτοιας δήλωσης είχε ζητηθεί ήδη από
τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, σε Rapport No 754, par M. R. Donnedieu de Vabres, όπ.π., 12, η
παράλειψη της γαλλικής κυβέρνησης να το κάνει στηρίζεται ίσως στη γνωµοδότηση του
Conseil d’ Etat, µε την οποία (07.05.03) αναγνωρίστηκε το δικαίωµα του Συµβουλίου της
Ένωσης να λαµβάνει εντολή διαπραγµάτευσης και σύναψης συµφωνιών δεσµευτικών για τα
ευρωπαϊκά όργανα και κράτη. Συγκεκριµένα το Conseil d’ Etat υποστήριξε ότι: «Κατά
κυριολεξία, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η επιφύλαξη των συνταγµατικών αρχών ενός
131
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Προεδρία να υπογράψει τις συµφωνίες, και είναι κατ’ αρχήν προσωρινή,
καθώς το κράτος αυτό υποχρεούται να κινήσει τις απαιτούµενες συνταγµατικές
διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη δέσµευσή του από τη συµφωνία.134 Η
πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί προφανώς σε ασφάλεια δικαίου, δεδοµένου ότι µε
την ψήφο τους στο Συµβούλιο τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν διεθνούς δικαίου
υποχρέωση έναντι των άλλων κρατών µελών να κυρώσουν και να
καταστήσουν εθνικό και κατ’ επέκταση ενωσιακό δίκαιο την από την Προεδρία

κράτους µέλους πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέρεται τόσο στη συµµόρφωση µε διαδικαστικούς
κανόνες που επιβάλλει το Σύνταγµα ως προς τη σύναψη διεθνών δεσµεύσεων, όσο και στη
συµµόρφωση µε θεµελιώδεις κανόνες συνταγµατικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η παρ. 5 του
άρθρου 24 δε µπορεί να ερµηνευτεί ανεξάρτητα από το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο
εντάσσεται. Έτσι, το άρθρο 24, στο σύνολό του, εγκαθιδρύει µια κοινή διαδικασία σύναψης
µιας συµφωνίας, το νόηµα της οποίας θα αλλοιωνόταν µε την, κατά διακριτική ευχέρεια του
κάθε κράτους, διατήρηση ειδικών εθνικών διαδικασιών. Επιπλέον, το άρθρο 24 εφαρµόστηκε
πολλές φορές από τα όργανα της Ένωσης και τα κράτη µέλη ως τρόπος σύναψης διεθνών
δεσµεύσεων. Η ακολουθούµενη πρακτική πρέπει να ληφθεί υπόψη ως στοιχείο ερµηνείας,
σύµφωνα µε τις εθιµικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνει παραδεκτό
ότι η επιφύλαξη «των συνταγµατικών αρχών» ενός κράτους µέλους έχει ως µόνο αντικείµενο
να επιτρέψει στο κράτος αυτό να εξασφαλίσει τη συµµόρφωσή του ως προς τους θεµελιώδεις
κανόνες συνταγµατικού χαρακτήρα» (όπως παρατίθεται από ΒΓΟΝΤΖΑ, όπ.π., 751, υποσ. 76).
134 Προφανώς την παροδική αυτή αυτοεξαίρεση υποχρεούνται µα βάση το εσωτερικό τους
δίκαιο να ζητήσουν όλα τα κράτη που υπάγονται στο δυαδικό σύστηµα, όπου οι διεθνείς
συνθήκες δεν καθίστανται εσωτερικό δίκαιο παρά µόνον µε πράξη µετατροπής τους µε πράξη
των εθνικών οργάνων.
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προταθείσα συµφωνία.135 Σύµφωνα µε ρητή πρόβλεψη του άρθρου 24 παρ. 5 οι
επικαλούµενες συνταγµατικές επιταγές136 πρέπει να είναι «συγκεκριµένες». Ο
περιορισµός αυτός αποσκοπεί προφανώς στον αποκλεισµό προσχηµατικών
επικλήσεων.137 Σε κάθε περίπτωση η δήλωση αυτοεξαίρεσης κάθε κράτους
µέλους γίνεται ad hoc, δεδοµένου ότι για άλλες διεθνείς συµφωνίες απαιτείται
και για άλλες όχι (επι)κύρωση από εθνικά όργανα.

Την κατάργηση της δυνατότητας επίκλησης εθνικών συνταγµατικών επιταγών προτείνει η
Οµάδα εργασίας της Συνέλευσης ‘Νοµική Προσωπικότητα’, CONV 305/02, όπ.π., 11, αρ.περ.
32-33, µε τη λογική ότι έρχεται σε αντίθεση µε τη νοµική προσωπικότητα της Ένωσης και
µπορεί να βλάψει τη συνοχή της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Μερικά µέλη της Οµάδας
πρότειναν την αντικατάσταση της εν λόγω δυνατότητας µε τη δυνατότητα δηµιουργικής
αποχής του άρθρου 23 παρ. 1 ΣΕΕ. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι είναι αδικαιολόγητος ο
αποκλεισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προτείνεται (CONV 305/02, όπ.π., 13,
αρ.περ. 45) να θεσµοθετηθεί η διαβούλευση µαζί του και για συµφωνίες που συνάπτονται
βάσει του άρθρου 38 ΣΕΕ. Οι προτάσεις αυτές της Οµάδας εργασίας δεν είναι πειστικές καθώς
µειώνουν τη δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου και οδηγούν σε µεγαλύτερη ενίσχυση της
εκτελεστικής εξουσίας (και) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον στα κράτη µέλη (ή πάντως στην
πλειοψηφία αυτών) η συνοµολόγηση διεθνών συνθηκών (ή πάντως η πλειοψηφία αυτών)
προϋποθέτει σύµπραξη του Κοινοβουλίου (υπό τη µορφή συνήθως της κύρωσης), ο
συνταγµατικός αυτός κανόνας συνεργασίας του εκτελεστικού (κυβέρνηση) και του
νοµοθετικού-αντιπροσωπευτικού οργάνου (Κοινοβούλιο) πρέπει να µεταφερθεί και σε
ευρωενωσιακό επίπεδο, προκειµένου να µη µειωθεί (τουλάχιστον) το επίπεδο δηµοκρατικού
ελέγχου της διεθνοδικαιικής νοµοπαραγωγής. Κατ’ αυτή την έννοια η τροποποίηση των
προβλεπόµενων στο άρθρο 24 παρ. 5 µπορεί να γίνει µόνον µε αντικατάστασή τους µε
αντίστοιχη αρµοδιότητα σύµπραξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (π.χ. διαδικασία
συναπόφασης και όχι απλά διαβούλευσης, ειδικά σε συµφωνίες που έχουν άµεση εφαρµογή
στους ευρωπαίους πολίτες, όπως συµβαίνει µε όσες αφορούν αντεγκληµατική πολιτική) και
διατήρησης της δυνατότητας διαβούλευσης των εθνικών Κυβερνήσεων µε τα Κοινοβούλιά
τους. Αυτό το ελάχιστο κοινοβουλευτικού ελέγχου αποτελεί απαίτηση απορρέουσα τόσο από
το θετικό δίκαιο της Ένωσης (άρθρο 6 ΣΕΕ) όσο και από τα εθνικά Συντάγµατα των κρατών
µελών, και βέβαια από το δικαιοπολιτικό αίτηµα άµβλυνσης του δηµοκρατικού ελλείµµατος
στην Ένωση.
136 Πρβλ. π.χ. άρθρο 28 ελλ.Συντ., άρθρο 59 παρ. 2 γερµ. Θεµελιώδους Νόµου.
137 ΦΡΑΓΚΑΚΗ, όπ.π., αρ. περ. 6, 105. Συνεπώς πίσω από την επίκληση συνταγµατικών επιταγών
δεν µπορεί να κρύβονται λόγοι σκοπιµότητας και πολιτικής διαφωνίας, όπως φαίνεται να
υποστηρίζει ο ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, όπ.π., αρ. περ. 3, σ. 177. Τέτοιοι λόγοι µπορούν να
προβληθούν αυτόνοµα κατά το στάδιο της συζήτησης από το Συµβούλιο της πρότασης της
Προεδρίας. Η επίκληση συνταγµατικών λόγων αντίθετα προϋποθέτει την κατ’ αρχήν ως προς
τη σκοπιµότητά της συµφωνία µε την υπό σύναψη σύµβαση, εφόσον το κράτος που
επικαλείται το Σύνταγµά του αναλαµβάνει και την υποχρέωση να κινήσει τις απαιτούµενες
συνταγµατικές διαδικασίες που θα του επιτρέψουν να δεσµευτεί από τη συµφωνία.
135
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Αυτό που δεν καθορίζεται ρητά στο άρθρο 24 ΣΕΕ είναι αν οι
συγκεκριµένες αυτές συνταγµατικές επιταγές αφορούν αποκλειστικά σε
διαδικαστικού ή και σε ουσιαστικού χαρακτήρα ρυθµίσεις. Αν δηλαδή
περιλαµβάνουν µόνον τη συνταγµατικά προβλεπόµενη διαδικασία κύρωσης
µιας διεθνούς συνθήκης ή και τη δέσµευση από διατάξεις που εγγυώνται
θεµελιώδη δικαιώµατα. Κατά την πειστικότερη εκδοχή138 πρέπει να γίνει δεκτό
ότι πρόκειται στην περίπτωση αυτή µόνον για διατάξεις διαδικαστικού
χαρακτήρα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι διαδικαστικές αυτές εγγυήσεις δεν
αποτελούν και εγγυήσεις ουσίας.
Η τυχόν αντίθεση της συζητούµενης συµφωνίας µε θεµελιώδη
δικαιώµατα, έτσι όπως αυτά κατοχυρώνονται στο κάθε συνταγµατικό κείµενο ή
σε διεθνείς συµβάσεις προστασίας θεµελιωδών δικαιωµάτων που δεσµεύουν τα
κράτη µέλη (µε κυριότερη την ΕΣ∆Α), θα πρέπει να προβληθούν κατά τη
συζήτηση στο Συµβούλιο, καθώς αποτελούν λόγο µη αποδοχής από ένα ή
περισσότερα ή όλα (αν πρόκειται για αντίθεση προς την ΕΣ∆Α) τα κράτη µέλη
των συγκεκριµένων διατάξεων της συµφωνίας.
Αντίθετα η επίκληση των συνταγµατικών επιταγών στο άρθρο 24 ΣΕΕ έχει
το νόηµα της διαδικασίας που κατ’ αρχήν αναµένεται να οδηγήσει στην κύρωση
της διεθνούς συνθήκης και άρα στη δέσµευση του κράτους µέλους από αυτήν.
Βέβαια, τίποτε δεν αποκλείει την εκδοχή το αρµόδιο για την κύρωση αυτή
όργανο (στα περισσότερα κράτη µέλη πρόκειται για το Κοινοβούλιο) να
απορρίψει τη συµφωνία είτε βάσει λόγων σκοπιµότητας και πολιτικής

Μια άλλη εκδοχή είναι ότι οι συνταγµατικές αυτές επιταγές αφορούν διαδικασίες που
απαιτούνται συνταγµατικά πριν την υπογραφή µιας διεθνούς σύµβασης από το κράτος
µέλος, ακόµη κι αν αυτό λειτουργεί αυτόνοµα. Θα µπορούσε να σκεφτεί κανείς π.χ. µια
υποχρεωτική γνώµη του Ανώτατου ∆ικαστηρίου σχετικά µε τη συνταγµατικότητα και τη
συµφωνία της προς υπογραφή συµφωνίας µε υφιστάµενες διεθνείς συµβάσεις προστασίας
δικαιωµάτων. Η ερµηνεία αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε την πρακτική του Συµβουλίου, ως
διακρατικού οργάνου της Ένωσης, στη συγκεκριµένη περίπτωση των δίδυµων συµφωνιών µε
τις ΕΠΑ, κατά την ψήφιση των οποίων από το Συµβούλιο κανένα κράτος µέλος δεν δήλωσε
αυτοεξαιρούµενο λόγω συνταγµατικών επιταγών. Στην περίπτωση και υπό την εκδοχή αυτή
η κύρωση της συµφωνίας µε το τρίτο µέρος από τα εθνικά Κοινοβούλια ή άλλα σώµατα του
εθνικού συνταγµατικού δικαίου, όπου αυτό προϋποτίθεται για τη σύναψη διεθνών
συµβάσεων από το κράτος µέλος συνεχίζει να αποτελεί προϋπόθεση δέσµευσης αυτού από τη
συµφωνία. Απλώς αυτή η διαδικασία εννοείται και δεν χρειάζεται να δηλώνεται από τον
πληρεξούσιο του κράτους µέλους, ακριβώς επειδή διαφορετικά η συµφωνία δεν µπορεί να
δεσµεύει κανέναν ούτε τα κράτη ούτε την Ένωση. Αυτή την εκδοχή φαίνεται να προκρίνει ο
CREMER, Art. 24 EUV, όπ.π. 175, αρ.περ. 6, όταν λέει ότι το Συµβούλιο δεν µπορεί να
απευθύνει τη δήλωση αποδοχής προς το τρίτο µέρος πριν πληρωθούν οι εσωτερικές
συνταγµατικές επιταγές ενός ή περισσότερων κρατών µελών που αυτοεξαιρέθηκαν.
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διαφωνίας είτε, πολύ περισσότερο, βάσει λόγων νοµιµότητας, αντίθεσης για
παράδειγµα προς θεµελιώδη δικαιώµατα.
V.

Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ‘ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ’

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για το τι θα συµβεί στην
περίπτωση που οι συνταγµατικές διαδικασίες σε ένα κράτος µέλος δεν
καταλήξουν σε κύρωση της ήδη από την Ένωση υπογεγραµµένης διεθνούς
συµφωνίας, αναδύεται το ερώτηµα αν τα υπόλοιπα κράτη µέλη προχωρούν στη
συνοµολόγησή της. Στην περίπτωση αυτή η λύση ‘ευελιξίας’139 ή ‘µεταβλητής
γεωµετρίας’140 πρέπει να θεωρηθεί ως προσφερόµενη,141 καθώς προβλέπεται
από το άρθρο 40 ΣΕΕ για πλήθος δράσεων και διευκολύνεται αισθητά από τη
Συνθήκη της Νίκαιας σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα άρθρα 43-45 ΣΕΕ. Το
άρθρο 40 πρέπει να θεωρηθεί συνεπώς ότι καταλαµβάνει και διεθνείς
συµφωνίες συναπτόµενες κατά το άρθρο 38 σε συνδυασµό µε 24 ΣΕΕ.
Αντίστοιχο επιχείρηµα προκύπτει, όπως ήδη σηµειώσαµε, και από τη
συστηµατική ερµηνεία της Συνθήκης και ειδικότερα του άρθρου 34 παρ. 2 περ.
δ)142 που αφορά σε συµβάσεις µεταξύ των κρατών µελών. Οι τελευταίες
αρχίζουν να ισχύουν αφού υιοθετηθούν από τα µισά τουλάχιστον κράτη µέλη,
δηλ. οκτώ προς το παρόν και µέχρι την επόµενη διεύρυνση. Ο κανόνας αυτός
∆ικαίως παρατηρεί συνεπώς ο ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, όπ.π., σχολ. άρθρου 38, αρ. περ. 4, σ.
178, ότι τα άρθρα 24 και 38 κινούνται προς την κατεύθυνση της ενισχυµένης συνεργασίας και
αποκαλύπτουν την τάση εξέλιξης της Ένωσης σε οντότητα µε πολλαπλές ταχύτητες. Για την
ενισχυµένη συνεργασία ή ‘ευκαµψία’ (flexibility), βλ. Π.∆. ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ, Βασικά στοιχεία της
Συνθήκης του Άµστερνταµ. Μια κριτική ανάλυση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1999, 16επ. Προβλέπεται
πάντως σε κάποιες περιπτώσεις σύναψης συνθηκών από την Κοινότητα η σύµφωνη γνώµη
του Κοινοβουλίου (άρθρο 300, παρ. 3, εδ. β’).
140 Έτσι και NEUWAHL, EFARev. 1998, 192. Για την προτίµηση του όρου ‘µεταβλητή γεωµετρία’
στον τοµέα του τρίτου πυλώνα, βλ. D. CULLEN, ‘Variable Geometry and Overlapping Circles:
In Search of a Suitable Model for Justice and Home Affairs’, σε BIEBER / MONAR (επιµ.), Justice
and Home Affairs in the European Union. The Development of the Third Pillar, Βρυξέλλες:
European Interuniversity Press 1995, 65-91 (70επ.).
141 Αυτό φαίνεται να αποδέχεται χωρίς επιπλοκές και ο KRÜCK, Art. 11-28 EUV, όπ.π., 109,
αρ.περ. 21. Την εφαρµογή του άρθρου 40 για τις διεθνείς συµφωνίες των άρθρων 38 και 24
υποστηρίζει και ο RÖBEN, όπ.π., Art. 38 EUV, αρ. περ. 1, ενώ στην ίδια απάντηση φαίνεται να
καταλήγει και ο C.D. EHLERMANN, ‘Differentiation, Flexibility, Closer Co-operation: The New
Provisions of the Amsterdam Treaty’, European Law Journal 1998, 246-270 (267).
142 Από τη διατύπωση του άρθρου αυτού προκύπτει εξάλλου ότι στην περίπτωση διεθνών
συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών, και αφού οι συµφωνίες υιοθετηθούν από οκτώ
τουλάχιστον κράτη, «ισχύουν στα εν λόγω κράτη». Από τη διατύπωση αυτή διαφαίνεται ότι
δεσµεύονται τα κράτη και όχι η Ένωση, ακριβώς γιατί η ίδια δεν διαθέτει αυτόνοµες
ξεχωριστές αρµοδιότητες. Το συµπέρασµα αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στην περίπτωση
συµφωνιών µε τρίτα µέρη.
139
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ενισχύει την άποψη ότι και οι διεθνούς χαρακτήρα συµβάσεις µε τρίτα µέρη
µπορούν να ισχύουν ως ενωσιακό δίκαιο αν δεσµεύουν τα µισά ή οκτώ
τουλάχιστον κράτη µέλη. ∆ιαφορετικά καθίστανται ένα σύνολο διµερών143 –
µεταξύ των κρατών µελών και του τρίτου κράτους – συµφωνιών, αν βέβαια τα
κράτη επιλέξουν να προχωρήσουν στην ανταλλαγή κυρωτικών εγγράφων. Το
συµπέρασµα αυτό ενισχύεται από την πρόβλεψη ύπαρξης και περαιτέρω
διµερών συµφωνιών που συµπληρώνουν144 αυτή της Ένωσης µε τις ΕΠΑ (στη
συγκεκριµένη περίπτωση). Η πρόβλεψη αυτή φανερώνει ότι το ενωσιακό
πλαίσιο δεν είναι υποχρεωτικά ενιαίο, και άρα διαφοροποίηση ρυθµίσεων
είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή.
Σε κάθε περίπτωση η χρήση των άρθρων περί ενισχυµένης συνεργασίας, η
οποία προβλέπεται τόσο για λήψη εσωτερικών αποφάσεων όσο και για
εξωτερική δράση, συµπαρασύρει την εφαρµογή των δηµοκρατικών και
δικαιοκρατικών εγγυήσεων των άρθρων 40επ., δηλ. τη διαβούλευση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 40Α παρ. 2) και την αρµοδιότητα του ∆ΕΚ
(άρθρο 40 παρ. 3) αντίστοιχα.
Τα υπόλοιπα κράτη145 µέλη δύνανται, σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη του
άρθρου 25 παρ. 5, να προσδώσουν προσωρινή ισχύ στη συµφωνία παρά την
αυτοεξαίρεση ενός ή περισσότερων κρατών µελών. Παρατηρείται146 ωστόσο ότι

Κατά την άποψη της NEUWAHL, EFARev. 1998, 192, αυτό θα αποτελεί ήττα της Ένωσης που
έχει ήδη αντιπροσωπεύσει το σύνολο των κρατών µελών στις διαπραγµατεύσεις.
144 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της συµφωνίας περί έκδοσης, τα άρθρα της εν λόγω συµφωνίας
εφαρµόζονται στη θέση ή εν απουσία ανάλογων προβλέψεων στις υφιστάµενες διµερείς
συµφωνίες έκδοσης.
145 Η NEUWAHL, EFARev. 1998, 191, ωστόσο ισχυρίζεται πειστικά ότι και αυτή η απόφαση περί
προσωρινής ισχύος πρέπει να ληφθεί µε οµοφωνία και ότι µάλλον µπορεί να εφαρµοστεί και
εδώ η δυνατότητα δηµιουργικής αποχής του άρθρου 23 ΣΕΕ. Υπέρ της δυνατότητας
‘δηµιουργική αποχής’ και ο EHLERMANN, ELJ 1998, 265.
146 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, όπ.π., σχολ. Άρθρου 38, αρ. περ. 3, σ. 177.
143
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η προσωρινή αυτή ισχύς έχει νόηµα µόνον σε περιπτώσεις επείγουσας
εξιχνίασης εγκληµάτων και άµεσης παρέµβασης των αστυνοµικών ή/και
δικαστικών αρχών.147

VI. Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ∆Ι∆ΥΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑ
1.

Η συµβατική δέσµευση της Ένωσης και των κρατών µελών

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η
πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε την οποία κάποιο πρόσωπο
εξουσιοδοτείται να υπογράψει µια διεθνή συµφωνία, συνεπάγεται την
εσωτερική δέσµευση των κρατών µελών να εγκρίνουν την εν λόγω συµφωνία.
Η υπογραφή της από την Ένωση συνεπάγεται την εξωτερική δέσµευση της
τελευταίας να υποχρεώσει148 τα κράτη µέλη να κινήσουν τις εσωτερικές
συνταγµατικές διαδικασίες τους για να την (επι)κυρώσουν, ενώ εξωτερική
δέσµευση επέρχεται για τα κράτη µέλη µόνον µετά την ολοκλήρωση και αυτών
των εσωτερικών διαδικασιών τους. Από την άλλη η Ένωση δεσµεύεται υπό την
έννοια ότι µετά την κύρωση από τα κράτη µέλη, η διεθνής συνθήκη καθίσταται
ενωσιακό δίκαιο, το οποίο πρέπει να τηρείται όχι µόνον από τα κράτη µέλη
αλλά και από τα όργανα της Ένωσης.149

Στην περίπτωση των δίδυµων συµφωνιών βέβαια και δεδοµένου ότι δήλωση αυτοεξαίρεσης
υπέβαλαν 12 από τα 15 κράτη µέλη, τα υπόλοιπα δεν µπορούν να προσδώσουν προσωρινή
ισχύ στη συµφωνία, αφού δεν αποτελούν την πλειοψηφία των µελών της Ένωσης, ώστε να
εφαρµοστούν προβλέψεις ενισχυµένης συνεργασίας, όπως προτείνεται αµέσως παρακάτω.
148 Η µέθοδος µε την οποία η Ένωση εξασφαλίζει τη συµµόρφωση των κρατών µελών της είναι
µέσα από την αρχή της ‘πίστης’ (loyalty) και της ‘καλής πίστης’ (good faith) απέναντι στις
οµόφωνες αποφάσεις του Συµβουλίου, έτσι Explanatory Memorandum του Βρετανικού
Home Office προς τη Βουλή των Λόρδων, σε www.parliament.the-stationeryoffice.co.uk/pa/ld200203/ldselect/ldeucom/153/15317.htm, 4.
149 Η διπλή αυτή δέσµευση κρατών µελών και Ένωσης θυµίζει τις ‘µικτές συµφωνίες’ της
Κοινότητας και κρατών µελών µε την ακόλουθη διαφορά: οι µικτές συµφωνίες δεσµεύουν την
Κοινότητα και τα κράτη µέλη ως σύνολο (ΚΜ) σύµφωνα µε το σχήµα (15 ΚΜ + ΕΚ) X ΑΜ =
16 X ΑΜ (όπου ΑΜ= αντισυµβαλλόµενο µέρος). Αντίθετα στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα, οι
συµφωνίες δεσµεύουν την Ένωση ως σύστηµα των κρατών µελών, και όχι µόνον ή
αναγκαστικά ως σύνολο των κρατών µελών, δεδοµένης της δυνατότητας µεταβλητής
γεωµετρίας,
π.χ.
στην
περίπτωση
των
δίδυµων
συµφωνιών
(DE+L+NL+BE+FR+IT+DK+UK+IR+GR+E+P+A+S+FIN) X USA. Στην πρώτη περίπτωση
δηλαδή η Κοινότητα δεσµεύεται ανεξάρτητα από και παράλληλα µε τα κράτη µέλη, ενώ στη
δεύτερη η Ένωση δεσµεύεται επειδή δεσµεύονται τα κράτη µέλη (ή η πλειοψηφία αυτών).
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η απλή υπογραφή µιας σύµβασης από την
Ένωση, χωρίς να ακολουθήσει κύρωση από τα κράτη µέλη αποτελεί ένα άδειο
κοχύλι, ένα πουκάµισο αδειανό, ακριβώς επειδή λόγω της διακρατικής και
διακυβερνητικής φύσης της συνεργασίας στον τρίτο πυλώνα, η ίδια η Ένωση δε
διαθέτει ίδιες, ξεχωριστές από αυτές των κρατών µελών αρµοδιότητες. Συνεπώς,
οι δίδυµες συµφωνίες µεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ σχετικά µε έκδοση και αµοιβαία
δικαστική συνεργασία δεν µπορούν να παράξουν έννοµα αποτελέσµατα πριν
κυρωθούν από το σύνολο ή έστω την πλειοψηφία, κατά τα ανωτέρω λεχθέντα
περί ενισχυµένης συνεργασίας, των κρατών µελών της Ένωσης. Πριν το
χρονικό αυτό σηµείο, κανένα αποτέλεσµα για τους ιδιώτες δεν µπορεί να
επέλθει, ούτε βέβαια τα εθνικά όργανα δεσµεύονται.
Αν συνεπώς οι δίδυµες συµφωνίες έκδοσης και δικαστικής συνεργασίας
ΕΕ-ΕΠΑ πάσχουν για λόγους νοµιµότητας λόγω προσβολής θεµελιωδών
δικαιωµάτων,150 όπως αυτά κατοχυρώνονται από τα επιµέρους εθνικά
συντάγµατα και διεθνείς συµβάσεις προστασίας δικαιωµάτων, όπως η ΕΣ∆Α,151
τότε τα εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να αρνηθούν την κύρωσή τους.152 Η
µόνη εναλλακτική λύση θα ήταν η διατύπωση επιφυλάξεων προκειµένου
συγκεκριµένες διατάξεις να µην εφαρµόζονται ή να εφαρµόζονται κατά τρόπο
σύµφωνο µε τα εθνικά Συντάγµατα και το σχεδιαζόµενο ευρωπαϊκό Σύνταγµα.

Ήδη στη Resolution του της 13.12.2001, Β5-0813/2001, το ΕΚ έθεσε τις αρχές που θα έπρεπε
να ληφθούν υπόψη κατά τις διαπραγµατεύσεις µε τις ΕΠΑ επί του σχεδίου συµφωνίας
έκδοσης. Το φόβο της ότι οι συµφωνίες προσβάλλουν θεµελιώδη δικαιώµατα έκφρασε η
Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων του ΕΚ στην Έκθεσή της, όπ.π. αλλά και µεµονωµένα µέλη της στη συζήτηση µε
τον Έλληνα Υπουργό ∆ηµ. Τάξης Προεδρεύοντα (τότε) του αντίστοιχου συµβουλίου
Υπουργών της Ένωσης στις 14.05.03, βλ. ιδιαίτερα τις τοποθετήσεις των Terrón i Cusí,
(Watson του οποίου η επισήµανση «The slide away from democracy can start with the best of
intentions» αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς), Αλαβάνου, Désir, µε ειδικές αναφορές στη βάση
Guantánamo, όπου κρατούνται χωρίς καµιά εγγύηση δίκαιης δίκης (και) ευρωπαίοι πολίτες,
σε www.europarl.eu.int. Βλ. επίσης House of Lords, 38th Report, όπ.π., 11επ., Έκθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Α5-0172/2003 της 22.05.03, όπ.π., 14επ., και τη Σύστασή του προς
το Συµβούλιο, P5_TA-PROV(2003)0239 της 03.06.03, Assemblée Nationale, Rapport No 754,
par M. R. Donnedieu de Vabres, όπ.π., 7επ. και ∆ιεθνή Αµνηστία, ‘EU-US Extradition
Agreement still flawed on human rights’, και Amnesty International’s recommendations to
JHA Council 5-6 June 2003, 04.06.03, σε www.amnesty-eu.org.
151 Η συµφωνία δεν προβλέπει ρητά την άρνηση έκδοσης λόγω σταθµίσεων και αντιρρήσεων
που απορρέουν από την ΕΣ∆Α. Αυτή ωστόσο η δυνατότητα πρέπει να θεωρηθεί άνευ ετέρου
δεδοµένη.
152 H δραστική αυτή λύση είναι η µόνη διέξοδος δεδοµένου ότι τα Κοινοβούλια βρίσκονται προ
τετελεσµένου, της υπογραφής δηλαδή των συµφωνιών, στις οποίες δεν µπορούν να
επιφέρουν πια καµία τροποποίηση, δεδοµένου ότι µια διεθνής συνθήκη δεν µπορεί να
συνοµολογηθεί µερικώς.
150

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 3/2003

489

Λίνα Παπαδοπούλου

490

Αν η κίνηση αυτή φαντάζει πολιτικά αδύνατη προερχόµενη από το
Κοινοβούλιο ενός µόνον κράτους µέλους,153 µπορεί ωστόσο να καταστεί εφικτή
αν υπάρξει σχετική συνεννόηση και συνεργασία µεταξύ των Κοινοβουλίων, η
οποία διευκολύνεται από την ύπαρξη και λειτουργία της ∆ιάσκεψης των
Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων
(COSAC).154 Τα εθνικά Κοινοβούλια θα µπορούσαν να προβούν σε ακροάσεις
νοµικών και δικαστικών παραγόντων, όπου προβλέπεται µια τέτοια
δυνατότητα, και να συντονίσουν τη δράση τους. Η περίπτωση αυτή αποτελεί
µια µοναδική ευκαιρία που επιτρέπει στα εθνικά Κοινοβούλια να καταστήσουν
εµφανή το ρόλο και την παρουσία τους και να ενισχύσουν τη θέση τους στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Κυρίως να καταστήσουν σαφές ότι η
δυνατότητα δηµοκρατικού ελέγχου που προσφέρουν δεν αποτελεί φενάκη,
αλλά µπορεί να καταστεί ουσιαστική και εγγυητική των δικαιωµάτων και
ελευθεριών.
Ο κίνδυνος που ελλοχεύει στην αντίθετη περίπτωση είναι κατ’ αρχάς ότι
µια συµφωνία που προσβάλει θεµελιώδη δικαιώµατα βαθιά ριζωµένα στη
συνταγµατική παράδοση της Ευρώπης θα εφαρµόζεται και ο ex posteriori
δικαστικός έλεγχός της155 θα αµφισβητείται λόγω της αρχής του δικαίου των

Για τις δυνατότητες ελέγχου των εθνικών Κοινοβουλίων βλ. MONAR, όπ.π., 250επ.
Πρβλ. Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ‘Η σχέση της ελληνικής µε την κοινοτική έννοµη τάξη και το διεθνές
δίκαιο ως αντικείµενο της αναθεώρησης του Συντάγµατος’, Το Σύνταγµα 2000, 493-508 (504).
155 Τέτοιος έλεγχος της συµφωνίας θα µπορούσε να προκληθεί, κατά την εφαρµογή της µε
προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια, αλλά και από το ∆ΕΚ µε προδικαστικό ερώτηµα, σε
περίπτωση που το κράτος µέλος έχει αποδεχτεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου του
Λουξεµβούργου βάσει του άρθρου 35 ΣΕΕ. Η εφαρµογή του τελευταίου προτείνεται είτε
ευθέως, σε περίπτωση που η έγκριση των διεθνών συµφωνιών παίρνει τη µορφή µιας
Απόφασης του Συµβουλίου του τρίτου πυλώνα (έτσι S. PEERS, EU Justice and Home Affairs Law,
Harlow κ.α.: Longman 2000, 52) είτε αναλογικά, εφόσον προβλέπεται τέτοιος έλεγχος και για
την ερµηνεία συµβάσεων που καταρτίζονται βάσει του τίτλου VI και επί του κύρους και της
ερµηνείας των µέτρων εφαρµογής τους (άρθρο 34 παρ. 1).
153
154
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διεθνών συνθηκών pacta sunt servanta, η οποία δεν επιτρέπει την άρνηση
εφαρµογής µιας σύµβασης λόγω συνταγµατικών επιταγών.156 Ο έλεγχος αυτός
είναι ωστόσο δυνατός στις περιπτώσεις εκείνες που η διεθνής σύµβαση
αναγνωρίζει δυνατότητα διακριτικής ευχέρειας στη χώρα από την οποία
ζητείται, για παράδειγµα, η έκδοση.157 Στην περίπτωση αυτή η συµφωνία της
απόφασης της υπεύθυνης για την έκδοση εθνικής αρχής µε τα συνταγµατικά
και από διεθνείς συνθήκες οριζόµενα υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο158, όπως
επιβάλλει η αρχή του κράτους δικαίου.
Αυτό επιτάσσει το άρθρο 27 της Σύµβασης της Βιέννης του 1969, σύµφωνα µε το οποίο «ένα
µέρος δεν µπορεί να επικαλεστεί τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του ως αιτιολογία για
τη µη-εφαρµογή της συνθήκης». Πρβλ. τη Γνωµοδότηση του ∆ιαρκούς ∆ικαστηρίου ∆ιεθνούς
∆ικαιοσύνης για τη Μεταχείριση Πολωνών Υπηκόων στο Ντάντσιχ (1932) σύµφωνα µε την οποία
«ένα κράτος δεν µπορεί να αντιτάξει προς ένα άλλο κράτος το σύνταγµά του για να
αποφύγει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και οι ισχύουσες διεθνείς
συνθήκες», όπως παραπέµπεται στο ΚΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ, σε ΙΩΑΝΝΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η / ΡΟΖΑΚΗ /
ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, όπ.π., 45. Ο ίδιος όµως συγγραφέας επισηµαίνει (όπ.π., 52)
ότι «η ισχύς µιας πράξης του εθνικού δικαίου που βρίσκεται σε προφανή αντίθεση µε το
διεθνές δίκαιο (αντιδιεθνής νόµος π.χ.) κρίνεται µε βάση το εθνικό δίκαιο.» Συνεπώς (όπ.π.,
140) «…ο εσωτερικός δικαστής είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τον συνταγµατικό κανόνα,
ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτό προκαλέσει τη διεθνή ευθύνη της χώρας».
157 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το άρθρο 13 της συµφωνίας για την έκδοση,
σύµφωνα µε το οποίο (τελευταίο εδάφιο) αν η χώρα που ζητάει την έκδοση δεν µπορεί να
εγγυηθεί ότι δεν θα επιβληθεί στον κατηγορούµενο η θανατική ποινή ή τουλάχιστον αν
επιβληθεί, πάντως δεν θα εκτελεστεί, η χώρα από την οποία η έκδοση ζητείται µπορεί να
αρνηθεί την έκδοση. Σ’ αυτή την περίπτωση εφόσον ουδόλως προβλέπεται υποχρέωση της
χώρας να εκδώσει, η όποια δικαστική απόφαση απαγορεύσει την έκδοση οφείλει να γίνει,
δίχως περαιτέρω συνέπειες για το κράτος µέλος της Ένωσης, σεβαστή. Μετά µάλιστα την
υπογραφή του προαναφερθέντος 13ου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α (αλλά και βάσει του 6ου
Πρωτοκόλλου, το οποίο αναγνωρίζεται και µε σχετική δήλωση στη Συνθήκη του Άµστερνταµ
από την Ένωση, καθώς και της απόφασης Soering v. United Kingdom, της 07.07.1989, Series
Α, 161) η έκφραση ‘µπορεί να αρνηθεί’ στο άρθρο 13 της συµφωνίας περί έκδοσης πρέπει να
αναγνωσθεί ως ‘οφείλει να αρνηθεί’. Μόνον αυτή η ερµηνεία βρίσκεται σε συµφωνία µε το
Πρωτόκολλο αλλά και τις σχετικές δηλώσεις της Προεδρίας της ΕΕ ότι «Η ΕΕ επαναλαµβάνει
τη µακρόχρονη και σταθερή της θέση κατά της χρήσης της θανατικής ποινής σε όλες τις
περιπτώσεις», βλ. Statewatch, ‘EU: ECHR Protocol on absolute ban on the death penalty
comes into force’, σε www.statewatch.org/news/2003/jul/18death.htm.
158 Είναι συνεπώς ύποπτη η πρόβλεψη του άρθρου 17 παρ. 2 της συµφωνίας έκδοσης σύµφωνα
µε το οποίο «Όπου οι συνταγµατικές αρχές ή αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες
είναι δεσµευτικές για το κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση, αποτελούν εµπόδιο για την
εκπλήρωση των υποχρέωσης του τελευταίου να προβεί σε έκδοση, και δεν προβλέπεται από
την παρούσα συνθήκη ή την αντίστοιχη διµερή συµφωνία τρόπος λύσης του προβλήµατος
αυτού, ακολουθούν διαβουλεύσεις (consultations) µεταξύ του κράτους που ζητάει και του
κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση» (µετάφρ.της συγγρ.), καθώς οι αµετάκλητες
δικαστικές αποφάσεις στην περίπτωση αυτή (πρέπει να) δεσµεύουν άνευ ετέρου το
(ευρωπαϊκό) κράτος από το οποίο ζητείται η έκδοση. Έτσι, ενώ η φράση ‘αµετάκλητες
δικαστικές αποφάσεις’, η οποία προστέθηκε τελευταία στιγµή προκειµένου να καλυφθούν οι
αποφάσεις από ∆ΕΚ και Ε∆∆Α αποτελεί θετική εξέλιξη, οποιαδήποτε διαφορετική απόφαση
βάσει διαπραγµατεύσεων θα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου,
156
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Ακόµη µεγαλύτερος ωστόσο είναι ο κίνδυνος ότι, αν τα εθνικά
Κοινοβούλια αποτύχουν στην περίπτωση αυτή να αποδείξουν εαυτά ως
εγγυητικούς παράγοντες της δηµοκρατίας και δικαιοκρατίας, θα έχουν
υπονοήσει ότι η όλη συζήτηση159 σχετικά µε την ενίσχυση του ρόλου τους στη
διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης160 συγκαλύπτει απλώς παιχνίδια
διαµοιρασµού της εξουσίας και όχι ουσιαστικής επίρρωσης της δηµοκρατίας
και άµβλυνσης του δηµοκρατικού ελλείµµατος οικοδόµησης της ενωµένης
Ευρώπης, και ειδικότερα του διακυβερνητικού τρίτου πυλώνα.161 Την ενίσχυση

η οποία συνιστά θεµελιώδη αρχή συγκρότησης όλων των κρατών µελών αλλά και της ίδιας
της Ένωσης (άρθρο 6 παρ. 1 ΣΕΕ). Έτσι και ΜΑΓΚΑΚΗ, όπ.π.· Κ. ΜΠΕΗ, ‘Έκδοση στις ΗΠΑ και
έλλειµµα του κράτους δικαίου’, Ελευθεροτυπία 25/06/2003. Αντίθετα ΒΓΟΝΤΖΑ, Ποιν∆ικ 2003,
752, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, δεδοµένου ότι ο µόνος σκοπός των διαβουλεύσεων
µπορεί να είναι η εκδίκαση του µη εκδοθέντος κατηγορουµένου από το κράτος που τον
κρατάει (αρχή του aut dedere aut judicare). H διευκρίνιση αυτή πρέπει να γίνει αντικείµενο
επιφύλαξης / διευκρινιστικής δήλωσης κατά την (τυχόν) κύρωση των συµφωνιών από το
ελληνικό Κοινοβούλιο.
159 Πρβλ. C.S. KERSE, ‘Parliamentary Scrutiny of the Third Pillar’, European Public Law 2000, 81101.
160 Από την ολοένα πυκνότερη βιβλιογραφία βλ. αντί άλλων I. PERNICE, ‘The Role of National
Parliaments in the European Union’, σε D. MELISSAS / I. PERNICE (eds.), Perspectives of the Nice
Treaty and the Intergovernmental Conference in 2004, Baden-Baden: Nomos 2002, 73-93 και Π.
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ, ‘Ο ρόλος των εθνικών Κοινοβουλίων στην αρχιτεκτονική των θεσµών της ΕΕ –
Οι προτάσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης’, ΕΕΕυρ∆ 2003, 35-58.
161 MEYRING, ELRev. 1997, 242επ., ο οποίος (όπ.π., 244) ωστόσο εκκινώντας από την παραδοχή
ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν µπορούν να παρέχουν επαρκή νοµιµοποίηση, θεωρεί ότι είναι
απαραίτητος ένας διεθνής δηµοκρατικός έλεγχος.
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της δηµοκρατικής της νοµιµοποίησης έχει ανάγκη περισσότερο από
οποτεδήποτε άλλοτε στο παρελθόν η Ένωση, ενόψει και της επερχόµενης
υιοθέτησης µιας ευρωπαϊκής συνταγµατικής συνθήκης.
2.

Στα καθ’ ηµάς: Η δέσµευση της Ελλάδας

Η Ελλάδα δεν κατέθεσε δήλωση αυτοεξαίρεσης λόγω συνταγµατικών
επιταγών κατά την πρώτη απόφαση του Συµβουλίου µε την οποία ορίζονταν
το πρόσωπο που θα υπέγραφε τις συµφωνίες από την πλευρά της ΕΕ. Η µη
κατάθεσή της θα ήταν σύννοµη αν δεν απαιτούνταν περαιτέρω διαδικασίες
κύρωσης και επικύρωσης της υπογραφείσας συνθήκης, και ότι αρκεί η
υπογραφή από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, ο οποίος συνέργησε στη σύναψή
της ως µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (εν προκειµένω µάλιστα και ως
Πρόεδρος του). Κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει: οι δίδυµες συµφωνίες δεν µπορούν
να καταστούν δεσµευτικές για την Ελλάδα χωρίς κύρωση από το ελληνικό
Κοινοβούλιο και επικύρωση από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Η δεύτερη
διαδικασία απαιτείται για όλες τις διεθνείς συµβάσεις (άρθρο 36 παρ. 1
ελλ.Συντ.). Επιπλέον ωστόσο απαιτείται και κυρωτικός από τη Βουλή νόµος,
σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 2 ελλ.Συντ., καθώς οι δίδυµες συµφωνίες που
αφορούν σε δικαστική συνεργασία και έκδοση εγκληµατιών εµπίπτουν162 στην
κατηγορία των συµβάσεων που περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες
απαιτείται σύµφωνα µε το Σύνταγµα νόµος.163
Το άρθρο 24 ΣΕΕ δεν προβλέπει, αναµενόµενα άλλωστε, τις επιπτώσεις
της παράλειψης µιας τέτοιας δήλωσης, σε περίπτωση που τέτοια απαιτείται
βάσει του εθνικού συντάγµατος. Το κράτος µέλος µε τον τρόπο αυτό
παραβαίνει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, αλλά παρ’ όλα αυτά
δεσµεύεται και ευθύνεται από άποψη διεθνούς δικαίου,164 τουλάχιστον
απέναντι στα υπόλοιπα κράτη µέλη της ΕΕ. Προκειµένου να λυθεί η αντίφαση
αυτή, προτιµότερο είναι το κράτος µέλος να προβεί στην απαιτούµενη
συνταγµατική διαδικασία παρά την παράλειψη δήλωσης αυτοεξαίρεσης. Η
λύση αυτή δηµιουργεί τα λιγότερα νοµικά προβλήµατα. Συνεπώς, παρά το
γεγονός ότι η ελληνική αντιπροσωπεία δεν κατέθεσε τη δήλωση του άρθρου 24

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η, όπ.π., 120-1.
Εξ αυτού του λόγου και καθώς οι δίδυµες συµφωνίες συνεπάγονται και περιορισµούς
θεµελιωδών δικαιωµάτων ελλήνων πολιτών, σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν
‘απλοποιηµένου τύπου’ µε ισχύ από την υπογραφή τους από την Κυβέρνηση και µόνον.
164 NEUWAHL, EFARev. 1998, 191.
162
163
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παρ. 5 ΣΕΕ µέσα στην ορισθείσα από την Προεδρία της Ένωσης προθεσµία, η
παραπάνω διαδικασία νοµοθετικής κύρωσης και Προεδρικής επικύρωσης είναι
απαρέγκλιτη προϋπόθεση165 προκειµένου οι δίδυµες συµφωνίες να ισχύουν και
στην Ελλάδα και να δεσµεύουν τις ελληνικές δικαστικές και αστυνοµικές
αρχές.
Αν δεν ακολουθηθεί η συνταγµατικά προβλεπόµενη διαδικασία ή αν
(επιχειρηθεί να) ακολουθηθεί αλλά η συνθήκη δεν κυρωθεί τελικά από το
ελληνικό Κοινοβούλιο βάσει σταθµίσεων σκοπιµότητας ή νοµιµότητας ή σε
περίπτωση που ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας επικυρώσει τις συνθήκες χωρίς
προηγούµενη έγκριση της Βουλής, τότε οι συνθήκες στερούνται ισχύος,
τουλάχιστον από την πλευρά του εσωτερικού δικαίου. Η νοµική αυτή συνέπεια
προβλέπεται ρητά από το άρθρο 36 παρ. 2 ελλ.Συντ., το οποίο µάλιστα δεν
περιορίζεται στο εσωτερικό αλλά κηρύσσει και τη διεθνοδικαιική ακυρότητα
των µη (επι)κυρωµένων συνθηκών.166 Η διεθνούς δικαίου ευθύνη της Ελλάδας
έναντι των λοιπών κρατών µελών θα παρέµενε και σε µια τέτοια περίπτωση,
ενώ µάλλον αρνητικά πρέπει να απαντηθεί το ερώτηµα αν δηµιουργείται ήδη
και εξωτερική, έναντι των ΕΠΑ, διεθνούς δικαίου ευθύνη.
Σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο κληθεί τελικά να κυρώσει τις δίδυµες
συµφωνίες και διαπιστώσει σύγκρουση των διατάξεών τους µε θεµελιώδη
δικαιώµατα, πρέπει είτε να αρνηθεί συνολικά την κύρωσή τους, είτε να
προβάλει επιφυλάξεις, δεδοµένου ότι η διατύπωση τέτοιων µπορεί να γίνει
(και) στο στάδιο αυτό.167 Η διατύπωση επιφυλάξεων είναι απολύτως
επιβεβληµένη καθώς στην αντίθετη περίπτωση η (µη) εφαρµογή της συνθήκης

Ακόµη κι αν υποστηριχθεί ότι δεν απαιτείται επικύρωση και αρκεί αποδοχή ή έγκριση των
συµφωνιών από την Κυβέρνηση, η απαίτηση νοµοθετικής κύρωσης παραµένει. Σ’ αυτή την
περίπτωση εξάλλου η ‘συνταγµατική παράλειψη’ (έλλειψη επικύρωσης) και η συνεπεία αυτής
παραγόµενη ατέλεια της συµφωνίας θεραπεύεται ουσιαστικά αφού ο Πτ∆ εκδίδει και
δηµοσιεύει τους κυρωτικούς των διεθνών συµβάσεων νόµους, έτσι ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η, όπ.π., 124.
166 ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η, όπ.π., 121. Ο ίδιος βέβαια θυµίζει και το άρθρο 46 της Σύµβασης της Βιέννης
για το ∆ίκαιο των Συνθηκών της 23.05.1969, σύµφωνα µε το οποίο η παράβαση του
εσωτερικού δικαίου µόνον κατ’ εξαίρεση µπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα της συνθήκης σε
διεθνές επίπεδο, και συγκεκριµένα όταν η παράβαση είναι καταφανής και (σωρευτικά)
αφορά σε κανόνα του εσωτερικού δικαίου θεµελιώδους σηµασίας. Στην περίπτωση βέβαια
έλλειψης νοµοθετικής κύρωσης µπορεί πειστικά να υποστηριχθεί ότι οι δύο παραπάνω
προϋποθέσεις συντρέχουν.
167 Άρθρο 19 της Σύµβασης της Βιέννης για το ∆ίκαιο των Συνθηκών της 23.05.1969.
165

494

Οι δίδυµες συµφωνίες έκδοσης και δικαστικής συνεργασίας ΕΕ - ΗΠΑ

495

µπορεί να επιφέρει ρήγµα στην εσωτερική ή/και στη διεθνή νοµιµότητα του
ελληνικού κράτους. Σε περίπτωση που αυτό εφαρµόσει τη διεθνή συνθήκη, και
συγκεκριµένα τη διάταξη που παραβιάζει θεµελιώδη δικαιώµατα,
κατοχυρωµένα είτε στο ελληνικό ή ευρωπαϊκό Σύνταγµα είτε σε διεθνείς
συµβάσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θα καταφέρει πλήγµα στη
συνταγµατική, την κοινοτική ή/και τη διεθνή του νοµιµότητα, ενώ στην
περίπτωση που επικαλούµενο ακριβώς την προστασία θεµελιωδών
δικαιωµάτων δεν την εφαρµόσει, θα ενέχει και πάλι διεθνή ευθύνη για µη
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Συνεπώς η έγκαιρη
επισήµανση προβληµάτων νοµιµότητας και η προβολή των σχετικών
επιφυλάξεων, µε τις οποίες να διαφοροποιείται η ερµηνεία ή να τίθεται υπό
όρους η εφαρµογή των δίδυµων συνθηκών είναι απολύτως αναγκαία από την
πλευρά του ελληνικού (και κάθε άλλου) Κοινοβουλίου.
VΙΙ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙ∆ΙΟΥ;
Το 2000 ο Wessel έγραφε ότι οι «διεθνείς σχέσεις στο πεδίο της
Αστυνοµικής και ∆ικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις µόλις και
µετά βίας βγήκαν από το αυγό τους»168. Οι δίδυµες συµφωνίες (θα) είναι το
πρώτο προϊόν αυτής της εκκόλαψης και ως τέτοιες προκαλούν το ενδιαφέρον
όχι µόνον ως προς τη διαδικασία παραγωγής τους αλλά και ως προς το
ουσιαστικό τους περιεχόµενο.169 Έτσι παρά το γεγονός ότι η ουσιαστική
εκτίµηση και αξιολόγησή τους από πλευράς τόσο νοµιµότητας όσο και
σκοπιµότητας εκφεύγει των φιλοδοξιών της παρούσας µελέτης, η πρόχειρη
ανάγνωσή τους µας βάζει στον πειρασµό διατύπωσης επιλογικά µερικών,
αποσπασµατικών αναγκαστικά, σκέψεων. Οι συµφωνίες αυτές προκαλούν
δικαιοπολιτικούς προβληµατισµούς και ανησυχίες,170 τόσο αναφορικά µε τη
CMLRev. 2000, 1152: «With the external relations in the PJCC (Police and Justice Cooperation
in Criminal Matters) area still being scarcely out of the egg…»
169 Για µια πληρέστερη αξιολόγηση του ουσιαστικού περιεχοµένου των δίδυµων συµφωνιών βλ.
ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ, Ποιν∆ικ 2003, 735επ.
170 Βλ. την άποψη της µειοψηφίας στην Έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων
των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ της 22.05.2003, Α5-0172/2003,
όπ.π., 19. Οι ανησυχίες αυτές επιτείνονται λόγω των πολλαπλασιαζόµενων παρεκκλίσεων της
αµερικανικής αντεγκληµατικής πολιτικής από το κράτος δικαίου (rule of law), βλ. σχετικά
statewatch
analysis
no
18,
‘New
UK-US
extradition
treaty’,
σε
‘www.statewatch.org/news/2003/jul/25ukus.htm. Βλ. και Γ.Α. ΜΑΓΚΑΚΗ, ‘Μια
αντιτροµοκρατική σύµβαση που τροµάζει’, Ελευθεροτυπία 10.06.2003· Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΗ, ‘Οι
ουµπλιέτες. Σκέψεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τους πολέµους, τις συνθήκες΄, Τα Νέα
16.07.03, 6. ∆. ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ‘Η Συµφωνία Εκδόσεως µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ –
168
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µέθοδο διαπραγµάτευσής τους, η οποία έλαβε χώρα σε κλειστά δώµατα και µε
αποκλεισµό της πολιτικής κοινωνίας (Κοινοβούλια, κόµµατα) και της
κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης, όσο και ως προς την ουσιαστική
απεµπόληση εγγυητικών δικαιωµάτων και ελευθεριών (δικαιοκρατικές
εγγυήσεις,171 κατάργηση της θανατικής ποινής172, δικαίωµα σε δίκαιη δίκη173,

Σκέψεις και προβληµατισµοί για ένα ζήτηµα που δεν συζητήθηκε όσο θα έπρεπε’, Ποινική
∆ικαιοσύνη 2003, 757-758.
171 Οι κοινές οµάδες εξιχνίασης εγκληµάτων (joint investigation teams) δεν φαίνεται να
υπόκεινται σε κανέναν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πρβλ. και Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Σύµβαση
δικαστικής συνδροµής Ε.Ε.-ΗΠΑ. Στο όνοµα της αυτοκρατορίας’, Ελευθεροτυπία 02.07.2003.
Για µια αντίθετη προσέγγιση όλων των παρακάτω αναφερόµενων ζητηµάτων, βλ. ΒΓΟΝΤΖΑ,
όπ.π., 746επ.
172 Ειδικά µετά τη θέση σε ισχύ του 13ου πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α για την ‘απόλυτη κατάργηση
της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις’ (European Treaty Series, No 187, 03.05.02) την
01.07.2003 αφότου υπογράφηκε από 41 ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ξεκάθαρη πάντως και
ενισχύουσα την ασφάλεια δικαίου είναι η επιφύλαξη που έχει ήδη διατυπώσει στο Συµβούλιο
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, βλ. Συµπεράσµατα της Συνάντησης του
Λουξεµβούργου στις 06.06.2003, 10409/03, CATS 35, USA 58, της 13.06.03, η Πορτογαλία,
σύµφωνα µε την οποία: «Σε συµφωνία µε το συνταγµατικό της δίκαιο, η Πορτογαλία δεν θα
κάνει χρήση της δυνατότητας που της παρέχεται από το άρθρο 13 της Συµφωνίας περί
έκδοσης και δεν θα προβεί σε έκδοση στις περιπτώσεις όπου το αδίκηµα τιµωρείται µε την
ποινή του θανάτου. Η Πορτογαλία µπορεί ωστόσο να εξαρτήσει την έκδοση από την
προϋπόθεση ότι υπό το δίκαιο του κράτους που υποβάλλει το αίτηµα έκδοσης, το οποίο
δεσµεύει τα δικαστήρια και τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση της ποινής, δεν
είναι καν νοµικά δυνατό να επιβληθεί η ποινή του θανάτου στη συγκεκριµένη περίπτωση, ή
ότι δεν είναι νοµικά δυνατό να εκτελεστεί η ποινή αυτή, αν έχει ήδη επιβληθεί πριν την
υποβολή του αιτήµατος έκδοσης».
Πρόβληµα υπάρχει τόσο µε το άρθρο 13 τελ. εδ. της συµφωνίας έκδοσης (όπ.π.) αλλά και µε τη
συµφωνίας δικαστικής συνεργασίας, στην οποία δεν απαγορεύεται η περίπτωση συνδροµής
σε περίπτωση που µπορεί να επιβληθεί η θανατική ποινή.
173 Ενόψει της πιθανότητας ενεργοποίησης στρατιωτικών δικαστηρίων στις ΕΠΑ, τα εθνικά
Κοινοβούλια κατά την κύρωση της συµφωνίας και προκειµένου να περιφρουρήσουν το
άρθρο 6 ΕΣ∆Α πρέπει να δηλώσουν επιφύλαξη (αν δεν απορρίψουν εν συνόλω τη συµφωνία
έκδοσης) ότι το κράτος τους µπορεί να εκδώσει µόνον αν υπάρξει δέσµευση των ΕΠΑ ότι ο
εκδιδόµενος κατηγορούµενος δεν θα δικαστεί από στρατιωτικό ή άλλο ειδικό δικαστήριο και
θα του παρασχεθούν όλες οι δικονοµικές δυνατότητες µιας δίκαιης δίκης.
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προστασία προσωπικών δεδοµένων174). Αλλά και από άποψη σκοπιµότητας175
κρινόµενες οι δίδυµες συµφωνίες ελάχιστα πείθουν ότι προωθούν πραγµατικά
την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Ο
ορισµός των εγκληµάτων που επιτρέπουν έκδοση του κατηγορουµένου µε βάση
την ποινή που επισύρουν (ένα έτος φυλάκισης κατ’ ανώτατο όριο) και η
γενικόλογη παράθεση των κριτηρίων µε βάση τα οποία αποφασίζεται η έκδοση
αποτελούν παραδείγµατα που δύσκολα πείθουν ότι υπηρετούν την
αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια του δικαίου. Το δε γεγονός ότι έκδοση
και δικαστική συνεργασία επιτρέπεται για κάθε είδους έγκληµα, αποδεικνύει
περίτρανα ότι οι τροµοκρατικές επιθέσεις της 11.09.2001 αποτέλεσαν µόνον την
αφορµή ή το άλλοθι των συµφωνιών176, καθώς οι τελευταίες δεν περιορίζονται
ούτε επικεντρώνονται σε τροµοκρατικές ενέργειες.177 Αναµενόµενα συνεπώς
δικαιοκρατικές ανησυχίες που γεννήθηκαν λόγω ελλειµµάτων178 δηµοκρατικού

Παντελής έλλειψη σχετικών προβλέψεων στις δίδυµες συµφωνίες για τη χρήση,
συµπλήρωση, διόρθωση και προώθηση προσωπικών πληροφοριών. Παρότι πρέπει το κενό
αυτό να νοηθεί ως πληρούµενο από τη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία, η ρητή αναφορά των
όρων που διέπουν τη σωστή χρήση προσωπικών δεδοµένων στις συµφωνίες ήταν
επιβεβληµένη καθώς θα συντελούσε στην ασφάλεια του δικαίου. Επικίνδυνη λόγω της
γενικόλογης διατύπωσή της είναι και η διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 b της συµφωνίας περί
αµοιβαίας δικαστικής συνεργασίας που αφορά ταυτοποίηση τραπεζικών πληροφοριών.
175 Βλ. τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σύστασή του προς το Συµβούλιο
σχετικά µε τις συµφωνίες αµοιβαίας δικαστικής συνεργασίας και έκδοσης, P5_TAPROV(2003)0239 της 03.06.03, όπου επαναλαµβάνοντας τα λόγια της Επιτροπής Ελευθεριών
και ∆ικαιωµάτων του Πολίτη, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, A5-0172/2003, όπ.π.,
αναφέρει ότι «…είναι παράδοξο να υπογράφεται µια συµφωνία µε τις Ενωµένες Πολιτείες
όταν αρκετοί πολίτες της ΕΕ κρατούνται σε αµερικάνικη στρατιωτική βάση στο
Γκουαντάναµο παρανόµως µε βάση τόσο το αµερικάνικο όσο και το διεθνές δίκαιο και χωρίς
την παραµικρή εγγύηση ότι θα έχουν δίκαιη δίκη».
176 Και πάντως του χαρακτηρισµού τους ως απορρήτων έως και ενάµιση µήνα πριν την
υπογραφή τους, βλ. για παράδειγµα την επιστολή του βουλευτή B. Ainsworth, Parliamentary
Under Secretary of State του βρετανικού Home Office προς τη Βουλή των Λόρδων
(27.03.2003),
σε
www.parliament.the-stationeryoffice.co.uk/pa/ld200203/ldselect/ldeucom/153/15312.htm, 2.
177 HOUSE OF LORDS, Select Committee on the European Union, ‘EU/US Agreement on
Extradition and Mutual Legal Assistance’, όπ.π., 9, αρ.περ. 18.
178 Βλ. σχετικά , J. MONAR, ‘The Dynamics of Justice and Home Affairs: Laboratories, Driving
Factors and Costs’ Journal of Common Market Studies 2001, 747-764 (760).
174
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ελέγχου των συµφωνιών Schengen, Ευρωπόλ, και της Ευρωπαϊκής Μονάδας
∆ικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) πυκνώνουν εκ νέου.179
Η οικοδόµηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην
ενωµένη Ευρώπη αποτελεί έναν θεµιτό στόχο, µε την αδιαπραγµάτευτη
προϋπόθεση ότι η ελευθερία δεν θα θυσιαστεί, σαν άλλη Ιφιγένεια, για να
πλεύσουν τα πλοία της ασφάλειας. Οι εξελίξεις αυτές προειδοποιούν ότι τη
σταδιακή απίσχναση του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη υπάρχει κίνδυνος
να ακολουθήσει η αποδόµηση του κράτους δικαίου. Το πέρασµα ωστόσο από
το κράτος της αυθαιρεσίας και της αστυνοµίας στο κράτος δικαίου αποτελεί
κατάκτηση του πολιτικού πολιτισµού και sine qua non στοιχείο του
συνταγµατικού πολιτισµού της Ευρώπη και ως τέτοιο πρέπει να διαφυλαχθεί.
Μόνο θεµελιωµένη στις θεµελιώδεις συνιστώσες του ευρωπαϊκού
συνταγµατισµού, όπως αναδύθηκαν µε τη Γαλλική Επανάσταση, την
ελευθερία, την ισότητα και την αλληλεγγύη µπορεί η ενωµένη Ευρώπη να
προχωρήσει και ευηµερήσει. Τα τρία αυτά ιδανικά, ενσωµατωµένα στα
ατοµικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα, συνιστούν στην αδιαίρετη
ενότητά τους την ουσιαστική δηµοκρατία, της οποίας ο µετασχηµατισµός και η
µεταλαµπάδευση στην αναδυόµενη ευρωπαϊκή Πολιτεία αποτελεί
αδιαπραγµάτευτη προϋπόθεση οικοδόµησης της τελευταίας.

179

Βλ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ, όπ.π., 741.
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