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I.
Η

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ
συζήτηση

περί

της

εννοιολογικής

δυνατότητας

και

της

κανονιστικής

αναγκαιότητας (ή µη) ύπαρξης ενός Ευρωπαϊκού Συντάγµατος κάθε άλλο παρά
‘καθαρά’ ακαδηµαϊκή ή επιστηµονική είναι, καθώς συνενώνει και συναρθρώνει
πολιτικά και κανονιστικά επιχειρήµατα. Ακόµη συνεπώς και αν εξαγγείλουµε ότι θα
επιχειρήσουµε να συνάγουµε την δυνατότητα και αναγκαιότητα ‘συνταγµατοποίησης’
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ) µε κανονιστικούς και µόνον όρους, το
πιθανότερο είναι ότι δεν θα µπορέσουµε να τηρήσουµε την υπόσχεσή µας. Η µόνη
πραγµάτευση, από την οποία η επιχειρηµατολογία µας µπορεί να απαλλαγεί, είναι
εκείνη που αναφέρεται στην εκτίµηση της πολιτικής συγκυρίας και την
πιθανολόγηση επιτυχίας ή αποτυχίας των εθνικών διαδικασιών κύρωσης της
υπογραφείσας «Συνθήκης για τη Θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης». ∆εν
µπορούµε να αποφύγουµε ωστόσο –ρητές ή υπονοούµενες- αξιολογήσεις και κρίσεις
που είναι στην ουσία τους πολιτικές και συνδέονται άρρηκτα µε τις επιλογές µας σε
σχέση µε το πολιτικό µέλλον της Ένωσης.

1

Λέκτορα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τµήµα Νοµικής Α.Π.Θ. ∆ιεύθυνση επικοινωνίας:
linapapa@auth.gr. Το κείµενο αποτελεί εκτενέστερη αποτύπωση της εισήγησης που παρουσιάστηκε
στις 26.05.2004 στην Ηµερίδα του Κέντρου ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου και
του Τοµέα ∆ηµοσίου ∆ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ. µε θέµα «Σύγχρονες Εξελίξεις
στο Ευρωπαϊκό Συνταγµατικό ∆ίκαιο». Εξ αυτού του λόγου οι βιβλιογραφικές αναφορές έχουν
περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες ελληνικές πηγές. Έχει δηµοσιευτεί στον τόµο µε τα Πρακτικά
της Ηµερίδας, Π. Νάσκου-Περράκη (επιµ.), «∆οικητικό ∆ίκαιο. Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Πρόσφατες
εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2005, σελ. 111-141.

Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ (επιµ.), «∆οικητικό ∆ίκαιο. Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο», εκδ.
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Η παρούσα µελέτη δίνει στο ερώτηµα περί εννοιολογικής δυνατότητας και
κανονιστικής αναγκαιότητας ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού Συντάγµατος µια θετική
απάντηση στηριζόµενη σε δύο θεµελιακές παραδοχές: Πρώτον, ότι η αποδόµηση
των δοµικών χαρακτηριστικών του συνταγµατισµού, όπως τον γνωρίσαµε µέχρι
σήµερα, που υπονοείται και απαιτείται από την ευρωπαϊκή ενοποίηση, µπορεί στην
πραγµατικότητα να προωθήσει µια εκτενέστερη εφαρµογή των ίδιων των
συνταγµατικών

ιδεωδών.

∆εύτερον,

ότι

υπάρχουν

σε

κανονιστικό

και

πραγµατολογικό επίπεδο τα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν την ύπαρξη
«Συντάγµατος» της ΕΕ. Από την µέχρι τώρα συζήτηση γίνεται φανερό ότι το τελικό
καταφύγιο των αρνητών µιας τέτοιας δυνατότητας είναι η απουσία ενός ενιαίου
ευρωπαϊκού λαού ή δήµου, ο οποίος (θα έπρεπε να) αποτελεί το φορέα της
συντακτικής

εξουσίας.

Η

άποψη

αυτή

σχολιάζεται

ενόψει

κυρίως

των

πραγµατολογικών και δικαιοπολιτικών της προϋποθέσεων και συνεπειών.
II. Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Α.

ΤΗΣ

ΕΕ

ΝΑ ΕΧΕΙ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Έννοιες του Συντάγµατος

Η σηµασιολογική πολλαπλότητα του όρου «Σύνταγµα» είναι προφανές ότι
συσκοτίζει συχνά τη συζήτηση σχετικά µε το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί
η ΕΕ να έχει Σύνταγµα. Και όχι µόνον αυτό, αλλά και η υιοθέτηση διαφορετικών
ορισµών ή/και διαφορετικών προσλήψεων και αντιλήψεων του Συντάγµατος µπορεί
να οδηγήσει και σε διαφορετικά συµπεράσµατα στην παραπάνω διερεύνηση.
Συνεπώς κάποιες σηµασιολογικές διευκρινήσεις είναι απαραίτητο να προηγηθούν,
προκειµένου να εξεταστεί η δυνατότητα της ΕΕ να έχει «Σύνταγµα» σε σχέση µε το
πώς νοείται το Σύνταγµα αυτό αλλά και να διευκρινισθεί ποια είναι η έννοια του
Συντάγµατος2 που προτάσσεται και υιοθετείται στην παρούσα µελέτη.

2

Και πάντως όπως επισηµαίνει πριν αρχίσει τη σχετική του ανάλυση ο ∆. Τσάτσος, στο

Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Τόµος Α’: Θεωρητικό Θεµέλιο, Αθήνα-Κοµοτηνή 1994, 178-9, ο
εννοιολογικός προβληµατισµός «…δεν είναι µόνο εννοιολογικός. Οι έννοιες και οι σχετικές
διακρίσεις τους έχουν την ιστορικοπολιτική τους εξήγηση. Αυτήν οφείλει να αναζητεί ο
σκεπτόµενος αναγνώστης» (υπογρ. στο πρωτ.).
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1)

Η ουσιαστική έννοια του Συντάγµατος

Σύµφωνα µε την ουσιαστική έννοιά του «Σύνταγµα» είναι το σύστηµα κανόνων που
–ανεξάρτητα από την τυπική τους δύναµη- καθορίζουν τη µορφή του κράτους και τα
όρια της κρατικής εξουσίας έναντι των πολιτών.3 Κατ’ αυτή την έννοια είναι
προφανές ότι δεν νοείται οργανωµένη πολιτειακή συµβίωση ανθρώπων χωρίς
ρυθµίσεις θεµελιακού χαρακτήρα, χωρίς δηλαδή ουσιαστικό Σύνταγµα, γραπτό ή
άγραφο.4 Είναι µάλιστα αυταπόδεικτο ότι αντίστοιχο σύστηµα κανόνων µπορεί να
έχει οποιαδήποτε άλλη πολιτική οργάνωση ή πολιτική κοινότητα πλην του κράτους,
εφόσον σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα µπορούµε να έχουµε κανόνες οργάνωσής
της και περιορισµού των εξουσιών που (µπορεί να) ασκεί επί των µελών της.
Αυτό συνεπώς που αποκλείει, σύµφωνα µε τον ορισµό του ουσιαστικού
Συντάγµατος, την Ευρωπαϊκή Ένωση από το να έχει Σύνταγµα υπό την ουσιαστική
έννοια, είναι η εξ ορισµού σύνδεσή της έννοιας του «Συντάγµατος» µε το «κράτος».
Η σύνδεση αυτή µπορεί να στηρίζεται είτε στην ιστορική εµπειρία –αφού εντός του
πολιτικού µορφώµατος που ονοµάστηκε ‘κράτος’ γεννήθηκε ιστορικά η έννοια του
Συντάγµατος- είτε σε µια γλωσσολογική σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία δεν
µπορούµε να µιλάµε για Σύνταγµα αν δεν έχουµε κράτος. Ότι δηλαδή το σύστηµα
των κανόνων που καθορίζουν τη µορφή µιας άλλης, πλην του κράτους, πολιτικής
κοινότητας και τα όρια της εξουσίας αυτής της κοινότητας -ακόµη και αν επιτελεί

Α. Σβώλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιον Α’, Αθήναι 1934, 79: «Σύνταγµα υπό ουσιαστικήν έννοιαν είναι
το σύνολον των νοµικών κανόνων, δια των οποίων καθορίζονται αφ’ενός η µορφή του κράτους και
κατά βάσιν η ύπαρξις, η αρµοδιότης, ο τρόπος της ενεργείας και η προς άλληλα σχέσις των
οργάνων αυτού και αφετέρου τα όρια της κρατικής εξουσίας απέναντι των υπηκόοων». Αντίστοιχοι
είναι και οι ορισµοί του Α. Μάνεση, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Θεσσαλονίκη 1980, 144, («…σύστηµα
κανόνων που ρυθµίζουν τη συγκρότηση και, κατά βάση, την οργάνωση και την άσκηση της κρατικής
εξουσίας, διέποντας έτσι γενικότερα, την όλη συγκεκριµένη, κρατικά οργανωµένη, κοινωνική
συµβίωση»), Τσάτσου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο Α’, «…όλοι οι κανόνες δικαίου αρκεί να ρυθµίζουν
θεµελιώδη ζητήµατα της Πολιτείας, … (δηλαδή στη δοµή και τη λειτουργία της πολιτείας, στη θέση
του ατόµου απέναντι στην εξουσία και στη νοµική διαπλοκή της ελληνικής έννοµης τάξης µε την
ευρωπαϊκή και διεθνή έννοµη τάξη)», του Α. Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, ΑθήναΘεσσαλονίκη 2004, 122, Ε. Βενιζέλου, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου Ι, Θεσσαλονίκη 1991, 33
κλπ.
4
Τσάτσος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο Α’, 189. Έτσι και Μάνεσης, Συνταγµατικό ∆ίκαιο Ι, 145, ο οποίος
όµως το περιορίζει στο κράτος.
3
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την ίδια λειτουργία µε το «Σύνταγµα» εν ουσιαστική εννοία- δεν πρέπει πάντως να
το ονοµάζουµε «Σύνταγµα».5

2)

Η τυπική έννοια του Συντάγµατος

Ως τυπικό Σύνταγµα νοείται «ο γραπτός θεµελιώδης νόµος που έχει αυξηµένη
τυπική δύναµη σε σχέση µε όλους τους άλλους νόµους του κράτους και που δεν
µπορεί να τροποποιηθεί παρά µε έναν ειδικό, δυσκολότερο απ’ ότι οι κοινοί νόµοι,
τρόπο που το ίδιο έχει ορίσει µέσω των διατάξεων της αναθεώρησής του».6 Είναι
προφανές πως και εδώ αυτό που αποκλείει την άποψη οι Συνθήκες της ΕΕ να είναι
το «Σύνταγµά» της και πάντως την υπό κύρωση συνταγµατική Συνθήκη από το να
θεσπίζει «Σύνταγµα», είναι και πάλι η ‘µονογαµική’ σύνδεση του Συντάγµατος µε το
κράτος. Αν για µια στιγµή παραβλέψουµε την σύνδεση αυτή, εύκολα θα καταφαθεί η
ύπαρξη, σήµερα κιόλας και πριν την κύρωση της συνταγµατικής Συνθήκης, ενός
τυπικού «Συντάγµατος» της ΕΕ, που δεν είναι άλλο από τις Συνθήκες, οι οποίες
διαθέτουν πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού Συντάγµατος (γραπτή µορφή,
αυξηµένη τυπική ισχύ και ειδική διαδικασία αναθεώρησης έναντι του δευτερογενούς
δικαίου), εκτός βέβαια από την σύνδεσή τους µε ένα κράτος.

3)

Η ιδανική έννοια του Συντάγµατος

Σύµφωνα µε το Σβώλο, η ιδανική έννοια του Συντάγµατος ταυτίζεται µε την γραπτή
διατύπωση σε ενιαίο κείµενο και µε ένα ορισµένο πολιτικό ιδανικό που αναφέρεται
στο περιεχόµενο του Συντάγµατος. Αναφαίρετα στοιχεία του περιεχοµένου αυτού
συνιστούν, πρώτον, η προσωπική ελευθερία και ιδιοκτησία και εν γένει τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, τα οποία εξασφαλίζονται δια του Κράτους ∆ικαίου και
της διάκρισης των εξουσιών, δεύτερον, η συµµετοχή του λαού και «γενικώς η
αναγωγή του εις ενότητα αυτοτελώς ικανήν προς εκδήλωσιν πολιτικής θελήσεως»
και τέλος, ήδη από τον προηγούµενο αιώνα, το κοινωνικό στοιχείο, που σηµαίνει ότι
οι πολίτες έχουν δικαίωµα προς ορισµένη παροχή εκ µέρους του κράτους, «δια την

Πρβλ έτσι Π. Μαντζούφα, Το συνταγµατικό ζήτηµα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
Θεσσαλονίκη 2000, ιδίως 49επ., όπου γίνεται λόγος για «Ευρωπαϊκό Καταστατικό Χάρτη».
6
Α. Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 117. Ανάλογοι ορισµοί και σε Σβώλου, όπ.π., 79,
Μάνεση, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 146, Τσάτσου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο Α’, 189.
5
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ουσιαστικήν ανύψωσιν του επιπέδου της ισότητος ή δια την άµβλυνσιν της οξύτητος
της ανισότητος».7
Έχοντας υπόψη µας την ολοένα διευρυνόµενη γκάµα εξουσιών της ΕΕ, η οποία
περιλαµβάνει πλέον την άσκηση κλασικά κρατικών αρµοδιοτήτων, παραχωρηµένων
µεν από τα κράτη µέλη, αλλά ασκουµένων µόνον από το σύνολο αυτών ως αυτόνοµο
πολιτικό σύστηµα,8 θα συµφωνούσαµε πως το «Σύνταγµα» στην ιδανική του έννοια,
ως πολιτικό ιδανικό του κινήµατος του συνταγµατισµού, αρµόζει και στην πολιτική
επικράτεια της ΕΕ. Και εδώ ωστόσο οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι από τα
στοιχεία της ιδανικής έννοιας του Συντάγµατος εκείνο που λείπει –σύµφωνα
τουλάχιστον µε τον ορισµό του Σβώλου- είναι η ενότητα του λαού που είναι
αυτοτελώς ικανή να εκδηλώσει την πολιτική της θέληση, δεδοµένου ότι δεν
υπάρχει, σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη, ένας ενιαίος λαός ή δήµος, και πάντως
ακόµη και αν δεχτούµε ότι υπάρχει δεν εκφράζεται µε πολιτικά ενιαίο τρόπο αλλά
κατακερµατισµένα υπό τη µορφή κρατών ή λαών.
Β.

Προτεραιότητα της ιδανικής έννοιας του Συντάγµατος

Η έννοια του Συντάγµατος που προτάσσεται εδώ είναι η ιδανική έννοια, η οποία
βέβαια δεν εκλαµβάνεται ιδεαλιστικά αλλά ενταγµένη σε ένα κάθε φορά δεδοµένο
αλλά διαχρονικά µεταλλασσόµενο ιστορικό πλαίσιο. Συνεπώς η σύγχρονη ‘ιδανική’
έννοια του Συντάγµατος αναγνωρίζει ως υπαρκτό αλλά και ως επιδιωκόµενο
περιεχόµενο, ως «ιδεολογικό και πολιτισµικό optimum»9, τα τρία ιδανικά της
ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης (για να θυµηθούµε τα τρία ιδανικά
της γενεσιουργού Γαλλικής Επανάστασης, liberté, egalité, fraternité), δηλαδή το
ιδανικό της φιλελεύθερης δηµοκρατίας εµπλουτισµένης µε την κοινωνική αρχή.10
Η πρόταξη αυτής της διάστασης του «Συντάγµατος» έναντι των υπολοίπων
αντανακλά µια προερµηνευτική επιλογή ή γενικότερα µια προεπιλογή, η οποία ως
τέτοια δεν βρίσκεται εντός του ίδιου του συστήµατος του δικαίου αλλά τοποθετείται
Σβώλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 82-87.
Πρβλ. Α. Παπακωνσταντίνου, Το Πολίτευµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσµικές µεταρρυθµίσεις
στην ΕΕ: Προβλήµατα και Προτάσεις, Αθήνα –Κοµοτηνή 1996, 45.
9
Βενιζέλου, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου, 27.
10
Πρβλ. σχετικά µε την τάση εµπλουτισµού της φιλελεύθερης δηµοκρατίας, ως καταρχήν επιδίωξης
της ανερχόµενης αστικής τάξης, µε το «κοινωνικό στοιχείο» την ανάλυση του Σβώλου,
Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 7, ήδη από τις αρχές του περασµένου αιώνα.
7
8
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στον προθάλαµο αυτού, στη σφαίρα της πολιτικής θεωρίας. Η πρόκριση της έννοιας
του Συντάγµατος στην ιδανική της διάσταση, δηλ. ως πρόταγµα ατοµικής, πολιτικής
και κοινωνικής ελευθερίας υιοθετείται εδώ επειδή -και προκειµένου ναδιαφυλάσσει τον κινηµατικό χαρακτήρα του συνταγµατισµού και την µελλοντική
προοπτική του. Επιλέγεται ως η πιο δυναµική, παρά την ιστορική της καταγωγή, ή,
αντιστρόφως, η λιγότερο στατική χάρη στην ιστορική της διάσταση, πρόσληψη του
Συντάγµατος. Με τον τρόπο αυτό το Σύνταγµα παραµένει το αενάως ζητούµενο
ενός κοινωνικού, πολιτικού και διανοητικού κινήµατος, του κινήµατος του
Συνταγµατισµού, µε τον οποίο συνδέεται αδιάρρηκτα παρά τις όποιες κατακτήσεις
του τελευταίου.
Η δυναµικότητα αυτή έγκειται σε δύο κυρίως χαρακτηριστικά: το περιεχόµενο
και την πραγµάτωση. Το περιεχόµενο του Συνταγµατισµού και άρα του Συντάγµατος
σύµφωνα µε την ιδανική πρόσληψή του δεν είναι αδιάφορο, όπως θα µπορούσε να
είναι

στην

ουσιαστική

ή

την

τυπική

έννοιά

του,

αλλά

µένει

σταθερά

προσανατολισµένο στην προσωπική και συλλογική αυτοδιάθεση. ∆εν εγκλωβίζεται
ωστόσο ούτε σε κανονιστικά σχήµατα ιστορικά καθηλωµένα, ούτε σε δοµικές
µονάδες επίσης ιστορικά καθορισµένες. Με άλλα λόγια δεν εγκλωβίζεται και δεν
ταυτίζεται ούτε µε έναν νοµικό ούτε µε έναν κρατικό θετικισµό, αλλά διατηρώντας
την

διαλεκτική

σχέση

µεταξύ

πραγµάτωσης

και

ανατροφοδότησης

αναπροσδιορίζεται συνεχώς και αναπροσαρµόζεται. Το δεύτερο χαρακτηριστικό
είναι η σταδιακή, η διαρκής πραγµάτωσή του: δεν απαιτείται, ούτε προϋποτίθεται
αναγκαστικά µια συνταγµατική στιγµή (constitutional moment) όπου συµπυκνώνεται
η συνταγµατογένεση.
∆εν αποκλείεται όντως να υπάρχουν µία ή περισσότερες στιγµές ιδιαίτερης
πυκνότητας, οι οποίες συνδέονται µε την ενσωµάτωση των πολιτικών ιδανικών του
συνταγµατισµού αλλά ο στόχος του προσωπικού και συλλογικού αυτοκαθορισµού
είναι µια διαδικασία συνεχής και αδιάλειπτη, όχι µόνον επειδή η επίτευξή του δεν
είναι εύκολη, αυτόµατη και εξαντλούµενη σε µία στιγµιαία διακήρυξη, παρά την
όποια δεσµευτικότητά της, αλλά και επειδή ο στόχος αυτός ανακαθορίζεται
συνεχώς είτε αυτοτροφοδοτούµενος είτε κάτω από την επίδραση εξωτερικών
ερεθισµάτων (κοινωνιολογικές ανακατατάξεις, οικονοµικά αιτήµατα, κοινωνικά
κινήµατα, πολιτικές εξελίξεις, πολιτισµικές αλλαγές κλπ).
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Έτσι η «ιδανική» έννοια του Συντάγµατος ενσωµατώνει την ιστορική του
πορεία χωρίς ωστόσο να ενσωµατώνεται σε αυτήν. Την περιλαµβάνει και την
υπονοεί –καθώς το νόηµά του συλλαµβάνεται ως δυναµική εξέλιξη του νοήµατός
του και των νέων λειτουργιών που στην πορεία έχει αποκτήσει- αλλά δεν
δεσµεύεται από αυτήν –καθώς ο βασικός άξονας του προσωπικού και πολιτικού
αυτοκαθορισµού εµπλουτίζεται από τη δυναµική της ιστορικής στιγµής χτίζοντας
επί του ήδη συνταγµατικού κεκτηµένου. Το δε γραπτό στοιχείο, ο γραπτός δηλαδή
χαρακτήρας του συνταγµατικού κειµένου, αποτελεί το µέσο, το οποίο εγγυάται ότι οι
θεµελιώδεις πολιτικές αποφάσεις τη προσωπικής και πολιτικής αυτοδιάθεσης
κατοχυρώνονται µε τρόπο δεσµευτικό –από αυτήν την ανάγκη και όχι ως
αυτοσκοπός απορρέει και η αυξηµένη τυπική ισχύς του Συντάγµατος- σε κείµενο
δηµόσιο, δηλαδή από όλους αναγνώσιµο και άρα εφαρµοζόµενο και ερµηνεύσιµο. Η
γραπτή µορφή εγγυάται συνεπώς και ενσωµατώνει την προσωπική και συλλογική
αυτοδιάθεση, καθώς η ερµηνεία και η εφαρµογή του Συντάγµατος δεν επαφίεται σε
ένα ‘ιερατείο’ (µονάρχης, Βουλή, συνταγµατικό δικαστήριο)· αντίθετα το γραπτό
κείµενο επιτρέπει, µέσα από την απίσχναση της ιστορικής ερµηνείας και της
αναζήτησης της βούλησης του συντακτικού νοµοθέτη, πολλαπλές αναγνώσεις και
ερµηνείες, άνοιγµα του κειµένου και των ελλειπτικώς διατυπωµένων νοηµάτων σε
αντικρουόµενα επιστηµολογικά, ιδεολογικά και πολιτικά ρεύµατα, νοηµατική και
τελεολογική αβεβαιότητα και άρα πολιτικό πλουραλισµό και πολλαπλασιασµό των
νοηµάτων του Συντάγµατος και σύνδεσή του µε την αενάως µεταβαλλόµενη ιστορική
και πολιτική πραγµατικότητα και δυναµική.
Η ουσιαστική έννοια του Συντάγµατος δεν διατηρεί την ίδια δυναµική, επειδή,
όντας αρκετά γενική, σηµαίνει ότι Σύνταγµα υπάρχει σχεδόν παντού, εφόσον σε
κάθε οργανωµένη κοινωνική συµβίωση υπάρχουν κανόνες που ρυθµίζουν την
οργάνωση της Πολιτείας και ό,τι κάθε φορά θεωρείται θεµελιώδες ανεξαρτήτως
περιεχοµένου. Είναι εξάλλου προφανές, όπως ήδη παρατηρήθηκε, ότι τέτοιοι
υπάρχουν ήδη σήµερα στην Ένωση και ενσωµατώνονται κυρίως, αλλά όχι
αποκλειστικά, στις Συνθήκες. Η δε τυπική έννοια του Συντάγµατος είναι ακόµη
στενότερη αφού προϋποθέτει ένα ενιαίο γραπτό κείµενο αυξηµένης τυπικής ισχύος
και µόνον. Και τέτοιο βέβαια είναι και πάλι οι Συνθήκες, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι περιέχουν πλήθος διατάξεων που δεν προσιδιάζουν στο Σύνταγµα µε
την ουσιαστική του όρου έννοια.
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Γ.

Άµεση σύνδεση Συντάγµατος και κράτους

1.

Η µονογαµική σχέση µεταξύ ‘κράτους’ και ‘Συντάγµατος’

Έχοντας εκθέσει τις τρεις (συνηθέστερες) έννοιες του Συντάγµατος, επισηµάναµε
πως αυτό που εµποδίζει την Ένωση από το να έχει Σύνταγµα είναι η σύνδεση του
τελευταίου µε το κράτος (στην ουσιαστική και τυπική έννοια) και µε την πολιτική
ενότητα του λαού (στην ιδανική). Είδαµε δε πως οι ορισµοί αυτοί συνδέονται µε το
συγκεκριµένο κυρίαρχο µέχρι σήµερα ρεύµα του κρατικού και νοµικού θετικισµού
στην ελληνική (και όχι µόνον) συνταγµατολογική σκέψη. Όπως επίσης ήδη
σηµειώσαµε, η σύνδεση αυτή µπορεί να οφείλεται σε ιστορικούς-εµπειρικούς ή σε
συµβατικούς (σηµειολογικούς-γλωσσολογικούς) λόγους. Είναι προφανές ότι ούτε οι
πρώτοι ούτε οι δεύτεροι είναι ικανοί να αποτρέψουν αποτελεσµατικά τη χρήση του
όρου «Σύνταγµα» για ένα µη κράτος. Κι αυτό γιατί στην πρώτη περίπτωση απλώς
θα βρισκόµασταν όµηροι του παρελθόντος υποθηκεύοντας το µέλλον, ενώ στη
δεύτερη η ίδια η λογική της σύµβασης επιτρέπει λογικά την κατάρτιση µιας νέας
σύµβασης όπου το «Σύνταγµα» θα αποδεσµευόταν από το κρατικό φαινόµενο, αρκεί
να υπήρχε συµφωνία µέσα στο επιστηµονικό και πολιτικό σύστηµα σχετικά µε αυτό.
Ωστόσο η σύνδεση αυτή –τόσο στην εµπειρική της όσο και στην γλωσσολογική
της διάσταση- έχει ένα βαθύτερο περιεχόµενο, ένα έσχατο όριο και όρο, την
πολιτική ενότητα ενός λαού. Με άλλα λόγια, αυτό που διαφοροποιεί ένα κράτος από
την σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί -σύµφωνα µε µια άποψη- ανασχετικό
παράγοντα ύπαρξης ευρωπαϊκού Συντάγµατος είναι το γεγονός ότι η όποια και όσο
διευρυµένη πολιτική εξουσία της Ένωσης, η οποία ασκείται όντως εντός µιας
συγκεκριµένης επικράτειας (του συνόλου της Επικράτειας των κρατών µελών), δεν
είναι πρωτογενής καθώς δεν προέρχεται από την πρωτογενώς εκφρασµένη
πολιτική θέληση ενός ενιαίου πολιτικά ‘λαού’, ο οποίος και να αποτελέσει την
συντακτική εξουσία και να ιδρύσει έτσι την συνταγµατική ευρωπαϊκή Πολιτεία. Η
αντίρρηση

αυτή

αναδεικνύεται

στην

σύγχρονη

συζήτηση

περί

ευρωπαϊκού

Συντάγµατος το κύριο –αν όχι το µόνο- επιστηµολογικό και πολιτικό επιχείρηµα
άρνησης της δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός µη κράτους, να έχει ή να
αποκτήσει Σύνταγµα, και για το λόγο αυτό πρέπει να εξεταστεί διεξοδικότερα.
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Η άποψη αυτή χρησιµοποιεί συχνά την φρασεολογία και το νοηµατικό εργαλείο
της ‘κυριαρχίας’ για να στηρίξει την ίδια άποψη. Η κυριαρχία στη λογική αυτή
κατασκευή ταυτίζεται είτε µε το κράτος, µε οποιασδήποτε µορφής πολίτευµα, είτε
µε τον ενιαίο λαό ως φορέα της λαϊκής κυριαρχίας, στην περίπτωση του
δηµοκρατικού κράτους. Είναι προφανές ότι το Σύνταγµα µε την ιδανική του έννοια,
ως πρόταγµα προσωπικής και συλλογικής αυτοδιάθεσης το οποίο αποτυπώνεται σε
ένα γραπτό (κανονιστικό) κείµενο, δεν συµβιβάζεται µε κάθε είδους κράτους αλλά
µόνον µε το δηµοκρατικό και φιλελεύθερο,11 δηλαδή µε την κυριαρχία ως λαϊκή
κυριαρχία, και άρα µε την βούληση του ενιαίου λαού. Συνεπώς, ο λόγος περί
κυριαρχίας στην αντίληψη αυτή περί συντάγµατος έχει νόηµα µόνον ως λαϊκή
κυριαρχία, και άρα η σχετική συζήτηση ανάγεται και πάλι στη συζήτηση περί
(ενιαίου) λαού, στην οποία θα επικεντρωθούµε αµέσως παρακάτω.

2.

Το Σύνταγµα ως πολιτική απόφαση και απαύγασµα της συντακτικής εξουσίας

ενός ενιαίου λαού
Ενσωµατωµένη στην παραπάνω αντίρρηση είναι η αντίληψη ότι το ‘Σύνταγµα’
προϋποθέτει την ύπαρξη (ως κοινωνιολογική προϋπόθεση) ή τη συγκρότηση (ως
αποτέλεσµα της συντακτικής δραστηριότητας) ενός ενιαίου ‘λαού’, του οποίου
αποτελεί τη θεµελιώδη πολιτική απόφαση. Στην πρόσληψη αυτή το Σύνταγµα
αποτελεί την αποτύπωση και την επικύρωση της πολιτικής ενότητας του λαού και
της πανηγυρικής διαπίστωσης και ανακήρυξής του ως υποκειµένου της ιστορίας, το
οποίο συντάσσει ένα κράτος εγχαράσσοντας την πρωτογενή του εξουσία στο
Σύνταγµα του κράτους αυτού. Η αντίληψη αυτή φαίνεται µε µια πρώτη µατιά να
διαφυλάσσει τον κινηµατικό χαρακτήρα του συνταγµατισµού και άρα το δυναµικό
χαρακτήρα του Συντάγµατος αφενός και την ιδανική έννοιά του αφετέρου, αν
βέβαια την έννοια της πολιτικής συµµετοχής του λαού εµπλουτίσουµε –κατ’ ανάγκην
11

Εξ αυτού του λόγου προκειµένου η ‘κυριαρχία’ να συµφιλιωθεί µε το δηµοκρατικό και φιλελεύθερο,
άρα δικαιοκρατικό, κράτος, πρέπει να µετασχηµατιστεί ριζικά τόσο και έτσι ώστε σε τίποτε να µην
οµοιάζει µε την κλασική έννοια της κυριαρχίας. Θα πρέπει να αποπροσωποποιηθεί και να γίνει
ευέλικτη και διαχεόµενη, να απολέσει µε άλλα λόγια το ουσιαστικότερο χαρακτηριστικό της. Κατ’
αυτήν την έννοια θεωρούµε ότι δεν διαφέρουν τελικά οι µε µια πρώτη µατιά διαµετρικά αντίθετες
απόψεις περί εξοβελίσεως της έννοιας της κυριαρχίας αφενός (π.χ. Σβώλου, 217) και του ριζικού
µετασχηµατσιµού της (π.χ. Α. Μανιτάκη, Συνταγµατική Οργάνωση του Κράτους. Κράτος-ΈθνοςΣύνταγµα, Κυριαρχία, Παγκοσµιοποίηση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2001, 159επ.
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και µέσα από τη σύλληψη του αδιαίρετου χαρακτήρα των δικαιωµάτων- µε τη
φιλελεύθερη και κοινωνική συνιστώσα. Με µια δεύτερη µατιά ωστόσο θα
διαπιστώναµε ότι στην αντίληψη αυτή ο κινηµατικός χαρακτήρας µπορεί να
διατηρείται, µπορεί και όχι, όπως θα φανεί αµέσως παρακάτω.

α.

Η πολιτική ενότητα ενός λαού ως προϋπόθεση ύπαρξης συντακτικής εξουσίας

i)

Συνταγµατολογικά επιχειρήµατα…
Ο κινηµατικός χαρακτήρας δεν διατηρείται, αν η εξέλιξη νοείται ως γραµµική

και µάλιστα µονής κατεύθυνσης, δηλαδή όταν το Σύνταγµα νοείται µόνον ως το
απαύγασµα της διακήρυξης της πολιτικής ενότητας ενός λαού (ή δήµου ή έθνους)·
τότε είναι προφανές ότι οι όποιες διεργασίες εντός µιας κοινωνικής οµαδοποίησης
προς την κατεύθυνση της εθνογένεσης ή λαο-γένεσης είναι λογικά ανεξάρτητες από
τις διεργασίες συνταγµατογένεσης. Αν συνεπώς στο γνωστό και άλυτο δίληµµα
‘έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα;’, εν προκειµένω αν ο λαός φτιάχνει το
Σύνταγµα ή το Σύνταγµα το λαό, αποφασίζαµε υπέρ της πρώτης άποψης, τότε θα
βρισκόµασταν µπροστά σε ένα κλειστό σύστηµα κοινωνιολογικής υφής, όπου
στοιχεία πολιτιστικά ή οργανικά ενός έθνους (γλώσσα, θρησκεία, ήθη και έθιµα) ή
επίπλαστες ταυτότητες βασισµένες σε µια κατασκευασµένη κοινότητα ιστορικής ή
βιολογικής καταγωγής θα προαπαιτούνταν για τη θέσπιση Συντάγµατος.
Η αντίληψη αυτή εργαλειοποιήθηκε από τα εθνικά κράτη συµπληρώνοντας σε
συµβολικό επίπεδο την οικονοµική αναγκαιότητα ανάδυσής τους· ενώ όµως στάθηκε
ιδιαίτερα δηµιουργική την περίοδο της εθνογένεσης και κρατογένεσης, αποτελεί
σήµερα ανασχετικό παράγοντα για ευρύτερες πολιτικές ενοποιήσεις, όπως η ΕΕ, οι
οποίες απορρέουν από την -αντίστοιχη µε εκείνη που συνετέλεσε στη δηµιουργία
των εθνικών κρατών- απαίτηση διαµόρφωσης αγορών κλίµακας.12 Είναι προφανές
ότι όποιος θεωρεί την οργανική ενότητα ενός λαού απαραίτητη προϋπόθεση
σύνταξης Συντάγµατος, δεν µπορεί να αποδεχτεί µια τέτοια διαδικασία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γ. Σωτηρέλη, Το αβέβαιο συνταγµατικό µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Το Σύνταγµα 2002,
597επ. (607)· Ν. Σκανδάµη, Η κατά το Σύνταγµα παραχώρηση αρµοδιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση ως εξαιρετική πράξη – το µετέωρο βήµα του πελαργού, σε Η προοπτική ενός Συντάγµατος
για την Ευρώπη, 93επ. (109επ).

12
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Σύµφωνα µε την τελευταία αντίληψη, ένα ‘αληθινό’ Σύνταγµα έχει ως πηγή του
και εδράζεται σε µία πράξη που αποδίδεται (λογικά ή πραγµατικά) στο ‘λαό’, ο
οποίος αποτυπώνει την πολιτική του βούληση σύστασης µιας Πολιτείας,
αυτοανακηρύσσεται πηγή όλων των εξουσιών και παρακρατεί για τον εαυτό του τη
συντακτική εξουσία. Μια τέτοια πολιτική πράξη άσκησης συντακτικής εξουσίας όχι
µόνον ποτέ δεν υπήρξε αλλά και δεν µπορεί να υπάρξει υπό τις δεδοµένες
συνθήκες καθώς λείπει το υποκείµενο που θα µπορούσε να την επιχειρήσει, δηλαδή
ένας ενιαίος ευρωπαϊκός λαός ή δήµος.
Η αντίληψη αυτή θα µπορούσε να κανονιστικά να µεταφραστεί µε δύο
αντίθετους µεταξύ τους τρόπους: είτε, δεν υπάρχει πολιτική ενότητα ενός ενιαίου
ευρωπαϊκού λαού και συνεπώς δεν µπορεί (και δεν πρέπει) να υπάρξει Σύνταγµα,
είτε ότι επειδή πρέπει να υπάρξει Σύνταγµα (για λόγους που θα αναφερθούν
παρακάτω) πρέπει να υπάρξει και πολιτική ενότητα των ευρωπαίων πολιτών. Το
πρώτο συµπέρασµα σηµαίνει ότι όσον και καθόσον οι ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν
την ίδια µητρική γλώσσα, θρησκεία και κοινές παραδόσεις ή δεν αισθάνονται
πολιτική οµοιογένεια και ενότητα (ο,τιδήποτε και αν σηµαίνει αυτό), δεν µπορεί –
σύµφωνα µε την ιδανική έννοια του Συντάγµατος- να απολαµβάνουν προσωπικής
ελευθερίας, δηµοκρατίας13 και κοινωνικής προστασίας από και έναντι της
κοινοτικής / ενωσιακής εξουσίας· τα πολιτικά αυτά ιδανικά µπορούν να
απολαµβάνουν ή να προσπαθούν να απολαµβάνουν µόνον στο πλαίσιο και εντός του
εύρους των αρµοδιοτήτων των εθνικών κρατών όταν τα τελευταία λειτουργούν
αυτόνοµα. Αυτό µε τη σειρά του θα µπορούσε να µεταφραστεί είτε ως υιοθέτηση
µιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής απορύθµισης, σύµφωνα µε την οποία η από την ΕΕ
ασκούµενη εξουσία θα έπρεπε να µένει ανέλεγκτη και απεριόριστη είτε ως
πεποίθηση ότι τέτοια εξουσία δεν θα έπρεπε καν να ασκείται, εφόσον δεν µπορεί να
εξισορροπηθεί συνταγµατικά, δηλαδή δηµοκρατικά, ενδεχόµενα που αναλύονται
διεξοδικότερα αµέσως παρακάτω.
13

Η έννοια της δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, όπως εξάλλου και η έννοια του
Συντάγµατος, να αποδεσµευτεί από τα κρατικογενή χαρακτηριστικά της περιφρουρώντας τα
κατεξοχήν δοµικά της στοιχεία, όπως τα θεµελιώδη δικαιώµατα, η διαφάνεια και δηµοσιότητα, η
διαβούλευση και η συµµετοχή και τέλος, η πολιτική ευθύνη των ασκούντων εξουσία. Πρβλ. σχετικά
∆. Τσάτσου, Επίµαχες έννοιες της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, 57επ. και
Ξ. Κοντιάδη, Η δηµοκρατική αρχή ως οργανωτική βάση της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης, σε Η
προοπτική ενός Συντάγµατος για την Ευρώπη, 243επ. (264επ).
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ii)

…και οι πολιτικές τους συνέπειες

Και στο σηµείο αυτό τα επιστηµολογικά επιχειρήµατα συναντούν το απώτατο σηµείο
τους και µετατρέπονται σε πολιτικά. Με άλλα λόγια, ψηλαφούµε αυτό που από την
αρχή ονοµάσαµε δικαιοπολιτικές και πραγµατολογικές προϋποθέσεις και συνέπειες
των διαφορετικών επιστηµολογικών και συνταγµατολογικών αντιλήψεων, µε τις
οποίες µάλιστα τελούν σε διαλεκτική και όχι µονόδροµη σχέση. Έτσι όσοι αρνούνται
τη δυνατότητα ατοµικού και συλλογικού αυτοπροσδιορισµού στο επίπεδο της ΕΕ
σηµαίνει ότι αποδέχονται οι όποιες –ήδη διευρυµένες- εξουσίες της ΕΕ να
ασκούνται είτε σε καθεστώς απορύθµισης, δηλαδή σε κενό δηµοκρατίας και
δικαιοκρατίας, είτε –προκειµένου το τελευταίο να µην συµβαίνει, ακριβώς επειδή
έρχεται σε αντίθεση µε το διακύβευµα του δηµοκρατικού συνταγµατισµού- να µην
ασκούνται εξουσίες από την ΕΕ ή να ασκούνται υπό τους –αναγκαστικά
διαφορετικούς- περιορισµούς των εθνικών συνταγµάτων, πράγµα που θα κατέληγε
σε διαφορετική µεταχείριση των ευρωπαίων πολιτών και θα λειτουργούσε ως
ανασχετικός παράγοντας στη διαδικασία οικονοµικής και πολιτικής ενοποίησης. Τις
τρεις αυτές ως προς τα κίνητρα αντικρουόµενες αλλά ως προς τη θέση απέναντι
στην προοπτική ενός ευρωπαϊκού Συντάγµατος συµπίπτουσες απόψεις θα
µπορούσαµε να τις ονοµάσουµε ως «νεοφιλελεύθερη», «κρατοκεντρική» και
«ευρωσκεπτικιστική» αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι η συµφωνία ή η διαφωνία µε
αυτές δεν αποτελεί ζήτηµα συνταγµατικής αλλά πολιτικής και οικονοµικής θεωρίας.
Η δεύτερη εκδοχή του δόγµατος «δεν υπάρχει Σύνταγµα χωρίς πολιτική
ενότητα» θα ξεκινούσε από την άρνηση των τελευταίων θέσεων: επειδή το κράτοςέθνος δεν µπορεί να προσφέρει στους πολίτες όσα ιδεοτυπικά καλείται να
προσφέρει –και τα οποία συνιστούν και τον λόγο της πολιτικής υποχρέωσης των
πολιτών απέναντί του, κυρίως ειρήνη και ευηµερία- και επειδή το αίτηµα του
δηµοκρατικού και δικαιοκρατικού ελέγχου της πολιτικής εξουσίας παραµένει
ζωντανό, χρειαζόµαστε «Σύνταγµα» για να το αποτυπώσει και να το διασφαλίσει και
κανονιστικά. Και αφού ‘Σύνταγµα’ δεν υπάρχει χωρίς οµοιογένεια, πρέπει να
οµογενοποιήσουµε πολιτικά (ή κατ’ άλλους και πολιτισµικά) τους Ευρωπαίους
πολίτες, ώστε να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός λαός. Η διαδικασία αυτή θα
θύµιζε την ιστορική διαδικασία εθνογένεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας η άσκηση
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ιδεολογικής και ενίοτε φυσικής βίας εκ µέρους της κρατικής εξουσίας σε όσους δεν
ανήκαν στο επιδιωκόµενο κρατικό πρότυπο πολίτη ήταν συνήθης. Και πάντως, αν
µια τέτοια οµογενοποιητική διαδικασία ήταν δυνατή στο πλαίσιο του εθνικού
κράτους όπου υπήρχε πιθανόν µια καταρχήν πλειοψηφική εθνοτική οµάδα,
εµφανίζεται

αδύνατη

στο

πλαίσιο

της

ΕΕ,

όπου

όλοι

οι

εσωτερικά

οµοιογενοποιηµένοι (εθνικοί) λαοί αποτελούν εξ ορισµού µειονότητες.
Πέραν όµως από την πραγµατολογική αυτή αδυναµία, θα µπορούσε κανείς να
έχει και δικαιοπολιτικές αντιρρήσεις σε µια τέτοια εκδοχή: η ΕΕ αποτελεί ακριβώς
προσπάθεια αναίρεσης της καταναγκαστικής φύσης του έθνους-κράτους και τέτοια
πρέπει να παραµείνει. Και εδώ βέβαια τα επιχειρήµατα βρίσκονται στην κόψη
µεταξύ συνταγµατικής και πολιτικής θεωρίας και συνεπάγονται ή προϋποθέτουν
πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές, τις οποίες πρέπει κανείς να συνειδητοποιεί
όταν υπερασπίζεται την αντίστοιχη συνταγµατολογική άποψη.
Ακόµη όµως και αν κάποιος υπερασπιζόταν τη θέση ότι πρέπει να
σφυρηλατηθεί πρώτα, µέσα από διαδικασίες οµογενοποίησης, η πολιτική ενότητα
ενός ενιαίου λαού, πριν και χωρίς Σύνταγµα, ώστε ο λαός αυτός µετά να είναι
ικανός να ασκήσει µε τρόπο πρωτογενή τη συντακτική του εξουσία, θα βρισκόταν
µπροστά στο παράδοξο να ζητάει από τα εθνικά κράτη να δηµιουργήσουν µια
πολιτική ενότητα και την αίσθηση του ανήκειν σε µια πολιτική κοινότητα, χωρίς και
πριν την ύπαρξη τέτοιας. Κάτι τέτοιο θα ήταν πραγµατολογικά δυνατόν µόνον µέσα
από την πολιτισµική και ιδεολογική οµογενοποίηση, την µετακίνηση πληθυσµών και
την επιµειξία, την αποµείωση της γλωσσικής πολυµορφίας και την επιβολή
συµβόλων και ταυτίσεων, µέσα από µια µακρά διαδικασία συνεπώς που εφόσον
γινόταν εν απουσία Συντάγµατος, δηλαδή εγγυήσεων προσωπικής και πολιτικής
αυτονοµίας, είναι πολύ πιθανόν να κατέληγε σε ανελευθερία και αυταρχισµό, σε
άρνηση δηλαδή της προϋπόθεσης της ίδιας της αντίληψης που εκτίθεται στο σηµείο
αυτό, θα κατέληγε δηλαδή σε µια εσωτερική, λογική αντίφαση.
β.

Η πολιτική ενότητα ενός λαού ως αποτέλεσµα του Συντάγµατος

i)

Στιγµιαία συνταγµατογένεση

Σε αντίθεση µε την προηγούµενη εκδοχή της αντίληψης «δεν υπάρχει Σύνταγµα
χωρίς πολιτική ενότητα ενός λαού», η οποία θεωρεί την πολιτική ενότητα
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προαπαιτούµενο του Συντάγµατος, η αναγνώριση προτεραιότητας της ίδιας της
διαδικασίας συνταγµατογένεσης έναντι της πολιτικής ενότητας σηµαίνει ότι η
τελευταία δεν προϋποτίθεται αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη Συντάγµατος, το οποίο
αναπτύσσοντας την ενοποιητική του λειτουργία συντελεί στη σφυρηλάτησή της. Και
εδώ ωστόσο έχουµε δύο πιθανές προσλήψεις της δεύτερης αυτής εκδοχής: τη
στιγµιαία και την διαρκή συνταγµατογένεση.
Η στιγµιαία συνταγµατογένεση στηρίζεται στην αντίληψη ότι υπάρχει µία και
µόνη συνταγµατική στιγµή, κατά την οποία η συντακτική εξουσία σε µια πρόσληψη
ως ταυτοχρόνως πραγµατικό και νοµικό γεγονός δηµιουργεί την πολιτική ενότητα
ενός λαού και θεσπίζει το Σύνταγµα που διέπει την πολιτική του συµβίωση και
ουσιαστικά ιδρύει ένα κράτος. Είναι αυτή η στιγµή κατά την οποία γεννιέται τόσο ο
λαός ως πολιτική ενότητα όσο και το Σύνταγµα. Η στιγµή αυτή διασώζει το
δηµοκρατικό χαρακτήρα του Συντάγµατος µε την τυπική έννοιά του ως έκφραση της
συντακτικής εξουσίας, δηλαδή της λαϊκής κυριαρχίας και κατ’ αυτόν τον τρόπο
συµφιλιώνει τη δικαιοκρατική µε τη δηµοκρατική αρχή, αφού ενσωµατώνει την
πρώτη στη δεύτερη. ∆εν διατηρεί όµως εξίσου δυναµική την περαιτέρω εφαρµογή
και ερµηνεία του Συντάγµατος, εφόσον εγκλωβίζει το νόηµά του στη στιγµή της
γέννησής του. Αν το Σύνταγµα νοµιµοποιείται επειδή παράγει πολιτική ενότητα,
χωρίς περαιτέρω ουσιαστικές προϋποθέσεις, η πρωτογενής αυτή στιγµή ρυθµίζει
και οριοθετεί και την πορεία του. Είναι προφανές ότι η ‘συνταγµατική στιγµή’
αναγνωρίζεται µόνον εκ των υστέρων, αφού ως ‘Σύνταγµα’ θεωρείται το κείµενο
που θεµελιώνει την πολιτική ενότητα ενός λαού, η οποία µόνον σε µεταγενέστερο
χρονικό σηµείο µπορεί να διαγνωστεί.

ii)

Σταδιακή συνταγµατογένεση

Σύµφωνα µε τη δεύτερη πρόσληψη της δεύτερης εκδοχής το Σύνταγµα παράγει
πολιτική ενότητα αλλά οι δύο διαδικασίες και εκείνη της συνταγµατογένεσης και
εκείνη της σφυρηλάτησης της πολιτικής ενότητας είναι διαρκείς και αλληλένδετες.
Η επίρρωση των στοιχείων του Συντάγµατος, δηλαδή της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης στο πλαίσιο µιας κοινωνικής συµβίωσης,
σφυρηλατούν την πολιτική ενότητα και µε τη σειρά της η πολιτική ενότητα επιτρέπει
επίρρωση των συνταγµατικών ιδεωδών και ανανέωσή τους σύµφωνα µε τα νέα
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κοινωνικά δεδοµένα και τον ανανεούµενο συσχετισµό κοινωνικών και πολιτικών
δυνάµεων.
Η διαρκής αυτή και ανατροφοδοτούµενη διαδικασία επιτρέπει την ένταξη του
δυναµικού και κινηµατικού στοιχείου εντός της διαδικασίας µορφοποίησης,
ερµηνείας και εφαρµογής του Συντάγµατος. Στην εκδοχή αυτή είναι προφανές ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να έχει Σύνταγµα τέτοιο και τόσο όσο επιτρέπει η
πολιτική της ενότητα, και ταυτόχρονα µέσω της πολιτικής απόφασης που
αποτυπώνεται στο Σύνταγµα να σφυρηλατείται η πολιτική αυτή ενότητα και να
προωθείται η πολιτική ενοποίησή της. Αυτή συνεπώς η εκδοχή της σχέσης µεταξύ
Συντάγµατος και πολιτικής ενότητας, η διαρκής και αλληλοτροφοδοτούµενη σχέση,
οδηγεί σε κατάφαση της εννοιολογικής και πραγµατολογικής δυνατότητας της ΕΕ να
έχει Σύνταγµα.
Σε κάθε περίπτωση πάντως όλες οι εκδοχές που συνδέουν είτε ως στιγµιαία
τοµή στην ιστορική συγκυρία είτε ως µακρόχρονη διαδικασία την ύπαρξη
Συντάγµατος µε την πολιτική ενότητα ενός λαού, επιµένουν στην άρρηκτη σχέση
µεταξύ

Συντάγµατος

(και

συνταγµατισµού)

και

κράτους,

εφόσον,

όπως

επισηµάνθηκε παραπάνω, η ύπαρξη ή δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού λαού (ή
δήµου) ο οποίος θα ασκούσε την συντακτική του εξουσία δεν θα σήµαινε τίποτε
λιγότερο ή περισσότερο από τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού υπερ-κράτους (και όχι
µετα-κράτους, εφόσον θα στηριζόταν στις ίδιες εννοιολογικές προϋποθέσεις,
ενιαίος λαός, επικράτεια και πρωτογενής εξουσία, όπως το εθνικό κράτος) των
προηγούµενων τριών αιώνων.
∆.

Σύνταγµα χωρίς κράτος και ενιαίο λαό

1.

Απεξάρτηση του Συντάγµατος από ένα κράτος

Η θέση την οποία πρεσβεύει η παρούσα µελέτη υιοθετώντας την δυναµική και
ιστορική έννοια του Συντάγµατος ως πολιτικό ιδανικό οµοιάζει µε την αντίληψη ότι
το Σύνταγµα τελεί σε διαλεκτική σχέση διαρκούς εξέλιξης µε την πολιτική ενότητα
ενός λαού, την οποία δεν προϋποθέτει αλλά διαµορφώνει. Εκεί όµως που διαφέρει
από την τελευταία είναι στην άρνηση της µονογαµικής σχέση µεταξύ ενιαίου λαού
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και Συντάγµατος (και άρα και κράτους και Συντάγµατος14) και στη λογική
απεξάρτηση του περιεχοµένου, του προτάγµατος του Συντάγµατος, από την
απόφαση ενός ενιαίου λαού ως φορέα της συντακτικής εξουσίας.
Όσον αφορά την πρώτη διαφορά, κατά την προηγούµενη αντίληψη το Σύνταγµα
ως πράξη και πολιτική απόφαση συναρτάται µε τρόπο µονοσήµαντο µε έναν λαό (ή
έθνος), ο οποίος αποτελώντας τη συντακτική εξουσία, δηλαδή την πρωτογενή πηγή
εξουσίας και νοµιµοποίησης, και θεσπίζοντας Σύνταγµα, συγκροτεί το κράτος. Η
γένεση κράτους, η συγκρότηση λαού και η σύνταξη Συντάγµατος συνυπάρχουν και
συνδέονται άρρηκτα σε µία χρονική και λογική στιγµή. Η σύλληψη αυτή έµµεσα αλλά
σαφώς οδηγεί πίσω στον κρατικό θετικισµό, εφόσον δεν νοείται Σύνταγµα χωρίς
λαό, αλλά αφ’ ής στιγµής υπάρξει λαός που διακηρύσσει την πολιτική του ενότητα
και την πρωτογενή του εξουσία να θέτει Σύνταγµα, δηλαδή να συντάσσει την
πολιτική του συµβίωση εντός ορισµένης επικράτειας, υπάρχει και κράτος.
Η δεύτερη διαφορά συνίσταται στο περιεχόµενο του Συντάγµατος, που ενώ
στην ιδανική σύλληψή του δεν µπορεί παρά να αποβλέπει στον προσωπικό και
πολιτικό αυτοκαθορισµό, δηλαδή το Σύνταγµα νοείται περιοριστικά ως φιλελεύθερο
και δηµοκρατικό, αλλιώς δεν είναι Σύνταγµα, στην αντίληψη του Συντάγµατος ως
εκδήλωση της κυριαρχίας ενός λαού και της πολιτικής του ενότητας το περιεχόµενο
λογικά δεν ενδιαφέρει. Η δηµοκρατία στη σύλληψη αυτή, δηλαδή ο πολιτικός
αυτοκαθορισµός δεσµεύεται στην πλειοψηφική του εκδοχή και επιτρέπει –αν και δεν
επιβάλλει αναγκαστικά- να αποκλείονται µειοψηφίες και άτοµα.15
Είναι προφανές ότι η ιδανική έννοια του Συντάγµατος έτσι όπως υιοθετήθηκε
παραπάνω δεν µπορεί να εγκλωβιστεί στα τεχνητά, έτσι κι αλλιώς, όρια ενός
κράτους. Για να µην καταστεί βέβαια ιδεαλιστική θα πρέπει οπωσδήποτε να
συνδεθεί µε συγκεκριµένες πραγµατολογικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν τόσο
τον ατοµικό όσο κυρίως τον συλλογικό αυτοπροσδιορισµό, µε έναν βαθµό δηλαδή
14

Πρβλ. Ε. Βενιζέλου, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως πρόκληση για τη συνταγµατική θεωρία, σε του
ίδιου, Η πρόκληση του ευρωπαϊκού Συντάγµατος, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 93επ.
15
∆εν είναι τυχαίο και συµπτωµατικό ότι την θεωρία του Συντάγµατος ως απόφασης και απόφανσης
ενός λαού που διαδηλώνει την πολιτική του ενότητα και την κυριαρχία του αντιπροσωπεύει κατά
κύριο λόγο ο Carl Schmitt, ο οποίος αποδέχτηκε και τον εθνικοσοσιαλισµό ως έκφραση µιας
τέτοιας πολιτικής ενότητας. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Μανιτάκης, Ελληνικό Συνταγµατικό
∆ίκαιο, 44, «…η ίδια σύλληψη συνεπάγεται µονολιθική θεώρηση της πολιτικής, αποκλεισµό του
πολιτικού ανταγωνισµού καθώς και αδιαφορία για τον κοινωνικό, πολιτικό ή ιδεολογικό
πλουραλισµό».
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κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής συνοχής, τέτοιο ώστε να επιτρέπει µια
αίσθηση κοινότητας και συν-ανήκειν και την συγκρότηση µιας ευρωπαϊκής ιδιότητας
του πολίτη.16 Σε καµιά περίπτωση ωστόσο η συνοχή αυτή δεν νοείται σε µια
συγκεκριµένη διάστασή της, αυτή που προσδιορίζει την υπόσταση του πολιτικού
µορφώµατος που ονοµάζεται «κράτος» και αποτελεί µια πολύ συγκεκριµένη
έκφανση της πολιτικής συµβίωσης. Και σε καµιά περίπτωση η ταύτιση και ενοποίηση
δεν απαιτείται να είναι απόλυτη τόσο ώστε να αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ταύτιση
και την ύπαρξη άλλων κοινοτήτων αλληλεγγύης και κοινής µοίρας.
Η απεξάρτηση του Συντάγµατος µε την ιδανική του έννοια από το κράτος
προωθείται και διευκολύνεται από την παρείσφρυση συνταγµατικών ή πολιτειακών
αρχών στο θεσµικό οικοδόµηµα της ΕΕ, τόσο µέσω των Συνθηκών και της
νοµολογίας του ∆ΕΚ όσο και της ακαδηµαϊκής και πολιτικής συζήτησης.17 Η
απεξάρτηση αυτή έχει εξάλλου ήδη εν µέρει συντελεστεί µε την επέκταση της
εφαρµογής των συνταγµατικών προβλέψεων, και ειδικότερα των δικαιωµάτων, και
στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών καθώς και στην αποδοχή της δυνατότητας προέλευσης
τέτοιων δικαιωµάτων όχι µόνον από το κράτος, ως µοναδικής πηγής του δικαίου,
αλλά και από διεθνείς συµβάσεις (όπως η ΕΣ∆Α, τα Σύµφωνα Πολιτικών,
Κοινωνικών και Οικονοµικών ∆ικαιωµάτων κλπ), οι οποίες γεννούν απευθείας
δικαιώµατα για τους πολίτες.

2.

Πραγµατολογικές προϋποθέσεις συντάγµατος

Το ερώτηµα που γεννάται στο σηµείο αυτό είναι αν παρ’ όλα αυτά προϋποτίθενται
κάποια δεδοµένα για να µιλάµε για «Σύνταγµα». Για να το θέσουµε διαφορετικά,
µπορούµε να µιλάµε σήµερα και για έναν οικουµενικό ή παγκόσµιο συνταγµατισµό,
όπως µιλάµε για έναν ευρωπαϊκό; Ποια είναι η ποιοτική –αν υπάρχει- διαφορά? Ο
συνταγµατισµός ως κίνηµα είναι προφανές ότι µπορεί να εµφανιστεί και στο επίπεδο
της παγκόσµιας κοινότητας. Μπορεί να ανιχνευτεί σε προτάσεις κατοχύρωσης ενός
δικαιώµατος ελεύθερης µετακίνησης και εγκατάστασης που φαντάζουν ακόµη
16

Για τη σηµασία της ιδιότητας του πολίτη και της πολιτικής αλληλεγγύης µεταξύ των ευρωπαίων
για την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άρα θα προσθέταµε για ένα
Σύνταγµα υπό την ιδανική του έννοια, βλ. ∆. Χρυσοχόου, Μορφές Ευρωπαϊκής ∆ηµοκρατίας σε Η
προοπτική ενός Συντάγµατος για την Ευρώπη, 275επ. (284επ).
17
Πρβλ. Γ. Παπαδηµητρίου, Υπερεθνικές και Πολιτειακές Αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς
αναζήτηση µιας νέας θεσµικής ταυτότητας, Αθήνα-Κοµοτηνή 1999, 19επ.
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ουτοπικές καθώς και σε προτάσεις ελέγχου του διαδικτύου και απαγόρευσης της
παιδικής πορνογραφίας, για να δώσουµε δύο µόνον χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
Αυτό που διαφοροποιεί τις προτάσεις αυτές από τον ευρωπαϊκό συνταγµατισµό
είναι η ποσοτική διαφορά πυκνότητας των συνταγµατικών διακυβευµάτων –δηλαδή
των δυνατοτήτων προσωπικού και πολιτικού αυτοκαθορισµού και κοινωνικής
αλληλεγγύης- διαφορά τέτοια και τόση που να καθίσταται και ποιοτική διαφορά. Οι
πραγµατολογικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν συνεπώς την ανάπτυξη ενός
συνταγµατικού λόγου στην Ευρώπη, αλλά αποδεικνύουν τον αντίστοιχο λόγο περί
παγκόσµιου συνταγµατισµού µη πειστικό µπορούν να ανιχνευτούν στο επίπεδο της
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής συνοχής.18
Ο οικονοµικός παράγοντας δεν προηγείται τυχαία, καθώς η οικονοµική και
νοµισµατική ενοποίηση, στο βαθµό που έχει επιτευχθεί, το λεγόµενο δηλαδή
οικονοµικό Σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την αναγκαία –αν και όχι
επαρκή προϋπόθεση- κατάφασης και ενός πολιτικού (ή νοµικού) Συντάγµατος. Όχι
µόνον η ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση προσώπων και κεφαλαίων –µε την
έµφαση στα φυσικά πρόσωπα, καθώς αυτή η προϋπόθεση εκλείπει τελείως από την
παγκόσµια κοινότητα- αλλά και οι οικονοµικές πολιτικές συνοχής της Ένωσης -ούτε
καν κακέκτυπο των οποίων µπορούν να θεωρηθούν τα προγράµµατα βοήθειας προς
τον τρίτο κόσµο- θέτουν τις βάσεις για την συνταγµατοποίηση της Ένωσης. Η
αναγνώριση πολιτικών δικαιωµάτων στους Ευρωπαίους πολίτες µε βάση τις
διατάξεις περί ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη έρχονται να συµπληρώσουν µε
τρόπο αν όχι πρακτικά, συµβολικά πάντως καθοριστικό την αίσθηση του συνανήκειν σε µία πολιτική κοινότητα µε κοινή σε µεγάλο βαθµό µοίρα. Μια κοινότητα
ωστόσο, που, σε αντίθεση µε το κράτος-έθνος, δεν διεκδικεί την αποκλειστική
πίστη, αλλά συνυπάρχει µε τις πολιτικές κοινότητες των κρατών µελών που την
αποτελούν και των περιφερειών που αποτελούν τα τελευταία.
Η κοινωνική συνοχή αναφέρεται σε κοινωνιολογικά µοντέλα συνύπαρξης αλλά
και κατανόησης της κοινής µας διαβίωσης, σε παράλληλα ή και τεµνόµενα κοινωνικά
φαινόµενα και κοινές ή ορθότερα υπερεθνικά διασταυρούµενες προσλήψεις αυτών
των

φαινοµένων.

Προσφιλή

παραδείγµατα

18

αποτελούν

η

διαρρύθµιση

της

Πρβλ. Ε. Βενιζέλου, Το ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως βάση ενός νέου πολιτικού πολιτισµού: αµηχανίες
και δυνατότητες, σε Η πρόκληση του ευρωπαϊκού Συντάγµατος, 65επ.
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προσωπικής ζωής –που προσλαµβάνει εν πολλοίς κοινά χαρακτηριστικά στις
περισσότερες χώρες-µέλη της ΕΕ-, η αντιµετώπιση της εργασιακής απασχόλησης
και η σηµασία του ελεύθερου χρόνου, ή ακόµη και οι διατροφικές πρακτικές και
αντιλήψεις που τις συνοδεύουν. Είναι προφανές ότι η κοινωνική συνιστώσα δεν
νοείται αποκοµµένη από την πρόσληψή της, µε άλλα λόγια την –εν ευρεία εννοίαπολιτισµική κοινότητα, η οποία όµως αρνείται την ύπαρξη ενός κυρίαρχου µοντέλου
και στηρίζεται στο σεβασµό της διαφορετικότητας, την ανεκτικότητα και την
συµµετοχή σε ένα πλουραλιστικό σύµπαν αξιών που συνθέτουν τον κοινό ευρωπαϊκό
πολιτικό πολιτισµό µε στοιχεία ιδιαίτερα απέναντι σε άλλες ηπείρους και κοινωνίες.
Η ίση ηθική αξία όλων των ανθρώπων, ως απαράβατη προϋπόθεση, η πολιτική και
κοινωνική ισότητα, ως πολιτικό ιδανικό, η ουµανιστική και ανθρωποκεντρική
αντίληψη,

η

αλληλεγγύη

και

η

αυτονοµία

του

ατόµου

είναι

πολιτισµικά

χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής κοινωνίας, ιστορικά διαµορφωµένα, που δεν
ανιχνεύονται σε ολόκληρη την υδρόγειο.
Από όλα αυτά εξάγεται η βασική θέση της παρούσας µελέτης, ότι δηλαδή ο
εθνικός συνταγµατισµός, έτσι όπως τον γνωρίσαµε µέχρι σήµερα, αποτελεί απλώς
µια συγκειµενική αναπαράσταση του συνταγµατισµού του οποίου τα παρωχηµένα και
τεχνητά όρια τίθενται υπό αµφισβήτηση από τον ευρωπαϊκό συνταγµατισµό. Ενώ
όµως τα όρια αµφισβητούνται, το περιεχόµενο του εθνικού συνταγµατισµού, ως
πολιτικό πρόταγµα και διακύβευµα, αποτελεί την πρώτη ύλη και του ευρωπαϊκού
συνταγµατισµού. Έτσι, τα συνταγµατικά ιδεώδη καθεαυτά δεν εξαρτώνται ούτε
νοµιµοποιούνται από τα σύνορα των εθνικών πολιτειών, µάλλον δικαιώνονται ακόµη
περισσότερο µε την απεξάρτησή τους από το κρατικό πλαίσιο.

3.

Η συντακτική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

α.

Η δηµοκρατική δέσµευση της συντακτικής εξουσίας

Αν η παραπάνω θέση γίνει δεκτή, η ερώτηση που αναδύεται αφορά –µε νοµικούς
όρους- το υποκείµενο θέσης του Συντάγµατος ή –µε κοινωνικούς όρους- το
ιστορικό υποκείµενο που σε µία αγωνιστική πρόσληψη της ιστορίας επιδιώκει την
επέκταση των συνταγµατικών ιδεωδών. Είναι προφανές ότι δεν µπορούµε να µιλάµε
σήµερα για έναν ενιαίο λαό που µέσα από επαναστατικές διαδικασίες ασκεί την
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συντακτική εξουσία και συγκροτεί το κράτος του. Σύµφωνα δε µε την εδώ
υποστηριζόµενη θέση, όχι µόνον δεν µπορούµε αλλά και δεν θα έπρεπε να µιλάµε,
αφού µια τέτοια εξέλιξη θα αποµείωνε σηµαντικά πλεονεκτήµατα της Ένωσης
έναντι του εθνικού κράτους, µε κυριότερο εκείνο της ειρηνικής διευθέτησης των
πολιτικών κρίσεων. Από την άλλη η αποδοχή της δηµοκρατίας ως συστατικού,
εννοιολογικού στοιχείου του ίδιου του συνταγµατισµού και άρα ως προϋπόθεσης του
Συντάγµατος επιβάλλει την αναζήτηση µιας πραγµατικής ή λογικής αναγωγής στους
οργανωµένους σε πολιτική κοινωνία πολίτες ως πηγή ύστατης νοµιµοποίησης.
Πριν µπούµε στη διαδικασία να αναζητήσουµε το υποκείµενο της ‘συντακτικής
εξουσίας’ πρέπει να επισηµάνουµε την εσωτερική µετάλλαξη της ίδιας της έννοιας,
σε σχέση µε την ιδεοτυπική πρόσληψή της το 18ο αιώνα, η οποία προϋπέθετε
απόλυτη ανεξαρτησία από οποιαδήποτε νοµική δέσµευση και ρήξη µε το παλαιό
καθεστώς. Η σύγχρονη θεωρία ωστόσο, εκλαµβάνει τις αρχές και αξίες του
κινήµατος του συνταγµατισµού ως ένα κοινό ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δικαιικό
κεκτηµένο, το οποίο εντάξαµε παραπάνω στην ίδια την ‘ιδανική’ έννοια του
Συντάγµατος, το οποίο λειτουργεί πλέον ως θεµέλιο και δέσµευση της σύγχρονης

συντακτικής εξουσίας.19
β.

Μια σύνθετη ‘συντακτική εξουσία’

Αν η αποσύνδεση συντάγµατος αφενός και λαού ή κράτους αφετέρου γίνει δεκτή
σύµφωνα µε τα προηγούµενα, τότε και η σύγχρονη µεταεθνική συντακτική εξουσία20
δεν µπορεί και δεν πρέπει να έχει το µονοδιάστατο χαρακτήρα της εθνικής
συντακτικής εξουσίας. Ενόψει του ότι η ΕΕ γίνεται νοητή ως Ένωση κρατών και
λαών (ή / και πολιτών), είναι αναµενόµενο ότι και η συντακτική της εξουσία πρέπει
να αντανακλά αυτές τις πολλαπλές πηγές νοµιµοποίησης. Είναι ωστόσο και εδώ
προφανές ότι, ανάλογα µε την πολιτική επιλογή του σχετικά µε το πολιτικό µέλλον
της ΕΕ, ο κάθε ερµηνευτή ή σχολιαστής τονίζει τη µία ή την άλλη συνιστώσα. Με
άλλα λόγια ο συνταγµατολογικός λόγος δεν είναι αδέσµευτος και αθώος πολιτικά,
αλλά

διαπλάθει

ερµηνεύοντας,

φτιάχνει

δηλαδή

την

πραγµατικότητα

που

∆. Τσάτσου, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία. Για µια ένωση λαών µε ισχυρές πατρίδες, Αθήνα 2001, 163
(υπογρ. στο πρωτότυπο).
20
Για τη δυαδική άρθρωση της εθνικής και της ενωσιακής συντακτικής εξουσίας, βλ. Γ.
Παπαδηµητρίου, Η αργόσυρτη πορεία προς την ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση. Επίκαιροι
προβληµατισµοί, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, 103επ.
19
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διακηρύσσει ότι ερµηνεύει, και εντάσσεται έτσι στον εν ευρεία εννοία πολιτικό λόγο
σχετικά µε το παρόν και µέλλον της ΕΕ.
Κατ’ αυτήν την έννοια, και δεδοµένου ότι µέσα από τον συµβιβασµό των
αντιτιθέµενων απόψεων αυτό που προκύπτει είναι µάλλον (το συµπέρασµα µε κάθε
επιφύλαξη) η τάση για µια «Ευρώπη των πατρίδων», αντίστοιχα η συντακτική
εξουσία επιφυλάσσεται κανονιστικά υπέρ των κρατών, τα οποία ως δηµοκρατικά
κράτη έχουν το τεκµήριο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. Οι όποιες αντιρρήσεις
έχουν µέχρι σήµερα φτάσει µόνον µέχρι του σηµείου η υπό κύρωση «Συνθήκη για το
Σύνταγµα της Ευρώπης» να έχει τύχει επεξεργασίας από µια αντιπροσωπευτική
Συνέλευση, απαρτιζόµενη από εκπροσώπους των κρατών (εκπρόσωποι αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων), των λαών (µέλη εθνικών κοινοβουλίων) και των
πολιτών (µέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), η οποία όµως δεν ήταν Συντακτική,
εφόσον είχε την εξουσία µόνον να συντάξει και να προτείνει, όχι να αποφασίσει.
Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος της Συνέλευσης ήταν καθοριστικός και δεν µπορεί να
αποµειωθεί σε απλώς συµβουλευτικό και επιβοηθητικό,21 καθώς το προταθέν
σχέδιο διέθετε αυξηµένο πολιτικό βάρος και νοµιµοποιητική ισχύ,22 η συντακτική
εξουσία –και στην περίσταση αυτή- επιφυλάσσεται υπέρ των κρατών23 (υπογραφή
Συνθήκης) και των λαών (κύρωση από τα εθνικά Κοινοβούλια ή / και τους εθνικούς
λαούς µέσω δηµοψηφίσµατος) και όχι από τους Ευρωπαίους πολίτες ως ευρωπαϊκό
λαό ή δήµο (συνυπάρχοντα σε κάθε περίπτωση µε τους εθνικούς λαούς). Αυτού του
είδους την δεσµευµένη ‘συντακτική’ εξουσία που ασκείται µέσω συνοµολόγησης
διεθνών συµβάσεων συνταγµατικής υφής –µέσω της οποίας επέρχεται µάλιστα και
αναθεώρηση24 ή τροποποίηση25 του ελληνικού Συντάγµατος- επιτρέπει ρητά το

Έτσι όµως ο Μανιτάκης, Το «Σύνταγµα» της Ευρώπης αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή
κυριαρχία, Αθήνα 2004, 103.
22
∆. Τσάτσου, Σκέψεις για το συνταγµατικό πρόβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Μανιτάκη /
Παπαδοπούλου, Η προοπτική ενός Συντάγµατος για την Ευρώπη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 3επ.
(14).
23
Την επανεξέταση «της θεσµικής ποιότητας και συνακόλουθα του ιστορικού ρόλου των
∆ιακυβερνητικών ∆ιασκέψεων ως πρωτογενούς ενωσιακού νοµοθέτη, ως ένα πρωτόγνωρο είδος
συντακτικού νοµοθέτη» προτείνει ο Τσάτσος, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, 162.
24
Γ. Παπαδηµητριου, Η αδιαφανής αναθεώρηση του Συντάγµατος, Το Βήµα 22.01.1995, Α11 και σε
Η αργόσυρτη πορεία προς την ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση, 115επ. Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα,
Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1996, 37επ.
25
Α. Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 388επ.
21
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άρθρο 28 παρ. 2 και 3 του τελευταίου26 και συνεπώς δεν αποτελεί «θεσµικό
‘πραξικόπηµα’» η άσκησή της.27
∆ικαιοπολιτικές αντιρρήσεις στο µοντέλο αυτό µε επιχειρήµατα δηµοκρατικής
υφής µπορεί κανείς να αντιτάξει πολλά και διαφορετικά, ανάλογα µε την έννοια της
δηµοκρατίας που επιθυµεί να δει εφαρµοζόµενη στην ΕΕ.28 Εδώ περιοριζόµαστε να
αναφέρουµε απλώς ότι ο ίδιος ο προσδιορισµός του αντικειµένου της υπό κύρωση
Συνθήκης ως «Σύνταγµα» της ΕΕ δηµιουργεί µια δυναµική και ενισχύει
επιχειρήµατα υπέρ της αποφασιστικής αρµοδιότητας µιας Συνέλευσης, µε
αντιπροσώπους εν µέρει εκλεγµένους από τους λαούς και τους πολίτες της
Ευρώπης και εν µέρει διορισµένους από τις κυβερνήσεις, οπλισµένης µε συντακτική
εξουσία ή –για όσους τάσσονται υπέρ του οµοσπονδιακού µοντέλου- υπέρ µιας
διαδικασίας κύρωσης του Συντάγµατος από τους Ευρωπαίους πολίτες –που έτσι θα
λειτουργούσαν ως ευρωπαϊκός ‘λαός’- σε ένα πανευρωπαϊκό δηµοψήφισµα.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η θεώρηση του Συντάγµατος ως απεξαρτηµένου
από το κράτος δεν προϋποθέτει ως µοναδική και αποκλειστική πηγή νοµιµοποίησης,
ως συντακτική δηλαδή εξουσία έναν ενιαίο ευρωπαϊκό λαό, που αποκλείει άλλες
ανάλογες ταυτίσεις, αφού κάτι τέτοιο θα σήµαινε απλώς την επανασύνδεση
Συντάγµατος και κράτους µέσω του λαού, σύµφωνα µε τις παραπάνω αναλύσεις
µας.29 Η πολλαπλότητα των υποκειµένων (κρατών, λαών και –θα έπρεπε να
προστεθεί κατά την άποψή µας- πολιτών της Ευρώπης) και των διαδικασιών
θέσπισης του Συντάγµατος σέβεται την ιστορική δυναµική, χωρίς να την αντανακλά
απλώς, διασφαλίζει την απεξάρτηση Συντάγµατος-κράτους αλλά και τον κινηµατικό
και δυναµικό χαρακτήρα του Συντάγµατος, εφόσον βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση
µε την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, την οποία παράλληλα αντικατοπτρίζει και

Το Σύνταγµα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Ανάτυπο εκ των
Πρακτικών της Ακαδηµίας Αθηνών, τόµ. 68, 449επ.

26

Πρβλ. Α. Μάνεση,

27

Έτσι όµως ο Μανιτάκης, Το «Σύνταγµα» της Ευρώπης αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή

κυριαρχία, 109.

28

Πρβλ. ∆. Χρυσοχόου, Μορφές Ευρωπαϊκής ∆ηµοκρατίας, σε Η προοπτική ενός Συντάγµατος για

την Ευρώπη, 275επ.

Συνεπώς δεν είναι αδιάφορο, όπως φαίνεται να υπονοεί ο Μανιτάκης, Το «Σύνταγµα» της
Ευρώπης αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, 101-2, αν τη συντακτική εξουσία

29

αποτελέσουν οι λαοί ή ο λαός ή οι λαοί και ο λαός της Ευρώπης, εφόσον κάθε εκδοχή δίνει και
διαφορετικό µοντέλο ‘Συντάγµατος’ και πολιτικής όψης της ΕΕ (συνοµοσπονδία, κράτος, οµοσπονδία
αντίστοιχα).
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µορφοποιεί. Η µετατόπιση της αρµοδιότητας αναµένεται πάντως να συµβεί µε
σταδιακές αλλαγές και χωρίς µια επαναστατική διαδικασία30 και συνεπώς ούτε η
υφιστάµενη πραγµατικότητα ούτε τα µοντέλα που τυχόν θα την διαδεχτούν (µπορεί
να) είναι µονόχρωµα. Η πρόσµιξη των διαφορετικών πηγών νοµιµοποίησης (κρατών,
λαών, πολιτών) µοιάζει µε παλέτα χρωµάτων όπου σταδιακές και µικρές
χρωµατικές αλλαγές αναµένεται να επιφέρουν, όπως µέχρι σήµερα έχει γίνει, µια
ποιοτική διαφορά. Η µετατόπιση του βάρους από τα κράτη στους πολίτες της
Ευρώπης δεν µπορεί συνεπώς ούτε να αναµένεται ούτε προσδοκάται ως αυτόµατη
αλλά ως διαρκής και χρονοβόρα διαδικασία που θα ακολουθεί τόσο τις
συγκεκριµένες κάθε στιγµή πολιτικές επιλογές όσο και την µετατόπιση της ταύτισης
και ψυχολογικής σύνδεσης των πολιτών µε την κρατική ή ενωσιακή πολιτική
οντότητα.
ΙΙΙ. Η
Α.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η άσκηση εξουσίας απαιτεί «συνταγµατική» συγκρότηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνίσταται σε µια «λειτουργική επικράτεια», η οποία χωρικά
καλύπτει το σύνολο των επικρατειών των κρατών µελών αλλά µέρος µόνον των
αρµοδιοτήτων,

δηλαδή

των

εξουσιών

που

ασκούνται

στο

άθροισµα

των

γεωγραφικών αυτών επικρατειών. Με όρους του ∆ιαφωτισµού, ωστόσο, καµιά
εξουσία δεν µπορεί να ασκηθεί νοµιµοποιηµένα αν δεν υπάγεται σε περιορισµό και
δηµοκρατικό

έλεγχο.

Τα προτάγµατα αυτά

ικανοποιούνται

µέσω

θέσπισης

κοινοβουλευτικής ευθύνης και πάντως της δυνατότητας κάποιου είδους αναγωγής
στη βούληση του λαού ή, εν προκειµένου, των λαών αφενός (δηµοκρατία), και στην

Κατά τον Μανιτάκη, ωστόσο, Το «Σύνταγµα» της Ευρώπης αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή
κυριαρχία, σελ. 111, για να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση «τη δική της θεσµική αυτοδυναµία ή θα
πρέπει να αποτινάξει βίαια, µε επανάσταση, τα δεσµά αυτά ή να τα µετουσιώσει (κατά την
χεγκελιανή διαλεκτική λογική) και µεταλλάξει (µε τη σύγχρονη τεχνολογική έννοια) σε νέες,
άγνωστες µέχρι σήµερα, πολιτειακές µορφές…», διαδικασία η οποία δεν θεωρείται πιθανή στο
άµεσο και προβλέψιµο µέλλον. Ενόψει αυτού ο ίδιος συγγραφέας (όπ.π., 84) καταλήγει ότι είναι
τελικά η «απουσία µιας συντακτικής εξουσίας του λαού που παρέχει το αρνητικό απόλυτο κριτήριο
της ανυπαρξίας ενός ευρωπαϊκού συντάγµατος στη παρούσα κατάσταση του θετικού δικαίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση». Βέβαια η δυνατότητα µιας, κατά τη χεγκελιανή διαλεκτική, µετουσίωσης δεν
απέχει πολύ από όσα υπερασπιζόµαστε εδώ.

30

133

Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ (επιµ.), «∆οικητικό ∆ίκαιο. Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο», εκδ.
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2005

ισχύ των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών ως εσχάτων ορίων, εντός των
οποίων η εξουσία αυτή µπορεί να ενεργήσει, αφετέρου.
Οι

αυξηµένες

αρµοδιότητες

της

ΕΕ

πυροδοτούν

τη

συζήτηση

περί

δηµοκρατικού ελλείµµατος, δεδοµένου ότι οι εξουσίες που προηγουµένως βρισκόταν
κάτω από τον έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων µεταφέρονται σταδιακά στο
επίπεδο

της

ευρωπαϊκής

ένωσης,

και

υπόκεινται

σε

µικρότερο

βαθµό

κοινοβουλευτικής συµµετοχής και πλειοψηφικής λήψης των αποφάσεων γεννώντας
έτσι µεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά µε τη διαφάνεια και την πολιτική ευθύνη και
λογοδοσία. Οι αρµοδιότητες αυτές συνεπάγονται τη λήψη αποφάσεων σε ενωσιακό
επίπεδο και συνεπώς τη γέννηση διακινδυνεύσεων αλλά και τη µεταφορά πολιτικού
διακυβεύµατος στο επίπεδο αυτό, π.χ. ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας,
δικαιοσύνης θέτει ζητήµατα κράτους δικαίου, ο τρόπος λήψης αποφάσεων θέτει
ζητήµατα δηµοκρατικής συµµετοχής και η ανάληψη αρµοδιοτήτων, έστω και
συντρεχουσών ή επικουρικών, σε τοµείς όπως η κοινωνική πολιτική, η παιδεία,
αλλά και κλασικούς, όπως οι µεταφορές και η ενέργεια, θέτουν ζητήµατα
διατήρησης του κοινωνικού κράτους.31
Αν όµως όπου ασκείται εξουσία, πρέπει να υπάρχει και έλεγχος αυτής της
εξουσίας, αν ο έλεγχος δεν µπορεί να είναι στη διακριτική διάθεση των ασκούντων
την εξουσία, αλλά πέραν της πολιτικής τους εµβέλειας, και αν η δέσµευση αυτή για
να είναι αποτελεσµατική πρέπει να λειτουργεί στο ίδιο επίπεδο µε την άσκηση της
εξουσίας, τότε προϋποτίθεται ένα δεσµευτικό κείµενο που να απολαµβάνει
υπέρτερης νοµικής ισχύος και να κατοχυρώνει τη δηµοκρατία και το κράτος
δικαίου,32 δηλαδή

ένα ευρωπαϊκό «Σύνταγµα».33 Εν προκειµένω ο όρος

«Σύνταγµα» χρησιµοποιείται τόσο µε το ουσιαστικό του όσο και µε το ιδανικό του
περιεχόµενο, ως δηµοκρατική θεσµική αρχιτεκτονική και προστασία δικαιωµάτων
που βρίσκονται υπεράνω της τρέχουσας πολιτικής διαχείρισης. Η µορφή του

Για την κοινωνική αρχή στην ΕΕ, βλ. Γ. Παπαδηµητρίου, Η συνταγµατοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Αθήνα 2002, 23.
32
Για την αρχή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα βλ. Π. Στάγκου, Προς ένα
ευρωπαϊκό Σύνταγµα: Κράτος ∆ικαίου, Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα, ιδιότητα του «Πολίτης της
Ένωσης», σε Στεφάνου / Φατούρου / Χριστοδουλίδη (επιµ.), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές,
Αθήνα 2001, 403επ. (408επ).
33
Βλ. αναλυτικότερα Λ. Παπαδοπούλου, Η συνταγµατική οικοδόµηση της Ευρώπης από τη σκοπιά
του ελληνικού Συντάγµατος, σε Η προοπτική ενός Συντάγµατος για την Ευρώπη, 147επ. (187επ).
31
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«Συντάγµατος» επιλέγεται καθώς, όπως υπογραµµίζει ο Βενιζέλος, φέρει µαζί της
µια σειρά πλεονεκτηµάτων, κειµενολογικού (κείµενο ενιαίο, κωδικοποιηµένο,
συστηµατικό πανηγυρικό και ελλειπτικό), συµβολικού και νοµιµοποιητικού αλλά και
µεθοδολογικού (σχετικά µε την ερµηνεία και εφαρµογή του) χαρακτήρα.34
Οι παραπάνω σκέψεις εξηγούν γιατί θεωρήσαµε ότι το εθνικό κράτος αποτελεί
απλώς συγκειµενική αναφορά του συνταγµατισµού και ότι η αποσύνθεση και
ανασύνθεση του τελευταίου σε υπερεθνικό επίπεδο αποτελεί sine qua non
προϋπόθεση της διατήρησης των πολιτικών ιδανικών του, της ελευθερίας, της
ισότητας και της αλληλεγγύης. Αναδεικνύεται έτσι η αντοχή του Συντάγµατος και η
ενδυνάµωση της σηµασίας του στη µετανεωτερική εποχή, παρά την µετάλλαξη των
εννοιών µε τις οποίες συνδέθηκε, όπως το κράτος και η κυριαρχία.35
Το ζητούµενο συνεπώς µέσω της συνταγµατικής συγκρότησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι να διατηρηθούν και να µη χαθούν µέσα στην δίνη της διαδικασίας
παγκοσµιοποίησης36 οι πολιτικές κατακτήσεις του κινήµατος του συνταγµατισµού, η
δηµοκρατία και το κοινωνικό κράτος δικαίου, που αποτελούν προϋποθέσεις του
προσωπικού και συλλογικού αυτοκαθορισµού. Από τo πολιτικό αυτό πρόταγµα
µπορεί να συναχθεί και ένα επιχείρηµα σχετικά µε τη νοµιµοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ακριβώς ενόψει της προστιθέµενης αξίας -µε όρους δηµοκρατικής και
συνταγµατικής νοµιµοποίησης- που η συγκρότηση ενός υπερεθνικού δηµόσιου
χώρου που µπορεί να περιοριστεί συνταγµατικά (δηµοκρατικά και φιλελεύθερα)
συνεισφέρει στην αντιµετώπιση της παρούσας φάσης ατοµικοποίησης και απόεδαφικοποίησης της κανονιστικής εξουσίας.
Β.

Σύνταγµα ίσον οµοσπονδία (;)

Η αρνητική απάντηση στο ερώτηµα περί αναγκαιότητας ενός ευρωπαϊκού
Συντάγµατος συνδέεται κυρίως µε επιλογές πολιτικής φύσης άµεσα συνδεόµενες µε
τις αντιλήψεις των υποστηρικτών της σχετικά µε το µέλλον της Ένωσης. Όσοι

Ε. Βενιζέλου, Το ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως πρόκληση για τη συνταγµατική θεωρία, σε Η πρόκληση
του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, 93επ. (100επ).
35
Όπως σηµειώνει ο Ε. Βενιζέλος, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως «∆ιακυβερνητικό» Σύνταγµα και τα
πολιτικά ελλείµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος,
35επ.
36
Πρβλ. Παπαδηµητρίου, Η συνταγµατοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25.
34
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φτάνουν µέχρι το σηµείο αυτό δέχονται καταρχήν ότι η Ένωση µπορεί να αποκτήσει
Σύνταγµα, αυτό και µόνον όµως θα αποτελέσει κινητήριο µοχλό για τη µετατροπή
της σε οµοσπονδία ή, για κάποιους, και κράτος, πράγµα που απεύχονται.
Εναλλακτικά ή θέση αυτή παραφράζεται ως εξής: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και
δεν χρειάζεται ένα Σύνταγµα σαν τα Κράτη, διότι δεν είναι κράτος. Οι εξουσίες της
πηγάζουν από τα συνθετικά της µέρη, τα κράτη-µέλη και όχι άµεσα από έναν λαό. Ο
περιορισµός της εξουσίας της γίνεται αποτελεσµατικά µέσω των εθνικών
Συνταγµάτων και των εθνικών καταλόγων θεµελιωδών δικαιωµάτων και δεν
υπάρχει η ανάγκη να θεσπιστεί ξεχωριστό ευρωπαϊκό Σύνταγµα.
Η απουσία συντάγµατος, συνεπώς, θεωρείται θετική, επειδή επιτρέπει στην
Ένωση να εξακολουθεί να λειτουργεί µε βάση το διακυβερνητικό µοντέλο, ως
διεθνής οργανισµός περισσότερο, παρά ως υπερεθνική Πολιτεία. Οποιοδήποτε
συνεπώς στοιχείο, διαδικαστικό ή ουσιαστικό, µπορεί να προσδώσει συνταγµατικό
χαρακτήρα στην Ένωση αντιµετωπίζεται αρνητικά, πολύ περισσότερο βέβαια η ίδια
η θέσπιση γραπτού Συντάγµατος.
Αντιστρόφως ανάλογο του παραπάνω σκεπτικού, ότι το Σύνταγµα δηλαδή
συνεπάγεται (ανεξαρτήτως περιεχοµένου) οµοσπονδία ή/και (οµοσπονδιακό)
κράτος, είναι το σκεπτικό όσων θεωρούν απαραίτητη τη θέσπιση Συντάγµατος, ως
µοχλού κίνησης και ενίσχυσης της διαδικασίας πολιτικής ενοποίησης και επίρρωσης
του οµοσπονδιακού χαρακτήρα της Ένωσης, ο οποίος όµως από τους υποστηρικτές
αυτής της άποψης επικροτείται, καθώς θεωρείται όρος εκ των ων ουκ άνευ για την
συνέχιση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η θέσπιση ενός γραπτού
συνταγµατικού κειµένου είναι εξάλλου σε αυτήν τη χρονική στιγµή περισσότερο
απαραίτητη για την Ένωση από ποτέ, συνεχίζει το επιχείρηµα, για τον πρόσθετο
λόγο ότι πλέον η µέθοδος της αρνητικής ενοποίησης έχει βρει τα όριά της και το
πέρασµα σε διαδικασίες θετικής ενοποίησης προϋποθέτει ένα διαφορετικό και
σαφέστερο θεσµικό πλαίσιο από το υφιστάµενο, µια διαφορετική θεσµική
αρχιτεκτονική.37
Το δίληµµα σύµφωνα µε αυτήν την αντίληψη είναι συνεπώς το εξής: Ή
επίρρωση των πολιτικών στοιχείων και στόχων της Ένωσης µε εργαλείο (και) το

Ξ. Γιαταγάνα, Η µακρά πορεία συνταγµατοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το διεθνές
δίκαιο στην οµοσπονδία, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 7

37
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Σύνταγµα ή καθήλωση στην παρούσα φάση ενοποίησης µε ορατή την κυριαρχία του
διακυβερνητισµού, και µάλιστα µε τον ορατό κίνδυνο, λόγω της µεγάλης διεύρυνσης,
επιστροφής σε έναν ευρύ ενιαίο οικονοµικό χώρο, µια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών
ή/και απορύθµιση των ασκούµενων σε ενωσιακό επίπεδο εξουσιών. Και στο σηµείο
αυτό γίνεται κατανοητό µε ποιο τρόπο οι πολιτικές επιλογές σχετικά µε το µέλλον
της ευρωπαϊκής Ένωσης και την προοπτική της πολιτικής ενοποίησης επηρεάζουν
άµεσα και τη συνταγµατολογική (ή µη) θεώρηση της συγκρότησής της.
Για όσους υπεραµύνονται της πολιτικής ενοποίησης, ένα ευρωπαϊκό Σύνταγµα
είναι ένα θετικό βήµα –το πόσο θετικό εξαρτάται προφανώς από τη διαδικασία
θέσπισης και το περιεχόµενό του- καθώς θα ενδυνάµωνε την διαδικασία πολιτικής
ενοποίησης µέσω της δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής δηµόσιας σφαίρας. Λόγω τόσο
της οργανωτικής όσο και της συµβολικής του λειτουργίας,38 δηµιουργεί την
αναγκαία δυναµική για τη διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού δηµόσιου χώρου
διαβούλευσης και λήψης των αποφάσεων, ενώ µέσα από την αποτύπωση των κοινών
αξιών και την απορρέουσα ταυτοποιητική λειτουργία που αναπτύσσει ενισχύει την
κοινή συνείδηση των ευρωπαίων πολιτών. Μέσα από θεσµικές ρυθµίσεις και µέσω
της συµβολικής του λειτουργίας θα συνέβαλε στην τόνωση της ευρωπαϊκής
συνείδησης και στην µεταφοράς της πίστης και της ταύτισης των ατόµων από την
εθνική (και) στην ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα, και κατά συνέπεια την ενίσχυση
του αισθήµατος του συνανήκειν. Θα µπορούσε να επιδράσει περαιτέρω καταλυτικά
προς την κατεύθυνση δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού δηµόσιου χώρου και µιας
ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών και εν δυνάµει ενός ευρωπαϊκού δήµου, ο οποίος θα
συνυπήρχε µε τους εθνικούς δήµους. Αν η ενίσχυση της δηµοκρατίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αποτελεί στόχο, έστω και χωρίς την ύπαρξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού λαού
που θα αντικαταστήσει τους εθνικούς ως αντικείµενο ταύτισης και πίστης, τότε το
Σύνταγµα αποτελεί αναγκαίο, έστω και αν όχι επαρκές εργαλείο προς αυτή την
κατεύθυνση.
Η έννοια της συνείδησης είναι πολύπτυχη, λειτουργεί εν πολλοίς στο
συλλογικό φαντασιακό και προϋποθέτει την αίσθηση ότι το άτοµο ανήκει σε µια
(πολιτική) κοινότητα, την πεποίθηση ότι τα κοινά πράγµατα της κοινότητας αυτής
το αφορούν και άρα την ετοιµότητα δραστηριοποίησής του µε σκοπό τη λύση των
38

Ε. Βενιζέλου, Η προοπτική του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, Αθήνα 2003, 35επ., 51επ. και 65επ.

137

Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ (επιµ.), «∆οικητικό ∆ίκαιο. Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο», εκδ.
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2005

κοινών προβληµάτων και τη διαµόρφωση ενός κοινού µέλλοντος. Στην περίπτωση
της

ευρωπαϊκής

συνείδησης,

η

οποία

λειτουργεί

όχι

αποκλείοντας

αλλά

συµπληρώνοντας την εθνική και την τοπική, η αίσθηση αυτή, η συνείδηση δηλαδή
του ‘εµείς’, εδράζεται στη διάθεση υπέρβασης των εθνικών, κρατικών και
τοπικιστικών διαφορών και τονισµού των οµοιοτήτων πάνω από σύνορα.
Συνεπάγεται την αντίληψη περί κοινότητας συµφερόντων, δηλαδή την υπέρβαση
των εθνικών και κυρίως των εθνικιστικών λογικών και πρακτικών, και αποτελεί
έτσι προϋπόθεση ενδυνάµωσης και ενσάρκωση της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας.
Συνεπάγεται ακόµη τη µεταφορά της πίστης από τον συµ-πατριώτη του εθνικού
κράτους στον ευρωπαίο συν-πολίτη, µεταφορά απαραίτητη για την νοµιµοποιηµένη
περαιτέρω αποδυνάµωση του διακυβερνητικού χαρακτήρα της Ένωσης και άρα την
πολιτική της ενοποίηση.39
Γ.

Μια Ένωση σε κίνηση

Ένα άλλο επιχείρηµα που χρησιµοποιείται προς την κατεύθυνση αρνητικής
απάντησης στο ερώτηµα αν η ΕΕ χρειάζεται και πρέπει να αποκτήσει Σύνταγµα
είναι ότι η Ένωση βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, όπως αποδεικνύουν και οι
συχνότερες από αυτές ενός εθνικού συντάγµατος αναθεωρήσεις των Συνθηκών. Η
λειτουργία της αποτελεί εν πολλοίς ένα πείραµα, και διορθώνεται µέσα και λόγω
της πρακτικής της λειτουργίας. Οι συνεχείς αναθεωρήσεις συνεπώς είναι και θα
είναι για µεγάλο χρονικό διάστηµα αναπόφευκτες.40 Αντίθετα, το Σύνταγµα
λειτουργεί ή φιλοδοξεί να λειτουργεί στη βάση «µιας µακράς προοπτικής ισχύος και
η

αναθεώρησή

του

κατά

κανόνα

υπόκειται

σε

αυστηρές

διαδικαστικές

προϋποθέσεις».41 Αναδεικνύεται συνεπώς ο κίνδυνος η ευρωπαϊκή ενοποίηση να
«παγιδευτεί» σε ένα δυσκίνητο και δύσκολα αναθεωρήσιµο τυπικό σύνταγµα.
Απάντηση στο επιχείρηµα αυτό δίνει η πεποίθηση ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί
έχουν ανάγκη από ένα κείµενο όπου θα βρίσκονται καταγεγραµµένες οι κοινές
39

Βλ. διεξοδικότερα την διεισδυτική ανάλυση του Π. Μαντζούφα, Εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα:
ένα παλιό πρόβληµα σε ένα νέο πεδίο, στον ανά χείρας τόµο.
40
Όπως παρατηρεί ο Τσάτσος, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, 151, «η ανάγκη συχνών µεταρρυθµίσεων
προκύπτει από την ίδια τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένωσης και λαών και κρατών, γιατί η
πρωτόγνωρη αυτή θεσµική σύζευξη κυρίαρχων κρατών και ενιαίας υπερκείµενης εξουσίας εκφεύγει
από τις ιστορικές διαµορφωµένες µορφές έννοµα οργανωµένων κοινωνιών».
41
Τσάτσου, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, 152.
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αξίες42 και οι δηµοκρατικές διαδικασίες, στη βάση των οποίων πραγµατοποιείται η
ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η κοινή συναινέσει κατοχύρωση διαδικασιών προφυλάσσει
την πορεία της Ένωσης από τυχόν διχογνωµίες που αφορούν στις συγκεκριµένες
πολιτικές. Με άλλα λόγια, όταν οι διαδικασίες είναι κατοχυρωµένες σε ένα
αυξηµένης ισχύος κείµενο, οι επιµέρους ουσιαστικές διαφωνίες µπορούν να
επιλυθούν στη βάση των ήδη εκ των προτέρων συµφωνηθεισών διαδικασιών, χωρίς
να επιφέρουν ανεπανόρθωτα ρήγµατα στη συνοχή της Ένωσης. Οι διαδικασίες
αυτές αφορούν κυρίως τόσο στο ρόλο των θεσµικών οργάνων και στις πλειοψηφίες
λήψης των αποφάσεων όσο και στη δυνατότητα ενισχυµένων συνεργασιών.
Αµφότεροι αυτοί οι διαδικαστικοί πυλώνες δεν θα ήταν λειτουργικά δυνατό να
αποφασίζονται κάθε φορά ad hoc, δεδοµένου ότι τότε η συζήτηση περί αυτών των
διαδικαστικών προϋποθέσεων θα εµπλέκονταν µε τη συζήτηση επί της ουσίας και
συνεπώς θα οδηγούσε, σε περίπτωση διαφωνίας, σε αδιέξοδο.
Η ανάγκη ύπαρξης Συντάγµατος καθίσταται ακόµη εντονότερη ακριβώς
εξαιτίας του µεταβαλλόµενου χαρακτήρα της Ένωσης και πολύ περισσότερο ενόψει
της πρόσφατης και της επικείµενης διεύρυνσης.43 Ο ριζικά µεγαλύτερος πλέον
αριθµός κρατών µελών αλλά και οι πιο έντονες διαφορές στον πολιτικό και νοµικό
πολιτισµό, όπως αυτός διαµορφώθηκε στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, µεταξύ
των ‘παλιών’ και των ‘νέων’ χωρών καθιστούν ακόµη πιο επιτακτική την ανάγκη
θέσπισης ενός ενιαίου και εξ αρχής συµφωνηµένου πλαισίου αρχών και διαδικασιών
εντός του οποίου µπορούν να επιλυθούν οι όποιες διαφορές προκύψουν και να
απορροφηθούν τυχόν κραδασµοί λόγω της διαδικασίας ένταξης και αφοµοίωσης των
νεοεισερχοµένων. Στο πλαίσιο µιας διευρυµένης Ένωσης εξάλλου τονίζεται και η
ανάγκη διαφορετικής διαρρύθµισης των ευρωπαϊκών θεσµών, οι οποίοι καθώς
είχαν σχεδιαστεί για να λειτουργούν εντός ενός ολιγοµελούς διεθνούς οργανισµού,
πρέπει να επανεξετασθούν, προκειµένου να παραµείνουν ή να καταστούν
(περισσότερο) αποτελεσµατικοί, λειτουργικοί και ικανοί να εγγυηθούν τη συνοχή
µιας διευρυµένης Ευρώπης.
Εξάλλου, σύµφωνα µε την κινηµατική λογική του συνταγµατισµού, όχι µόνον το
τυπικό Σύνταγµα δεν πρέπει να παραµένει καθηλωµένο αλλά πρέπει να

42
43

Γιαταγάνα, Η µακρά πορεία συνταγµατοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.
Παπαδηµητρίου, Η συνταγµατοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 23.
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αναθεωρείται µε ολοένα δηµοκρατικότερες διαδικασίες και µε την συµπερίληψη
ολοένα και πιο διευρυµένων δικαιωµάτων ελεύθερης και ίσης συµµετοχής στην
πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ζωή. Η δε κανονιστική δεσµευτικότητα τέτοιων
αποφάσεων πρέπει να αποτυπώνεται µέσα από διαδικασίες που να αντανακλούν
ολοένα και περισσότερο την µικτή φύση και την τριπλή νοµιµοποιητική βάση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Ένωσης κρατών, λαών και πολιτών, µε την αναγνώριση
ωστόσο ότι ο βαθµός και ο ρυθµός ενίσχυσης της κάθε συνιστώσας αποτελεί
πολιτικό διακύβευµα.44

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Η κατανόηση του Συντάγµατος τόσο στην ουσιαστική και τυπική, όσο και στην
ιδανική του εκδοχή, αφήνει τα περιθώρια κατάφασης στο συνταγµατολογικό
ερώτηµα αν και κατά πόσο ή υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί η ΕΕ να έχει
‘Σύνταγµα’. Η καταφατική αυτή απάντηση εξαρτάται πάντως από την απεξάρτηση
του ’Συντάγµατος’ από το ‘κράτος’ ή το ‘λαό’, δηλαδή τη διάσπαση της µονογαµικής
σχέσης που ιστορικά και συµβατικά είναι δεδοµένη.
Τα επιχειρήµατα υπέρ της διάσπασης µπορεί να είναι ιστορικά –το έθνοςκράτος αποτελεί απλώς µια ιστορικά προσδιορισµένη και ως τέτοια συγκειµενική
αναφορά του συνταγµατισµού-, θετικιστικά / συµβατικά –η ταύτιση κράτους και
Συντάγµατος αποτελεί απλώς µια σύµβαση ή αντικείµενο επιβολής εκ µέρους της
κυρίαρχης ιδεολογίας και συνεπώς µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να αρθεί-, ή πολιτικά –
η ανυπαρξία ενιαίου λαού δεν επιθυµούµε να οδηγήσει και σε απορύθµιση των
σχέσεων εξουσίας που ασκούνται σε ενωσιακό επίπεδο.
Το τελευταίο επιχείρηµα συναρτάται άµεσα µε το τελεολογικό-κανονιστικό
επιχείρηµα, σύµφωνα µε το οποίο τα πολιτικά ιδανικά του Συνταγµατισµού
(δηµοκρατία, ελευθερία, ισότητα) δικαιώνονται περισσότερο όταν ζητούν εφαρµογή
όπου ασκείται πολιτική εξουσία, και άρα πλέον όχι µόνον ενώπιον ή εντός του
κράτους. Αν λοιπόν δεν επιδιώκεται η επανεθνικοποίηση της πολιτικής εξουσίας
44

Πρβλ. ∆. Τσάτσου, Συµβολή στη σύγχρονη ευρωπαϊκή συνταγµατική συζήτηση: Θεµελιώδη
προβλήµατα που µορφοποιούν το µέλλον, σε Η προοπτική ενός Συντάγµατος για την Ευρώπη,
401επ. (κυρίως 410επ), ο οποίος µιλάει βέβαια για διττή και όχι τριπλή νοµιµοποιητική βάση, για
Ένωση κρατών και λαών, ή εναλλακτικά και όχι σωρευτικά, πολιτών.
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την οποία σήµερα ασκεί η ΕΕ, είναι αίτηµα του ίδιου του συνταγµατισµού στη λογική
του προέκταση, τα πολιτικά αυτά ιδανικά να πραγµατώνονται ή έστω να
επιδιώκονται και σε ενωσιακό επίπεδο.
Είναι προφανές ότι η υιοθέτηση των προτεινόµενων επιχειρηµάτων εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν µε τις προσλήψεις, τις εµπειρίες, τις
ελπίδες και τις προσδοκίες του κρίνοντος και βέβαια µε τις πολιτικές και
ιδεολογικές του επιλογές. Είναι ωστόσο σίγουρο πως η συζήτηση είναι πλούσια και
έχει µέλλον, ευκταίο δε θα ήταν να εµπλακεί σε αυτήν όχι µόνον η επιστηµονική
κοινότητα, και οι πολιτικές ελίτ, αλλά και οι λιγότερο ή περισσότερο µαζικές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτικής κοινωνίας. Αν µάλιστα η
όλη συζήτηση σχετικά µε το ευρωπαϊκό «Σύνταγµα» έχει τη δυναµική και τη
δυνατότητα να πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά µε το µέλλον της Ένωσης
γενικότερα, τότε το «Σύνταγµα» έχει ήδη επιτελέσει µια σηµαντική λειτουργία του.
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