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1. Το δικαίωμα σε ελεύθερες εκλογές κατά το άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου 

Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ: γένεση και εξέλιξη 

 

Κατά τις παρασκευαστικές εργασίες1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, ορισμένα Κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο2, προέβαλαν  ισχυρές 

αντιρρήσεις για τη σκοπιμότητα εισαγωγής στη Σύμβαση μιας διάταξης που θα κατοχύρωνε 

το δικαίωμα σε ελεύθερες εκλογές. Το βασικό επιχείρημα που επικαλούντο ήταν ότι τα 

ζητήματα εκλογικού δικαίου θα έπρεπε να παραμείνουν, λόγω του αμιγώς πολιτικού τους 

χαρακτήρα, στον τομέα της αποκλειστικής αρμοδιότητας των Κρατών μελών3, ενώ το 

Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούσε ειδικότερα και για το ενδεχόμενο να κριθεί ως αντίθετο προς 

τη Σύμβαση το μονοεδρικό πλειοψηφικό σύστημα ενός γύρου που ισχύει στη Μεγάλη 

Βρετανία4, εν όψει ιδίως της διατύπωσης της προτεινόμενης διάταξης, στην οποία γινόταν 

λόγος για εκλογές που θα διασφαλίζουν ότι η Κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα θα 

εκφράζουν τη βούληση του λαού5. Άλλα Κράτη μέλη, με επικεφαλής τη Γαλλία6, επέμειναν 

                                                 
1 Βλ. σχετικά R. Goy, La garantie européenne du droit à des elections législatives: l’article 3 du 
premier Protocole à la Convention de Rome, σε: Revue du droit public et de science politique, 1986, 
σ. 1275 επ., σ. 1278 επ., C. Pinelli, Art. 3, Protocollo 1, σε: S. Bartole/B. Conforti/G. Raimondi (επιμ.), 
Commentario breve alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Padova, 2001, σ. 845 - 847, Y. Lécuyer, Les droits politiques dans la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, 2009, σ. 20 επ., σ. 24 επ. 
2 Με το Ηνωμένο Βασίλειο συνετάχθησαν η Ελλάδα, η Δανία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Σουηδία. 
3 Βλ. σχετικά C. Pinelli, Art.3, ό.π., σ. 846. 
4 Ibidem. 
5 Σύμφωνα με την αρχική πρόταση «The Convention will include an undertaking by member States to 
respect the fundamental principles of democracy in all good faith, and, in particular, within their 
metropolitan territory: - To hold at reasonable intervals free elections by universal suffrage, and secret 
ballots so that governmental action and legislation may accord with the expressed will of the people. - 



στη θέσπιση μιας τέτοιας διάταξης, τελικά, όμως, δεν επετεύχθη συμφωνία, και το δικαίωμα 

σε ελεύθερες εκλογές έμεινε έξω από τον κατάλογο των δικαιωμάτων της Σύμβασης. Έτσι, η 

παραδοχή στο Προοίμιο της Σύμβασης ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 

των θεμελιωδών ελευθεριών προϋποθέτει ένα πολιτικό καθεστώς αληθινά δημοκρατικό7, 

έμεινε, προς στιγμήν, χωρίς τη φυσική συγκεκριμενοποίησή της8 στο κείμενο της Σύμβασης, 

δηλαδή την αναγνώριση των εκλογικών δικαιωμάτων9. Το νομικό και πολιτικό κενό της 

Σύμβασης ως προς το θέμα αυτό έγινε σχεδόν αμέσως αισθητό10, και στις 

προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατάρτιση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 

Σύμβασης, που ξεκίνησαν την επόμενη της υπογραφής της11, προτάθηκε εκ νέου η εισαγωγή 

της διάταξης περί ελεύθερων εκλογών, μέσα, όμως, στο ίδιο συγκρουσιακό κλίμα που 

χαρακτήρισε και τη συζήτηση στις προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύμβασης, με 

εκατέρωθεν κατηγορίες μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου12. Αυτή τη φορά επετεύχθη 

συμφωνία, βασισμένη, όμως, στον μικρότερο κοινό παρανομαστή, όπως προκύπτει και από 

την τελική διατύπωση του άρθρου 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου (εφεξής: Π1-3), από την 

οποία απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε δικαιώματα των πολιτών υπό την ιδιότητά τους 

ως εκλογέων ή εκλόγιμων13. Πράγματι, το άρθρο αυτό φαίνεται να καθιερώνει απλώς 

αντικειμενικό δίκαιο, στο οποίο δεν αντιστοιχούν υποκειμενικά δικαιώματα, δηλαδή αγώγιμα 

δικαιώματα των πολιτών14: «Τα υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουσι την 

υποχρέωσιν όπως διενεργώσι, κατά λογικά διαστήματα, ελευθέρας μυστικάς εκλογάς, υπό 

                                                                                                                                                         
To take no action which will interfere with the right of criticism or the right to organize a political 
opposition». Βλ. Council of Europe, Preparatory Work on Article 3 of Protocol No. 1 to the  European 
Convention on Human Rights, σ. 6.  
6 Με τη Γαλλία συνετάχθησαν η Ιταλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Τουρκία. 
7 Βλ. Λ.-Α. Σισιλιάνου, Προοίμιο, σε: του ιδίου (επιμ.), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Αθήνα, 2013, σ. 25, ο οποίος παρατηρεί ότι η αναφορά αυτή στο 
Προοίμιο της Σύμβασης «απέβλεπε στο να αντιδιαστείλει τις «αληθινές δημοκρατίες της Δυτικής 
Ευρώπης από τις «λαϊκές και σοσιαλιστικές» δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης». 
8 Πρβλ. γενικότερα για τη σχέση δημοκρατίας και εκλογικών δικαιωμάτων Δ. Τσάτσου, Συνταγματικό 
Δίκαιο, Τόμος Β΄, Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας, Αθήνα - Κομοτηνή, 1992, σ. 183 επ. 
9 Πρβλ. Υ. Lécyer, Les droits politiques, ό.π., σ. 21. 
10 Βλ. ιδίως την κριτική που άσκησε ο αντιπρόσωπος της Γαλλίας Pierre-Henri Teitgen, σε: Council of 
Europe, Preparatory Work on Article 3 of Protocol No. 1, ό.π., σ. 20 επ. 
11 Την 5η Νοεμβρίου 1950. 
12 Ο Pierre-Henri Teitgen υπενθύμισε: «Nous avons dit à Comité des Ministres: cette liste des droits 
fondamentaux que vous vous proposez de garantir est incomplete. Il faut y ajouter (...) le principe 
même des institutions démocratique, le droit à des elections libres (...)», σε: Preparatory Work, ό.π., σ. 
46. Ο αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου, Gilbert Mitschison απάντησε ότι στο ζήτημα που 
έθεσε ο αντιπρόσωπος της Γαλλίας «there is room for difference view, not upon the right itself, but 
upon the question of how far it can be enforced under an agreement which is made not only between 
country and country but, to a limited extent, between individuals and the State», σε: Preparatory Work, 
ό.π., σ. 50. 
13 Βλ. Η. Καστανά, Πρώτο Πρωτόκολλο Άρθρο 3, σε: Λ.-Α. Σισιλιάνου (επιμ.) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, 
ό.π., σ. 107. 
14 Ibidem, σ. 707 - 708. 



συνθήκας επιτρεπούσας την ελευθέραν έκφρασιν της λαϊκής θελήσεως ως προς την εκλογήν 

του νομοθετικού σώματος». 

Λόγω της διατύπωσης αυτής15, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) έκλινε 

αρχικώς υπέρ της άποψης ότι το άρθρο Π1-3 αποτελεί απλώς πηγή διακρατικών 

υποχρεώσεων16, η τήρηση των οποίων επαφίετο στον μηχανισμό της διακρατικής προσφυγής, 

όπως αυτός προβλεπόταν στο παλαιό άρθρο 24 ΕΣΔΑ (νυν άρθρο 33 ΕΣΔΑ)17. Σταδιακώς, 

όμως, η ΕΕΔΑ μετέβαλε τη στάση της18 και άρχισε να δέχεται ότι το άρθρο Π1-3 καθιδρύει 

υποκειμενικά εκλογικά δικαιώματα που δεσμεύουν τα Κράτη μέλη και τα οποία οι φορείς 

τους μπορούν να τα επικαλεσθούν ενώπιον των οργάνων ελέγχου της Σύμβασης μέσω του 

μηχανισμού της ατομικής προσφυγής κατά το παλαιό άρθρο 25 ΕΣΔΑ (νυν άρθρο 34 

ΕΣΔΑ)19. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής: ΕΔΔΑ), στην πρώτη 

του απόφαση επί του άρθρου Π1-3, στην υπόθεση Mathieu-Mohin και Clerfayt κατά Βελγίου 

(2 Μαρτίου 1987), κατοχύρωσε οριστικά αυτή τη δογματική μεταβολή στην προσέγγιση του 

άρθρου Π1-3 και έθεσε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω νομολογιακή και θεωρητική 

επεξεργασία του20. Στην απόφαση Mathieu-Mohin το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι το άρθρο Π1-3 

εγγυάται το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι21. Στα δύο αυτά κλασικά 

εκλογικά δικαιώματα προστέθηκε στη συνέχεια το δικαίωμα του εκλεγέντος βουλευτή να 

καταλάβει ή να διατηρήσει την έδρα του στο Κοινοβούλιο, το οποίο αναγνωρίστηκε από το 

ΕΔΔΑ, ως αυτόνομο δικαίωμα22, στην απόφαση Selim Sadac (11 Ιουνίου 2002)23. Ο 

κατάλογος των δικαιωμάτων που βρίσκουν την πηγή τους στο άρθρο Π1-3 συμπληρώθηκε με 

ένα πιο γενικό δικαίωμα, που καλύπτει τα κενά που αφήνουν ενδεχομένως τα άλλα εκλογικά 

δικαιώματα, και έχει ως αντικείμενο την εκπλήρωση εκ μέρους των Κρατών μελών των 

υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το άρθρο Π1-3. Αυτό το πιο γενικό δικαίωμα είχε ήδη 

                                                 
15 Βλ. M. Starita, Art. 3 Protocollo 1, σε: S. Bartole/P. De Sena/V. Zagrebelsky (επιμ.), Commentario 
breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertá fondamentali, 
Padova, 2012, σ. 833. 
16 Ibidem. 
17 Βλ. σχετικά Λ.-Α. Σισιλιάνου, Προοίμιο, ό.π., σ. 30 - 32. 
18 Βλ. C. Pinelli, Art. 3 Protocollo 1, ό.π., σ. 847 επ. 
19 Βλ. σχετικά Π. Βογιατζή, Άρθρο 34, σε: Λ.-Α. Σισιλιάνου (επιμ.), Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ό.π., σ. 557 
επ. 
20 Αναφέρεται εκτενώς στην απόφαση αυτή ο Ι. Σαρμάς, Ελευθερία με υπεροχή του δικαίου. Η 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αθήνα - Κομοτηνή, 2003, σ. 
267 επ. 
21 ΕΔΔΑ, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, § 51. 
22 Διακριτό από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. 
23 ΕΔΔΑ, Selim Sadac and Others v. Turkey (n. 2), § 33. 



αναγνωρισθεί παλαιότερα από την ΕΕΔΑ24 και επανεμφανίσθηκε στην απόφαση Partija 

«Jaunie Demokrati» (29 Νοεμβρίου 2007)25. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κύκλο των φορέων 

των εκλογικών δικαιωμάτων στους οποίους αναγνωρίζεται η ευχέρεια να ασκήσουν ατομική 

προσφυγή κατά το άρθρο 34 ΕΣΔΑ περιλαμβάνονται και τα πολιτικά κόμματα26. 

Κατά το ΕΔΔΑ, τα δικαιώματα του άρθρου Π1-3 έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

που τα διαφοροποιούν από τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 της 

Σύμβασης27. Κατά πρώτον, είναι «σιωπηρά δικαιώματα», που δεν κατονομάζονται ρητά ούτε 

προσδιορίζονται ως προς τα παραίτητα στοιχεία τους στο άρθρο 3, και ως εκ τούτου 

υπόκεινται σε «σιωπηρούς περιορισμούς»28 και πέραν εκείνων που ορίζει ρητά η Σύμβαση 

στα άρθρα 8 § 2, 9 § 2, 10 § 2 και 11 § 2. Κατά δεύτερον, έχουν «λειτουργικό» χαρακτήρα29, 

με την έννοια ότι δεν εξυπηρετούν μόνο το ατομικό συμφέρον των δικαιούχων τους αλλά και 

την εύρυθμη λειτουργία των κρατικών θεσμών στο πλαίσιο του δημοκρατικού 

πολιτεύματος30. Η «σιωπηρή φύση» και ο «λειτουργικός» χαρακτήρας των δικαιωμάτων 

αυτών, τα καθιστούν λιγότερο αυστηρά από τα δικαιώματα των άρθρων 8 - 11, με εξαίρεση 

ίσως την προστασία της ύπαρξής τους ακόμη και υπό το καθεστώς εφαρμογής του άρθρου 15 

ΕΣΔΑ περί καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης31. Έτσι, αναφορικά προς τα δικαιώματα αυτά, 

αναγνωρίζεται στα Κράτη μέλη ένα ευρύ «περιθώριο εκτίμησης»32 ως προς τον τρόπο 

συμμόρφωσής τους στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο Π1-333. 

                                                 
24 Στην απόφαση X v. Belgium (18 Νοεμβρίου 1961), η ΕΕΔΑ είχε αναγνωρίσει την ύπαρξη ενός 
«θεσμικού δικαιώματος» στη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, στο οποίο δεν αντιστοιχούσαν κατ’ 
ανάγκην ατομικά πολιτικά δικαιώματα. Βλ. L. Trucco, Il caso Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio in 
tema dei diritti elettorali, σε: M. Cartabia (επιμ.), Dieci casi sui diritti in Europa, Bologna, 2011, σ. 242. 
25 ΕΔΔΑ, Partija «Jaunie Demokrati» and Partija «Musu Zeme» v. Latvia. Στην απόφαση αυτή, 
αναφέρεται ο M. Starita, Art. 3 Protocolo 1, ό.π., σ. 841 - 842, ο οποίος παρατηρεί σχετικά ότι η 
αναγνώριση ενός αγώγιμου «θεσμικού δικαιώματος» από το ΕΔΔΑ στις υποθέσεις που αφορούν το 
άρθρο Π1-3 είναι πιθανή μόνο στις περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών προσβολών. 
26 Βλ. Ch. Grabenwarter, European Convention on Human Rights. Commentary, München, 2014, s. 
401. 
27 Βλ. Α. Μαντζούτσου, Πολιτικά δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
Αθήνα - Κομοτηνή, 2009, σ. 129 επ. 
28  Βλ. ΕΔΔΑ, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, § 52: «...Since Article 3 (P1-3) recognizes them 
without setting them forth in express terms, let alone defining them, there is room fοr implied 
limitations…». 
29 Η παραδοσιακή συνταγματική διδασκαλία για την ιδιαίτερη φύση των εκλογικών δικαιωμάτων ως 
ατομικών δικαιωμάτων που αποτελούν ταυτόχρονα και δημόσιο λειτούργημα φαίνεται να επιβιώνει και 
στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Πρβλ. M. Starita, Art. 3 Protocollo 1, ό.π., σ. 834 
30 Έτσι, για παράδειγμα, ως λειτουργικό δικαίωμα, προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση της 
ελεύθερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, αντιμετωπίζεται από το ΕΔΔΑ το δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι, στην απόφαση Ždanoca v. Latvia (16 Μαρτίου 2006), §§ 118, 122, 124. Για την απόφαση 
Ždanoca v. Latvia βλ. Η. Καστανά, Πρώτο Πρωτόκολλο Άρθρο 3, ό.π., σ. 717 - 718. 
31 Πρβλ. με αφορμή την «ελληνική υπόθεση» στην ΕΕΔΑ, Φ. Βεγλερή, Οι περιορισμοί των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, Αθήνα - Κομοτηνή, 1982, σ. 68 - 69. 
32  Στη νομολογία του ΕΔΔΑ, η έννοια του «περιθωρίου εκτίμησης» αναφέρεται στη διακριτική ευχέρεια 
που διαθέτουν τα Κράτη μέλη της ΕΣΔΑ κατά την εφαρμογή της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές περιστάσεις και συνθήκες καθώς και την ανάγκη 



Στην προκειμένη περίπτωση, το ευεργέτημα αυτό υπέρ των Κρατών μελών λειτουργεί ως 

παράγων διεύρυνσης των σκοπών των επιτρεπόμενων περιορισμών των εκλογικών 

δικαιωμάτων34 αλλά επηρεάζει συγχρόνως και τον έλεγχο της αναλογικότητας των 

περιορισμών αυτών από το ΕΔΔΑ35. Ο έλεγχος αυτός κατ’ αρχήν δεν προχωρεί πέρα από την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των περιοριστικών μέτρων για την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων σκοπών36, εκτός εάν τα μέτρα αυτά θέτουν εν αμφιβόλω την ίδια την 

υπόσταση των δικαιωμάτων αυτών37, κάτι που συμβαίνει ιδίως όταν τα εν λόγω μέτρα 

εμποδίζουν στην πράξη κάθε δυνατότητα άσκησης των εκλογικών δικαιωμάτων38, δεν 

σέβονται την αρχή της μη-διάκρισης κατά το άρθρο 14 ΕΣΔΑ39 ή αλλοιώνουν την ελεύθερη 

έκφραση της λαϊκής βούλησης40. Όπως παρατηρεί ένας έγκυρος σχολιαστής, το ΕΔΔΑ 

εφαρμόζει στο πεδίο αυτό ένα «τροποποιημένο τεστ αναλογικότητας»41. 

Πλην όμως, για το άρθρο Π1-3 ισχύει αυτό που είχε γράψει ο W. Bagehot για το αγγλικό 

Σύνταγμα, δηλαδή ότι αυτό που βλέπει μπροστά του ο ερμηνευτής αλλάζει διαρκώς42. Η 

                                                                                                                                                         
προστασίας άλλων κρατικών συμφερόντων. Βλ. Y. Arai-Takahashi, The margin of Appreciation 
Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Oxford, 2002, G. 
Letsas, A theory of interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford, 2009, σ. 80 
επ. 
33 Βλ. σχετικά Α. Μαντζούτσου, Πολιτικά δικαιώματα, ό.π., σ. 133 επ., σ. 138 επ. 
34 Βλ. M. Starita, Art. 3 Protocollo 1, ό.π., σ. 844, ο οποίος παρατηρεί ότι το ΕΔΔΑ σε ελάχιστες 
περιπτώσεις έχει κρίνει ότι ο σκοπός στον οποίο αποβλέπουν τα περιοριστικά κρατικά μέτρα είναι 
αντίθετος προς τη Σύμβαση. 
35 Βλ. ΕΔΔΑ, Ždanoca v. Latvia, § 115 (α): «...where an interference with Article 3 of Protocol No. 1 is 
in issue the Court should non automatically adhere to the same criteria as those applied with regard to 
the interference permitted by the seconds paragraphs of Articles 8 to 11 of the Convention. Because 
of the relevance of Article 3 of Protocol No. 1 to the institutional order of the State, this  provision is 
cast in very different terms from Articles 8 to 11 of the Convention. Article 3 of Protocol No. 1 I 
phrased in collective and general terms, although it has been interpreted by the Court as also implying 
specific individuals rights. The standards to be applied for establishing compliance with Article 3 of 
Protocol No. 1 must therefore be considered to be less stringent than those applied under Articles 8 to 
11 of the Convention». 
36 Βλ. M. Starita, Art. 3 Protocollo 1, ό.π., σ. 845. 
37 Σύμφωνα με τον S. van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la convention 
européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2001, σ. 459 - 460, προσβολή του πυρήνα των 
δικαιωμάτων του άρθρου Π1-3 υπάρχει σε περίπτωση «ολικής, διαρκούς και μη αναστρέψιμης 
στέρησής τους».  
38 Βλ. ΕΔΔΑ, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, § 52. 
39 Βλ. π.χ. ΕΔΔΑ, Alajos Kiss v. Hungary (20 Μαΐου 2010), όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι 
συμβατός προς το άρθρο Π1-3 ο αποκλεισμός από το δικαίωμα της ψήφου των ατόμων πο βρίσκονται 
υπό καθεστώς μερικής επιτροπείας, § 42: «The Court cannot accept… that an absolute bar on voting 
by any person under partial guardianship, irrespective of his or her actual faculties, falls within an 
acceptable margin of appreciation … if a restriction on fundamental rights applies to a particularly 
vulnerable group in society, who have suffered considerable discrimination in the past, such as the 
mentally disabled, then the State’s margin of appreciation is substantially narrower and it must have 
very weight reasons for the restriction in question». 
40 Βλ. ΕΔΔΑ, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, § 52. 
41 Βλ. Ch. Grabenwarter, European Convention, ό.π., σ. 404. 
42 W. Bagehot, The English Constitution, Second Edition, 1873, Introduction to the Second Edition: 
«There is a great difficulty in the way of a writer who attempts to sketch a lining Constitution…The 
difficulty is that the object is in constant change. An historical writer does not feel the difficulty: he 



νομολογία του ΕΔΔΑ επί του άρθρου Π1-3 παρουσιάζει πλέον μια πολύχρωμη εικόνα43 στην 

οποία απαντούν, ίσως ολοένα και πιο συχνά44, προωθημένες εφαρμογές του, με ευκρινή 

κλίση προς περιορισμό του περιθωρίου εκτίμησης των Κρατών μελών. Αρκεί εδώ να 

μνημονεύσουμε την απόφαση Hirst κατά Ηνωμένου Βασιλείου (6.10.2005), στην οποία έγινε 

δεκτό ότι το άρθρο Π1-3 εγγυάται κατ’ αρχήν και το δικαίωμα ψήφου των καταδικασθέντων 

φυλακισμένων45, ενώ, κατά τη βρετανική συνταγματική αντίληψη, η αναγνώριση ενός 

τέτοιου δικαιώματος θεωρείται περίπου αδιανόητη46. 

Η τάση αυτή για την υιοθέτηση πιο αυστηρών κριτηρίων ελέγχου επιβεβαιώνεται και από τις 

πρόσφατες αποφάσεις του ΕΔΔΑ σε υποθέσεις κατά Ελλάδας που αφορούν καταγγελίες για 

παραβίαση του άρθρου Π1-3. Έτσι, στην υπόθεση Λυκουρέζου (15 Ιουνίου 2006)47, το 

ΕΔΔΑ έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου Π1-3, λόγω του τρόπου εφαρμογής από το 

ΑΕΔ του άρθρου 115 § 7 του αναθεωρηθέντος ελληνικού Συντάγματος του 2001 για τη θέση 

σε ισχύ του επαγγελματικού ασυμβιβάστου των βουλευτών, το οποίο είχε εισαχθεί με το 

αναθεωρημένο άρθρο 57 Συντ. Και τούτο διότι το ΑΕΔ περιέλαβε στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 115 § 7 Συντ. και τους ήδη εν ενεργεία βουλευτές48, κατά παράβαση της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, την οποία, με την απόφασή του αυτή, το ΕΔΔΑ ανέδειξε σε 

στοιχείο του «ουσιώδους περιεχομένου» του άρθρου Π1-349. Παρομοίως, το ΕΔΔΑ, στην 

υπόθεση Πασχαλίδη, Κουτμερίδη και Ζαχαράκη (10 Απριλίου 2008)50, θεώρησε ότι η 

απροσδόκητη και εν πολλοίς ανεξήγητη μεταστροφή της νομολογίας του ΑΕΔ στο θέμα της 

προσμέτρησης των λευκών ψηφοδελτίων στον υπολογισμό  του εκλογικού μέτρου51, έπληξε 

                                                                                                                                                         
deals only with the past; he can say definitely, the Constitution worked in such and such a manner… 
But a contemporary writer who tries to paint what is before him is puzzled and perplexed; What he 
sees is changing daily…». 
43 Βλ. πρόσφατα Y. Lécuyer, The right to free elections, 2014, Strasburg. 
44 Ήδη, από το 1999 - 2000 και μετά. Βλ. V. Natale, Le droit à des élections libres ou la construction 
d’un véritable ordre démocratique européen, σε: Rev.trim.dr.h (68/2006), σ. 939 επ. 
45 Βλ. Η. Καστανά, Πρώτο Πρωτόκολλο Άρθρο 3, ό.π., σ. 710 - 711. 
46 Βλ. Department for Constitutional Affairs, Voting Rights of Convicted Prisoners Detained With the 
United Kingdom. The UK Government’s response to the Grand Chamber of the European Court of 
Human Rights in the case of Hirst v. the United Kingdom, Consultation paper n. 29/06, 14 Δεκεμβρίου 
2006, όπου η στέρηση του δικαιώματος της ψήφου από τους καταδικασθέντες φυλακισμένους 
δικαιολογείται με την επίκληση της θεωρίας του «κοινωνικού συμβολαίου»: «... UK Government have 
held to the view that the right to vote forms part of the social contract between individuals and the 
State, and that loss of the right to vote reflected in the current law, is a proper and proportionate 
punishment for breaches of the social contract that resulted in imprisonment». 
47 ΕΔΔΑ, Λυκουρέζος κατά Ελλάδας, σε: ΕφημΔΔ 5/2006, σ. 608 - 609 (αποσπάσματα), με 
παρατηρήσεις του Π. Καποτά. 
48 ΑΕΔ, απόφαση 11/2003. 
49 Βλ. Π. Καποτά, ό.π., σ. 612. Βλ. σχετικά και Π. Βογιατζή, Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές. Το άρθρο 
3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και οι κανόνες του παιχνιδιού, σε: Συνήγορος 66/2008, σ. 37. 
50 ΕΔΔΑ, Πασχαλίδης, Κουτμερίδης και Ζαχαράκης κατά Ελλάδος. 
51 Βλ. σχετικά Α. Μαντζούτσου, Πολιτικά δικαιώματα, ό.π., σ. 137 - 138, Π. Βογιατζή, Δικαίωμα για 
ελεύθερες εκλογές, ό.π., σ. 37. 



για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δηλαδή για παράβαση της αρχής της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης, την ουσία του δικαιώματος των προσφευγόντων για διατήρηση του 

βουλευτικού τους αξιώματος52. 

Στην ίδια γραμμή εντάσσεται και η απόφαση του Πρώτου Τμήματος του ΕΔΔΑ στην 

υπόθεση Σιταρόπουλου και Γιακουμόπουλου (8 Ιουλίου 2010)53, η οποία είχε, όμως, 

ιδιάζοντα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στην απόφαση αυτή το Πρώτο Τμήμα του Δικαστηρίου 

δεν χρησιμοποίησε ως παράμετρο ελέγχου το άρθρο Π1-3, αλλά το άρθρο 51 § 4 του 

ελληνικού Συντάγματος για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων εκλογέων που 

ζουν ή βρίσκονται στο εξωτερικό, ερμηνεύοντάς το μάλιστα εσφαλμένα, ως εάν αυτό θέσπιζε 

υποχρέωση του κοινού νομοθέτη να οργανώσει έναν τρόπο συμμετοχής των Ελλήνων του 

εξωτερικού στην ψηφοφορία χωρίς μετακίνησή τους στην Ελλάδα και όχι απλώς μια 

δυνητική ευχέρειά του54. Η ελληνική Κυβέρνηση προσέφυγε βάσει του άρθρου 43 ΕΣΔΑ στο 

Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης, το οποίο ανέτρεψε την απόφαση του Πρώτου Τμήματος55. 

 

2. Τα εκλογικά συστήματα στη νομολογία του ΕΔΔΑ 

 

                                                 
52 Π. Βογιατζή, Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές, ό.π. 
53 ΕΔΔΑ, Σιταρόπουλος και Γιακουμόπουλος κατά Ελλάδος, σε: ΕφημΔΔ 1/2011 (αποσπάσματα), σ. 
113 - 117, μετάφραση-επιμέλεια Χ. Ακριβοπούλου/Ν. Γαρυπίδης. 
54 Παρότι το ΕΔΔΑ δέχεται κατ’ αρχήν (ό.π., § 38, σ. 115) ότι κατά το άρθρο 51 § 4 του ελληνικού 
Συντάγματος ο κοινός νομοθέτης, μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να προβλέψει τη δυνατότητα των 
Ελλήνων ψηφοφόρων εκτός Επικρατείας να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στον τόπο της 
κατοικίας τους, εντούτοις καταλήγει τελικά στο συμπέρασμα, ότι το άρθρο 51 § 4 δεν μπορεί να 
παραμένει ανεφάρμοστο για πάντα (ό.π., § 41, σ. 115), και ότι ο δικός του ρόλος στην προκειμένη 
περίπτωση είναι να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω άρθρο του ελληνικού Συντάγματος «δεν θα περιέλθει 
σε αχρηστία» (!). Με τον τρόπο αυτόν, το ΕΔΔΑ αγνόησε τη δυνητική έκφραση του Έλληνα 
συνταγματικού νομοθέτη και τη μετέτρεψε σε υποχρεωτική. Για τους παράδοξους συλλογισμούς του 
ΕΔΔΑ στην απόφαση αυτή, βλ. V. Kapsali, Le vote des Grecs expartriés depuis leur lieu de résidence: 
A propos de l’arrêt Sitaropoulos et autres c. Grèce  (CEDH 8 juillet 2010), σε: Annuaire International 
des droits de l’homme, V, 2010, σ. 677 επ. Πρβλ. και K. Panagoulias, Le droit de vote de la diaspora. 
Une limitation excessive de la marge nationale d’appréciation. A propos de l’arrêt de la Cour 
Européenne des droits de l’Homme du 8 Juillet 2010, Sitaropoulos et autres c. Grèce, σε: Annuaire 
International, ό.π., σ. 697 επ. Βλ. πάντως και Θ. Ραπτόπουλου, Η εφαρμοστικότητα των 
συνταγματικών διατάξεων που περιέχουν ανενεργές επιφυλάξεις υπέρ του νόμου, σε: ΕφημΔΔ 
1/2011, σ. 139 επ., ο οποίος φαίνεται να κλίνει, σε θεωρητικό-συνταγματικό επίπεδο, υπέρ της 
ερμηνευτικής προσέγγισης του ΕΔΔΑ. Η άποψη ότι το άρθρο 51 § 4 Συντ. ιδρύει υποχρέωση του 
κοινού νομοθέτη είχε υποστηριχθεί από τον Γ. Παπαδημητρίου, Το δικαίωμα της ψήφου των εκτός 
Επικρατείας πολιτών, Αθήνα - Κομοτηνή, 1980, σ. 65 επ. Από τη γραμματική διατύπωση και τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες του άρθρου 51 § 4 συνάγεται, όμως, χορήγηση διακριτικής εξουσίας 
στον κοινό νομοθέτη τόσο ως προς το «πότε» όσο και ως προς το «εάν» της ψήφισης του σχετικού 
νόμου. Βλ. Γ. Δρόσου, Το δικαίωμα ψήφου των εκτός Επικρατείας εκλογέων. Η δυνατότητα μιας 
νομοθετικής ρύθμισης, Αθήνα - Κομοτηνή, 1990, σ. 30 επ.  
55 ΕΔΔΑ, Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης, Σιταρόπουλος και Γιακουμόπουλος κατά Ελλάδος, 15 Μαρτίου 
2012, σε: www.constitutionalism.gr, μετάφραση-επιμέλεια και σχόλιο του Μ. Ιωαννίδη. 



Εκεί όπου το ΕΔΔΑ εξακολουθεί να αναγνωρίζει ένα ιδιαίτερα ευρύ «περιθώριο εκτίμησης» 

στα Κράτη μέλη της Σύμβασης, είναι στο θέμα των εκλογικών συστημάτων. Στο πεδίο αυτό 

κυριαρχεί η πρακτική του self restraint56, δηλαδή ο σεβασμός του Δικαστηρίου προς τις 

επιλογές των Κρατών μελών όσον αφορά τα εκλογικά τους συστήματα, και η δικαστική αυτή 

πολιτική φαίνεται δύσκολο να αντιστραφεί57. 

Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, όλα τα γνωστά εκλογικά συστήματα, με τις διάφορες παραλλαγές 

τους, καλύπτονται κατ’ αρχήν από το άρθρο Π1-3, το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή ενός 

πλειοψηφικού ή αναλογικού ή μικτού εκλογικού συστήματος58. Η τυχόν δυσαναλογία μεταξύ 

ψήφων και εδρών, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν δημιουργεί πρόβλημα από την άποψη του 

άρθρου Π1-3, διότι το άρθρο αυτό κατοχυρώνει μόνο την αρχή της τυπικής ισότητας της 

ψήφου και όχι την αρχή της ουσιαστικής ισότητας της ψήφου, δηλαδή την ισοδυναμία της 

ψήφου59. Με κάποια υπερβολική δόση ρεαλισμού, το ΕΔΔΑ παρατηρεί ότι κανένα εκλογικό 

σύστημα δεν μπορεί να αποφύγει το φαινόμενο των «χαμένων ψήφων»60. Μάλιστα, το ΕΔΔΑ 

φαίνεται να κλείνει προκαταβολικά τον δρόμο για έναν «ευρωπαϊκό έλεγχο» των εθνικών 

σταθμίσεων μεταξύ της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας και της αρχής της κυβερνητικής 

σταθερότητας, αφού θεωρεί ότι η εναρμόνιση μεταξύ των δύο αυτών αρχών δεν είναι εύκολη, 

και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η επιλογή των εθνικών νομοθετών να 

δώσουν την προτεραιότητα στη μία ή την άλλη61. 

Έτσι, τελικά, το ΕΔΔΑ φαίνεται να θεωρεί ότι όλα τα εκλογικά συστήματα μπορούν να 

βρουν υποδοχή στο άρθρο Π1-3, υπό την προϋπόθεση ότι θα σέβονται, έστω και κατά 

προσέγγιση62 τη λαϊκή βούληση. 

Στο θέμα αυτό δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στην παλαιά και στην πιο πρόσφατη 

νομολογία. Για παράδειγμα, η ΕΕΔΑ στην υπόθεση Φιλελεύθερο κόμμα κατά Ηνωμένου 

                                                 
56 Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το «περιθώριο εκτίμησης» 
εξομοιώνεται στην ουσία με ένα «domaine réservé» του εθνικού εκλογικού νομοθέτη. 
57 Όπως επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη απόφαση Saccomanno. Βλ. παρακάτω. 
58 Βλ. ΕΔΔΑ, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, § 54. 
59 Βλ. ΕΔΔΑ, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, § 54: «...It does not follow, however, that all 
votes must necessarily have equal weights as regards the outcome of the election or that all 
candidates must have equal chances of victory». 
60 Ibidem, § 54: «...no electoral system can eliminate “wasted votes”». 
61 Ibidem, § 54: «Electoral systems seek to fulfill objectives which are sometimes scarcely compatible 
with each other: on the one hand, to reflect fairly faithfully the opinions of the people, and on the other, 
to channel currents of thought so as to promote the emergence of a sufficiently clear and coherent 
political will». 
62 Αρκεί να μην αλλοιώνουν καταφανώς «the free expression of the opinion of the people in the choice 
of the legislature» (Mathieu-Mohin, ό.π., § 52). Πρβλ. G. Guarino, Corte costituzionale e leggi 
elettorali: note di un internazionalista a margine di una recente sentenza, σε: www.giurcost.org. Όμως, 
ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί από το ΕΔΔΑ μια τέτοια παραβίαση, ακόμη και στην 
υπόθεση Yumac και Sadac (βλ. παρακάτω), όπου η υπέρβαση του ορίου αυτού ήταν αμέσως και 
ασφαλώς διαγνώσιμη. 



Βασιλείου (18 Δεκεμβρίου 1980)63, έκρινε ότι το βρετανικό εκλογικό σύστημα του 

μονοεδρικού πλειοψηφικού ενός γύρου, παρότι έχει δυσανάλογα δυσμενείς επιπτώσεις σε 

βάρος του φιλελεύθερου κόμματος, των εκλογέων του και των υποψηφίων του, εν τούτοις 

δεν προσκρούει στο άρθρο Π1-364. Στην ίδια γραμμή, εικοσιοκτώ χρόνια μετά, το ΕΔΔΑ, 

στην υπόθεση Yumak και Sadac κατά Τουρκίας (8 Ιουλίου 2008)65, έκρινε ότι είναι ανεκτό 

από το άρθρο Π1-3 ακόμη και ένα όριο 10% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο για την είσοδο 

των κομμάτων στο Κοινοβούλιο, παρότι το όριο αυτό που θεσπίζει ο τούρκικος εκλογικός 

νόμος, είναι ασυνήθιστα υψηλό εν συγκρίσει προς τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών Κρατών, 

τα οποία συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 3% και 5%66. 

Η deference67 προς τα Κράτη μέλη ως προς την επιλογή του εκλογικού συστήματος υποχωρεί 

μόνο στην περίπτωση μεταβολών του εκλογικού συστήματος και των θεμελιωδών στοιχείων 

του εκλογικού νόμου κατά το τελευταίο έτος πριν από τις βουλευτικές εκλογές, καθώς και 

στην περίπτωση προφανούς απροσδιοριστίας των εκλογικών ρυθμίσεων. 

Έτσι, το ΕΔΔΑ, ακολουθώντας ως ένα βαθμό τη σύσταση της Επιτροπής της Βενετίας για 

την ανάγκη σταθερότητας του εκλογικού δικαίου, προκειμένου αυτό να μη γίνεται 

αντικείμενο κομματικών χειραγωγήσεων68, καταδίκασε τη Βουλγαρία, στην υπόθεση 

Ecoglasnost (6 Νοεμβρίου 2012)69, για την εισαγωγή λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές 

εκλογές νέων εκλογικών ρυθμίσεων που καθιστούσαν πολύ δύσκολη τη συμμετοχή στις 

εκλογές σε ορισμένα μικρά κόμματα70.  

Η σημασία της σαφήνειας του εκλογικού νόμου αναδεικνύεται στην υπόθεση Grosaru κατά 

Ρουμανίας (2 Μαρτίου 2010)71, όπου το ΕΔΔΑ καταδίκασε τη Ρουμανία, για τον λόγο ότι η 

                                                 
63 Βλ. ΕΔΔΑ, The liberal party v. the United Kingdom, 18 Δεκεμβρίου 1980. 
64 Στην απόφασή της αυτή η ΕΕΔΑ θεώρησε ότι «[The] Article 3 of the First Protocol may not be 
interpreted as an article which imposes a particular kind of electoral system which would guarantee 
that the total number of votes cast for each candidate or group of candidates must be reflected in the 
composition of the legislative assembly. Both the simple majority system and the proportional 
representation system are therefore compatible with this article». (The liberal party v. the United 
Kingdom, σ. 223). 
65 Βλ. ΕΔΔΑ, Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης, Yumac and Sadac v. Turkey. 
66 Βλ. ΕΔΔΑ, Yumac and Sadac v. Turkey, ό.π., ιδίως τις §§ 64, 127, 129, 130, 131 και 132. 
67 Στην αμερικάνικη συνταγματική νομολογία ως «deference» ή «deferential review» θεωρείται μια 
ιδιαίτερη μορφή «δικαστικού αυτο-περιορισμού» όπου «political institutions other than courts are 
responsible for deciding which rights are to be recognized»: R. Dworkin, Taking Rights seriously, 
Cambridge, Mass., 1978, σ. 138 
68 Βλ. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Code of Good 
Practices in electoral matters, 18 - 19 Οκτωβρίου 2002, ΙΙ.2b: «The fundamental elements of electoral 
law, in particular the electoral system proper, membership of electoral commissions and the drawing 
of constituency boundaries, should not to be open to amendment less than one years before an 
election, or should be written in the constitution or at a level higher than ordinary law».   
69 Βλ. ΕΔΔΑ, Ecoglasnost c. Bulgaria (μετάφραση του Ιταλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης). 
70 Βλ. ΕΔΔΑ, Ecoglasnost c. Bulgaria, ό.π., §§ 70, 71. 
71 Βλ. ΕΔΔΑ, Grosaru v. Romania, Final 2.6.2010. 



εκλογική της νομοθεσία δεν καθόριζε με ακρίβεια τον τρόπο κατανομής των εδρών στα 

κόμματα, αφήνοντας έτσι ευρέα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στην Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατανομή των εδρών στους εκλογικούς σχηματισμούς72. 

 

3. Ειδικότερα, η απόφαση Saccomanno κατά Ιταλίας 

Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Saccomanno κατά Ιταλίας (13 Μαρτίου 2012)73 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην περίπτωση αυτή το ΕΔΔΑ κλήθηκε να 

εξετάσει από τη σκοπιά του άρθρου Π1-3 της ΕΣΔΑ τη «συμβατικότητα» του ιταλικού 

εκλογικού νόμου του 2005, ειδικότερα ως προς το «πριμ της πλειοψηφίας» και το σύστημα 

των «δεσμευμένων συνδυασμών» που καθιέρωνε ο νόμος αυτός. Οι ρυθμίσεις αυτές του 

ιταλικού εκλογικού νόμου πέρασαν εύκολα τον έλεγχο του ΕΔΔΑ, κρίθηκαν, όμως, 

αντισυνταγματικές από το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο δεκατέσσερις μήνες μετά, με 

την απόφαση 1 του 201474. 

Στην απόφαση Saccomanno, το ΕΔΔΑ διατύπωσε εκ νέου τους συλλογισμούς του για το 

ιδιαίτερα ευρύ «περιθώριο εκτίμησης» που διαθέτουν τα Κράτη μέλη ως προς τον καθορισμό 

των εκλογικών τους συστημάτων75, με την προσθήκη ορισμένων περαιτέρω επιχειρημάτων 

ειδικώς για την επίδικη περίπτωση, τα οποία, όμως, δεν είναι πολύ πειστικά76. 

Το ΕΔΔΑ συγκεκριμένα φαίνεται να θεωρεί πως εκλογικά συστήματα με bonus ισχύουν όχι 

μόνο στην Ιταλία αλλά και την Ελλάδα, το Σαν Μαρίνο και τη Μάλτα77, πλην όμως η 

παρατήρηση αυτή είναι ορθή μόνο για την Ελλάδα, που είναι η μόνη άλλη χώρα στην 

Ευρώπη, εκτός από την Ιταλία, που υιοθέτησε  ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα για τις γενικές 

πολιτικές εκλογές78. Είναι, επίσης, προβληματική η συσχέτιση του μηχανισμού του bonus με 

την εφαρμογή της μεθόδου d’ Hondt στο πλαίσιο των αναλογικών εκλογικών συστημάτων79, 

αφού η μέθοδος αυτή ευνοεί μεν τα μεγαλύτερα κόμματα και ιδίως το πρώτο κόμμα, όχι, 

όμως, με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια έκταση με τον μηχανισμό του bonus, και πάντως δεν 

δίνει στο κόμμα της μεγαλύτερης σχετικής πλειοψηφίας κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, παρά 
                                                 
72 Βλ. ΕΔΔΑ, Grosaru v. Romania, ό.π., §§ 51, 52, 57. 
73 Βλ. ΕΔΔΑ, Saccomanno e altri c. Italia (μετάφραση του Ιταλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης). 
74 Βλ. σχετικά Χ. Ανθόπουλου, Εκλογικό σύστημα, συνταγματική δικαιοσύνη και εκλογική 
μεταρρύθμιση στην Ιταλία, σε: ΕφημΔΔ 3/2006. 
75 Βλ. ΕΔΔΑ, Saccomanno e altri c. Italia, ό.π., §§ 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 
76 Πρβλ. L. Trucco, Sistema di elezione e di giustizia elettorale (italiani): anche per Strasburgo, tutte le 
strade portano al legislatore (italiano), σε: www.forumcostituzionale.it. 
77 Βλ. ΕΔΔΑ, Saccomanno e altri c. Italia, § 27. 
78 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εκλογικών συστημάτων με παραχώρηση bonus επιπλέον εδρών 
στον εκλογικό σχηματισμό που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές, βλ. A. 
Chiaramonte, Il premio di maggioranza: cosa è, come varia, dove è stato applicato, σε: A. 
Chiaramonte/G. Tarli Barbieri (επιμ.), Il premio di maggioranza, Roma, 2011, σ. 15 επ. 
79 Βλ. ΕΔΔΑ, Saccomano e altri c. Italia, § 27. 



μόνον αν η διαφορά του από το δεύτερο κόμμα είναι αρκετά μεγάλη80. Εξίσου προβληματική 

είναι και η εξομοίωση του μηχανισμού του bonus με τις ρήτρες αποκλεισμού από την 

κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση (Sperrklauseln)81, διότι αυτές οι τελευταίες αποτρέπουν 

απλώς τον κατακερματισμό του κομματικού συστήματος, ενώ το σύστημα bonus αποσκοπεί 

ευθέως στη δημιουργία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. 

Αλλά και ως προς το ζήτημα των «δεσμευμένων συνδυασμών», το ΕΔΔΑ δεν λαμβάνει 

υπόψη τον συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής του συστήματος αυτού στην Ιταλία, που στερεί 

από τον εκλογέα κάθε δυνατότητα επιλογής μεταξύ των υποψηφίων, αλλά και δεν του 

παρέχει καν τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιος υποψήφιος θα εκλεγεί στην εκλογική του 

περιφέρεια, αφού επιτρέπονται και οι πολλαπλές υποψηφιότητες82. 

 

4. Ευρωπαϊκός και εθνικός έλεγχος των εκλογικών συστημάτων 

Ενώ, στο επίπεδο των εθνικών συνταγματικών συστημάτων, ο δικαστικός έλεγχος της 

συνταγματικότητας των εκλογικών συστημάτων εμφανίζεται πλέον και υπό τη μορφή ενός 

διεξοδικού και έντονου ελέγχου83, στο επίπεδο της ΕΣΔΑ εξακολουθεί να επικρατεί κατά 

βάση η αντίληψη της μη επέμβασης στην εκλογική πολιτική των Κρατών μελών. Η 

διαφοροποίηση αυτή έχει ως αφετηρία μια διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή της αρχής της 

ισότητας της ψήφου. Έτσι, ενώ στη νομολογία ορισμένων τουλάχιστον εθνικών 

Συνταγματικών Δικαστηρίων84, η αρχή της ουσιαστικής ισότητας, δηλαδή της ισοδυναμίας, 

της ψήφου, έχει αναδειχθεί, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, σε αυτοτελή παράμετρο του ελέγχου 

συνταγματικότητας των εκλογικών συστημάτων, στη νομολογία του ΕΔΔΑ η αρχή της 

ισότητας της ψήφου εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτή υπό το αποκλειστικά τυπικό νόημά 

της, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της επιρροής της ψήφου κάθε ψηφοφόρου στο 

εκλογικό αποτέλεσμα85. 

                                                 
80 Βλ. σχετικά Θ. Διαμαντόπουλου, Εκλογικά Συστήματα: θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Ανάδειξη 
Κοινοβουλίων και Προέδρων Δημοκρατίας: συγκριτική προσέγγιση, Αθήνα, 2010β, σ. 161 επ. 
81 Βλ. ΕΔΔΑ, Saccomano e altri c. Italia, § 71. 
82 Ο ιταλικός εκλογικός νόμος του 2005 προέβλεπε τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας σε 
περισσότερες από μια εκλογικές περιφέρειες χωρίς περιορισμό. Ο υποψήφιος που εκλέχθηκε σε 
περισσότερες εκλογικές περιφέρειες μπορούσε να επιλέξει σε ποια από τις περιφέρειες αυτές προτιμά 
την εκλογή του. 
83 Βλ. A. Pisaneschi, Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo difficile, σε: 
Quaderni costituzionali, 1/2015, s. 135 ep. 
84 Αναφερόμαστε εδώ ιδίως στο γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο και στο ιταλικό 
Συνταγματικό Δικαστήριο. Βλ. A. Pisaneschi, Giustizia costituzionale, ό.π., σ. 140 επ. 
85 Πρβλ. Y. Lécuyer, Les droits politiques, ό.π., σ. 62 επ. 



Από την άποψη των σχέσεων μεταξύ των εθνικών Συνταγμάτων και της ΕΣΔΑ86, η 

διαφοροποίηση αυτή δεν αποτελεί πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή βρίσκει εφαρμογή η 

αρχή του maximum standard κατά το άρθρο 53 της ΕΣΔΑ87, δηλαδή η υπεροχή της 

συνταγματικής διάταξης ή της νομοθετικής διάταξης ή της δικαστικής απόφασης που παρέχει 

την καλύτερη προστασία, στην προκειμένη περίπτωση την καλύτερη προστασία του 

δικαιώματος της ψήφου. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό ότι το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο 

στην απόφασή του υπ’ αριθμόν 1/2014 προσπέρασε μάλλον αδιάφορα την απόφαση 

Saccomanno του ΕΔΔΑ, χωρίς να επηρεαστεί καθόλου από την ερμηνεία και την 

επιχειρηματολογία της, έστω και αν τα δύο Δικαστήρια είχαν να εξετάσουν το ίδιο ακριβώς 

θέμα, δηλαδή τις επιπτώσεις του ιταλικού εκλογικού συστήματος του 2005 στα εκλογικά 

δικαιώματα των ιταλών πολιτών.  

Το γεγονός ότι το ΕΔΔΑ αναγνώρισε ένα ιδιαίτερα ευρύ «περιθώριο εκτίμησης» στον Ιταλό 

εκλογικό νομοθέτη, δεν εμπόδισε το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο από το να υποβάλει 

τις επιλογές του εθνικού εκλογικού νομοθέτη σε έναν πολύ πιο αυστηρό έλεγχο, εν συγκρίσει 

προς εκείνον του ΕΔΔΑ, και να τις κηρύξει τελικώς αντισυνταγματικές88. 

                                                 
86 Βλ. για το θέμα αυτό τη συγκριτική επισκόπηση του Κ. Χρυσόγονου, Η ενσωμάτωση της 
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88 Βλ. Χ. Ανθόπουλου, Εκλογικό σύστημα, ό.π. 


