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Ι.

Η αδιάρρηκτη σχέση Συντάγµατος και Πεδίου Άσκησης της ∆ηµόσιας

Εξουσίας
Το δηµόσιο εν γένει, άρα και το Συνταγµατικό ∆ίκαιο ειδικότερα, έχει στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντός του την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, καθώς και
τους µηχανισµούς ελέγχου της άσκησης αυτής. Το Σύνταγµα ως εργαλείο
οργάνωσης της δηµόσιας εξουσίας ταυτόχρονα οριοθετεί αλλά και οριοθετείται
από το πεδίο εφαρµογής, την επικράτεια επί της οποίας η εξουσία αυτή ασκείται.
Είναι συνεπώς σχεδόν αυταπόδεικτο ότι ο ρόλος και η φύση του κράτους, η
κατανοµή της εξουσίας µεταξύ των υποµονάδων του κράτους καθώς και µεταξύ
του κράτους και υπερκρατικών οργανισµών, ο ρόλος και η διάκριση των
αρµοδιοτήτων µεταξύ νοµοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών οργάνων,
καθώς και η διατρέχουσα την άσκηση της εξουσίας θεωρία δηµοκρατικής ή
άλλης νοµιµοποίησης αποτυπώνονται στο συνταγµατικό κείµενο, το τυπικό
Σύνταγµα (αν και όπου υπάρχει), ταυτόχρονα όµως επηρεάζουν το πραγµατικό
Σύνταγµα, τον τρόπο δηλαδή που το νοµικό δέον µεταφράζεται σε πολιτικό είναι.
Επηρεάζουν συνεπώς τόσο την επικράτεια όσο και τον τρόπο λειτουργίας του
συνταγµατικού και εν γένει ∆ηµοσίου ∆ικαίου.1

1

Πρβλ. N. BAMFORD / P. LEYLAND, ‘Public Law in a Multi-Layered Constitution’, σε: ΟΙ
Ι∆ΙΟΙ (επιµ.), Public Law in a Multi-Layered Constitution, Oxford & Portland 2003, 125 (1).
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Με αυτή την έννοια µοιάζουν φυσικές οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο
Σύνταγµα

λόγω

της

αναδιανοµής

της

δηµόσιας

εξουσίας

και

του

πολλαπλασιασµού ή διάσπασης του πεδίου άσκησής της, της µεταφοράς δηλαδή
αρµοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος τόσο προς υπερεθνικές οντότητες, µε
κυριότερη, για την περιοχή της ∆υτικής Ευρώπης που µας ενδιαφέρει στην
παρούσα µελέτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όσο και προς υποκρατικές
οντότητες, όπως οι περιφέρειες, οι επαρχίες, οι ∆ήµοι και άλλοι οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι τροποποιήσεις αυτές του Συντάγµατος λαµβάνουν
χώρα είτε ρητά και µε αλλαγή του κειµένου του, µε τυπική δηλαδή αναθεώρηση,
είτε σιωπηρά και µε τρόπο υφέρποντα που επιδρά στο ουσιαστικό περιεχόµενο
και τους κανόνες οι οποίοι συνάγονται από µια υφιστάµενη και απαράλλακτη
συνταγµατική διάταξη.
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η τυποποίηση στα Συντάγµατα των
χωρών της ∆υτικής Ευρώπης της µετάλλαξης που επήλθε την τελευταία δεκαετία
(1996-2005) στην επικράτεια άσκησης πολιτικής εξουσίας, µε τη µεταφορά
αρµοδιοτήτων τόσο προς «τα πάνω», την ΕΕ, όσο και προς «τα κάτω», τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα εξεταστούν συνεπώς µόνον οι
τροποποιήσεις που επήλθαν µέσω της συνταγµατικά προβλεπόµενης τυπικής
αναθεωρητικής διαδικασίας και όχι οι πολύ περισσότερες άδηλες ή σιωπηρές
τροποποιήσεις των εν λόγω Συνταγµάτων.
Σκοπός της µελέτης είναι να παρουσιάσει τις σηµαντικότερες εξελίξεις στο πεδίο
αυτό µέσα από την παρουσίαση των λύσεων και κατευθύνσεων που επελέγησαν
σε κάθε κράτος, εστιάζοντας, µε αναγκαστικά εκλεκτικό τρόπο, στα
σηµαντικότερα παραδείγµατα. Στο πρώτο µέρος της µελέτης καταγράφονται έτσι
οι χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις αναθεωρήσεων µε σκοπό την υποδοχή και
στήριξη της αναδυόµενης Ευρωπαϊκής Πολιτείας εκ µέρους των εθνικών
συνταγµατικών τάξεων. Στο δεύτερο µέρος, η ανάλυση αναδεικνύει την πλέον
κυρίαρχη τάση στις πρόσφατες αναθεωρήσεις των Συνταγµάτων της ∆υτικής
Ευρώπης, την ενίσχυση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η κατηγοριοποίηση των εξελίξεων αυτών, ιδιαίτερα της µεταφοράς
αρµοδιοτήτων προς τα κάτω, όπου µπορεί κανείς να διακρίνει –µε πλήρη
συνείδηση ότι η επιστηµονική καθαρότητα δεν
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µπορεί ποτέ να φιλοξενήσει χωρίς αµφισβητήσεις την πολιτική πραγµατικότητατρεις πιθανές κατευθύνσεις: πρώτον, την αποκέντρωση (decentralization), που
σηµαίνει απλώς τη µετάθεση της αρµοδιότητας του κεντρικού κράτους σε
διορισµένες τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεύτερον, την αυτοδιοίκηση
(devolution), η οποία προϋποθέτει άµεση δηµοκρατική νοµιµοποίηση των
τοπικών αρχών µέσω εκλογών, και, τρίτον, την οµοσπονδιακή συγκρότηση
(federalism), όπου η πολιτική εξουσία που ασκεί κάθε δηµόσια αρχή όχι µόνον
απολαµβάνει άµεση δηµοκρατική νοµιµοποίηση αλλά και συνταγµατική
κατοχύρωση.2 Μέσα από τη διπλή αυτή και –φαινοµενικά- εσωτερικά αντιφατική
κίνηση των εθνικών Συνταγµάτων προς την κατεύθυνση της διάχυσης των
αρµοδιοτήτων προς «τα πάνω» και προς «τα κάτω» δηµιουργείται µια
πολυεπίπεδη επικράτεια άσκησης δηµόσιας εξουσίας, η οποία –αν η υπόθεσή µας
για αδιάρρηκτη και διαλεκτική σχέση µεταξύ Συντάγµατος και πεδίου άσκησης
της εξουσίας είναι σωστή- µέλλει σύντοµα να οδηγήσει και προς την ανάδυση
ενός πολυεπίπεδου συνταγµατισµού.

ΙΙ.

Προς ∆ιαµόρφωση µιας Ευρωπαϊκής Σφαίρας Aσκησης ∆ηµόσιας

Εξουσίας
Το µεγαλύτερο κύµα αναθεώρησης των εθνικών Συνταγµάτων3 προκειµένου να
υποδεχτούν τις εξελίξεις στο ζήτηµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έλαβε χώρα
το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1990 ενόψει της κύρωσης της Συνθήκης του
Μάαστριχ (1992). Η συνέχιση των αναθεωρήσεων και ενόψει των επόµενων
Συνθηκών, του Άµστερνταµ (1997), της Νίκαιας (2000) και της Ρώµης (2004)
εξαρτάται από τις προϋποθέσεις κύρωσης που το ίδιο το εθνικό Σύνταγµα θέτει.
Η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται χώρες, όπως
η Φινλανδία και η Ελλάδα, όπου η υποδοχή του ευρωενωσιακού φαινοµένου
έγινε χωρίς αναθεώρηση του συνταγµατικού κειµένου,
2

3

Bλ. R. CORNES, ‘Devolution and England – what is on offer?’, σε: Public Law in a
Multi-Layered Constitution, όπ.π., 103-131 (107επ).
Βλ. ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, ‘Οι σχέσεις της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή έννοµη
τάξη’, Το Σύνταγµα 6/2000, 1093-1146.
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µέσω του οικείου συνταγµατικού κανόνα περί κύρωσης των διεθνών συνθηκών.
Τα παραδείγµατα αυτά θα εξεταστούν αµέσως παρακάτω.

1.

Η µινιµαλιστική προσέγγιση: Φινλανδία

Παρά την υιοθέτηση νέου συνταγµατικού κειµένου το 2000, το οποίο
κωδικοποίησε κατά βάση τους τέσσερις µέχρι τότε συνταγµατικούς νόµους, ο
Φινλανδός συντακτικός νοµοθέτης δεν κάνει ρητή αναφορά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ούτε προχώρησε σε τυπική αναθεώρηση συγκεκριµένων ουσιαστικών
συνταγµατικών

διατάξεων.

Αντίθετα,

η

τροποποίηση

του

ουσιαστικού

περιεχοµένου του εθνικού Συντάγµατος επήλθε σιωπηρά, ως «έµµεση
συνταγµατική τροποποίηση».4 Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό ότι µε την
αναθεώρηση του 2000 προστέθηκαν δύο επιπλέον κριτήρια, ένα διαδικαστικό και
ένα ουσιαστικό, σχετικά µε την ενεργοποίηση διεθνών συνθηκών: το πρώτο
αφορά την κύρωση διεθνούς συνθήκης που έρχεται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα,
οπότε και απαιτείται όχι η απλή, αλλά αυξηµένη πλειοψηφία δύο τρίτων των
ψήφων (παρ. 94, υποπαρ. 2 Σ). Η ουσιαστική προϋπόθεση που προστέθηκε (παρ.
94, υποπαρ. 3 Σ) περιέχει µια συνταγµατική επιφύλαξη καθώς ορίζει ότι µια
διεθνής υποχρέωση δεν επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο τις δηµοκρατικές βάσεις
του Συντάγµατος. Η διάταξη αυτή δεν έχει κριθεί ακόµη στην πράξη·
υποστηρίζεται ωστόσο στη θεωρία ότι µπορεί να αφορά τη συµµετοχή της
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, όπως και οµοσπονδιακού τύπου εξελίξεις στην ΕΕ. Για
παράδειγµα υποστηρίχθηκε5 ότι το δηµοκρατικό έλλειµµα της ΕΕ µπορεί να
αποτελέσει παράγοντα που µέχρις ενός βαθµού θα µπορούσε να θέσει υπό
κίνδυνο τις δηµοκρατικές βάσεις του Συντάγµατος και συνεπώς θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται περαιτέρω µεταφορά αρµοδιοτήτων από τα
εθνικά στα κοινοτικά όργανα.

4

5

A. JYRÄNKI, Die neue Verfassung Finnlands, Zeitschrift für Öffentliches Recht 2001,
113-127 (120). Για τις επιµέρους αλλαγές βλ. διεξοδικότερα, T. OJANEN, ‘The Impact
of EU Membership on Finnish Constitutional Law’, European Public Law 2004, 531564 (542επ).
A. JYRÄNKI, Uusi perustuslakimme, Kauppakaari 2000, 217, όπως παραπέµπεται από
K. KULOVESI, ‘International Relations in the New “Constitution of Finland”’, Nordic
Journal of International Law 2000, 513–522 (519)
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Από το συνδυασµό των δύο προαναφερθεισών διατάξεων προκύπτει ότι διεθνής
συνθήκη που έρχεται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα µπορεί να κυρωθεί χωρίς να
απαιτείται η αναθεώρηση του Συντάγµατος υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγει τις
δηµοκρατικές βάσεις του πολιτεύµατος και κυρώνεται µε την πλειοψηφία που
απαιτείται για την αναθεώρηση του Σ (παρ. 73 Σ).6 Η αντιµετώπιση αυτή θυµίζει
την προβαλλόµενη στην ελληνική θεωρία άποψη περί σιωπηρής αναθεωρητικής
λειτουργίας του ά. 28 ελλ. Σ.7
Όσον αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφάλειας, στο νέο φινλανδικό Σ
προβλέπεται η κατ’ αρχήν αρµοδιότητα της Κυβέρνησης, η οποία αποφασίζει και
τα εθνικά µέτρα για εκτέλεση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, εκτός και αν
πρόκειται για µέτρα που ελλείψει της ΕΕ θα υπάγονταν στην αρµοδιότητα του
Κοινοβουλίου, οπότε απαιτείται η έγκρισή του (παρ. 93 & 96 Σ). Στις
περιπτώσεις αυτές η Κυβέρνηση πρέπει να ενηµερώσει το Κοινοβούλιο αµέσως
για τις σχετικές προτάσεις, τις οποίες εξετάζει η αρµόδια κοινοβουλευτική
Επιτροπή, ενώ η απόφαση µπορεί να παραπεµφθεί και στην Ολοµέλειά του. Ratio
της ρύθµισης αυτής είναι η εξισορρόπηση της απώλειας

6

Η δυνατότητα υιοθέτησης νόµων που τροποποιούν το Σύνταγµα χωρίς αλλαγή του ίδιου
του συνταγµατικού κειµένου, η «κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση», όπως ονοµάζεται, υπό
την προϋπόθεση της τήρησης της διαδικασίας αναθεώρησης έχει κατακριθεί από
µερικούς θεωρητικούς ως «διάτρηση» του Συντάγµατος, και η τάση είναι πλέον να
αποφεύγεται η πρακτική αυτή για κανονιστικές ρυθµίσεις εσωτερικής προέλευσης και
να χρησιµοποιείται µόνον για νόµους κυρωτικούς διεθνών συνθηκών που τροποποιούν
το Σύνταγµα, βλ. σχετικά OJANEN, όπ.π., 535.
7
Για αυτή την ερµηνευτική οδό βλ. Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η αδιαφανής αναθεώρηση του
Συντάγµατος, Το Βήµα 22.01.1995, Α11 και σε Η αργόσυρτη πορεία προς την
ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση, 115επ.· ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, Ελληνικό Συνταγµατικό
∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1996, 42· Λ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ,
‘Η συνταγµατική οικοδόµηση της Ευρώπης από τη σκοπιά του ελληνικού
Συντάγµατος’, σε: Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ / Λ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ (επιµ.), Η προοπτική ενός
Συντάγµατος για την Ευρώπη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 147-199 (175επ).
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αρµοδιοτήτων του Κοινοβουλίου δια της µεταφοράς τους σε κοινοτικό µέσω της
συµµετοχής του Σώµατος στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.8
Κατ’ αποτέλεσµα, το φινλανδικό Σύνταγµα επέλεξε την οδό της σιωπηρής
ουσιαστικής προσαρµογής, µε µινιµαλιστικές µόνον, διαδικαστικού χαρακτήρα
προσθήκες που διευκολύνουν την ενσωµάτωση του πρωτογενούς ευρωπαϊκού
δικαίου, θέτοντας ως µόνο όριο τις δηµοκρατικές βάσεις του πολιτεύµατος.

2.

Η διεξοδική συνταγµατοποίηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων: Γαλλία

Σε αντίθεση µε το φινλανδικό Σύνταγµα που περιλαµβάνει διαδικαστικές µόνον
ρήτρες για τη συµµετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το Γαλλικό
Σύνταγµα περιλαµβάνει και ουσιαστικές ρυθµίσεις, αντίστοιχες µε αυτές που
ενσωµατώνονται στη νέα κάθε φορά Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
της Ένωσης. Έτσι, το 1996 προστέθηκε το άρθρο 53-1, το οποίο προβλέπει την
κοινή εξέταση των αιτήσεων ασύλου µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες,
παρακρατεί ωστόσο το δικαίωµα της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας να εξετάζει τέτοιες
αιτήσεις, ακόµη και αν δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της µε βάση το
ευρωπαϊκό δίκαιο περί ασύλου, και να παρέχει άσυλο σε όσους διώκονται για τη
δράση τους υπέρ της ελευθερίας. Με την αναθεώρηση του 19999 προστέθηκε στο
άρθρο 88-2 Σ, που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδάφιο, µε το οποίο το
Σύνταγµα υποδέχεται τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και επιτρέπει την εκχώρηση
αρµοδιοτήτων που σχετίζονται µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Στο
ά. 88-4 παρ. 1 Σ προστέθηκε εδάφιο που προβλέπει ότι η κυβέρνηση µπορεί να
κοινοποιεί στα γαλλικά κοινοβουλευτικά σώµατα, εκτός από τις νοµοθετικές
προτάσεις του Συµβουλίου, και κάθε άλλη πρόταση ή σχέδιο νοµοθετικής
πράξης, όπως και κάθε άλλο έγγραφο ενός οργάνου της Ένωσης.
Για την προσαρµογή σε διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, το 199910 προστέθηκε
στο

8

KULOVESI, όπ.π. 521.
Loi constitutionnelle no 99-49 της 25 Ιανουαρίου 1999.
10
Loi constitutionnelle no 99-568 της 8 Ιουλίου 1999.
9
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Σύνταγµα άρθρο (53-1 Σ) µε το οποίο αναγνωρίζεται η αρµοδιότητα του ∆ιεθνούς
Ποινικού ∆ικαστηρίου υπό τις προϋποθέσεις της Συνθήκης της Ρώµης του 1998
ενώ το 2003 στο άρθρο 88-2 προστέθηκε εδάφιο µε το οποίο αναγνωρίζεται η
αρµοδιότητα των οργάνων της ΕΕ να εκδίδουν ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.11
To 2005 –και µετά από σχετική απόφαση του Συνταγµατικού Συµβουλίου12τροποποιήθηκε13 εκ νέου ο τίτλος XV του Σ, ο οποίος µε την αναθεώρηση του
1992 είχε επιτρέψει στη Γαλλία να προσδώσει συνταγµατική ισχύ στη συµµετοχή
της

στη

διαδικασία της

ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης14:

το

άρθρο

88-1

συµπληρώθηκε εκ νέου µε εδάφιο που προβλέπει ότι η Γαλλική ∆ηµοκρατία
µπορεί να συµµετάσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις συνθήκες που
προβλέπονται στη Συνθήκη θέσπισης ενός Συντάγµατος για την Ευρώπη, η οποία
υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου 2004.15 Με τον τρόπο αυτό, και υπό την
προϋπόθεση βέβαια της κύρωσής της τόσο από τη Γαλλία όσο και από τα
υπόλοιπα κράτη µέλη της ΕΕ, µε τη νέα διατύπωση του ά. 88-1 η Συνταγµατική
Συνθήκη ενδύεται συνταγµατικό µανδύα και ανάγεται στην ανώτατη βαθµίδα της
ιεραρχίας δικαίου στη Γαλλία, το Σύνταγµα.16
Προστέθηκε επίσης άρθρο (88-5 Σ) που προβλέπει ότι τα δύο κοινοβουλευτικά
σώµατα (η Εθνική Συνέλευση και η Σύγκλητος) µπορούν να λάβουν θέση σχετικά

11

Loi constitutionnelle n° 2003-267 της 25ης Μαρτίου 2003.
Décision n° 2004-505 DC της 19ης Νοεµβρίου 2004: Traité établissant une Constitution
pour l'Europe.
13
Loi constitutionnelle No 2005-304 της 1ης Μαρτίου 2005. Η διατύπωση του ά. 88-1
έχει ως εξής: «Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη θέσπισης ενός
Συντάγµατος για την Ευρώπη, η οποία υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου 2004, η
Γαλλική ∆ηµοκρατία συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελείται από τα
κράτη που ελεύθερα επέλεξαν να ασκήσουν από κοινού ορισµένες από τις
αρµοδιότητές τους».
14
F. CHALTIEL, ‘Constitution française, Constitution européenne, vers l'osmose des
ordres juridiques, à propos de la révision constitutionnelle du 28 février 2005’, Revue
du Marché commun et de l'Union européenne 2005, 280-287 (281).
15
Στις 28.02.2005 η Εθνική Συνέλευση και η Γερουσία σε µια έκτακτη κοινή συνεδρία
στις Βερσαλλίες άνοιξαν το δρόµο για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος προκειµένου να
υιοθετηθεί η Ευρωπαϊκή Συνταγµατική Συνθήκη (ΕΣΣ) υπερψηφίζοντας (µε 730
ψήφους υπέρ και 66 κατά) την αναθεώρηση του Συντάγµατος. Στο δηµοψήφισµα που
διενεργήθηκε το Μάιο του 2005 ωστόσο ο γαλλικός λαός απέρριψε την κύρωση της
ΕΣΣ.
16
F. CHALTIEL, όπ.π., 282.
12
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µε τη νοµιµότητα µιας ευρωπαϊκής νοµοθετικής πρότασης µε κριτήριο την αρχή
της επικουρικότητας. Η γνώµη αυτή απευθύνεται προς τους Προέδρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής και κοινοποιείται
στην Κυβέρνηση. Προβλέπεται επιπλέον η δυνατότητα υποβολής εκ µέρους της
Κυβέρνησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ∆ΕΚ κατά νοµοθετικής πρότασης
που παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Το άρθρο 88-5 ωστόσο δεν
εφαρµόζεται µέχρι τη θέση σε ισχύ της Συνταγµατικής Συνθήκης, η οποία και
εισάγει17 το µηχανισµό έγκαιρης προειδοποίησης που το εν λόγω άρθρο υιοθετεί.
Επίσης µε το άρθρο 88-6 Σ το Γαλλικό Κοινοβούλιο (Εθνική Συνέλευση και
Γερουσία) παρακρατεί το δικαίωµα να αντιταχθεί στην αλλαγή του τρόπου
υιοθέτησης νοµοθετικών πράξεων της Ένωσης, σύµφωνα µε την απλουστευµένη
διαδικασία αναθεώρησης κάποιων διατάξεων που προβλέπει η Συνταγµατική
Συνθήκη (ά. 445 παρ. 2 Ευρωπαϊκής Συνταγµατικής Συνθήκης).
Τέλος, προστέθηκε το άρθρο 88-7 Σ, µε το οποίο προβλέπεται η διεξαγωγή
δηµοψηφίσµατος για την κύρωση κάθε Συνθήκης προσχώρησης ενός κράτους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ωστόσο µε ρητή δήλωση δεν εφαρµόζεται σε
προσχωρήσεις

που

αποφασίστηκαν

σε

∆ιακυβερνητική

∆ιάσκεψη

που

συγκλήθηκε πριν τον Ιούλιο του 2004 (στην πράξη µετά τις προσχωρήσεις της
Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και της Κροατίας).
Όλες αυτές οι αναθεωρηµένες ρυθµίσεις, όπως ήδη σηµειώσαµε, θα
ενεργοποιηθούν αν και εφόσον τεθεί σε ισχύ η «Συνθήκης Θέσπισης ενός
Συντάγµατος για την Ευρώπη», της οποίας οι κυρωτικές διαδικασίες έχουν, τη
στιγµή που γράφεται η παρούσα µελέτη, παγώσει. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί
προβληµατισµό όσον αφορά

17

∆εύτερο Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της Επικουρικότητας και
της Αναλογικότητας.
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τη µέθοδο της λεπτοµερειακής ενσωµάτωσης στο συνταγµατικό κείµενο των
σηµαντικότερων εξελίξεων σε κοινοτικό επίπεδο, την οποία ακολουθεί η Γαλλία.
Αναδύεται δηλαδή το ερώτηµα κατά πόσο νοµοτεχνικά αλλά και δικαιοπολιτικά ο
τρόπος αυτός είναι ο πλέον ενδεδειγµένος, ή αν η µινιµαλιστική προσέγγιση της
Φινλανδίας αποδεικνύεται στην πράξη πιο ευέλικτη αλλά και µε µεγαλύτερο
τελικά –παρά τα επιφαινόµενα- σεβασµό στην τυπική ισχύ αλλά και την πολιτική
σηµασία του Συντάγµατος.

3.

Με το άγχος των δηµοψηφισµάτων: Ιρλανδία

Κάθε αναθεώρηση του ιρλανδικού Σ πρέπει να κυρώνεται µε δηµοψήφισµα και
κάθε κύρωση διεθνούς Συνθήκης εγγράφεται στο συνταγµατικό κείµενο ως
αναθεώρηση, συνεπώς η κύρωση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών περνάει µέσα από
τη διαδικασία της λαϊκής ετυµηγορίας. Η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
θεωρήθηκε18 από το Ιρλανδικό Ανώτατο ∆ικαστήριο, απαραίτητη προϋπόθεση
κάθε µεταφοράς κυριαρχικών δικαιωµάτων από την Ιρλανδική ∆ηµοκρατία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν της αρχικά συντελεσθείσας µε την Πράξη
προσχώρησης.19 Έτσι η 18η αναθεώρηση (03.06.1998) του ιρλανδικού Σ
αφορούσε την κύρωση της Συνθήκης του Άµστερνταµ, µε την οποία προστέθηκε
νέο εδάφιο (29.4.6) στο Σύνταγµα. Με αυτό δινόταν η δυνατότητα στο Κράτος να
ασκήσει τις νέες αρµοδιότητες (π.χ. αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε
ποινικές υποθέσεις) µε τον τρόπο που προβλεπόταν στην ευρωπαϊκή Συνθήκη. Η
άσκηση αυτή ωστόσο υποβλήθηκε στον περιορισµό της προηγούµενης έγκρισης
των δύο κοινοβουλευτικών σωµάτων (Oireachtas), ο οποίος αποσκοπεί στην
ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των σχετικών αποφάσεων.20

18

Απόφαση Crotty v. An Taoiseach [1987] IR 713. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει την
καθυστέρηση της θέσης σε ισχύ της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (1987), καθώς
εξάρτησε την κύρωσή της από προηγούµενη έγκρισή της µέσω δηµοψηφίσµατος. Υπό
τον ίδιο όρο πραγµατοποιήθηκε και η κύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχ (10η
αναθεώρηση του Συντάγµατος, 1992).
19
∆ηµοψήφισµα είχε διεξαχθεί και για την είσοδο της χώρας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες (Ιούνιος 1972), οπότε και προστέθηκε το εδάφιο 29.4.7 Σ.
20
G. HOGAN, ‘The Nice Treaty and the Irish Constitution’, European Public Law 2001,
565-573 (570).
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Γνωστή είναι η απορριπτική απόφαση21 του Ιρλανδικού λαού στο δηµοψήφισµα
για την 24η αναθεώρηση (27.03.2002), που αφορούσε την κύρωση της Συνθήκης
της Νίκαιας, η οποία τελικά συντελέστηκε µε την 26η αναθεώρηση του Σ στις
07.11.2002). Προκειµένου η κυβέρνηση να πετύχει τη θετική έκβαση του
δεύτερου δηµοψηφίσµατος22 φρόντισε να αντιµετωπίσει αντιρρήσεις σχετικά µε
την πιθανή κατάργηση της ιρλανδικής ουδετερότητας µέσω του ρητού
αποκλεισµού οποιασδήποτε ιρλανδικής συµµετοχής σε αµυντικές δοµές. Αυτό
σηµαίνει ότι µια τέτοια συµµετοχή θα προϋπέθετε ένα νέο δηµοψήφισµα.
Περιλήφθηκε επίσης ρητή πρόβλεψη ότι η Ιρλανδική ∆ηµοκρατία δεν µπορεί να
συµµετάσχει σε µορφές ενισχυµένης συνεργασίας χωρίς προηγούµενη έγκριση
και από τα δύο κοινοβουλευτικά σώµατα.23
Στην αρένα των διεθνών υποχρεώσεων, όπως και στη Γαλλία, η κύρωση της
Συνθήκης της Ρώµης του 1998 σχετικά µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο
καταγράφεται µε ειδική αναθεώρηση (την 23η στις 27.03.2002) στο ιρλανδικό
Σύνταγµα, καθώς θεωρήθηκε ότι συνιστά µείωση της εθνικής κυριαρχίας στην
εκδήλωσή της ως δικαστική λειτουργία σε ποινικές υποθέσεις.24

4.

Η υπό προϋποθέσεις µεταβίβαση κυριαρχίας: Πορτογαλία

Με την αναθεώρηση του 1997 εισήχθη στο πορτογαλικό Σ το άρθρο 112, παρ. 9,
το οποίο προβλέπει την ενσωµάτωση στην εθνική έννοµη τάξη των κοινοτικών

21

Το εκλογικό σώµα απέρριψε τη Συνθήκη της Νίκαιας σε ποσοστό 53,86% και
συµµετοχή στο δηµοψήφισµα της τάξης του 34,6%.
22
Βάσει δύο αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου (McKenna v. An Taoiseach [1995]
και Coughlan v. Broadcasting Complaints Commission [2003]), η Κυβέρνηση δεν
επιτρέπεται να ξοδέψει από τον κρατικό προϋπολογισµό προκειµένου να υποστηρίξει
τη θετική έκβαση των δηµοψηφισµάτων.
23
G. HOGAN, ‘Rapports. Ireland 2002-2003’, European Public Law 2003, 461-470 (463).
24
HOGAN, ‘The Nice Treaty and the Irish Constitution’, όπ.π., 573.
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οδηγιών µε νόµο ή διάταγµα, δηλ. µε πράξη της βουλής ή της κυβέρνησης. Με
τον τρόπο αυτό το Κοινοβούλιο επιχείρησε να διατηρήσει κάποιο έλεγχο στην
κοινοτική νοµοθετική δραστηριότητα. Το αποτέλεσµα ήταν ο περιορισµός των
νοµοθετικών αρµοδιοτήτων των Αυτόνοµων Περιφερειών που µέχρι τότε είχαν
την αρµοδιότητα µεταφοράς των Οδηγιών µέσω περιφερειακών νοµοθετικών
διαταγµάτων (decreto legislative regional) στις περιπτώσεις που ρυθµίζονταν
ζητήµατα του άµεσου ενδιαφέροντός τους. Το άρθρο 112 παρ. 9 συνιστά συνεπώς
επιφύλαξη αρµοδιότητας υπέρ των κεντρικών οργάνων του κράτους.25
Στην ίδια αναθεώρηση (1997) και βάσει πρότασης του Σοσιαλιστικού Κόµµατος
συµπεριλήφθηκε φράση στο ά. 7 παρ. 6 Σ, το οποίο ρυθµίζει τις διεθνείς σχέσεις,
µε την οποία επιτράπηκε η µεταφορά αρµοδιοτήτων στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
και µε την προϋπόθεση της αµοιβαιότητας. Επίσης επιτράπηκε (ά. 33 παρ. 1 Σ) η
έκδοση (όχι όµως και η απέλαση) Πορτογάλου πολίτη, µόνον όµως στις
περιπτώσεις

τέλεσης

εγκληµάτων

τροµοκρατίας,

διεθνούς

οργανωµένης

εγκληµατικότητας και υπό την προϋπόθεση ότι το δικαιικό σύστηµα του
αντισυµβαλλόµενου κράτους εγγυάται µια δίκαιη δίκη. Στην απαγόρευση
έκδοσης σε κράτος, όπου προβλέπεται η ποινή του θανάτου, προστέθηκε (ά. 33
παρ. 4 Σ) και η περίπτωση που για το τελεσθέν έγκληµα προβλέπεται και
οποιαδήποτε άλλη ποινή που µπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτες σωµατικές
βλάβες. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 (και πλέον µετά την αναθεώρηση του
2001 παρ. 4) του ά. 33 Σ, αν το δίκαιο του κράτους που ζητάει την έκδοση
προβλέπει ισόβια ή απροσδιόριστης διάρκειας κάθειρξη, η έκδοση επιτρέπεται
µόνον αν υπάρχει εγγύηση αµοιβαιότητας βάσει διεθνούς συνθήκης και µη
επιβολής ή µη εκτέλεσης µιας τέτοιας ποινής.
Με την αναθεώρηση του 2001 προστέθηκε νέα παράγραφος (5) στο ά. 33,
σύµφωνα µε την οποία οι προβλέψεις των προηγούµενων παραγράφων δεν
παρεµποδίζουν την εφαρµογή των ρυθµίσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις

25

J. MIRANDA, Manual de Direito Constitutional, τόµ. V, Coimbra 61997, 389, όπως
παραπέµπεται από GUERRA MARTINS, 139.

189

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 4η παρ. επίσης αναριθµήθηκε ως 6η και
συµπεριέλαβε όχι µόνον την έκδοση, αλλά και της «παράδοση», η οποία ως
έννοια είναι συµφυής της έκδοσης, αναφέρεται όµως στην περίπτωση που η
εκδίκαση της υπόθεσης µέλλει να γίνει είτε από διεθνές δικαστήριο, το οποίου το
καταστατικό έχει η χώρα κυρώσει (όπως το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο), και
συνεπώς θεωρείται προέκταση της εθνικής δικαιοδοσίας, είτε σε κράτος µέλος τη
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και εφαρµόζεται το κοινό νοµικό πλαίσιο του
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
Ενόψει, τέλος, της κύρωσης της «Συνθήκης για ένα Σύνταγµα για την Ευρώπη»
το 2005, τα δύο µεγαλύτερα πολιτικά κόµµατα, το Σοσιαλιστικό και το
Σοσιαλδηµοκρατικό- συµφώνησαν να αναθεωρήσουν το Σύνταγµα έτσι ώστε να
γίνει δυνατή η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για τη Συνταγµατική και κάθε άλλη
ευρωπαϊκή Συνθήκη. Το δηµοψήφισµα αναµενόταν να διεξαχθεί τον Οκτώβριο
του 2005, ωστόσο αναβλήθηκε µετά την απορριπτική έκβαση των αντίστοιχων
δηµοψηφισµάτων στη Γαλλία και Ολλανδία και τη σχετική απόφαση του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον Ιούνιο του ίδιου έτους να παγώσει η διαδικασία
κύρωσης της Συνθήκης.

ΙΙΙ. Προς µια Ευρώπη των Περιφερειών: Η Συνταγµατική Κατοχύρωση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1.

Στο εσωτερικό του οµοσπονδιακού µοντέλου: Αυστρία, Γερµανία και
Ελβετία26

α.

Αυστρία

Η Αυστρία είναι οµοσπονδιακό κράτος που αποτελείται από εννιά αυτόνοµα
κρατίδια. Η Οµοσπονδία και τα κρατίδια (Länder) µοιράζονται τη νοµοθετική και
26

∆εν θα εξεταστεί η ιδιόρρυθµη περίπτωση της Ισπανίας, όπου η τοπική αυτονοµία
απορρέει από την ίδια την έννοια της δηµοκρατίας καθώς και από την αναγνώριση των
ιστορικών, πολιτισµικών και γλωσσικών διαφορών µεταξύ των περιοχών της χώρας,
και η οποία χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο διατήρησης της κρατικής ενότητας τόσο
διαφορετικών περιφερειών. Βλ. L. ORTEGA, ‘The Decentralisation Alternatives on the
Spanish Constitutional System’, European Public Law, 2004, 469-480 (469).
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εκτελεστική αρµοδιότητα, ενώ η δικαστική ανήκει αποκλειστικώς στην
Οµοσπονδία. Στη συζήτηση για τη ριζική συνταγµατική µεταρρύθµιση στη
‘Συνταγµατική Συνέλευση’, η οποία συγκλήθηκε το 2003 και κατέθεσε τα
πορίσµατά της το 200527, σηµαντικό µέρος κατέλαβε η σκέψη ενίσχυσης της
αυτονοµίας των κρατιδιακών συνταγµάτων. Τα συντάγµατα αυτά µπορούν να
προβλέψουν την απευθείας εκλογή του Προέδρου του κρατιδίου, πράγµα που θα
σήµαινε και την πολιτική του ισχυροποίηση λόγω αυξηµένης πολιτικής
νοµιµοποίησης.
Με σκοπό την επίρρωση της διοικητικής αυτονοµίας των περιφερειών έχει
προταθεί η κατάργηση των ενδιάµεσων οµοσπονδιακών διοικητικών αρχών, η
οποία θα συνεπαγόταν επέκταση των αρµοδιοτήτων των περιφερειακών
αυτοδιοικήσεων µε την ανάληψη και άλλων αρµοδιοτήτων. Αυτό θα σήµαινε κατ’
αποτέλεσµα ότι η οµοσπονδία θα ήταν αρµόδια για τη νοµοθεσία και οι
περιφέρειες για την εκτέλεση, και άρα το κεντρικό κράτος θα έχανε κάθε
δυνατότητα ελέγχου της υλοποίησης των νοµοθετικών αποφάσεών του. Μια
τέτοια αλλαγή θα ήταν σκόπιµο να συνοδεύεται και από τη συγκρότηση µιας
περιφερειακής διοικητικής δικαιοσύνης, πράγµα που θα είχε ως παρεπόµενο
ευπρόσδεκτο αποτέλεσµα και την αποσυµφόρηση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου
της Βιέννης. Είναι εξάλλου αυταπόδεικτο ότι η ταχεία και αποτελεσµατική
απονοµή της δικαιοσύνης αποτελεί την πραγµατική προϋπόθεση τήρησης του
δικαιώµατος δικαστικής προστασίας, που µε τη σειρά του αποτελεί αναφαίρετο
χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου.
Όσον αφορά ωστόσο την οικονοµική αυτονοµία των περιφερειών παρατηρείται
σήµερα το παράδοξο αυτή να περιορίζεται στις δαπάνες, καθώς όλα τα έσοδα
προέρχονται από τους φόρους που εισπράττει το κράτος και δίνει µε µορφή
οικονοµικής ενίσχυσης µε σκοπό την οικονοµική εξίσωση στις περιφέρειες.
Ανοιχτό παραµένει συνεπώς το ερώτηµα µήπως στο πλαίσιο της γενικότερης
ενίσχυσης της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα έπρεπε να τονωθεί και η
οικονοµική αυτονοµία των περιφερειών, κυρίως όσον αφορά τα έσοδά τους.

27

Βλ. Λ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ‘‘Παλαιά’ Ευρώπη, Νέα Συντάγµατα: Μια περιήγηση στις
αναθεωρήσεις των Συνταγµάτων της ∆υτικής Ευρώπης στο γύρισµα του αιώνα’, στον
ανά χείρας τόµο.
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β.

Γερµανία

Στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας οι πρόσφατες αναθεωρήσεις
επιβεβαιώνουν και ενισχύουν το οµοσπονδιακό µοντέλο, µε τόνωση και της
οικονοµικής αυτοτέλειας των τοπικών αρχών. Με την 42η αναθεώρηση του 1994
και την 44η του 199728 προστέθηκε και τροποποιήθηκε αντίστοιχα η διάταξη του
άρθρου 2829, παρ. 2 εδ. γ. µε την οποία οι Κοινότητες απέκτησαν το δικαίωµα της
οικονοµικής και δηµοσιονοµικής αυτονοµίας και ειδικότερα της επιβολής φόρων.
Από το 1998 απέκτησαν ακόµη το δικαίωµα να µοιράζονται µε το κράτος µέρος
του φόρου κύκλου εργασιών (ά. 106 παρ. 3 εδ. 1 και παρ. 5α). Τα έσοδα από το
φόρο αυτό µοιράζονται από το οµόσπονδο κρατίδιο στις Κοινότητες ανάλογα µε
το µέγεθος και την οικονοµική τους δύναµη. Κατά την 49η αναθεώρηση το 2001
υπήρξε

µια

αλλαγή

στην

πρόβλεψη

ενδιάµεσων

αρχών

που

ασκούν

δηµοσιονοµική πολιτική (επιβολή φόρων, δασµών κλπ), και συγκεκριµένα η
συγκρότηση τέτοιων αρχών δεν είναι πλέον υποχρεωτική (άρθρο 108 παρ. 1 & 2
Σ). Τέλος, µε την 51η αναθεώρηση του 2002 προβλέφθηκε η δυνατότητα
ανάθεσης µε οµοσπονδιακό νόµο στα δικαστήρια των κρατιδίων και30 υποθέσεων
γενοκτονίας, εγκληµάτων εναντίον της ανθρωπότητας και εγκληµάτων πολέµου
(ά. 96 Σ).

28

Με το νόµο της 20.10.1997 προστέθηκε στο άρθρο 28 παρ. 2 εδάφιο, σύµφωνα µε το
οποίο: «Η εγγύηση της αυτοδιοίκησης εµπεριέχει επίσης τις βάσεις της ίδιας
οικονοµικής ευθύνης».
29
Άρθρο 28 (2): «Οι κοινότητες πρέπει να έχουν εγγυηµένο δικαίωµα να ρυθµίζουν, υπ’
ευθύνη τους, όλες τις υποθέσεις της τοπικής κοινότητας εντός των ορίων του
καταστατικού τους χάρτη. Εντός του πλαισίου των καταστατικών τους λειτουργιών, οι
οργανώσεις των κοινοτήτων έχουν το δικαίωµα της αυτοκυβέρνησης, όπως ορίζεται
από καταστατικό. Η εγγύηση της αυτοδιοίκησης εµπεριέχει επίσης τις βάσεις της ίδιας
οικονοµικής ευθύνης· µέρος των βάσεων αυτών είναι και το δικαίωµα των
Κοινοτήτων να επιβάλουν φόρους ανάλογα µε την οικονοµική τους ευρωστία».
30
Πέραν των πράξεων µε σκοπό τη διατάραξη της ειρηνικής συµβίωσης των λαών και
όσων αφορούν την προστασία του κράτους, που είχα προβλεφθεί µε την αναθεώρηση
του 1969.
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γ.

Ελβετία

Η Ελβετία έχει 26 κρατίδια, που ονοµάζονται ‘καντόνια’, και εκπροσωπούνται
στη Γερουσία ('Ständerat') µε δύο θέσεις το καθένα –εκτός από έξι που
θεωρούνται µισά καντόνια και έχουν από µία θέση. Η δοµή αυτή έχει µακρά
παράδοση στην Ελβετία και χρονολογείται από τα τέλη του 16ου και τις αρχές του
17ου αιώνα. (1798-1815). Η πρόταση αναθεώρησης του 1995 δεν προέβλεπε τα 26
καντόνια ως αυτόνοµα κρατίδια, αλλά ως αποκεντρωµένες διοικητικές ενότητες
της οµοσπονδίας. Η Συνέλευση των κυβερνήσεων των Καντονιών υπέβαλε
αντιπρόταση, σύµφωνα µε την οποία εισήγαγε την ισότιµη σχέση µεταξύ
καντονιών και Οµόσπονδου κράτους και η οποία έγινε δεκτή από την
οµοσπονδιακή κυβέρνηση (Bundesrat). Αποτυπώθηκε έτσι στο Σύνταγµα µια
εξέλιξη στη σχέση µεταξύ Οµοσπονδίας και Καντονιών, η οποία αποτελεί
τυποποίηση

και

κωδικοποίηση

µιας

«βιωµένης

συνταγµατικής

πραγµατικότητας».31

δ.

Βέλγιο

Με τη συνταγµατική αναθεώρηση του 1997 προστέθηκε στο ά. 41 Σ εδάφιο που
δίνει τη δυνατότητα νοµοθετικής πρόβλεψης των αρµοδιοτήτων, κανόνων
λειτουργίας και τρόπου εκλογής τοπικών αρχών µέσα στους δήµους, οι οποίες
µπορούν να ρυθµίζουν υποθέσεις τοπικού ενδιαφέροντος. Οι αρχές αυτές
ιδρύονται µε πρωτοβουλία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε ∆ήµους µε
περισσότερους των 100.000 κατοίκους και τα µέλη τους εκλέγονται µε άµεση
ψηφοφορία. Στο ίδιο άρθρο προστέθηκε το 1999 η δυνατότητα προκήρυξης
δηµοψηφίσµατος για υποθέσεις τοπικού ενδιαφέροντος, µε τον τρόπο που ορίζει
ο νόµος.32

31

TH. PFISTERER, ‘Der gelebte Föderalismus in den neuen Bundesverfassung’, σε:
Konferenz der Kantonsregierungen, Verfassungsreform als Föderalismus Reform. Der
Verfassungsentwurf 1995 aus der Sicht der Kantone, Zürich 1997, 63 (όπως
παραπέµπεται σε Schweizer, όπ.π., 267).
32
∆εν εξετάζεται εδώ –αν και είναι σηµαντικότερη από τις αναφερόµενες συνταγµατικές
αλλαγές- η ενίσχυση και επέκταση των αρµοδιοτήτων των Περιφερειών και γενικότερα
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2.

Επιστροφή στη συναινετική συναρµογή του εθνικού κράτους: Βρετανία

Η κυβέρνηση των Εργατικών που εκλέχθηκε το 1997 είχε εκφράσει την πρόθεσή
της να προχωρήσει σε ριζική συνταγµατική µεταρρύθµιση, κυριότερη συνιστώσα
της οποίας θα ήταν η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης33 στις περιφέρεις της
Σκοτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Η πολιτική αυτή δέσµευση
υλοποιήθηκε πολύ σύντοµα αποτελώντας και µια υποχώρηση από τη βασική
ιστορική γραµµή του κόµµατος των Εργατικών που ήταν αντίθετη στην
περιφερειακή αυτοδιοίκηση, µε τη σκέψη ότι η τελευταία θα µπορούσε να
τονώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να αποδυναµώσει την κεντρική εξουσία
στην προσπάθεια και υποχρέωση της τελευταίας να άρει τέτοιου είδους
ανισότητες. Το κυριότερο επιχείρηµα, από την άλλη πλευρά, υπέρ της ενίσχυσης
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ήταν η διαφορετικότητα των περιφερειών που
θα έπρεπε να βρίσκει τρόπο έκφρασης. Υπό αυτή την οπτική γωνία -αν και
σχεδιάστηκε έτσι34 ώστε να αποφευχθεί και η υποεκπροσώπηση των µικρότερων

των τοπικών αρχών καθώς και η ενδυνάµωση της οικονοµικής τους αυτονοµίας στο
Βέλγιο, καθώς η µεταρρύθµιση (πρόκειται για την 5η µεταρρύθµιση, η οποία αποτελεί
το πλέον πρόσφατο, αλλά µάλλον και πάλι προσωρινό στάδιο µιας σταδιακής
µεταρρυθµιστικής
διαδικασίας
του
οµοσπονδιακού
βελγικού
κράτους)
πραγµατοποιήθηκε κυρίως µέσω νόµων ειδικής πλειοψηφίας και όχι συνταγµατικής
αναθεώρησης, βλ. σχετικά P. PEETERS, ‘The Fifth Belgian State Reform
‘Lambermont’: A General Overview’, European Public Law 2003, 1-12.
33
Ως τοπική αυτοδιοίκηση µεταφράζουµε τον χρησιµοποιούµενο στη βρετανική
συζήτηση όρο “devolution” λόγω έλλειψης άλλου ευκρινέστερου, προκειµένου να γίνει
διαφοροποίηση µεταξύ του όρου αυτού και του παρεµφερούς “decentralization”
(αποκέντρωση). Σύµφωνα µε τον D. OLIVER, ‘Decentralisation and Federalism’, in:
The Constitutional Revision in Today’s Europe, G. AMATO / G. BRAIBANT / E.
VENISELOS (eds), London 2002, 149-155 (149), ο όρος «decentralization» υπονοεί
µόνον κάποιες λειτουργίες τοπικού ενδιαφέροντος από υπηρεσίες του κεντρικού
κράτους, ενώ ο όρος «devolution» εµπεριέχει την µεταφορά λειτουργιών σε
περιφερειακά όργανα. Με άλλα λόγια, αποκέντρωση σηµαίνει την ανάθεση
αρµοδιοτήτων από το κεντρικό Κοινοβούλιο του Westminster σε κάποιο άλλο σώµα,
ενώ η αυτοδιοίκηση προϋποθέτει νοµιµοποίηση των περιφερειακών οργάνων και άρα
πολιτική τους ευθύνη έναντι των πολιτών της Περιφέρειας.
34
Το Μάιο του 2003 πέρασε η Regional Assemblies (Referendums) Act που άνοιξε το
δρόµο για δηµοψηφίσµατα στις Περιφέρειες, ενώ ήδη ένα χρόνο νωρίτερα (2002) η
Λευκή Βίβλος «Your Region, Your Choice: Revitalising the English Regions» πρότεινε
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περιφερειών και να τονωθεί η συµµετοχή στην εξουσία και η συνεργασία35- η
µεταρρύθµιση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί µάλλον φιλελεύθερη παρά
σοσιαλδηµοκρατική.36
Σύµφωνα µε την εξαγγελία της Εργατικής κυβέρνησης, ήδη το 1998, ψηφίστηκε
νοµοθεσία37, η οποία προβλέπει τη συγκρότηση Κοινοβουλίου στη Σκοτία,
Εθνικής Συνέλευσης στην Ουαλία και Συνέλευσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι
µάλιστα χαρακτηριστικό της προσπάθειας της κυβέρνησης να τονώσει τη
δηµοκρατική συνιστώσα του όλου εγχειρήµατος το γεγονός ότι οι Νόµοι περί
Αυτοδιοίκησης στη Σκοτία και Ουαλία υιοθετήθηκαν µετά από περιφερειακά
δηµοψηφίσµατα, όπως και η άµεση εκλογή του ∆ηµάρχου του Λονδίνου.38
Και για τα τρία περιφερειακά Κοινοβούλια (όπως και για τον ∆ήµαρχο του
Λονδίνου) προβλέφθηκε άµεση εκλογή, και µάλιστα µε αναλογικό εκλογικό
σύστηµα, η οποία και έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 1999. Αντίθετα, στην
Αγγλία –πέραν της άµεσης εκλογής του ∆ηµάρχου- ενισχύθηκε απλώς η
αποκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς την πρόβλεψη ωστόσο πολιτικά
υπεύθυνων αντιπροσωπευτικών οργάνων. Παρατηρείται έτσι µια διαφορετική
µεταχείριση της Αγγλίας έναντι των υπολοίπων περιφερειών.
∆ιαφορές ωστόσο παρατηρούνται και ανάµεσα στα αντιπροσωπευτικά σώµατα
των τριών αυτοδιοικούµενων Περιφερειών, τα οποία εξοπλίστηκαν µε
διαφορετικές αρµοδιότητες το καθένα. Το Κοινοβούλιο της Σκοτίας διαθέτει
πρωτογενή νοµοθετική αρµοδιότητα39, ενώ η Εθνική Συνέλευσή της Ουαλίας

τη συγκρότηση άµεσα εκλεγµένων περιφερειακών αρχών, αν και εφόσον αποδειχτεί µε
δηµοψήφισµα ότι οι πολίτες των περιοχών το επιθυµούν.
35
P. LEYLAND, J. O. FROSINI & C. BOLOGNA, ‘Regional Government Reform in Italy:
Assessing the prospects for Devolution’, Public Law 2002, 242-251 (244).
36
BOGDANOR, 260.
37
«The Scotland Act» (1998), «The Government of Wales Act» (1998) και «The Northern
Ireland Act» (1998).
38
«The Referendums (Scotland and Wales) Act, 1997» και «The Great London Authority
(Referendum) Act, 1998».
39
Η παρ. 28 (7) της Scotland Act, η οποία αναθέτει πρωτογενή νοµοθετική αρµοδιότητα
στο Σκωτικό Κοινοβούλιο για όλα σχεδόν τα θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος,
διακηρύττει ότι η Πράξη αυτή δεν επηρεάζει την αρµοδιότητα του Κοινοβουλίου του
Ενωµένου Βασιλείου να κάνει νόµους για τη Σκοτία, ιδιαίτερα στους τοµείς της
άµυνας, των εξωτερικών σχέσεων και της µακροοικονοµικής πολιτικής. Αντίστοιχη
πρόβλεψη υπήρχε εξάλλου και στην Ireland Act του 1920. Περιορισµοί της
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(National Assembly) έχει αρµοδιότητα µόνο για δευτερογενή και όχι πρωτογενή
νοµοθεσία, για συγκεκριµένους και ρητά ορισµένους τοµείς πολιτικής.40 Στη
Βόρεια Ιρλανδία η Συνέλευση έχει πρωτογενείς νοµοθετικές αρµοδιότητες, αλλά
πρέπει να λειτουργεί µε συναινετικό και όχι πλειοψηφικό τρόπο και η
εκτελεστική εξουσία πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους και των δύο
Κοινοτήτων. Ωστόσο το Κοινοβούλιο του Westminster διατηρεί την ύπατη
κυριαρχία, και άρα το δικαίωµα τελικής απόφασης.41
Γίνεται σαφές ότι κύριο χαρακτηριστικό της µεταρρύθµισης είναι η
«ασυµµετρία» της δεδοµένου ότι προβλέπονται διαφορετικές αρµοδιότητες για το
Σώµα εκπροσώπησης κάθε περιφέρειας, ενώ µόνον για αποκέντρωση και όχι για
αυτοδιοίκηση µπορεί να µιλήσει κανείς στην περίπτωση της Αγγλίας.42 Η
«ασύµµετρη αυτοδιοίκηση» αποδίδεται εξάλλου και στην έλλειψη γραπτού και
κωδικοποιηµένου Συντάγµατος.

νοµοθετικής αρµοδιότητας του Κοινοβουλίου της Σκοτίας απορρέουν από την
υποχρέωσή του να µην νοµοθετήσει σε αντίθεση προς το Ευρωπαϊκό δίκαιο και την
ΕΣ∆Α.
40
Η εκτελεστική εξουσία της Ουαλίας έχει ωστόσο δευτερογενή νοµοθετική
αρµοδιότητα, κατ’ εξουσιοδότηση του Κοινοβουλίου του Westminster. Η αρµοδιότητά
της εκτείνεται σε θέµατα που πριν καλύπτονταν από τον Υπεύθυνο για την Ουαλία
Υπουργό (Secretary of State), όπως η εκπαίδευση και η υγεία.
41
Π.χ. η Πράξη της Σκοτίας (The Scotland Act 1998) αναγνωρίζει το δικαίωµα του
Westminster να νοµοθετεί για τη Σκοτία (section 28) και να ακυρώνει κάθε απόφαση
του Σκωτικού Κοινοβουλίου που υπερβαίνει τις νοµοθετικές του αρµοδιότητες.
Αντίστοιχους περιορισµούς περιέχει και η Northern Ireland Act (1998, sectionς 5 και 6)
και το κεντρικό Κοινοβούλιο έχει ήδη στο παρελθόν παρέµβει σε δύο τουλάχιστον
περιπτώσεις αφαιρώντας την εξουσία από την κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας λόγω
πολιτικών προβληµάτων.
42
OLIVER, όπ.π., 150, ο οποίος σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι στην περίπτωση αυτή η
Αγγλία είναι το σκυλί που δεν γαβγίζει! Επισηµαίνει δε (σ. 154) ότι δεν είναι
ορθολογικό οι αντιπρόσωποι των άλλων τριών Περιφερειών να ψηφίζουν στη Βουλή
των Κοινοτήτων για ζητήµατα που αφορούν µόνον την Αγγλία, ενώ αποφασίζουν στα
δικά τους Κοινοβούλια για αντίστοιχα ζητήµατα και προβλέπει ότι σύντοµα οι Άγγλοι
θα διεκδικήσουν και για τους ίδιους τα προνόµια που η διαδικασία αυτοδιοίκησης έχει
προσπορίσει στους υπόλοιπους Βρετανούς.

196

Η σταδιακή και πραγµατιστική43 ενίσχυση της αυτοδιοίκησης στη Βρετανία
συνεπάγεται πάντως µια σηµαντική συνταγµατική αλλαγή, καθώς δηµιουργεί ένα
καινούριο ουσιαστικό Σύνταγµα για τη Μεγάλη Βρετανία συνολικά, το οποίο
χαρακτηρίζεται από µια de facto κατανοµή και αναδιανοµή των αρµοδιοτήτων.44
Η αποκέντρωση εισάγει νέες συνταγµατικές σχέσεις στο Ενωµένο Βασίλειο, τόσο
µεταξύ των µερών όσο και αυτών µε τη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά και στο
εσωτερικό της Βουλής των Κοινοτήτων, µε κύριο χαρακτηριστικό την εισαγωγή
για πρώτη φορά του πνεύµατος του οµοσπονδισµού στο βρετανικό Σύνταγµα.45
Ωστόσο, η πορεία αυτή µπορεί να νοηθεί, όχι µόνον ως παραχώρηση εξουσίας
από τον κεντρικό µηχανισµό ενός ενιαίου κράτους προς τις Περιφέρειες, αλλά και
αντίστροφα, ως επιστροφή στην αρχική ουσία του βρετανικού κράτους, που
υπήρξε αποτέλεσµα της ένωσης της Αγγλίας µε την Ουαλία καταρχάς, έπειτα µε
τη Σκοτία και στη συνέχεια, η ένωση της Μεγάλης Βρετανίας µε την Ιρλανδία.46
Υπό αυτή την οπτική γωνία, οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν µια
επαναδιαπραγµάτευση των όρων της ένωσης των Περιφερειών και των λαών τους
µε το Ενωµένο Βασίλειο ή –κατά άλλη παραλλαγή- επαναδιαπραγµάτευση των
σχέσεων µεταξύ της Σκοτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ουαλίας και της
Αγγλίας.47
Στο νεώτερο νόµο περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Government Act 2000)
επιβάλλεται στις τοπικές αρχές να εγκαταλείψουν το σύστηµα των επιτροπών και
να υιοθετήσουν το σύστηµα του Συµβουλίου (cabinet), του ∆ιοικητή της πόλης
(city manager) ή άµεσα εκλεγµένου ∆ηµάρχου. Για το τελευταίο θα έπρεπε πρώτα
43

OLIVER, όπ.π., 155.
V. BOGDANOR, ‘Devolution: Decentralisation or Disintegration’, Political Quarterly
1999, 185-194 (188).
45
Παρά τη διαφορά ότι, όπως παρατηρεί ο BOGDANOR, όπ.π., 251, ο οµοσπονδισµός
διαµοιράζει την κυριαρχία ενώ η αυτοδιοίκηση απλώς τη διαχειρίζεται. Ωστόσο, ειδικά
η Πράξη της Σκοτίας (Scotland Act) στην πράξη διαµοιράζει τη νοµοθετική
αρµοδιότητα µεταξύ του κεντρικού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της Σκοτίας,
δηµιουργώντας έτσι µια οιονεί οµοσπονδιακή σχέση µεταξύ των δύο.
46
L. MAER / R. HAZELL / S. KING / M. RUSSELL / A. TRENCH / M. SANDFORD, ‘The
Constitution: Dragging the Constitution out of the Shadows’, Parliamentary Affairs
2004, Vol. 57, No. 2, 253-268 (254).
47
OLIVER, όπ.π., 152, ο οποίος επιχειρηµατολογεί υπέρ της δεύτερης εκδοχής, ενόψει της
κυρίαρχης, από δηµογραφική, οικονοµική και πολιτιστική άποψη, της Αγγλίας στο
Ενωµένο Βασίλειο.
44
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να διεξαχθεί δηµοψήφισµα. Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη για 5% των δηλωµένων
εκλογέων να απαιτήσουν από τις τοπικές αρχές τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για έναν απευθείας εκλεγµένο δήµαρχο –πρόκειται για την πρώτη νοµική
πρόβλεψη για χρήση νοµοθετικής πρωτοβουλίας στη Βρετανία.
Όσον αφορά την οικονοµική αυτονοµία των Περιφερειών, ωστόσο, όπως και
στην Ιταλία, η κεντρική κυβέρνηση ασκεί αυστηρό έλεγχο στα έσοδα και έξοδα
των Περιφερειών, µε συνέπεια η αυτονοµία να περιορίζεται, κυρίως στην εξουσία
να

κατανέµονται

οι

διαθέσιµοι

πόροι

ανάµεσα

στις

αποκεντρωµένες

αρµοδιότητες.

3.

Κεντρικό κράτος µε αποκέντρωση της διοίκησης: Γαλλία

α.

Η αναθεώρηση του 2003

Η Γαλλία θεωρείται ως το πρότυπο48 του ενιαίου κεντρικού κράτους, καθώς ένα
και µόνο πολιτικό και νοµικό πλαίσιο ενσωµατώνει την κρατική και εθνική
κυριαρχία, ενώ οι διοικητικές υποδιαιρέσεις θεωρούνται στοιχεία της διοικητικής
οργάνωσης του κράτους. Η αρχή της ενότητας και του αδιαίρετου της γαλλικής
δηµοκρατίας διακηρυσσόταν στο ά. 2 Σ 1958. Ωστόσο, ήδη σε προηγούµενες
δεκαετίες

ο

κεντρικός

έλεγχος

χαλάρωσε

και

δόθηκαν

περιορισµένες

αρµοδιότητες λήψης και εκτέλεση πολιτικών αποφάσεων και άσκησης πολιτικών

48

Η επικράτηση του µοντέλου κεντρικής οργάνωσης αποτέλεσε συνέπεια της νίκης των
Γιακοβίνων επί των Γερονδίνων, επονοµαζόµενων και ‘Φεντεραλιστών’, οι οποίοι
θεωρήθηκαν προδότες των επαναστατικών ιδεών και οδηγήθηκαν στην γκιλοτίνα. Ο
κεντρικός χαρακτήρας του κράτους θεωρήθηκε εγγύηση της ισότητας των πολιτών
µεταξύ τους.
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σε τοπικό επίπεδο.49 Ωστόσο η αποκέντρωση αφορούσε στην αναδιοργάνωση τη
διοίκησης του κράτους και όχι µεταρρύθµιση της δοµής του.50
Σε µια σηµαντική κίνηση για τα γαλλικά δεδοµένα κίνηση, το Γαλλικό
Συνταγµατικό Κογκρέσο51 προχώρησε το Μάρτιο του 2003 σε συνταγµατική
µεταρρύθµιση (22η αναθεώρηση του Σ του 1958) µε τίτλο «Το συνταγµατικό
καθεστώς της αποκεντρωµένης οργάνωσης της ∆ηµοκρατίας», µε κατεύθυνση τη
µεγαλύτερη τοπική αυτονοµία. Με την αναθεώρηση ενσωµατώθηκαν στο
Σύνταγµα οι αρχές της αποκεντρωµένης οργάνωσης της ∆ηµοκρατίας, η
κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ του κράτους και των τοπικών αρχών και ο
διαµοιρασµός της ευθύνης στη νοµοθετική διαδικασία. Ένας από τους κύριους
σκοπούς της αναθεώρησης ήταν η ενίσχυση του διακριτού ρόλου των
Περιφερειών, στις οποίες αποδόθηκαν νέες λειτουργίες και αρµοδιότητες σε
τοµείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι µεταφορές και η περιβαλλοντική πολιτική
ενώ κατοχυρώθηκε και το δικαίωµα διενέργειας δηµοψηφισµάτων για τοπικές
υποθέσεις. Στην πράξη βέβαια η πραγµατική άσκηση των νέων αρµοδιοτήτων

49

Μέχρι την εισαγωγή των περιφερειών (régions) το 1982, υπήρχαν δύο τύποι
διοικητικών µονάδων, οι δήµοι ή κοινότητες (communes) και τα διαµερίσµατα
(départements). Με τη µεταρρύθµιση του 1982 µεταφέρθηκαν αρµοδιότητες από τους
διορισµένους Νοµάρχες σε εκλεγµένα όργανα των διαµερισµάτων και δήµων. Η
περιφέρεια αναγνωρίστηκε ως αυτόνοµη σφαίρα δηµόσιας εξουσίας και προβλέφθηκε
άµεση εκλογή του περιφερειακού Συµβουλίου. Πρβλ. και G. CARCASSONNE, ‘L’
expérience française de régionalisation’, σε: The Constitutional Revision in Today’s
Europe, όπ.π., 195-201 (197επ.).
50
X. PHILIPPE, ‘France: The amendment of the French Constitution “on the Decentralized
Organization of the Republic”’, International Journal of Constitutional Law, 2004,
691-705 (693).
51
Η µεταρρύθµιση του 2003 ήταν πολιτικά αποτέλεσµα της σύµπτωσης των βουλήσεων
του Προέδρου Jacques Chirac και του Πρωθυπουργού Jean-Pierre Raffarin. Ωστόσο,
επειδή η µεταρρύθµιση αποκέντρωσης του 1982 προερχόταν από µια Κυβέρνηση που
ήταν η αριστερή αντιπολίτευση του 2003, το Σοσιαλιστικό Κόµµα, το οποίο πάντοτε
είχε ως σηµαία του την ενίσχυση της αποκέντρωσης, η αναθεώρηση του 2003 δεν
συνάντησε πολιτική αντίσταση στο κοινοβούλιο µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται ως
µια αριστερή ιδέα που υλοποιήθηκε από µια δεξιά κυβέρνηση. Είναι µάλιστα
χαρακτηριστικό ότι περισσότερο αντίθετο ήταν το κεντροδεξιό κόµµα της
συµπολίτευσης, που επέµενε στην αρχή του ενιαίου κράτους, παρά η αντιπολίτευση. Το
κυριότερο επιχείρηµα του Πρωθυπουργού προκειµένου να κατασιγάσει τις αντιδράσεις
ήταν ότι καµία παραχώρηση εξουσιών δεν επρόκειτο να συντελεστεί χωρίς τη
συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Βλ. σχετικά. PHILIPPE, όπ.π. 696-7.
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εξαρτάται εν πολλοίς και από τη χρηµατοδότηση των περιφερειακών οργάνων, η
οποία ωστόσο παραµένει περιορισµένη.
Όπως ήδη σηµειώθηκε, η αρχή της αποκέντρωσης αποτυπώθηκε στο
αναθεωρηµένο ά. 1 Σ. Η συνταγµατοποίηση της αρχής αυτής που ήταν ήδη
ενσωµατωµένη σε πολλούς νόµους από το 1982 φέρει µάλλον µεγαλύτερο
πολιτικό και συµβολικό βάρος από ότι νοµικό, καθώς δεν άλλαξε τη
συνταγµατική δοµή του κράτους. Ωστόσο η αλλαγή στη διατύπωση αντανακλά µε
µεγαλύτερη ακρίβεια τη νοµική πραγµατικότητα που είχε στο µεταξύ
διαµορφωθεί µε απλούς νόµους και επιπλέον εξασφάλιζε συνταγµατική εγγύηση
στις αλλαγές αυτές, η οποία κρινόταν απαραίτητη καθώς είχαν προηγηθεί
αποφάσεις του Συνταγµατικού Συµβουλίου, µε τις οποίες νοµοσχέδια
κηρυσσόταν αντισυνταγµατικά λόγω παραβίασης της αρχής της ισότητας ή του
αδιαιρέτου του κράτους.

β.

Οι αρχές του «πειραµατισµού» και της «επικουρικότητας»

Σε αντίθεση µε την Ιταλία και την Ισπανία πάντως, η πρωτογενής νοµοθετική
αρµοδιότητα παραµένει στο Κοινοβούλιο του κράτους -µε την εξαίρεση των
υπερπόντιων εδαφών και κυρίως της Νέας Καληδονίας και της Κορσικής52 που
απολαµβάνουν (ά. 73 Σ) εξαιρετικού συνταγµατικού καθεστώτος53-, καθώς κάθε
απόφαση υπο-κρατικής διοικητικής µονάδας αποτελεί εκτέλεση νοµοθετικής
ρύθµισης. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές αρχές να αποκλίνουν από
τις γενικές ρυθµίσεις του νόµου. Το άρθρο 72 Σ εµπεριέχει δύο νέες έννοιες που
διατρέχουν την κατανοµή των εξουσιών και αρµοδιοτήτων: πρώτον, επιτρέπει τον
«πειραµατισµό», υπό την έννοια ότι οι τοπικές αρχές µπορούν να πειραµατίζονται
µε κανόνες που αποκλίνουν από το γενικό νοµοθετικό καθεστώς προκειµένου να
προσαρµοστούν σε εξειδικευµένες ανάγκες. Η απόκλιση αυτή επιτρέπεται αν και

52

Πρβλ. CL. RICHARDS, ‘Devolution in France: the Corsican Problem’, European Public
Law 2004, 481-501.
53
Το εξαιρετικό αυτό καθεστώς ωστόσο δεν εφαρµόζεται αυτόµατα αλλά µετά από
σχετική απόφαση στις υπερπόντιες περιοχές. Έτσι στα δηµοψηφίσµατα που
διενεργήθηκαν στις Αντίλλες και στην Κορσική πλειοψήφησε η άποψη κατά
µεγαλύτερης αυτονοµίας, κυρίως λόγω του φόβου ότι αυτή θα κατέληγε σε
υποδεέστερες δηµόσιες υπηρεσίες.
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εφόσον προβλέπεται από οργανικό νόµο, και µόνον για περιορισµένο χρόνο και
πεδίο εφαρµογής και υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγει κάποια δηµόσια ελευθερία
ή συνταγµατικό δικαίωµα (ά. 72 παρ. 4 Σ). ∆εύτερον, εισάγεται η αρχή της
«επικουρικότητας» που συνεπάγεται το σεβασµό των αποφάσεων των τοπικών
αρχών στα θέµατα των αρµοδιοτήτων τους. Η δυνατότητα πρωτογενούς
παρέµβασης των τοπικών αρχών στα θέµατα αυτά συνιστά µια ριζοσπαστική
αλλαγή. Ωστόσο αρµόδιο να καθορίσει το εύρος της αρµοδιότητας των τοπικών
αρχών παραµένει το κεντρικό κράτος.54
Οι τοµείς αρµοδιοτήτων όπου επιτρέπεται αυτόνοµη δράση των τοπικών αρχών
προβλέπεται από το ά. 72 Σ να ορισθούν και µε µελλοντικούς νόµους. Η έκταση
της αυτονοµίας βρίσκεται συνεπώς στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του
εθνικού νοµοθέτη, εξαρτάται δε σε έναν βαθµό και από την ερµηνεία των
σχετικών διατάξεων εκ µέρους του Συνταγµατικού Συµβουλίου. Η αυτονοµία
συνίσταται πάντως στην εφαρµογής πολιτικών στους εκχωρηµένους στην τοπική
αυτοδιοίκηση τοµείς αρµοδιοτήτων (ά. 72 παρ. 3 Σ) και στην εξουσία υιοθέτησης
κανονισµών σε τοπικό επίπεδο για την εξειδίκευση και εφαρµογή των νόµων που
έχουν ψηφισθεί σε κεντρικό επίπεδο. Καµία εξάλλου από τις τοπικές αρχές δεν
επιτρέπεται να ασκεί έλεγχο πάνω στις υπόλοιπες, ενώ δεν αποκλείεται ο νόµος
να αποδίδει το συντονισµό κάποιας πολιτικής σε µία εξ αυτών (ά. 72 παρ. 5 Σ).

γ.

Οικονοµική αυτονοµία

Εξέλιξη στο θέµα της οικονοµικής αυτονοµίας των τοπικών αρχών συνιστά και το
άρθρο 72 παρ. 2 Σ το οποίο ορίζει ότι οι εδαφικές υποδιαιρέσεις δικαιούνται
οικονοµικών εισροών από το κράτος για την επιτέλεση των αρµοδιοτήτων τους.
Πέραν της γενικής µεταφοράς πόρων, ορίζεται περαιτέρω ότι κάθε µεταφορά
αρµοδιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη µεταφορά των αντίστοιχων
πόρων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το κράτος για την επιτέλεση της
αρµοδιότητας που µεταβιβάζεται στους ΟΤΑ. Στο παρελθόν το κράτος
παρακρατούσε πόρους που ανήκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση µέσω της ψήφισης
φορολογικών νόµων. Η συνταγµατική ρύθµιση, η οποία είναι σύµφωνη και µε

54

PHILIPPE, όπ.π., 698.
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σχετική νοµολογία του Συνταγµατικού Συµβουλίου, απαγορεύει την πρακτική
αυτή, καθώς επιτάσσει οι οικονοµικοί πόροι να αποδίδονται σε εκείνες τις αρχές,
οι οποίες ασκούν την κάθε αρµοδιότητα.

δ.

Η ενίσχυση της Γερουσίας

Η συνταγµατική αναθεώρηση του 2003 ενισχύει το ρόλο της Γερουσίας, η
συντριπτική

πλειοψηφία

των

µελών

της

οποίας

εκλέγεται

από

τους

αντιπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης µε έµµεση καθολική ψηφοφορία. Το
ά. 39 Σ ορίζει ότι νοµοσχέδια µε κύριο αντικείµενό τους την οργάνωση της
τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκλεγµένων οργάνων των Γάλλων πολιτών που
ζουν στο εξωτερικό πρέπει να υποβάλλονται καταρχάς στη Γερουσία. Με τον
τρόπο αυτό το Σύνταγµα δίνει στις τοπικές αρχές εµµέσως το δικαίωµα να
αυτοπροσδιορίζονται, εφόσον οι δικοί τους αντιπρόσωποι (η Γερουσία) έχουν τον
πρώτο λόγο στα ζητήµατα που τις αφορούν.

ε.

Τοπικά δηµοψηφίσµατα και δικαίωµα αναφοράς

Το ά. 72-1 Σ δίνει τη δυνατότητα µεγαλύτερης συµµετοχής των πολιτών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο µέσω διαβούλευσης και
δεσµευτικών δηµοψηφισµάτων, προκειµένου να κυρωθούν οι αποφάσεις των
τοπικών αρχών (ά. 72-1 παρ. 2 Σ). Στο ά. 72-1 παρ. 3 Σ προβλέπεται ειδικό
δηµοψήφισµα για τη δηµιουργία µιας διοικητική υποδιαίρεσης διαφορετικής από
τις προβλεπόµενες (περιφέρεια, διαµέρισµα, δήµος ή υπερπόντια περιοχή) ή την
αναγωγή µιας διοικητικής υποδιαίρεσης σε άλλο επίπεδο αυτοδιοίκησης ή αλλαγή
των εδαφικών της συνόρων. Στην περίπτωση αυτή ωστόσο το δηµοψήφισµα
φαίνεται να έχει µάλλον συµβουλευτικό και όχι δεσµευτικό χαρακτήρα.55 Τέλος,
οι πολίτες έχουν δικαίωµα αναφοράς σχετικά µε ζητήµατα που υπάγονται στην
αρµοδιότητα των τοπικών αρχών. Στις περιπτώσεις αυτές το αντικείµενο της
αναφοράς εγγράφεται αυτοµάτως στην ατζέντα συζήτησης της επόµενης
συνεδρίασης του αρµόδιου οργάνου.56
55
56

PHILIPPE, όπ.π., 703.
Τα όργανα είναι τα εξής: conseil municipal., conseil général, conseil régional.
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4.

Η ήρεµη επανάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης: Ιταλία

α.

Από τη νοµοθετική στη συνταγµατική κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης

Η πιο σηµαντική συνταγµατική µεταρρύθµιση των τελευταίων χρόνων στην
Ιταλία ήταν αναµφισβήτητα η αναθεώρηση του πέµπτου τίτλου (V) του ιταλικού
Συντάγµατος (άρθρα 114-133) που ρυθµίζει τις σχέσεις και τις αρµοδιότητες των
διαφόρων επιπέδων δηµόσιας εξουσίας στην Ιταλία. Οι λόγοι της µεταρρύθµισης
υπήρξαν τόσο εσωτερικοί -λειτουργικοί (τα ελλείµµατα της προηγούµενης
διοικητικής διάρθρωσης) και πολιτικής συγκυρίας57- όσο και εξωγενείς, µε
κυριότερο την αρχή της επικουρικότητας του κοινοτικού δικαίου.58 Η
µεταρρύθµιση αυτή ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90, υλοποιήθηκε κυρίως το 1997
µε τις Πράξεις Bassanini59, και ολοκληρώθηκε µε τη Συνταγµατική πράξη 1/2001
(12.03.2001).

57

Η πολιτική συγκυρία που ώθησε προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η ενδυνάµωση του
πολιτικού Κόµµατος «Λίγκα του Βορά», µε αρχηγό τον Umberto Bossi, ο οποίος
αργότερα διετέλεσε και Υπουργός Αποκέντρωσης στην κυβέρνηση Berlusconi. Το
κόµµα αυτό πρώτο πρότεινε τη µετεξέλιξη της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας σε οµοσπονδιακό
κράτος και αργότερα µε το λεγόµενο «Σύνταγµα της Γένοβα» έκανε εκστρατεία υπέρ
της κήρυξης ανεξαρτησίας της βόρειας Ιταλίας. Το κυριότερο επιχείρηµα µε το οποίο η
Λίγκα του Βορά συσπείρωνε τους ψηφοφόρους της περιοχής ήταν ότι το περιφερειακό
σύστηµα της Ιταλίας ήταν τέτοιο που ανάγκαζε την πλούσια βόρεια Ιταλία να
χρηµατοδοτεί τις φτωχότερες περιοχές, κυρίως στο νότο. Η συνταγµατική πράξη
1/2001 πάντως υιοθετήθηκε από µια κεντρο-αριστερή κυβέρνηση και απηχεί τις δικές
της πολιτικές επιλογές.
58
G. F. CARTEI, ‘Revising the constitution step by step: the recent Italian experience’, σε:
The Constitutional Revision in Today’s Europe, όπ.π., 235-242 (237).
59
Οι Πράξεις αυτές –µε κυριότερη το νόµο 59/1997- πήραν το όνοµά τους από τον
Franco Bassanini, πρώην Υπουργό ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ο οποίος εµπνεύστηκε τις
µεταρρυθµίσεις που επέφεραν οι πράξεις αυτές.
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Τα πρώτα βήµατα προς µια αποκεντρωµένη πολιτική συγκρότηση έγιναν
νωρίτερα60, όπως σηµειώσαµε ήδη, µε το νόµο 142/1990 και το νόµο 81/1993.
Στο µεταξύ είχαν προηγηθεί ο νόµος 59/1997 και το νοµοθετικό διάταγµα
56/2000, που εισήγαγαν τον «διοικητικό φεντεραλισµό» ο πρώτος, ο οποίος
επέτρεπε στην κυβέρνηση να µεταφέρει διοικητικές λειτουργίες στις περιφέρειες,
τις επαρχίες και τους δήµους, και το «δηµοσιονοµικό φεντεραλισµό» το δεύτερο.
Επίσης ο νόµος 1/1999 που προηγήθηκε της µεταρρύθµισης Amato τροποποίησε
τα άρθρα 121, 122, 123 και 126 Σ. και έδωσε τη δυνατότητα στις περιφέρειες –
και όχι πλέον στο κράτος- να νοµοθετούν σχετικά µε την µορφή της
περιφερειακής κυβέρνησης και το εκλογικό σύστηµα για την ανάδειξη του
Προέδρου της περιφερειακής κυβέρνησης και των µελών του περιφερειακού
Κοινοβουλίου.61

60

Ήδη πριν τη ριζική αναθεώρηση του κεφαλαίου V του Σ. (περί τοπικής αυτοδιοίκησης)
το 2001, το άρθρο 5 ιταλ. Σ. προέβλεπε ότι «[η] ∆ηµοκρατία, µία και αδιαίρετη,
αναγνωρίζει και προωθεί την τοπική αυτονοµία. Εφαρµόζει τη διοικητική
αυτοδιοίκηση των κρατικών υπηρεσιών και υιοθετεί αρχές και µεθόδους νοµοθεσίας
που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της αυτονοµίας και της αποκέντρωσης». Έτσι η
Ιταλία αποτελούνταν από είκοσι περιφέρειες (πέντε ειδικές και 15 συνήθεις), οι οποίες
είχαν διαρρυθµιστεί µε το νόµο 281/1970. Κάθε περιφέρεια διαιρείται σε δύο επαρχίες
και κάθε επαρχία σε δήµους. Συγκροτείται έτσι ένα σύστηµα περιφερειακής και
τοπικής αυτοδιοίκησης τριών επιπέδων. Θεωρητικά οι περιφέρειες είχαν ως ρόλο όχι τη
διακυβέρνηση αλλά απλώς το συντονισµό και τη διεύθυνση των διοικητικών
λειτουργιών, τις οποίες ασκούσαν οι τοπικές αρχές. Αντ’ αυτού οι περιφέρειες
ασκούσαν οι ίδιες διοικητικές λειτουργίες αλλά η ενιαία µορφή της κυβέρνησης δεν
επέτρεπε τη διάκριση µεταξύ πλειοψηφίας και µειοψηφίας. Η κατάσταση αυτή άρχισε
να αλλάζει τη δεκαετία του 90, οπότε και ξεκίνησαν αλλαγές στα καταστατικά των
περιφερειών µε σκοπό τη σαφέστερη διάκριση µεταξύ της περιφερειακής
κοινοβουλευτικής συνέλευσης και της περιφερειακής κυβέρνησης, δηλ. µεταξύ
συµπολίτευσης και αντιπολίτευσης.
61
Ειδικότερα, ο νόµος 1/1999 ορίζει την άµεση εκλογή του Προέδρου της περιφερειακής
κυβέρνησης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της περιφέρειας, ο
οποίος τότε (αν είναι άµεσα εκλεγµένος) έχει και την εξουσία διορισµού και παύσης
των µελών της κυβέρνησής του (ά. 122 παρ. 5 Σ). Επίσης οι νόµοι 300/1999 και
303/1999 µεταρρύθµισαν τη οργάνωση των Υπουργείων και µείωσαν τη διοικητική
εµβέλεια του κράτους (π.χ. µείωση των Υπουργείων από 18 σε 12. Ειδικότερα ο
πρώτος νόµος βασιζόταν στις αρχές της οργανωτικής ευελιξίας και της ανάθεσης
αρµοδιοτήτων (ή απορύθµισης).
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Οι Νόµοι αυτοί από το 1997 µέχρι το 2001 επέφεραν έτσι µια τροποποίηση62 του
ουσιαστικού Συντάγµατος, χωρίς αναθεώρηση του τυπικού,63 η οποία και επήλθε
µε τη Συνταγµατική Πράξη του 2001. Η τελευταία έπρεπε µετά την υιοθέτησή της
από το Κοινοβούλιο να υποβληθεί και σε δηµοψήφισµα σύµφωνα µε το άρθρο
138 ιταλ. Σ, όπως κάθε συνταγµατική τροποποίηση που προέρχεται από το
Κοινοβούλιο, και να εγκριθεί από τα δύο τρίτα του εκλογικού σώµατος. Το
δηµοψήφισµα της 7ης Οκτωβρίου 2001 ενέκρινε την αναθεώρηση του ιταλικού
συντάγµατος και µεταρρύθµισε ριζικά την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ιταλία,
ωθώντας τη χώρα προς ένα αποκεντρωµένο σύστηµα διακυβέρνησης.

β.

Οι συνταγµατικές ρυθµίσεις

Το αναθεωρηµένο άρθρο 114 ιταλικού Σ. προβλέπει ότι «Η ∆ηµοκρατία
αποτελείται από ∆ήµους, Επαρχίες, Μητροπολιτικές περιοχές, Περιφέρειες και το
Κράτος».64 Οι ∆ήµοι, οι Επαρχίες, οι Μητροπολιτικοί ∆ήµοι και οι Περιφέρειες
είναι αυτόνοµες οντότητες µε τους δικούς τους κανονισµούς, αρµοδιότητες και
λειτουργίες, σύµφωνα µε τις αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγµα (άρθρο 114
Σ). Οι διαφορετικές αυτές οντότητες που συναποτελούν την ιταλική ∆ηµοκρατία
θεωρούνται ίσες µεταξύ τους και η ισότητα αυτή αποτελεί πλέον συνταγµατική
αρχή.
Στο ά. 116 Σ προβλέπονται ιδιαίτερες µορφές αυτονοµίας για ορισµένες περιοχές,
ενώ η νεοεισαχθείσα παρ. 3 του ίδιου άρθρου επιτρέπει στο νόµο, µε
πρωτοβουλία των περιφερειών και µετά από διαβούλευση µε τις τοπικές αρχές, να
χορηγήσει περαιτέρω αυτονοµία και σε άλλες Περιφέρειες. Ο νόµος εκδίδεται
βάσει συµφωνίας µεταξύ του κράτους και της Περιφέρειας και χρειάζεται την

62

Η θεωρία ονόµασε τη µεταρρύθµιση που επέφερε ο νόµος 59/97 «συνταγµατική
µεταρρύθµιση» ενός «µη αλλαγµένου Συντάγµατος», όπως σηµειώνει ο CARTEI,
‘Revising the constitution step by step: the recent Italian experience’, όπ.π., 237.
63
Για τις άδηλες µεταβολές του Συντάγµατος µέσω της πραγµάτωσής του, βλ. Α.
ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Τόµος Ι, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, 361.
64
Το παλιό άρθρο 114 προέβλεπε µόνον τις Περιφέρειες, τις Επαρχίες και τις
Κοινότητες.
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έγκριση των αντιπροσωπευτικών σωµάτων µε πλειοψηφία των µελών τους.
Εισάγεται έτσι η ευελιξία στο βαθµό αποκέντρωσης, και άρα η δυνατότητα
διαφοροποιηµένης περιφερειακής αυτοδιοίκησης.65
Το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της Ιταλίας επιλέγει το σύστηµα του καταλόγου
αρµοδιοτήτων που παρακρατεί το κράτος και της τεχνικής της «αποκοπής»
αρµοδιοτήτων. Το νέο άρθρο 117 µετά τη γενική πρόβλεψη ότι οι νοµοθετικές
αρµοδιότητες ανήκουν στο κράτος και στις Περιφέρειες σύµφωνα µε τους
ορισµούς του Συντάγµατος και εντός των ορίων που θέτει το ενωσιακό
ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο (παρ. 1), περιλαµβάνει κατάλογο αρµοδιοτήτων
που ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από το κράτος (παρ. 2)66 καθώς και
εκείνων που είναι συντρέχουσες µεταξύ κράτους και περιφερειών (παρ. 3)67. Στην
αποκλειστικά νοµοθετική αρµοδιότητα των τελευταίων ανήκουν όλες οι
αρµοδιότητες που δεν αποδίδονται ρητά από το Σύνταγµα στο κράτος ή και στο
κράτος.68 Με την πρόσφατη συνεπώς αναθεώρηση το τεκµήριο της νοµοθετικής

65

P. LEYLAND, J. O. FROSINI & CH. BOLOGNA, ‘Regional Government Reform in Italy:
Assessing the prospects for Devolution’, Public Law 2002, 242-251 (243).
66
Εξωτερική πολιτική, σχέσεις µε ΕΕ, άσυλο, µη κοινοτικοί πολίτες, µετανάστευση,
θρησκευτικά δόγµατα, άµυνα, ασφάλεια του κράτους, εξοπλισµοί, νόµισµα, αγορές,
ανταγωνισµός, κρατικοί φόροι και λογιστικό σύστηµα, ίση κατανοµή πόρων, κρατικά
όργανα και σχετικοί εκλογικοί νόµοι, δηµοψήφισµα, κρατική οργάνωση και διοίκηση,
δηµόσια τάξη, πολιτότητα, διοίκηση της δικαιοσύνης, καθορισµός του βασικού
επιπέδου απόλαυσης ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων σε όλη την Επικράτειας,
γενικές αρχές εκπαίδευσης, συντάξεις, εκλογικοί νόµοι και οργάνωση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, τελωνεία, µέτρα και σταθµά περιβάλλον, οικοσύστηµα και πολιτισµική
κληρονοµιά.
67
∆ιεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις των περιφερειών, εξωτερικό εµπόριο, ασφάλεια στην
εργασία, εκπαίδευση, επαγγέλµατα, επιστηµονική έρευνα, φροντίδα υγείας, τρόφιµα,
αθλητισµός, πολιτική προστασία, διαχείριση γης, λιµάνια και αεροδρόµια, µεταφορές,
εναρµόνιση προϋπολογισµού, δηµόσια οικονοµικά, διατήρηση της φυσικής και
πολιτισµικής κληρονοµιάς, δηµόσια οικονοµικά και συντονισµός φορολογικών
επιβαρύνσεων.
68
Στην προηγούµενη εκδοχή του το Σύνταγµα προέβλεπε περιοριστικά τους τοµείς
νοµοθετικής αρµοδιότητας των Περιφερειών (πρώην άρθρο 117), την οποία µπορούσαν
να ασκήσουν «µέσα στα όρια των αρχών που έθεταν οι νόµοι του κράτους και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε το κοινό καλό του έθνους και το
συµφέρον άλλων περιφερειών».
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αρµοδιότητας αντιστρέφεται, και ενώ µε το παλιό Σύνταγµα συνέτρεχε υπέρ του
κράτους, καθώς απαριθµούνταν οι αρµοδιότητες στις οποίες οι Περιφέρειες είχαν
συντρέχουσα αρµοδιότητα, λειτουργεί πλέον υπέρ των Περιφερειών. Στην παρ. 5
του ίδιου άρθρου εξάλλου προβλέπεται ότι οι περιφέρειες και οι αυτόνοµες
επαρχίες φροντίζουν για την εφαρµογή και την εκτέλεση των διεθνών
υποχρεώσεων και των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη διαδικασία που
ορίζει νόµος του κράτους. Με νόµο ορίζονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων το
κράτος µπορεί να δράσει αντί των περιφερειών, όποτε αυτές δεν είναι σε θέση να
εκπληρώσουν τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις τους. Η διοικητική αρµοδιότητα
αποδίδεται αντίστοιχα κατά κύριο λόγο στους δήµους και ασκείται σύµφωνα µε
τις αρχές της επικουρικότητας, της διαφοροποίησης και της αποτελεσµατικότητας
(ά. 118 Σ).69
Το άρθρο 120 παρ. 2 ιταλ. Σ. δίνει την εξουσία στην κεντρική κυβέρνηση να
υποκαθιστά τις περιφερειακές αρχές στις αρµοδιότητές τους, αν αυτές
παραβιάζουν διεθνείς κανόνες ή συνθήκες ή το ευρωπαϊκό δίκαιο, όταν συντρέχει
κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια και «όταν η υποκατάσταση αυτή απαιτείται
για να περιφρουρηθεί η νοµική ή οικονοµική ενότητα του έθνους και ιδίως για να
διατηρηθεί το βασικό επίπεδο ευηµερίας που σχετίζεται µε τα ατοµικά και
κοινωνικά δικαιώµατα», ανεξάρτητα από τα όρια

που θέτουν οι τοπικές

κυβερνήσεις. Τα όρια της εξουσίας αυτής τίθενται από το επόµενο εδάφιο του
ίδιου άρθρου, σύµφωνα µε το οποίο: «Νόµος ορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες
προκειµένου να εγγυηθεί ότι η εξουσία υποκατάστασης ασκείται εντός των ορίων
που θέτουν οι αρχές της επικουρικότητας και της δίκαιης συνεργασίας».
Με τη µεταρρύθµιση του 2001 καταργήθηκε επίσης η εξουσία της κεντρικής
κυβέρνησης να ασκεί έλεγχο στη νοµιµότητα των περιφερειακών διοικητικών
αποφάσεων και να προβάλει ένσταση αντισυνταγµατικότητας των περιφερειακών
νόµων ενώπιον του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου πριν την έκδοσή του καθώς και

69

Αυτό σηµαίνει ότι όταν απαιτείται η ενιαία άσκηση κάποιων λειτουργιών, η διοικητική
αρµοδιότητα µπορεί να ανατεθεί στους µητροπολιτικούς δήµους, την επαρχία, την
Περιφέρεια ή το Κράτος. Σε περίπτωση δηλαδή ανεπάρκειας και
αναποτελεσµατικότητας του κατώτερου διοικητικού επιπέδου, το ανώτερο επίπεδο
µπορεί να παρέµβει, µα βάση την αρχή της επικουρικότητας.
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η θέση του κυβερνητικού επιτρόπου που είχε την αρµοδιότητα να επιβλέπει τις
διοικητικές λειτουργίες.
Ο συνταγµατικός νόµος (constitutional bill) Νο. C3561 της 5.12.2002 µε τίτλο
«Τροποποίηση του άρθρου 117 του Συντάγµατος» προσθέτει µια καινούρια
διάταξη µετά την παρ. 4 του άρθρου 117, σύµφωνα µε την οποία:
«Η Περιφέρεια ενεργοποιεί αποκλειστική νοµοθετική αρµοδιότητα για τα
ακόλουθα ζητήµατα:
α) οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας
β) οργάνωση των σχολείων, διαχείριση των σχολικών και εκπαιδευτικών
ινστιτούτων
γ) ορισµός σχολικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων ειδικού ενδιαφέροντος
για την Περιφέρεια
δ) τοπική αστυνοµία.»
Η ρύθµιση αυτή ήρθε να συµπληρώσει την προηγούµενη µεταρρύθµιση του
συνταγµατικού νόµου Νο. 3 της 1810.2001, µε την οποία βρίσκεται σε συµφωνία
και ωθεί προς την ίδια κατεύθυνση χωρίς να αλλάζει τυπικά τη δοµή του
κεφαλαίου V του ιταλικού Συντάγµατος. Σύµφωνα µε τη συνοδευτική του νόµου
έκθεση, η µεταρρύθµιση αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στη σταδιακή εξέλιξη του
συνταγµατικού συστήµατος της Ιταλίας προς µια ισορροπηµένη, συνεργατική και
οµοσπονδιακή διαρρύθµιση. Ο σκοπός είναι να αποκεντρωθεί προς τις
περιφέρειες ένας πυρήνας αρµοδιοτήτων αναφορικά µε σηµαντικούς τοµείς ώστε
αυτές να µπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα πώς και πότε να ενεργοποιήσουν την
αποκλειστική τους αρµοδιότητα στα αναφερόµενα θέµατα χωρίς να χρειάζεται να
περιµένουν οποιαδήποτε έγκριση από το Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται στην
παρ. 3 του άρθρου 116 ιταλ. Σ. Η διατύπωση βέβαια της προταθείσας αυτής
µεταρρύθµισης οδηγεί σε µια ανασφάλεια δικαίου, καθώς δεν είναι σαφές αν η
ενεργοποίηση της αποκλειστικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας είναι στη
διακριτική της ευχέρεια ή υποχρεωτική και µέσα σε ποιο πλαίσιο χρόνου.70 Η
αναγωγή στη διακριτική ευχέρεια κάθε περιφέρειας σηµαίνει ότι µπορεί να
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G. F. CARTEI, ‘Devolution and the Constitution: the Italian Perspective’, σε: European
Public Law 2004, 33-41 (34).
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προκύψουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα περιφερειακά νοµικά συστήµατα
και να διαπιστωθεί το φαινόµενο αλλού οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες να
ρυθµίζονται από την περιφέρεια και αλλού από το κεντρικό κράτος. Εξάλλου, η
προστασία της δηµόσιας υγείας αποτελεί συντρέχουσα αρµοδιότητα κράτους και
περιφέρειας (117 παρ. 3), ενώ το άρθρο 32 ιταλ. Σ. προβλέπει ότι «Η ∆ηµοκρατία
προστατεύει τη δηµόσια υγεία ως θεµελιώδες δικαίωµα του ατόµου και προς το
συµφέρον της Κοινότητας» και το άρθρο 117 παρ. 2, στοιχείο (m) ότι στην
αποκλειστική αρµοδιότητα του κράτους ανήκει «ο καθορισµός ενός ελάχιστου
επιπέδου ευηµερίας που σχετίζεται µε εκείνα τα ατοµικά και κοινωνικά
δικαιώµατα που πρέπει να γίνονται σεβαστά σε ολόκληρη της εθνική
επικράτεια». Στην πράξη οι περιφέρειες παίζουν ήδη εδώ και καιρό σηµαντικό
ρόλο στον τοµέα αυτό, πρέπει όµως να σέβονται τις γενικές αρχές της κρατικής
νοµοθεσίας και το εθνικό πρόγραµµα υγείας, πράγµα που δεν αλλάζει µάλλον µε
το νόµο του 2002.71 Όσον αφορά δε την εκπαίδευση το άρθρο 33 ιταλ. Σ. ορίζει
ότι «Η ∆ηµοκρατία υιοθετεί γενικούς κανόνες για την εκπαίδευση και ιδρύει
δηµόσια σχολεία όλων των ειδών και βαθµίδων», ενώ το άρθρο 117 παρ. 2
περιορίζει την αποκλειστική αρµοδιότητα του κράτους στους «γενικούς κανόνες
σχετικά µε την εκπαίδευση», µε σεβασµό προς την αυτονοµία των σχολείων.
Αντίστοιχη σχέση γενικότερου – ειδικότερου υπάρχει και ανάµεσα στην
πρόβλεψη του συνταγµατικού νόµου του 2002 περί τοπικής αστυνοµίας και της
γενικής αρµοδιότητας του κράτους σε θέµατα δηµόσιας τάξης και ασφάλειας
(άρθρο 117, παρ. 2, στοιχ. h).
Η συνάφεια αυτή µεταξύ των αρµοδιοτήτων του κράτους και εκείνης των
περιφερειών κάτω από το φως του άρθρου 5 ιταλ. Σ. που διακηρύσσει την αρχή
της ενότητας του κράτους σηµαίνει ότι δεν µπορούν να αποκοπούν από το
κεντρικό κράτος αρµοδιότητες που είναι θεµελιώδεις για την τήρηση της αρχής
της κοινωνικής συνοχής σε όλη την επικράτεια.72
Πάντως, ενόψει των τάσεων ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών της υγείας και της
εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, η συνταγµατική τροποποίηση µέσω του
συνταγµατικού νόµου του 2002 λιγότερο απειλεί κάποιο κρατικό µονοπώλιο και
71
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Cartei, EPL 2004, όπ.π., 36.
Cartei, EPL 2004, όπ.π., 39.
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περισσότερο εντάσσεται στη λεγόµενη «αρχή της οριζόντιας επικουρικότητας»,
δηλαδή στις σχέσεις µεταξύ δηµόσιας εξουσίας και της οικονοµική ελευθερίας
των ιδιωτών, εντάσσεται δηλαδή στη διαδικασία µεταρρύθµισης του ίδιου του
κράτους πρόνοιας.73
Σύµφωνα µε το άρθρο 12374 ιταλ. Σ -όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 1/1999- οι
καταστατικές πράξεις των Περιφερειών ρυθµίζουν τη µορφή της κυβέρνησης,
ωστόσο νόµος της κεντρικής κυβέρνησης καθορίζει το εκλογικό σύστηµα,
πράγµα που συνιστά µάλλον παράδοξο, αν αναλογιστεί κανείς τη στενή σχέση
µεταξύ του εκλογικού συστήµατος και της µορφής της κυβέρνησης.75 Ο πρόεδρος
της

περιφερειακής

κυβέρνησης

υπέχει

πολιτική

ευθύνη

απέναντι

στο

Περιφερειακό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει το δικαίωµα να υπερψηφίσει πρόταση
δυσπιστίας σε βάρος του (ά. 126 παρ. 2 Σ) µε απόλυτη πλειοψηφία και µετά από
πρόταση που κατατίθεται από το ένα πέµπτο τουλάχιστον των µελών του
σώµατος. Η αποδοχή της πρότασης δυσπιστίας σε βάρος ενός άµεσα εκλεγµένου
Προέδρου έχει ως συνέπεια την πτώση της κυβέρνησης και τη διάλυση του
Κοινοβουλίου σύµφωνα µε το αξίωµα «aut simul stabunt, aut simul cedent».
Αυτό σηµαίνει την εφαρµογή της κοινοβουλευτικής αρχής και αποκλείει το
διαχωρισµό µεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλίου, δηλαδή ένα προεδρικό
σύστηµα (όπως των Ενωµένων Πολιτειών της Αµερικής ή της Ελβετίας).
Αποκλείεται επίσης και ένα ηµιπροεδρικό σύστηµα, µε διαφοροποίηση του
Προέδρου της Περιφέρειας και του Προέδρους της περιφερειακής κυβέρνησης,
καθώς τα δύο πρόσωπα ταυτίζονται. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα το
καταστατικό κείµενο της Περιφέρειας να ορίζει ότι ο Πρόεδρος εκλέγεται από το
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Cartei, EPL 2004, όπ.π., 40.
Άρθρο 123 παρ. 1: «Κάθε Περιφέρεια πρέπει να διαθέτει καταστατικό κείµενο που να
ρυθµίζει τη µορφή της κυβέρνησης και τις θεµελιώδεις αρχές της οργάνωσης και
λειτουργίας της Περιφέρειας σε συµφωνία µε το Σύνταγµα. Το καταστατικό αυτό
κείµενο ρυθµίζει την άσκηση της [νοµοθετικής] πρωτοβουλίας και τη διεξαγωγή του
δηµοψηφίσµατος σχετικά µε περιφερειακούς νόµους και περιφερειακές διοικητικές
παοφάσεις και τη δηµοσίευση των περιφερειακών νόµων και των κανονισµών».
75
LEYLAND, FROSINI & BOLOGNA, ‘Regional Government Reform in Italy: Assessing the
prospects for Devolution’, Public Law, pp. 242-251 (245).
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Κοινοβούλιο και όχι µε άµεσες και καθολικές εκλογές. Η υποχρεωτική συνεπώς
επιλογή του κοινοβουλευτικού συστήµατος θέτει υπό αµφισβήτηση την καταρχήν
εξουσία (ά. 123 παρ. 1 Σ.) των Περιφερειών να καθορίζουν τη µορφή της
κυβέρνησής τους.
Ανοικτή παραµένει ακόµη η συζήτηση στην Ιταλία για σύσταση ενός δεύτερου
αντιπροσωπευτικού οργάνου σε τοπική βάση, µιας δεύτερης Βουλής που θα
αντιπροσώπευε τις περιφέρειες και θα συνεισέφερε ως ένας συνδετικός κρίκος
µεταξύ των περιφερειών και του κεντρικού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε
οµοσπονδιακά πρότυπα.76

γ.

Οικονοµική αυτονοµία των περιφερειών

Εξαιρετικής σηµασίας σε κάθε σύστηµα αποκεντρωµένης διακυβέρνησης είναι η
µορφή και η έκταση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής αυτονοµίας των
αποκεντρωµένων µονάδων και ειδικότερα η ισορροπία µεταξύ κρατικών και
περιφερειακών εσόδων. Την οικονοµική αυτονοµία των Περιφερειών προέβλεπε
ήδη το Σύνταγµα του 1948, ωστόσο στην πράξη το µεγαλύτερο µέρος των
εσόδων προερχόταν από την κεντρική κυβέρνηση και κατευθύνονταν σε
συγκεκριµένους και προκαθορισµένους τοµείς.77 Ακόµη και το ύψος των
περιφερειακών φόρων καθοριζόταν από κρατικούς νόµους. Κατά συνέπεια, τα
ίδια έσοδα των περιφερειών ήταν ένα µικρό ποσοστό των συνολικών εσόδων και
η αυτονοµία περιοριζόταν στην ανάλωσή τους, η δε κρατική παρέµβαση
καθίστατο αναγκαία, καθώς συχνές ήταν οι περιπτώσεις υπέρβασης του
προϋπολογισµού των περιφερειών. Αντίστοιχο φαινόµενο είχε εξάλλου
εµφανιστεί και στη Βρετανία στη θατσερική και µετα-θατσερική εποχή, όταν η
κεντρική

κυβέρνηση

Περιφερειών.

ασκούσε

έντονο

έλεγχο

των

οικονοµικών

των

78

76

LEYLAND, FROSINI & BOLOGNA, Public Law 2002, 250-1.
Αυτό επιβεβαιώθηκε και µε την απόφαση 271/1986 του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου,
που ερµηνεύοντας το άρθρο 119 ιταλ. Σ αποφάνθηκε ότι το µεγαλύτερο µέρος των
εσόδων των Περιφερειών προέρχεται από το κράτος και ότι οι Περιφέρειες είχαν
περιορισµένη εξουσία να αποφασίζουν για το ύψος και το είδος του φόρου που
µπορούσαν να επιβάλουν.
78
LEYLAND, FROSINI & BOLOGNA, Public Law 2002, 247.
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Στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα το προηγούµενο καθεστώς αλλάζει: το άρθρο 119
Σ.79 κατοχυρώνει την οικονοµική αυτονοµία των Περιφερειών και των τοπικών
αρχών, οι οποίες µπορούν πλέον, όχι µόνον να λαµβάνουν έσοδα από το κράτος,
όπως και µε το προηγούµενο Σύνταγµα, αλλά και να επιβάλουν δικούς τους
φόρους σε συµφωνία µε το Σύνταγµα και µε τις αρχές του συντονισµού των
δηµοσίων οικονοµικών και του φορολογικού συστήµατος (119 παρ. 2 Σ)·
παράλληλα ωστόσο η συνταγµατική ρύθµιση επιχειρεί να εγγυηθεί την ισορροπία
ανάµεσα στην τοπική αυτονοµία αφενός και την διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής σε όλη την εθνική επικράτεια αφετέρου. Εισήχθησαν έτσι περιφερειακοί
φόροι, οι οποίοι θα καλύπτουν τα έσοδα της Περιφέρειας κατά 80% και οι οποίοι
θα συµπληρώνονται από την ενίσχυση του κεντρικού κράτους. Αυτό προφανώς
ενισχύει κατά πολύ την οικονοµική αυτονοµία των Περιφερειών που µπορούν
πλέον να καθορίζουν τη δηµοσιονοµική τους πολιτική.80 Προβλέπεται ωστόσο ότι
και το κράτος µπορεί να διαθέσει επιπλέον οικονοµικά µέσα και να παρέµβει µε
ειδικές δράσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις προκειµένου να προωθήσει την
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη και να άρει κοινωνικές και οικονοµικές
ανισότητες, να προωθήσει την οικονοµική ανάπτυξη και την πραγµατική
απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (119 παρ. 5 Σ). Επιπλέον προβλέπεται η
ίδρυση «ταµείου εξίσωσης» προς όφελος των περιοχών µε µειωµένη
δηµοσιονοµική ικανότητα (119 παρ. 3 Σ). Ταυτόχρονα συστήθηκε Ταµείο Ίσης
Κατανοµής (Fondo perequativo), που στηρίζεται στην αναδιανοµή του πλούτου,

79

Ήδη πριν τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 µε τη µεταρρύθµιση της
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, µε το Νόµο 133/199 και το ∆ιάταγµα 56/2000 και µε
βάση την αρχή της οικονοµικής αυτονοµίας η ερµηνεία τά. 119 Σ είχε άλλαξε έτσι
ώστε να δίνει τη δυνατότητα επιβολή φόρων από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις.
80
G. FRANCO CARTEI & V. FERRARO, ‘Reform of the Fifth Title of the Italian
Constitution: A First Step Towards a Federal System?’, European Public Law 2002,
445-454 (448).
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προκειµένου να δώσει τη δυνατότητα στις Περιφέρειες να φέρουν σε πέρας τις
λειτουργίες τους και να προσφέρουν υπηρεσίες µε έναν ενιαίο τρόπο σε
ολόκληρη τη χώρα. Το ποσό που λαµβάνει κάθε Περιφέρεια εξαρτάται από τον
πληθυσµό, τις ανάγκες υγειονοµικής περίθαλψης, το µέγεθος και τη φορολογία.
Παρά την οικονοµική αυτονοµία των Περιφερειών, η κεντρική κυβέρνηση µπορεί
ακόµη να παρεµβαίνει µε δύο τρόπους: µέσω της συνταγµατικής υποχρέωσης για
αναδιανοµή των πόρων και των ορίων στην αρµοδιότητα επιβολής φόρων. Όσον
αφορά το πρώτο, πέραν του Ταµείου Ίσης Κατανοµής, η κεντρική κυβέρνηση
µπορεί να προβεί σε ενίσχυση κάποιων Περιφερειών µε σκοπό «να διασφαλίσει
την οικονοµική ανάπτυξη, τη συνοχή, την αλληλεγγύη και για να εξαλείψει
κοινωνικές και οικονοµικές διαφορές» (ά. 119 παρ. 5 Σ). Επίσης, όπως
αναφέρθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 117 παρ. 2 Σ η κυβέρνηση έχει την
αποκλειστική αρµοδιότητα για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου
απόλαυσης ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και για την υλοποίηση του
σκοπού αυτού µπορεί να προβαίνει σε αναδιανοµή πόρων µεταξύ στην εθνική
επικράτεια.
Ο δεύτερος περιορισµός της οικονοµικής αυτονοµίας απορρέει από το άρθρο 119
παρ. 2 Σ, από το οποίο συνάγεται ότι τα όρια της εξουσίας επιβολής φόρων από
τις περιφέρειες καθορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Γίνεται έτσι φανερό
ότι η επίρρωση της νοµοθετικής και διοικητικής αυτονοµίας των Περιφερειών
υποβαθµίζεται και υποσκάπτεται από το περιορισµένο της οικονοµικής τους
αυτονοµίας.

δ.

Με στόχο την ισορροπία ενότητας και διαφορετικότητας

Ενόψει των παραπάνω είναι σαφές ότι το Ιταλικό Σύνταγµα προσανατολίζεται
πλέον σαφέστατα προς µια διαδικασία περιφερειακής αυτοδιοίκησης, µε εκτενή
εφαρµογή της αρχής της τοπικής αυτονοµίας και της επικουρικότητας.
Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των εξουσιών των περιφερειών δεν πρέπει να γίνεται σε
βάρος των αρµοδιοτήτων των δήµων, τον ορισµό των οποίων έχει στην
αποκλειστική του αρµοδιότητα και άρα πρέπει να εγγυάται το κράτος (ά. 117 παρ.
2 ιταλ. Σ). Τέλος, µε βάση τη συνδυασµένη ανάγνωση των συνταγµατικών
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κανόνων που αναφέρθηκαν, υποστηρίζεται ότι οποιαδήποτε ερµηνεία ενισχύει τις
περιφερειακές εξουσίες δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ενοποιητική
λειτουργία των θεµελιωδών καθηκόντων του κράτους.81 Η ιταλική συνταγµατική
διαρρύθµιση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης επιδιώκει, κατά συνέπεια, µια
ισορροπία ανάµεσα στα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, µε τρόπο τέτοιο
ώστε να διασφαλίζεται ο αµοιβαία αλληλοϋποστήριξη και κατά το δυνατόν
αποτελεσµατικότητα

της

διακυβέρνησης,

ο

σεβασµός

των

τοπικών

ιδιαιτεροτήτων µε παράλληλη εγγύηση της εθνικής πολιτικής ενότητας και
συνοχής.

5.

Το ιδιαίτερο καθεστώς αυτόνοµων περιοχών σε ένα ενιαίο κράτος:
Πορτογαλία

Το ά. 6 πορτ. Σ82 επαναδιατυπώθηκε µε την αναθεώρηση του 1997 ως εξής: «Η
Πορτογαλία είναι ενιαίο κράτος, το οποίο σέβεται στη δοµή και τη λειτουργία του
το καθεστώς αυτονοµίας των νήσων και τις αρχές της επικουρικότητας, της
τοπικής αυτοδιοίκησης και της δηµοκρατικής αποκέντρωσης της δηµόσιας
διοίκησης». Στο θεσµικό οπλοστάσιο της αυτοδιοίκησης προστέθηκαν συνεπώς οι
αρχές της επικουρικότητας, που σηµαίνει λήψη των αποφάσεων όσο το δυνατόν
εγγύτερα στον πολίτη και αναγωγή στην επόµενη βαθµίδα δηµόσιας εξουσίας
µόνον στην περίπτωση που η κατώτερη βαθµίδα δεν µπορεί να φέρει σε πέρας το
σκοπό της δηµόσιας πολιτικής, καθώς και η δίδυµη µε την προηγούµενη αρχή της
τοπικής αυτονοµίας.
Η αναθεώρηση του 1997, η οποία τύποις τουλάχιστον προκλήθηκε από τη
Συνθήκη του Άµστερνταµ, φέρει το αποτύπωµα της τελευταίας στο άρθρο 9 γρ. g,
το οποίο αναφέρεται στις αυτόνοµες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζόρων
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CARTEI, EPL 2004,, όπ.π., 39.
Στην αρχική του διατύπωση το ά. 6 Σ προέβλεπε:
«1. Η Πορτογαλία είναι ενιαίο κράτος, το οποίο στη δοµή του σέβεται τις αρχές της
αυτονοµίας των τοπικών αυτοδιοικήσεων και της δηµοκρατικής αποκέντρωσης της
δηµόσιας διοίκησης.
2. Οι συστάδες νήσων Αζόρες και Μαδέιρα συνιστούν αυτόνοµες περιφέρειες µε ίδιον
πολιτικο-διοικητικό καθεστώς». Με την αναθεώρηση του 1982 προστέθηκαν στην παρ.
2 οι λέξεις «..και δικά τους όργανα αυτοδιοίκησης».
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µε τη φρασεολογία της Ευρωπαϊκής Συνθήκης (ά. 299). Επίσης, σ’ ότι αφορά τις
αυτόνοµες περιφέρειες, το ά. 227, γρ. x πορτ. Σ τους αναγνωρίζει την
αρµοδιότητα να συµµετέχουν στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
να εκπροσωπούνται στα κοινοτικά όργανα, τόσο σε επίπεδο Περιφερειών όσο και
στην εθνική αντιπροσωπεία, στο βαθµό που οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε
κοινοτικό επίπεδο αφορούν τα ιδιαίτερα συµφέροντά τους.83
Στην πρόσφατη πρόταση αναθεώρησης του 2001 και τα δύο µεγάλα κόµµατα
(σοσιαλιστικού

και

σοσιαλδηµοκρατικού)

περιέλαβαν

πρόβλεψη

για

συνταγµατική απαγόρευση της διαδοχικής ανανέωσης της θητείας των αιρετών
εκπροσώπων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών Κοινοβουλίων στις
αυτόνοµες περιοχές της Μαδέρας και Ανδόρας. Ratio της απαγόρευσης ήταν η
ανανέωση του πολιτικού τους προσωπικού και η επιδίωξη µεγαλύτερης
διαφάνειας και αποτροπής φαινοµένων αυταρχισµού και διαφθοράς, τα οποία
επιφέρει η µακρόχρονη παραµονή στην εξουσία.84

ΙV.

Η επαναοριοθέτηση των συνταγµατικών χώρων

1.

Η διάχυση των αρµοδιοτήτων προς τα κάτω…

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι υπάρχει µια ισχυρή τάση συνταγµατικής
µεταρρύθµισης µε σκοπό την ενίσχυση της αποκέντρωσης και τοπικής
αυτοδιοίκησης, τόσο σε κλασικά ενιαία κράτη (Γαλλία), όσο σε κράτη που µέχρι
τώρα ανέπτυσσαν κεντροµόλες δυνάµεις (Βρετανία), τα οποία έρχονται να
προστεθούν στον κατάλογο των παραδοσιακά οµοσπονδιακών (Γερµανία), ή
ιδιοτύπως σπονδυλωτών (Ισπανία85) κρατών. Η ενδιάµεση έτσι κατηγορία

83

Guerra Martins, 139.
Τσιµάρα, 167.
85
Βλ. σχετικά L. ORTEGA / E. NIETO / I. MARTIN, ‘Decentralisation, Regionalisation,
Federalism, Form of State’, σε: The Constitutional Revision in Today’s Europe, όπ.π.,
173-193.
84
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(provincial states)86 µεταξύ των ενιαίων και των οµοσπονδιακών κρατών
απαριθµεί πλέον εκτός της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και την Ιταλία και τη
Μεγάλη Βρετανία.
Εξάλλου, τόσο για τη Βρετανία όσο και για την Ιταλία µπορεί να παρατηρηθεί ότι
η διαφορά µεταξύ της διαδικασίας περιφερειακής αυτοδιοίκησης που συντελείται
σ’ αυτές τις χώρες και κλασικών οµοσπονδιακών συστηµάτων είναι ότι στην
πρώτη περίπτωση (Βρετανία, Ιταλία) η αυτοδιοίκηση αποτελεί µέρος µιας
φυγόκεντρης διαδικασίας, ενώ ο φεντεραλισµός υπήρξε συχνά µέρος µιας
κεντροµόλου διαδικασίας.87 Βέβαια, και στις δύο χώρες η οικονοµική και
δηµοσιονοµική αυτονοµία των Περιφερειών είναι περιορισµένη και η κεντρική
κυβέρνηση είναι απρόθυµη να παραχωρήσει την εξουσία της ελέγχου των
οικονοµικών των Περιφερειών. Ακόµη λιγότερο έντονη είναι η διαδικασία
αποκέντρωσης της Γαλλίας, καθώς δεν παραχωρείται άµεση νοµοθετική εξουσία
στην τοπική αυτοδιοίκηση, και άρα -µε την εξαίρεση των υπερπόντιων περιοχώνοι τοπικές αρχές δεν αποφασίζουν για τις λειτουργίες και αρµοδιότητές τους – η
αρµοδιότητα της αρµοδιότητας παραµένει στο κεντρικό κράτος. Και µάλιστα: σε
αντίθεση µε την Ιταλία και την Ισπανία, όπου η τοπική αυτονοµία κατοχυρώνεται
ρητά στο Σύνταγµα, στη Γαλλία η πραγµατική µεταφορά αρµοδιοτήτων δεν
αποτυπώνεται στο συνταγµατικό κείµενο, αλλά η σχετική απόφαση ανατίθεται
στο εθνικό Κοινοβούλιο.
Οι αντιρρήσεις στη διαδικασία της αυτοδιοίκησης µπορούν να προέλθουν από την
οπτική γωνία της αρχής της ισότητας, µε την έννοια της ίσης κοινωνικής
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PHILIPPE, όπ.π., 693, υποσ. 14, µε παραποµπή σε L. FAVOREU ET AL., Droit
Constitutionnel, Paris : Précis Dalloz 52002, 439. Τα κράτη αυτά χαρακτηρίζονται από
την αναγνώριση πολιτικής αυτονοµίας των τοπικών οντοτήτων αλλά µε τα νοµικά
χαρακτηριστικά ενός ενιαίου κράτους. Ο ίδιος θεωρεί ότι η Γαλλία παρά τις
προαναφερθείσες αλλαγές δεν εµπίπτει στην κατηγορία αυτή αλλά παραµένει κλασικά
ενιαίο κράτος.
87
D. OLIVER, ‘Decentralisation and Federalism’, σε: The Constitutional Revision in
Today’s Europe, G. Amato / G. Braibant / E. Veniselos (eds), London: Esperia
Publications Ltd 2002, 151, ο οποίος µάλιστα επισηµαίνει ότι στη Βρετανία η
αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να οδηγήσει σε οµοσπονδία, καθώς το κεντρικό
Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να παραχωρήσει την κυριαρχία του (σ. 155).
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αξιοπρέπειας και των ίσων ευκαιριών των ατόµων.88 Στις περιπτώσεις, συνεπώς,
που η αυτοδιοίκηση αφορά βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως η εκπαίδευση και η
δηµόσια υγεία, µπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση των όρων παροχής τους
ανάµεσα σε διαφορετικές περιφέρειες και να οδηγήσει σε ανισότητες στο πλαίσιο
του ίδιου κράτους και άρση της βασικής λειτουργίας της πολιτότητας, της
αναδιανοµής δηλαδή του πλούτου ανάµεσα σε πολίτες και περιφέρειες. Η
διαφοροποίηση στον τοµέα αυτό θα δυναµίτιζε την κοινωνική ιδιότητα του
πολίτη και µια βασική συνιστώσα των στοιχείων που προωθούν την κοινωνική
συνοχή µιας πολιτικής κοινότητας. Έτσι η δηµοκρατία και η ελευθερία
µεταφρασµένη ως αυτοδιοίκηση θα µπορούσε να δυναµιτίσει τη φιλελεύθερη
συνιστώσα που έχει ως κύριο άξονα την ισότητα, όχι µόνον την πολιτική αλλά
και την κοινωνική, την παροχή δηλαδή ίσων ευκαιριών και ίδιας αφετηρίας στη
διεκδίκηση των αγαθών σ’ όλους τους πολίτες. Ο πολιτικός φιλελευθερισµός έχει
ως ελάχιστη βασική αξίωση η λειτουργία της αγοράς και η δηµοκρατική λήψη
των αποφάσεων να περιορίζονται από το αίτηµα της ισότητας και να εγγυώνται
ότι όλοι οι πολίτες απολαµβάνουν τα ίδια βασικά τουλάχιστον αγαθά, ένα
ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και τα ίδια δικαιώµατα, ίση δηλαδή
ελευθερία, και ίσες ευκαιρίες. Η παραδοχή αυτή σηµαίνει ότι, προκειµένου η
διαδικασία της αποκέντρωσης της πολιτικής εξουσίας να µην οδηγήσει σε
αποσύνθεση του κράτους και κυρίως της πολιτικής ενότητας και κοινωνικής
συνοχής, θα πρέπει να τελεστεί σταδιακά και να συνοδεύεται από µια σταδιακή
υιοθέτηση κοινών αξιών και µιας συναντίληψης σχετικά µε το γενικό συµφέρον
της πολιτικής κοινότητας.

2.

…ως µέρος της διαδικασίας οµοσπονδιοποίησης της Ευρώπης

Η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης συντελείται µέσω της µεταφοράς αρµοδιοτήτων
προς υποκρατικές ενότητες, η οποία συνοδεύει την παράλληλη διαδικασία
µεταφοράς αρµοδιοτήτων προς την υπερκρατική οντότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πρόκειται για τάσεις αποδυνάµωσης του κεντρικού και ενιαίου κράτους
έθνους µε άσκηση κρατικών αρµοδιοτήτων είτε στο θεσµικό πλαίσιο ενός
88
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217

υπερεθνικού οργανισµού, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κύριο λόγο ή
άλλων διεθνών οργανισµών σε εξειδικευµένες περιπτώσεις (π.χ. ∆ιεθνές Ποινικό
∆ικαστήριο), είτε από υπο-κρατικές πολιτικές µονάδες, όπως οι Περιφέρειες. Οι
αντίρροπες αυτές δυνάµεις συνιστούν τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, της
αµφισβήτησης της απόλυτης και απεριόριστης κρατικής κυριαρχίας. Η δυναµική
αυτή προϋποθέτει και συνεπάγεται και υποχώρηση της ναπολεόντειας έµπνευσης
θεωρίας ότι το κεντρικό κράτος είναι δυνατό κράτος· αντίθετα, τα ενιαία κεντρικά
κράτη είµαι µάλλον τα οικονοµικά ασθενή κράτη.89
Οι τάσεις90 αυτές εντάσσονται σε µια αντίληψη περί οµοσπονδισµού στις σχέσεις
µεταξύ κράτους, περιφερειών και υπερεθνικής ένωσης, συνάδουν µε την
θεµελιώδη συνταγµατική αρχή που διέπει τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την αρχή της επικουρικότητας, που επιτάσσει οι αποφάσεις να
λαµβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη και συντείνουν προς τη
σταδιακή δηµιουργία ενός πολυεπίπεδου µοντέλου διακυβέρνησης, µε εν µέρει
διακριτές αρµοδιότητες. Ωστόσο, κάθε τέτοια εξέλιξη πρέπει να εξετάζεται
κριτικά κάτω από το πρίσµα της έννοιας του οµοσπονδισµού που ασχολείται
ταυτόχρονα µε τη διάχυση της πολιτικής εξουσίας στο όνοµα της ελευθερίας
αλλά και µε τη συγκέντρωσή της για το συµφέρον της ενότητας και της
ενεργητικής διακυβέρνησης.91 Ο οµοσπονδισµός (φεντεραλισµός) στηρίζεται σε
µια πολλαπλότητα κέντρων εξουσίας που συντονίζουν τη δράση τους και στην
προσπάθεια διεύρυνσης της δηµοκρατικής συµµετοχής των τοπικών κοινοτήτων
στις βασικές πολιτικές λειτουργίες. Στη φιλοσοφική βάση του φεντεραλισµού
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TH. WÜRTENBERGER, ‘L’ autonomie locale et regionale, principe directeur du droit
constitutionnel en Europe’, σε: The Constitutional Revision in Today’s Europe, όπ.π.,
157-171 (160).
90
Εξαίρεση στην τάση ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστά η Νορβηγία, όπου
όχι µόνον δεν έχουµε καµιά κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά οι Επαρχίες
έχασαν µέρος της δύναµής τους το 2002 όταν ο έλεγχος των νοσοκοµείων µεταφέρθηκε
στην κεντρική κυβέρνηση. Σύµφωνα εξάλλου µε τις H. M. NARUD/ K. STRØM,
‘Norway: Madisonianism Reborn’, Scandinavian Political Studies 2004, 175-201
(192), από πολλές πλευρές τα τελευταία χρόνια προτάθηκε η ολοσχερής κατάργηση της
ούτως ή άλλως ασθενούς τοπικής (περιφερειακής) αυτοδιοίκησης.
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βρίσκεται συνεπώς, όπως παρατηρεί ο κλασικό θεωρητικός του Elazar92, το
αίτηµα για περισσότερη δηµοκρατία.93 Στο σχήµα αυτό η τοπική και
περιφερειακή αυτοδιοίκηση επιτρέπει την πραγµάτωση της πολιτικής ελευθερίας,
ως αυτοδιάθεσης, µέσω της συµµετοχής των πολιτών (διοικούµενων) σε µια
δηµόσια σφαίρα κοντινή στο βιοτικό τους χώρο.94 Η ανάθεση της εξουσίας σε πιο
αποµακρυσµένα από τον πολίτη κέντρα λήψης αποφάσεων νοµιµοποιείται τότε
και µόνον τότε –σύµφωνα και µε την αρχή της επικουρικότητας- όταν κρίνεται
απαραίτητο για την αποτελεσµατική άσκησή της, και πάλι προς όφελος των
πολιτών.

3.

Το κανονιστικό πρόταγµα ενός πολυεπίπεδου συνταγµατισµού

Η αναδιάρθρωση της σφαίρας άσκησης της δηµόσιας εξουσίας µπορεί να
ερµηνευτεί ως αντίδραση προς την ενίσχυση του πολυεθνικού ή -ορθότερα ίσωςαποεθνικοποιηµένου κεφαλαίου. Οι δύο αντίρροπες τάσεις, αυτή της ενίσχυσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, η οποία καταγράφηκε στα Συντάγµατα τη
δεκαετία κυρίως του ’90, και της αποκέντρωσης της πολιτικής εξουσίας µέσω
περιφερειακής αυτοδιοίκησης αφετέρου, που συναντούµε στις πλέον πρόσφατες
αναθεωρήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, βρίσκονται σε άµεση συνάφεια µεταξύ
τους: διαρρηγνύουν την µονοκαθεδρία του εθνικού πολιτικού πλαισίου άσκησης
νοµιµοποιηµένης εξουσίας και συνιστούν διεξόδους διάσωσης του δηµόσιου
χαρακτήρα της εξουσίας αυτής.
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D.J. ELAZAR, ‘The Role of Federalism in Political Integration’, σε: του ίδιου (επιµ.)
Federalism and Political Integration, Τελ Αβίβ 1979, 47επ.
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Από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι, όπως παρατηρούν οι L. ORTEGA / E. NIETO /
I. MARTIN, ‘Decentralisation, Regionalisation, Federalism, Form of State’, σε: The
Constitutional Revision in Today’s Europe, όπ.π., 173-193 (174), το ζήτηµα της τοπική
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης εντασσόταν στο δεύτερο από τους δύο
αντιτιθέµενους πόλους που δίχασαν την Ισπανία: την Ισπανία του Κεντρικού Κράτους,
του Καθολικισµού, της Μοναρχίας και του Καπιταλισµού, από τη µια πλευρά και την
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Το στοίχηµα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα είναι η διατήρηση της πολιτικής
ενότητας,

της

κοινωνικής

αλληλεγγύης

και

των εγγυήσεων

πολιτικού

φιλελευθερισµού που απολάµβαναν τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη του δεύτερου
µισού του 20ου αιώνα µε ταυτόχρονη επέκταση των δοµικών αυτών στοιχείων
διακυβέρνησης τόσο χωρικά, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής ηπείρου, όσο και εντός
και εκτός των ορίων του εθνικού κράτους, προς υποκρατικές και υπερεθνικές
πολιτικές οντότητες, µε παράλληλη διασφάλιση της συµµετοχής και των
εργαλείων αυτοδιάθεσης των πολιτών στα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησής
τους, δηλαδή της δηµοκρατίας.
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