
Το διοικητικό δίκαιο αντιμέτωπο με την τρομοκρατία: Το γαλλικό παράδειγμα έννομης  
προστασίας κατά των μέτρων έκτακτης ανάγκης και η ερμηνευτική λειτουργία των άρθρ.  
48 παρ. 1 του ελληνικού Συντάγματος και 285 του ελληνικού ΑΚ στο εγχώριο διοικητικό  
δίκαιο. 

Ιάκωβος Μαθιουδάκης

επικ.καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ι. Η γαλλική επικαιρότητα των μέτρων έκτακτης ανάγκης. 

1. Το ιστορικό πλαίσιο και η ανάπτυξη κριτικής επί των μέτρων έκτακτης ανάγκης στη  
Γαλλία. 

Τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι  και  το Saint-
Denis ενεργοποίησαν ακαριαία τα ανακλαστικά της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία ανέλαβε 
την πρωτοβουλία να κηρυχθεί την επομένη, 14-11-2015, με διάταγμα η χώρα σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.  Την ίδια ημέρα ο Πρωθυπουργός καθόρισε  επίσης με  διάταγμα1 την 
ζώνη των μέτρων εφαρμογής  της  κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης,  τις  περιοχές  δηλ.  στις 
οποίες  θα ήταν επιτρεπτή η εφαρμογή των διατάξεων του ν.  55-385 της 3-4-1955 περί 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης σχετικά, αντίστοιχα, με τον κατ’ οίκον περιορισμό υπόπτων 
(αρ. 6), την απαγόρευση συναθροίσεων και την σφράγιση χώρων συγκεντρώσεως κοινού 
(άρ.  8).  Μετά την  πάροδο του προβλεπόμενου  πρώτου δωδεκαημέρου  εφαρμογής  των 
μέτρων  ακολούθησε  η  συγκατάθεση  του  Κοινοβουλίου για  την  επί  τρίμηνο  παράταση 
ισχύος τους με την δημοσίευση του ν. 2015-1501 της 20-11-2015. Με τον τελευταίο αυτόν 
νόμο επεκτάθηκε η εφαρμογή των μέτρων και στα προβλεπόμενα στο άρθρ. 11 του ν. της 3-
4-1955 μέτρα, επετράπησαν δηλ. καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου οι διοικητικές 
έρευνες, ακόμη και κατ’ οίκον, χωρίς την παρουσία δικαστικής αρχής 2.

Η εφαρμογή των μέτρων προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας κατά τις 
προαναφερόμενες  διατάξεις  έλαβε  εκτεταμένες  διαστάσεις:  συλλήψεις  υπόπτων, 
απαγόρευση  κυκλοφορίας,  σφράγιση  χώρους  συνάθροισης  του  κοινού,  κατ’  οίκον 
περιορισμός  υπόπτων,  χρήση  ηλεκτρονικού  βραχιολιού  παρακολούθησης,  αντιγραφή 
δεδομένων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  διάλυση  συνενώσεων  κ.α.  Μέχρι  τα  μέσα 

1 Για την αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού σύμφωνα με το γαλλικό Συντ. του 
1958 να εκδίδουν διατάγματα (décrets), ειδικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και χωρίς την προσυπογραφή του 
αρμοδίου υπουργού ή υπουργών, βλ. συνοπτικά, Α.Maurin, Droit administratif, 2 ed., 1999, σ. 45-46.

2 Βλ.  την  ιστοσελίδα  του  Conseil  d’  Etat,  http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/QPC-état-d-
urgence-interdictions-de-réunion-et-perquisitions καθώς και τις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου στη γνωμοδότηση 
CE, Ass., Avis, 2-2-2016, http://www.conseil-etat.fr.
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Δεκεμβρίου, δηλ. σε διάστημα ενός περίπου μήνα, καταγράφηκαν 2700 έρευνες, 360 κατ’ 
οίκον περιορισμοί, 340 έλεγχοι στοιχείων, 431 κατασχέσεις όπλων κ.α.3

Ούτε η αγανάκτηση από τα αιματηρά τρομοκρατικά χτυπήματα της 13-11-2015, 
ούτε  η  σχετικά  πρόσφατη  εμπειρία  σε  μέτρα  έκτακτης  ανάγκης,  έστω  μικρότερης 
εμβέλειας4,  εμπόδισε  τους  γάλλους  πολίτες  να  αναπτύξουν  κριτική  στάση  έναντι  των 
κρατικών  επεμβάσεων  στην  ελευθερία,  στα  ατομικά  δικαιώματα  και  στα  δικαιώματα 
συλλογικής  δράσης.  Προβλημάτισε  όχι  μόνον  η  έκταση  των  μέτρων  σε  σχέση  με  τον 
περιορισμό  των  ατομικών  ελευθεριών,  ιδίως  της  προσωπικής  ελευθερίας  και  της 
ελευθερίας κίνησης, όσο ο κίνδυνος καταχρηστικότητας κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων 
στην πράξη5.  Έγινε αντιληπτό ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να εκτραπούν του σκοπού 
και της λειτουργίας τους6 προς την κατεύθυνση είτε καταστολής του κοινού εγκλήματος, 
όπως π.χ. στην περίπτωση του εμπορίου ναρκωτικών, είτε εξουδετέρωσης «οχληρών» για 
το πολιτικό σύστημα πολιτών, όπως συνέβη κατά την πρόσφατη διάλυση της διαδήλωσης 
των οικολόγων, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης στο Παρίσι για το 
κλίμα (COP 21). Καταγγέλθηκε, στο πλαίσιο αυτό, η υπερβολική και άνευ λόγου χρήση βίας 
σε κατ’ οίκον έρευνες από την αστυνομία, η καταστροφή επίπλων, η εκστόμιση ύβρεων, οι 
τραυματισμοί, η άνευ λόγου χρήση χειροπέδων, η υποχρέωση αλλεπάλληλων εμφανίσεων 
προσώπων σε καθορισμένο αστυνομικό τμήμα εντός της ίδιας ημέρας, με αποτέλεσμα να 
ανατρέπεται  η  ομαλή  βιωτή  και  η  εκπλήρωση  των  επαγγελματικών,  γονεακών  κ.α. 
υποχρεώσεών τους κ.ο.κ.7. 

Σε  δογματικό  επίπεδο  ετέθη  -εύλογα-  το  ερώτημα  της  στάθμισης  μεταξύ  της 
κρατικής  ασφάλειας και  της  ελευθερίας,  εν  τέλει  της  προστασίας  της  ίδιας  της 
δημοκρατίας8.  Εκφράσθηκε  ο  φόβος  μήπως  στον  βωμό  της  κρατικής  ασφάλειας 
θυσιάζονται τα άλλα δύο μείζονα έννομα αγαθά, εάν τελικά σε περίοδο έκτακτης ανάγκης 
τα  δικαιώματα  αντιμετωπίζονται  ως  «πολυτέλεια»  και  η  τήρηση  της  αρχής  της 

3 Εφημερίδα Liberation, 14-12-2016.

4 Μέτρα ‘έκτακτης ανάγκης’ εφαρμόσθηκαν, επίσης, στη Γαλλία το έτος 2005 κατά τις εξεγέρσεις πολιτών σε 
υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού,  P.Ardant/B.Mathieu,  Institutions politiques et droit constitutionnel, 20e 
éd., Paris, 2008, πλαγιάρ. 458.

5 Πρβλ. στην εγχώρια έννομη τάξη το φαινόμενο της ‘κατάχρησης της διοικητικής διαδικασίας’,  Α.Τάχος,  H 
«κατάχρηση» ή «εκτροπή» της διοικητικής διαδικασίας, ΔιΔικ 1992, 481 επ.· ευρύτερα, για το φαινόμενο της 
καταχρήσεως κατά την εφαρμογή συνταγματικών κανόνων, Ξ.Γιαταγάνας, Η καταστρατήγηση του Συντάγματος, 
ΤοΣ 1975, 629 επ.(641), με την επισήμανση του κινδύνου η κατάσταση ανάγκης να αποτελέσει το συνταγματικό 
προκάλυμμα επιβολής δικτατοριών.   

6 Από παλαιά, G.Anschütz, σε: Χ.Σγουρίτσας, Συνταγματικόν δίκαιον, ο.π., σ. 104, σημ. 1.

7 Εφημερίδα Libération, 14-12-2016.

8 Την προβληματική των σχέσεων κρατικής ασφάλειας και ελευθερίας αναπτύσσει ο  Α.Μάνεσης,  Το πρόβλημα 
της  ασφάλειας  του κράτους  και  η ελευθερία,  ΕΔΔΔ 1962,  5  επ.,  113 επ.=Συνταγματική  Θεωρία  και  Πράξη,  
Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 390 επ., δίδοντας το προβάδισμα στην κρατική ασφάλεια «εις ην περίπτωσιν ο συνδυασμός  
ασφάλειας  του  κράτους  και  ελευθερίας  δεν  καθίσταται  δυνατόν  να  επιτευχθή» (σ.  417)∙  πιο  πρόσφατα, 
Π.Μαντζούφας,  Ασφάλεια  και  πρόληψη  στην  εποχή  της  διακινδύνευσης:  εισαγωγικά  ερωτήματα  και 
προβληματισμοί για το συνταγματικό κράτος, ΤιμΤομΣΕ – 75 χρόνια, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 55 επ., ο 
οποίος υπογραμμίζει ιδιαίτερα τον κίνδυνο από την υλική δράση της διοίκησης και διευκρινίζει ότι η προληπτική  
κρατική δράση δεν συνεπάγεται την έλλειψη ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων (σ. 70). 
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αναλογικότητας παραμένει  ανεφάρμοστη.  Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε ως γενικό μέτρο 
αποσόβησης  των  σχετικών  κινδύνων  η  υποταγή  της  εκτελεστικής  λειτουργίας  στην 
δικαστική, πρωτευόντως κατά την περίοδο ισχύος των εκτάκτων αυτών μέτρων9.  Η λύση 
αυτή ενίσχυσης του ρόλου του δικαστή συνιστά μία -μάλλον την δικαιοκρατικότερη- εκ των 
τριών εκδοχών επίλυσης των κρίσεων λόγω επείγοντος, καθώς κατά τα λοιπά αναζητάται 
είτε  η  ισορροπία  μεταξύ  της  νομοθετικής  και  της  εκτελεστικής  λειτουργίας  είτε  η 
παντοδυναμία  της  δεύτερης10.  Όπως  εύστοχα  επισημάνθηκε11,  σε  περιστάσεις 
τρομοκρατικού  κινδύνου  οι  δικαστές  αναμετρώνται  με  την  ύψιστη  αποστολή  τους,  την 
προστασία των δικαιωμάτων.  

2. Η θέση του Conseil Constitutionnel επί της συνταγματικότητας των μέτρων. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  έντασης,  αγανάκτησης  αλλά  και  επιφυλακτικότητας  έναντι 
πιθανών  αυθαιρεσιών  της  εκτελεστικής  λειτουργίας  κατά  την  εφαρμογή  των  μέτρων 
έκτακτης ανάγκης, η γαλλική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  (Ligue des droits de 
l’ homme) προσέφυγε ενώπιον του γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την αρχική 
αίτηση ακυρώσεώς της αμφισβήτησε την συνταγματικότητα του άρθρ.  6 του ν. της 3-4-
1955.  Ακολούθως, με νέα αίτηση στράφηκε κατά του διατάγματος  της 14-11-2015,  που 
καθόριζε  τις  ζώνες  εφαρμογής  της  κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης,  καθώς  και  κατά  της 
υπουργικής  εγκυκλίου,  που  ακολούθησε,  θέτοντας  ζήτημα  αντισυνταγματικότητας 
συνολικά των άρθρ. 6, 8 και 11 του ν. της 3-4-1955. Στο ίδιο πλαίσιο ετέθη προδικαστικό 
ερώτημα  συνταγματικότητας  των  προαναφερόμενων  διατάξεων  (question  prioritaire  de 
constitutionnalité - QPC) με βάση το  άρθρ. 61-1 του Γαλλικού Συντάγματος, κατά το οποίο 
κάθε ιδιώτης μπορεί να υποστηρίξει, στο πλαίσιο δίκης ενώπιον διοικητικού ή πολιτικού 
δικαστηρίου, «ότι μία νομοθετική διάταξη προσβάλει τα δικαιώματα και ελευθερίες, που 
εγγυάται το Σύνταγμα» αιτούμενος την παραπομπή του ζητήματος προς επίλυση ενώπιον 
του Συνταγματικού Συμβουλίου12. 

Στο πλαίσιο της πρώτης δίκης και του ελέγχου συνταγματικότητας του άρ. 6 του ν. 
της  3-4-1955  για  τον  κατ’  οίκον  ή  σε  άλλον  χώρο  περιορισμό  προσώπων  εκδόθηκε  η 
απόφαση  no 2015-527 QPC του Συνταγματικού  Συμβουλίου13,  η  οποία έκρινε  τα μέτρα 
σύμφωνα με το Σύνταγμα. Τα μέτρα κρίθηκαν αναλογικά σε σχέση με τον περιορισμό των 
συναφών ατομικών ελευθεριών, κυρίως της προσωπικής ελευθερίας και της ελευθερίας 
κίνησης. Κρίσιμα κριτήρια της δικανικής κρίσης αποτέλεσαν, αφενός, η έκδοση των μέτρων 

9 P.Spinosi,  Etat d’  urgence.  Comment  concilier  état  d’  urgence  et  état  de  droit?,  La  semaine  juridique-éd. 
générale,  no  52/21-12-2015,  σ.  1443.  Για  την  σημασία  του  δικαστικού  ελέγχου  σε  καταστάσεις  «εκτάκτων 
αναγκών»,  Α.Μάνεσης,  Περί αναγκαστικών νόμων:  αι εξαιρετικαί  νομοθετικαί  αρμοδιότητες  της εκτελεστικής 
εξουσίας  (διδ.διατρ.),  Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  1953,  σ.  227  επ.,  Α.Γεωργιάδου,  Η  ρύθμιση  των  εκτάκτων 
περιστάσεων  του  Συντάγματος  του  1975,  Θεσσαλονίκη,  1985,  σ.  24,  Α.Μεταξάς,  Ευρώπη,  κρίση,  «έκτακτη 
ανάγκη»:  η ερμηνευτική ευθύνη και  οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό  δίκαιο.  Quare siletis juristae in munere 
vestro? , ΕφημΔΔ 2015, 226 επ.(228).

10 Αντ.Κουρουτάκης,  Οι  προσωρινοί  νόμοι  σε  περιόδους  κρίσης  και  οι  επιπτώσεις  τους  στη  διάκριση  των 
εξουσιών, ΕφημΔΔ 2014, 308 (312). 

11 A.Barak,  Human rights  in  times  of  terror  –  A judicial  point  of  view,  ομιλία στις 29-1-2016  στο ΕΔΔΑ, 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, σ. 1. 
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στο πλαίσιο  και  υπό τη θέση  σε  ισχύ του νόμου περί  εκτάκτου ανάγκης,  αφετέρου,  οι 
αυστηρές νομοθετικές προϋποθέσεις εφαρμογής των μέτρων, τόσο ως προς το προσωπικό, 
όσο  και  ως  προς  το  χρονικό  πεδίο  εφαρμογής  τους.  Ιδιαίτερη  βαρύτητα  για  την 
συνταγματικότητα των μέτρων αποδόθηκε στην δυνατότητα του αποδέκτη τους να τα θέσει 
εν αμφιβόλω, να τα αναστείλει ή να τα ακυρώσει προσφεύγοντας ενώπιον του διοικητικού 
δικαστή14. 

Μετά την δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης εκκρεμούν ήδη, με βάση δεύτερη 
αίτηση  ακυρώσεως  της  Ένωσης  για  τα  Δικαιώματα  του  Ανθρώπου,  δύο  επιπλέον 
προδικαστικά ερωτήματα συνταγματικότητας των διατάξεων των άρθρ. 8 και 11 του ίδιου 
νόμου  ενώπιον  του  Conseil  Constitutionnel15 ενώ  το  αίτημα  προδικαστικού  ελέγχου 
συνταγματικότητας  της  διάταξης  του  αρ.  6  απορρίφθηκε  από  το  Συμβούλιο  της 
Επικρατείας,  καθώς  το  ζήτημα  είχε  ήδη  κριθεί  με  την  προαναφερόμενη  απόφαση  του 
Συνταγματικού Συμβουλίου. 

Παρότι  πιθανολογήθηκε  στην  γαλλική  ειδησεογραφία  η  κρίση  ως 
αντισυνταγματικών των μέτρων έκτακτης ανάγκης από το Συνταγματικό Συμβούλιο16 και 
ενώ,  όπως  προαναφέρθηκε,  ακολούθησαν  δύο  ακόμη  παραπεμπτικές  αποφάσεις  του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  προς  το  Συνταγματικό  Συμβούλιο  για  τον  έλεγχο 
συνταγματικότητας άλλων διατάξεων του νόμου, η απόφαση 2015-527 του Συνταγματικού 
Συμβουλίου πρέπει να κριθεί μάλλον αναμενόμενη17. Τα εξαιρετικά μέτρα συνάδουν προς 
τον  χαρακτήρα των  εξαιρετικών  περιστάσεων,  τις  οποίες  εξειδικεύουν και  εφαρμόζουν. 12 Η ρύθμιση ενσωματώθηκε στο γαλλικό Σύνταγμα με την αναθεώρηση της 23-7-2008 και ετέθη σε ισχύ 

από 1-3-2010. Ο νεοτερισμός της διάταξης έγκειται στο ότι ο έλεγχος συνταγματικότητας στη Γαλλία  
εκκινεί  πλέον  και  με  την  πρωτοβουλία  ιδιωτών  ενώ  παύει  να  είναι  αποκλειστικά  προληπτικός.  Τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας τυποποιεί η ordonnance  της 10-12-2009,  βλ.  σχετικά,  J.-L.Warsmann,  
Rapport d' information déposé par la Commission des lois constitutionnelles,  de la legislation et de l'  
administration  générale  de  la  République  sur  l'  évaluation  de  la  loi  organique  n°  2009-1523  du  10  
décembre  2009  relative  à  l'  application  de  l'  article  61-1  de  la  Constitution,  http://www.assemblee-
nationale.fr/13/rap-info/i2838.asp.  H βιβλιογραφία  της  θεματικής  είναι  ήδη  εξαιρετικά  εκτενής,  βλ. 
ενδεικτικά από τα πιο πρόσφατα έργα, G.Carcassone/O.Duhamel/A.Dufy, QPC. La question prioritaire de 
constitutionnalité,  Paris,  2015,   E.Cartier/A.Viala  (dir),  La  QPC:  vers  une  culture  constitutionnelle 
partagée,  Institut  Universitaire  Varenne,  2015,  J.Bonnet/P.-Y.Gahdoun,  La  question  prioritaire  de 
constitutionnalité,  Paris,  2014  και από την άποψη του συγκριτικού δικαίου,  L.Gay  (dir.),  La question 
prioritaire de constitutionnalité: approche de droit comparé, Bruylant, 2014. 

13 Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου http://www.conseil-etat.fr και σε μετάφραση στον Αρμ.,τευχ. 2/2016. 

14 Σκ. 10-13 της απόφασης.

15 Με τις αποφάσεις no 395091 και 395092 του CE. 

16 G.Clavel, La loi prorogeant l’  état d’ urgence est-elle constitutionnelle? On ne le saura peut-être jamais, Le 
HuffPost 20-11-2015, www.huffingpost.fr.

17 Από την πιο πρόσφατη γαλλική βιβλιογραφία για την κατάσταση ανάγκης,   F.  Saint-Bonnet,  L’état  d’ 
exception, Paris, 2001, C.Gilbert, Le pouvoir en situation extrême: catastrophes et politique, Paris, 1992, P.Caille,  
L’  État  d’  urgence,  RDP  2007,  n°  2,  p.  323  επ.,  F.Rollin,  L’  Etat  d’  urgence,  in:  M.Bertrand,  1958-2008. 
Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, 2008, s. 610 επ., Μ.Boumediene, L’Etat d’ urgence: 
concilier la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés individuelles, Revue de la recherché juridique. 
Droit  prospectif, 2006,  n°  4,σ.  2089  επ.,  P.Collière,  Circonstances  exceptionnelles  et  droit  public,  LPA,  24 
novembre 2005, σ. 6, C. Gauthier, La loi de 1955, « simple voile » ou « véritable viol » des libertés?, JCPA 2005, 
1374 επ. 
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Λόγω άλλωστε της διαχείρισης ενός ζητήματος κυβερνητικής πολιτικής ο έλεγχός τους είναι  
οριακός από την πλευρά του δικαστή18. Οι προϋποθέσεις, που τίθενται για την λήψη των 
μέτρων  είναι  αυστηρές,  ο  κίνδυνος  παρών,  ισχυρός  και  συλλογικός.  Τα  περιθώρια 
αμφισβήτησης της συνταγματικότητας των νομοθετικών μέτρων είναι περιορισμένα, ιδίως 
στη Γαλλία, όπου δεν υφίσταται ειδική  συνταγματική  –παρά μόνον νομοθετική- διάταξη, 
που καθιερώνει την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και ορίζει τις προϋποθέσεις της19. Πιο 
σημαντικός  αναδεικνύεται  ο  δικαστικός  έλεγχος  των  μέτρων  εφαρμογής  των  κανόνων 
έκτακτης ανάγκης,  έστω κι  αν ο  προληπτικός  δικαστικός έλεγχος της υλικής δράσης της 
δημόσιας  διοίκησης  είναι  εκ  των  πραγμάτων  περιορισμένος20.  Πρόκειται  για  το  πεδίο 
εφαρμογής του διοικητικού δικαίου στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. 

3. Η προσωρινή προστασία στην πρόσφατη νομολογία του  Conseil  d’  Etat κατά των 
μέτρων έκτακτης ανάγκης. 

Την γαλλική νομολογία απασχόλησε η αναστολή εκτέλεσης των πρόσφατων μέτρων 
εφαρμογής του νόμου περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρ. L. 521-2 του 
γαλλικού Κώδικα Διοικητικής Δικαιοσύνης (Code de Justice administrative–CJA),  γνωστού 
ως  réferé-liberté,  ασφαλιστικών  δηλ.  μέτρων προστασίας  των ατομικών ελευθεριών.  Το 
γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας επιλήφθηκε των υποθέσεων κατόπιν άσκησης εφέσεων 
κατά  αποφάσεων  προέδρων  Διοικητικών  Πρωτοδικείων,  οι  οποίοι  είχαν  απορρίψει  τις 
αιτήσεις αναστολής κατά των περιοριστικών της ελευθερίας μέτρων έκτακτης ανάγκης.  Οι 
αποφάσεις αυτές του γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελούν απόδειξη ότι ακόμη  
και  σε  περιόδους  κρίσεως  η  προστασία  των  ατομικών  δικαιωμάτων  διατηρείται,  ότι  η  
δικαστική λειτουργία αποτελεί την κύρια, αν όχι τη μόνη εγγυήτρια της προστασίας τους και  
ότι το διοικητικό δίκαιο αποτελεί όχι μόνον το δίκαιο της κρατικής υπεροχής αλλά και της  
προστασίας  των  δικαιωμάτων.  Πράγματι,  ήχθησαν  ενώπιον  του  διοικητικού  δικαστή 
υποθέσεις περιοριστικών μέτρων των δικαιωμάτων προσώπων, τα οποία κρίθηκαν ύποπτα 
για  σχέσεις  και  συναλλαγές  με  την  δράση  φονταμενταλιστών  ισλαμιστών.  Η  δικανική 
έρευνα  υπήρξε  ενδελεχής  και  η  δικαστική  κρίση  προστατευτική  των  κρατικοδικαιϊκών 
εγγυήσεων της ελευθερίας των προσώπων.  

18 Βλ.  και CE ord. 27-1-2016, no 396220.  Για τα εγχώρια δεδομένα, βλ.  Α.Καϊδατζής, «Μεγάλη πολιτική» και 
ασθενής  δικαστικός  έλεγχος.  Συνταγματικά  ζητήματα  και  ζητήματα  συνταγματικότητας  στο  «Μνημόνιο»,  
www.constituionalism.gr, 26-4-2012.

19 Δεν  πρόκειται  στο  σημείο  αυτή  για  την  εξαιρετική  διάταξη  του  άρθρ.  16  του  γαλλικού  Συντ.,  η  οποία  
προβλέπει την αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να λαμβάνει «αποφάσεις» σε περίπτωση σοβαρής και 
άμεσης απειλής επί των δημοκρατικών θεσμών, της ανεξαρτησίας του Έθνους, της εδαφικής ακεραιότητας ή του 
σεβασμού των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας, κατόπιν γνώμης του Συνταγματικού Συμβουλίου, διάταξη, η οποία 
εφαρμόσθηκε  μόνον  άπαξ  το  έτος  1961  κατά  το  πόλεμο  στην  Αλγερία,  βλ.  L.Favoreau κ.λπ.,  Droit 
Constitutionnel, 3e ed., Paris, 2000, πλαγιάρ. 936 και αναλυτικότερα, J.Lamarque, La théorie de la nécessité et l’ 
article 16 de la Constitution de 1958, RDP 1961, 560.

20 Για την προβληματική, Ι.Μαθιουδάκης, Η αστική ευθύνη του κράτους από υλικές ενέργειες των οργάνων του 
κατά τα άρ. 105-6 ΕισΝΑΚ, Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 526 επ.· πρβλ. Π.Μαντζούφας, Ασφάλεια και πρόληψη στην 
εποχή της διακινδύνευσης…, ο.π., ΤιμΤομΣΕ – 75 χρόνια, σ. 55 επ. με έμφαση στον κίνδυνο, ο οποίος προέρχεται 
ιδιαίτερα  από  την  υλική  δράση της  διοίκησης·  επίσης,  για  τις  υλικές  ενέργειες  διοικητικού  καταναγκασμού, 
Μ.Πικραμένος,  Διοικητικές δυσλειτουργίες, κράτος δικαίου και δικαιώματα, ΧαριστήριονΛ.Θεοχαρόπουλου & 
Δ.Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου-ΙΙ, σ. 531 επ.(553-5). 
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Καταρχάς, η γαλλική νομολογία διαπιστώνει ότι η πάροδος σύντομου χρόνου μετά 
τα τρομοκρατικά χτυπήματα δεν έχει  αποδυναμώσει  την κατάσταση επείγοντος για την 
προστασία  των ελευθεριών  και,  ως  εκ  τούτου,  η  δικαστική  λειτουργία  εξακολουθεί  να 
διαθέτει αρμοδιότητα στο πλαίσιο της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρ. L 521-2 CJA21. 
Οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων εξετάζονται στη συνέχεια υπό το πρίσμα της στάθμισης 
μεταξύ της έντασης βλάβης, αφενός, των δικαιωμάτων των θιγομένων, των τρίτων, τους 
οποίους  επηρεάζουν  τα  μέτρα,  και,  αφετέρου,  του  κινδύνου,  που  διατρέχει  η  εθνική 
ασφάλεια ενόψει της  αποδεικνυόμενης  επικινδυνότητας των υπόπτων λόγω των σχέσεών 
τους με την τρομοκρατία. Η στάθμιση αυτή καταλήγει σε αρκετές περιπτώσεις σε μερική 
αναστολή των μέτρων κατά χρόνο ή και κατά περιεχόμενο. 

Έτσι, στην περίπτωση υπουργικής απόφασης, η οποία παρέτεινε πέραν του μήνα 
τον  κατ’  οίκον  περιορισμό  υπόπτου  λόγω  των  στενών  σχέσεών  του  με  οικογένεια 
ισλαμιστών  της  τζιχάντ  σε  συνδυασμό  με  τον  εντοπισμό  σειράς  βιβλίων 
φονταμενταλιστικού ισλαμικού περιεχομένου στο σπίτι του, κρίθηκε ότι τα προσαγόμενα 
από  την  διοίκηση  στοιχεία  ήταν  ανεπαρκή  για  να  στηρίξουν  την  παράταση  του 
περιοριστικού  της  ελευθερίας  κίνησης  μέτρου22.  Ο  ίδιος  ο  αποδέκτης  των  μέτρων 
ισχυρίσθηκε ότι αγνοούσε τη δράση της οικογένειας και ότι επιθυμούσε να παντρευτεί την 
κόρη του ζεύγους∙ ότι τα λοιπά μέλη της οικογένειας τα συναντούσε μόνον σε θρησκευτικές 
συνάξεις και δεν είχε καμία σχέση μαζί τους. Κρίσιμο στοιχείο αναδείχθηκε το περιεχόμενο 
του σκληρού δίσκου του Η/Υ του υπόπτου, το οποίο, παρότι κατασχέθηκε, δεν υποβλήθηκε 
στο Δικαστήριο, προφανώς ελλείψει ευρημάτων. Ούτε από κοινού ταξίδι του υπόπτου με 
πρόσωπο,  που  σχετιζόταν  με  ακραίους  ισλαμιστές  κρίθηκε  επαρκές  στοιχείο  για  το 
Δικαστήριο.  Τα αποδεικτικά στοιχεία, που προσήγαγε η Διοίκηση κρίθηκε ότι  «δεν ήταν 
επαρκώς πρόδηλα (suffisament probant), ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη»  για την 
αναστολή εκτέλεσης του μέτρου. Παρότι, λοιπόν, τα στοιχεία ήταν επαρκή κατά τον χρόνο 
αρχικής επιβολής του μέτρου, με την πάροδο του χρόνου και την εντεύθεν κλιμάκωση του 
περιορισμού  των ατομικών  ελευθεριών  του  προσώπου,  για  την  διατήρηση  του  μέτρου 
κρίθηκε  αναγκαία  μία  παράλληλη  κλιμάκωση  στην  πιθανολόγηση  των  αποδεικτικών 
στοιχείων, η οποία εν προκειμένω δεν υφίστατο23.

Η περίπτωση μίας μητέρας τριών παιδιών μικρής ηλικίας (έξι, τεσσάρων και ενάμισι 
έτους),  στην οποία επιβλήθηκε  το μέτρο της  υποχρεωτικής εμφάνισης  σε συγκεκριμένο 
αστυνομικό  τμήμα  τρεις  φορές  ημερησίως  (στις  9.00,  στις  14.00 και  στις  19.00 η ώρα) 
αποτέλεσε  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  προσβολής  μέσω των μέτρων έκτακτης  ανάγκης 
των  δικαιωμάτων  τρίτων  προσώπων,  και  εν  προκειμένω  των  παιδιών  της  υπόπτου.  Ο 
πατέρας των παιδιών, ρωσικής καταγωγής, με τον οποίον η μητέρα δεν ήταν παντρεμένη, 
διατηρούσε  αποδεδειγμένα  στενές  σχέσεις  με  τσετσένους  αυτονομιστές  και  ισλαμιστές 

21 CE, 22-1-2016, M.B. …, no 396116. 

22O  A.Μάνεσης, ο.π.,  Συνταγματική Θεωρία και Πράξη, σ. 407, παρατηρεί  ότι η νομοθεσία των εξαιρετικών 
περιστάσεων  «καθιδρύει,  ουχί  σπανίως,  κατασταλτικόν  σύστημα  θεμελιούμενον  επί  τεκμηρίων  μάλλον  ή  επί  
αποδείξεων»·  βλ., επίσης,  Ι.Μανωλεδάκης,  Ασφάλεια κράτους ή ελευθερία; σε: Α.Μανιτάκης/Α.Τάκης (Επιμ.),  
Τρομοκρατία και δικαιώματα. Από την ασφάλεια του κράτους στην ανασφάλεια δικαίου, Αθήνα, 2004,  σ. 23 επ.
(40). 

23 CE, 9-2-2016,M.C., no 396570. 
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οπαδούς της τζιχάντ και βρισκόταν πλέον εκτός γαλλικού εδάφους. Η μητέρα –αποδέκτης 
των μέτρων- είχε ταξιδέψει τρεις φορές στην Τουρκία και οι εξηγήσεις, που έδωσε για τα 
ταξίδια και την χρηματοδότησή τους δεν κρίθηκαν από το Δικαστήριο πειστικές. Η αιτούσα 
την  αναστολή  υποστήριξε  ότι  υφίστατο  δυσανάλογο  βάρος  από  το  περιοριστικό  της 
ελευθερίας της μέτρο, καθώς δεν διέθετε αυτοκίνητο. Βοήθεια άλλη δεν είχε εκτός από την 
δυνατότητα μιας φίλης της να κρατά το μικρό παιδί τις πρωινές ώρες. Αυτό σήμαινε για την 
ίδια, ότι μετέβαινε με την συγκοινωνία το πρωί και το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα με 
τα δύο παιδιά της και το βράδυ και με τα τρία, ότι εάν έφτανε τυχόν νωρίτερα από την 
καθορισμένη ώρα, όφειλε να περιμένει με τα τρία παιδιά στο αστυνομικό τμήμα ενώ το 
σαββατοκύριακο, που ήταν κλειστό το αστυνομικό αυτό τμήματα της περιοχής της, όφειλε 
να  εμφανίζεται  σε  άλλο  μεγαλύτερο  αστυνομικό  τμήμα  της  ευρύτερης  περιοχής.  Το 
τελευταίο βρισκόταν σε μακρινή απόσταση, δεν υπήρχε συγκοινωνία, με αποτέλεσμα να 
υποχρεώνεται να περπατά επί 45 λεπτά με τα τρία παιδιά για να φτάσει εκεί. Το Δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι πράγματι το μέτρο συνεπαγόταν σοβαρή βλάβη στην οικογενειακή ζωή της 
υπόπτου και στο υπέρτερο συμφέρον των παιδιών, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρ. 3 
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Εφόσον, όμως, η Διοίκηση μείωσε 
αυτεπάγγελτα τις υποχρεώσεις εμφάνισης της μητέρας στην αστυνομία από τρεις σε δύο 
ημερησίως, ο δικαστής περιορίσθηκε να απαγγείλει την αναστολή του μέτρου μόνον κατά 
το μέρος, που αφορούσε στην εμφάνισή της μητέρας στο αστυνομικό τμήμα της ευρύτερης 
περιοχής  τα  σαββατοκύριακα24.  Σε  άλλη  υπόθεση,  επίσης,  ο  δικαστής  των  επιτροπών 
αναστολών του Conseil d’ Etat ανέστειλε την σφράγιση ενός εστιατορίου, διατήρησε, όμως, 
την απόφαση κατ’ οίκον περιορισμού του ιδιοκτήτη του25. 

Οι  σχετικές,  βέβαια,  αποφάσεις  δεν  περιορίζονται  στις  προαναφερόμενες,  στις 
οποίες  δώσαμε  βαρύτητα  στα  πραγματικά  περιστατικά,  προκειμένου  να  αναδειχθεί  η 
δικαστική  κρίση  της  ιδιότητας  του  “υπόπτου”  στο  πεδίο  των  προσωρινών  μέτρων. 
Επεκτείνονται  και  σε άλλες παρεμφερείς  περιπτώσεις26.  Το βασικό  συμπέρασμα από τα 
προσωρινά  μέτρα  κατά  των  διοικητικών  πράξεων  υλοποίησης  των  μέτρων  έκτακτης 
ανάγκης στην γαλλική έννομη τάξη φαίνεται να είναι ότι ο δικαστής χαράσσει τη μέση οδό 
μεταξύ της προστασίας  των δικαιωμάτων και  της τήρησης της δημόσιας  ασφάλειας.  Τα 
μέτρα δεν ανατρέπονται εν όλω: είτε έχουν εφαρμοσθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα,  
οπότε  αναστέλλεται  η  διατήρησή τους  για  το  μέλλον,  διότι  δεν  υφίστανται  αποχρώσες  
ενδείξεις  σε βάρος του υπόπτου∙ είτε έχουν περισσότερες όψεις και αναστέλλονται μόνον  
ως προς ορισμένες από αυτές, κυρίως όταν ο περιορισμός των ελευθεριών του προσώπου  
(καθώς  και  τρίτων,  που  θίγονται)  είναι  άκρως  δυσανάλογος  προς  το  επιδιωκόμενο  
αποτέλεσμα.

ΙΙ. Η προέκταση στα ελληνικά δεδομένα. 

24 CE, 6-1-2016, Mme C., no 395622. 

25 CE, 6-1-2016, Ministre de l’ Interieur c/ M.A., B, no 395620, 395621.

26 Βλ. Το από 19-1-2016 αφιέρωμα στην ιστοσελίδα του Conseil d’ Etat μετίτλο “Mesures prises au titres de l’ 
etat d’ urgence”, http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Mesures-prises-au-titre-de-l-etat-d-urgence.
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1.  To άρθρ. 48 παρ. 1 Συντ. και ο έλεγχος συνταγματικότητας των μέτρων του ν.  
566/1977. 

Λόγω της πολυκύμαντης ελληνικής συνταγματικής ιστορίας και της καταχρηστικής 
επίκλησης των μέτρων έκτακτης ανάγκης από αυταρχικές κυβερνήσεις του παρελθόντος27, 
τα  έκτακτα  μέτρα  θέσεως  της  χώρας  σε  «κατάσταση  πολιορκίας»  συγκέντρωσαν  από 
παλαιά το ενδιαφέρον της ελληνικής επιστήμης. Σε αντίθεση με την γαλλική έννομη τάξη, 
το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει και ρυθμίζει στις λεπτομέρειές του τον θεσμό της θέσεως 
της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή πολιορκίας (άρθρ. 48 παρ. 1 Συντ.)28, θεσμός, 
ο  οποίος  καθιερώθηκε  για  πρώτη φορά  με  την  αναθεώρηση  του  Συντάγματος  το  έτος 
191129. Υπό το φως της γαλλικής εμπειρίας θα μπορούσε κανείς να επαναπροσεγγίσει τις εν 
λόγω διατάξεις σε περίοδο ομαλού, πλέον, κοινοβουλευτικού βίου. 

Σε  εκτέλεση  της  διάταξης  του  άρθρ.  48  Συντ.  εκδόθηκε  ο  ν.  566/1977  «Περί 
καταστάσεως πολιορκίας»30. Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν από τη δημοσίευση και έως την 
ανάκληση του π.δ. του άρθρ. 48 του Συντ. την πολιτική εξουσία, την τήρηση της τάξης και 
την αστυνόμευση αναλαμβάνει ο στρατός (αρ. 2), επιτρέπονται οι κατ΄οίκονέρευνες χωρίς 
χρονικούς  περιορισμούς  και  χωρίς  την  παρουσία  εκπροσώπου  της  δικαστικής  αρχής,  η 
υποχρεωτική παραμονή προσώπων σε ορισμένο τόπο ή η απομάκρυνσή τους από αυτόν, η 
σύλληψη χωρίς δικαστικό ένταλμα,  η διάλυση συναθροίσεων,  σωματείων ή ενώσεων,  η 
κατάσχεση εντύπων, η απαγόρευση δημοσιευμάτων και απεργιών (αρ. 3). Την δικαστική 
λειτουργία  αναλαμβάνουν,  τέλος,  τα  στρατοδικεία  καθ’  όλο  το  διάστημα  ισχύος  των 
μέτρων, εφόσον έχουν ανασταλεί οι σχετικές με την δικαστική λειτουργία διατάξεις ενώ 
συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΚ (αρ. 5, 8, 9). 

Η συνταγματικότητα των διατάξεων αυτών ετέθη εν αμφιβόλω από την εγχώρια 
επιστήμη. Σε γενικό επίπεδο τα μέτρα θεωρήθηκαν αντίθετα προς το αντιπροσωπευτικό 
σύστημα, μιας και το εκλογικό σώμα αποξενώνεται, έστω και προσωρινά, από την άσκηση 
των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  του∙  επίσης,  λόγω  αντίθεσής  τους  προς  το  σύστημα 
κατοχύρωσης των πολιτικών και ατομικών ελευθεριών31. 

27 Περίοδος 1922-1940: Οκτ. 1925 και Οκτώβριος 1935 από τους Πάγκαλο και Κονδύλη, Οκτώβριος 1923 από 
την κυβέρνηση Γονατά και Μάρτιος 1935 από την κυβέρνηση Τσαλδάρη, 4-8-1936 από τον βασιλέα Γεώργιο και 
τον  Ι.Μεταξά,  βλ.  ,  Ν.Αλιβιζάτος,  Οι  πολιτικοί  θεσμοί  σε  κρίση,  Αθήνα,  1986,  β  έκδ,  σ.  43  επ.,  91  επ., 
Σπ.Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισμού στο μεσοπόλεμο και το τέλος της Β Ελληνικής Δημοκρατίας το 
1935  (Οι  θεσμικές  όψεις  μιας  οικονομικής  κρίσης),   Αθήνα,  2012,  σ.  201  επ.,  Α.Παντελής,  Εγχειρίδιο 
συνταγματικού δικαίου, 2η έκδ., Αθήνα, 2007, 23 επ. 

28 Τους όρους διαστέλλει ο Ν.Ρώτης, ΤοΣ 1976, 1 επ.(6) με κριτήριο την ανισότητα των απειλούμενων εννόμων 
αγαθών (κατάσταση ανάγκης) ή την ισοδυναμία τους (κατάσταση πολιορκίας).

29 Χ.Σγουρίτσας, Συνταγματικόν Δίκαιον, τομ. Β, τευχ. Α, 1964, σ. 101 επ., Ν.Ρώτης, ΤοΣ 1976, 1 επ. 

30 ΦΕΚ 90 Α/28-3-1977. Ο νόμος παρατίθεται συνολικά με σχετική βιβλιογραφία στον  Π.Παραρά,  Σύνταγμα 
1975, CORPUS-I (άρ. 1-50), αρθρ. 48, σ. 565 επ. 

31 Ν.Ρώτης, Στρατιωτικός νόμος και δημοκρατία (Η κατάσταση πολιορκίας στα πλαίσια του νέου Συντάγματος), 
ΤοΣ 1976, 1 επ.(44). 
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Παρότι  η  γενική  αυτή τοποθέτηση  δεν  εμφανίζεται  πειστική,  στο  μέτρο,  που  η 
πρόβλεψη των μέτρων έκτακτης ανάγκης εδράζεται  σε ειδική διάταξη του Συντάγματος, 
εκφράσθηκαν ειδικότερες επιφυλάξεις σε σχέση με την συνταγματικότητα των ρυθμίσεων 
του ν. 566/1977 ενόψει του άρ. 48 Συντ.32. Βασικό επιχείρημα αποτέλεσε το γεγονός ότι η 
προστασία της δημόσιας τάξης,  όπως επιχειρείται με τον ν. 566,  ως εσωτερικού κρατικού 
κινδύνου αναταραχών, έστω και σοβαρών, δεν συνιστά συνταγματικό λόγο εφαρμογής των 
προβλεπόμενων στο άρθρ. 48 Συντ. μέτρων, εφόσον το τελευταίο αυτό άρθρο στην παρ. 1 
απαιτεί τη συνδρομή πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων, εκδήλωσης 
ενόπλου  κινήματος  για  την  ανατροπή  του  δημοκρατικού  πολιτεύματος  και  την  «άμεση 
απειλή της εθνικής ασφάλειας». Υπό το δεδομένο αυτό υποστηρίχθηκε ότι το άρθρ. 2 του ν.  
566, σε συνδ. με το άρθρ. 18 παρ. 9 του ν. 1481/1984 πάσχει αντισυνταγματικότητας λόγω 
της γενικής εκχώρησης των αστυνομικών αρμοδιοτήτων στον στρατό κατά την θέση της 
χώρας  σε  κατάσταση  πολιορκίας,  ακόμη  και  πέραν  όσων  εξουσιών  ανάγονται  «στην  
προστασία  του πολιτεύματος  ή  τη  διασφάλιση  της  εθνικής  άμυνας»  (π.χ.  η  δίωξη του 
κοινού  εγκλήματος,  η  αγορανομία  κ.α.)  καθ’  υποκατάσταση  των  φορέων  των  σχετικών 
αρμοδιοτήτων υπό συνήθεις συνθήκες33. Υποστηρίχθηκε, επίσης, ότι το άρθρ. 3 του ν. 566 
πάσχει  αντισυνταγματικότητας  στο  μέτρο,  που  αφορά σε  περιοριστικά της  μετακίνησης 
μέτρα  κάθε  υπόπτου  διαταράξεως  της  δημόσιας  τάξεως  αλλά  και  λόγω  των  ευρέων 
σχετικών αρμοδιοτήτων του στρατού για την τήρηση της δημόσιας τάξης∙ ενώ η ρύθμιση θα 
όφειλε να περιορίζεται σε υπόπτους ή σε μέτρα, που κατατείνουν σε συμμετοχή σε ένοπλο 
κίνημα ή σε πράξεις υπονομευτικές της εθνικής άμυνας. Το ίδιο υποστηρίχθηκε ότι ισχύει 
και  στο  πλαίσιο  του  άρθρ.  4  του  ν.  566,  το  οποίο  ποινικοποιεί,  μεταξύ  άλλων, 
δημοσιεύματα,  που  θέτουν  σε  κίνδυνο  την  δημόσια  τάξη  και  ασφάλεια  στην  περιοχή 
εφαρμογής  των  μέτρων  της  κατάστασης  πολιορκίας,  πέραν  επομένως  των  ανωτέρω 
κινδύνων  για  την  εθνική  άμυνα  και  την  εδαφική  ακεραιότητα  της  χώρας.  Ο  ίδιος 
προβληματισμός επεκτείνεται και σε σχέση με την υπαγωγή στην αρμοδιότητα εκτάκτων 
στρατοδικείων  των  εγκλημάτων  του  άρθρ.  4  καθώς  και  όσων  στρέφονται  κατά  της 
ασφάλειας του κράτους, του πολιτεύματος και της δημόσιας τάξης.

H  επιχειρηματολογία  αυτή διαθέτει  ισχυρά ερείσματα με βάση την εκφορά του 
συνταγματικού κειμένου και την διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κυριαρχίας34. 
Επιφυλάξεις  μπορεί  να δημιουργήσει,  ωστόσο,  το γεγονός ότι  η  δημόσια τάξη διαθέτει 
τόσο προς τα έσω, όσο και προς τα έξω χαρακτηριστικά, καθώς «η ελληνική δημόσια τάξη  
λειτουργεί  ως  ασφάλεια  του  κράτους  εσωτερική  ή  εξωτερική  ή  ως  εθνική  ασφάλεια  
ανάλογα αν ο κίνδυνος προέρχεται από ενέργειες εντός της επικράτειας ή εκτός αυτής (βλ.  
αρ. 11 παρ. 2 και 48 παρ. 1 Συντ.)»35. 

32 Βλ. Κ.Χρυσόγονος, Η κατάσταση πολιορκίας πριν και μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, Δ & Π 13-14,  
285 επ.(321-323).

33 Κ.Χρυσόγονος, Η κατάσταση πολιορκίας πριν και μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, Δ & Π 13-14, 285 
επ.(322), όπου και οι θέσεις, που ακολουθούν. Η ιστορική εμπειρία δεν μπορεί παρά να καθιστά τον ερμηνευτή  
καχύποπτο έναντι των επεμβάσεων του στρατού στην πολιτική ζωή, βλ. για την εμπειρία αυτή,  Θ.Βερέμης,  Οι 
επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική 1916-1936, Αθήνα, 1977, κυρίως σ. 47 επ., 123 επ., 253 επ.

34 Την  διάκριση  μεταξύ  «εσωτερικής»  και  «εξωτερικής»  κυριαρχίας  αναπτύσσει  ο  Π.Δαγτόγλου,  Περί 
κυριαρχίας, β έκδ., Αθήνα-Κομοτηνή, 1986, σ. 57 επ., 69 επ.
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Πιο κοντά, λοιπόν, στο κανονιστικό πλαίσιο του άρθρ. 48 παρ. 1 του Συντ. καθώς 
και εγγύτερα προς  τον  οριακό χαρακτήρα  του δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας σε 
έκτακτες περιστάσεις36 φαίνεται να βρίσκεται η  stricto sensu ερμηνευτική προσέγγιση της 
διάταξης. Η ερμηνεία αυτή θεμελιώνεται στον εξαιρετικό χαρακτήρα των σχετικών κανόνων 
και  βρήκε  γόνιμο  έδαφος  στην  ελληνική  επιστήμη,  η  οποία  επεσήμανε  ότι  για  την 
εφαρμογή του άρθρ. 48 παρ. 1 του Συντ. θα πρέπει ο κίνδυνος να είναι πραγματικός και όχι 
θεωρητικός∙  να  είναι  εξωτερικός και  όχι  εσωτερικός∙  να  αφορά  μόνον  την  «εθνική 
ασφάλεια» και όχι  άλλα έννομα αγαθά37.  Η νομολογία,  από την πλευρά της -παρότι όχι 
εξαρχής-  φαίνεται  να  διαπνέεται  από  την  ίδια  λογική  πραγματικής  εμφάνισης  των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης38.

2. Η ένταξη των μέτρων του άρθρ. 48 παρ. 1 Συντ. στις νομικές κατηγορίες του εγχώριου  
διοικητικού δικαίου.  

Εφόσον το άρ. 48 Συντ. ρυθμίζει την  κρατική ζωή  -και όχι μόνον την άσκηση της 
νομοθετικής λειτουργίας,  όπως το άρ. 44 Συντ.-  σε περίοδο κρίσεως39,  θα ανέμενε ίσως 
κανείς η εφαρμογή του να αφορά πρωτευόντως στη λειτουργία των αμέσων πολιτειακών 
οργάνων  και  τον  ειδικότερο  κλάδο  του  Συνταγματικού  Δικαίου.  Η  πρόσφατη  γαλλική 
εμπειρία από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 13ης Νοεμβρίου 2015 και η δικαστική κρίση 
των  μέτρων  έκτακτης  ανάγκης,  που  ακολούθησε,  αναδεικνύει  την  αυξημένη  πρακτική 
σημασία  του  δικαστικού  ελέγχου  εφαρμογής των  μέτρων  έναντι  του  ελέγχου 

35 Α.Τάχος, Δίκαιο της δημόσιας τάξης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 1990, σ. 22, Ζ.Παπαϊωάννου, Αστυνομικό δίκαιο. 
Έννοια, περιεχόμενο, όρια. Η λειτουργική αρμοδιότητα του αστυνομικού προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 188 επ., 259 επ.,  Ε.Κατσαρή,  Το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια κατά την 
άσκηση αστυνομίας  δημόσιας  ασφάλειας.  Νέες  οπτικές  στη  σύγχρονη κοινωνία  της  διακινδύνευσης,  Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 3-5 – διάκριση της  εθνικής από την  κρατική ασφάλεια με βάση τον (κυρίως) «έξωθεν» 
χαρακτήρα της πρώτης και τον «έσωθεν» χαρακτήρα της δεύτερης· σχετικά, Ι.Δρόσος, Δημόσια τάξη και δημόσια 
ασφάλεια. Έννοιες του εθνικού Συντάγματος στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΔΔΔ 1991, σ. 183 επ.  
Η κατάσταση ανάγκης προϋποθέτει κίνδυνο για την πολιτεία, απρόβλεπτο σοβαρό συμβάν και απόλυτη αδυναμία 
του αρμοδίου (νομοθετικού) οργάνου να τον αντιμετωπίσει,  Α.Μάνεσης, Περί αναγκαστικών νόμων, ο.π., σ. 148 
επ. 

36 Βλ. Ανωτέρω, σημ. 18. 

37 Όπως π.χ. η προστασία του περιβάλλοντος, Κ.Χρυσόγονος, ο.π., σ. 321 επ.∙ του ίδιου, Συνταγματικό δίκαιο, β 
έκδ.,  Αθήνα-Θεσσαλονίκη  2014,  σ.  165  επ.(166)∙  πρβλ.  επίσης  και  Ε.Βενιζέλος,  Μαθήματα  συνταγματικού 
δικαίου, αναθ. έκδοση, Αθήνα-Κομοτηνή, 2008, σ. 604.

38 Σχετικά με την αρχική νομολογία σχετικά με την ανάγκη ρητής  νομοθετικής  κατάργησης της «κατάστασης 
ανάγκης»  χωρίς  να  αρκεί  το  πραγματικό  γεγονός  της  εξάλειψης  των  λόγων  της,  βλ.  την  ΣΕ  724/1954 κ.α.  
αποφάσεις, στις οποίες παραπέμπει ο Α.Μάνεσης, Συνταγματική Θεωρία και Πράξη, ο.π., σ. 411 με αφορμή την 
«κομμουνιστική  ανταρσία»∙  ως  προς  το  ζήτημα της  «πλασματικής  κατάστασης  ανάγκης» το  ΣΕ προχώρησε,  
ωστόσο, το έτος 1962 σε νομολογιακή στροφή με την ακύρωση απόφασης παράτασης εκτοπίσεως, εφόσον δεν  
εξακολουθούσε να υφίσταται η κατάσταση ανάγκης πραγματικά, Δ.Τομαράς, Το διοικητικό μέτρο της εκτοπίσεως, 
ΘΠΔΔ 2015, 985 επ.(986)∙ πρόκειται για υιοθέτηση της άποψης, που είχε υποστηρίξει προηγουμένως η θεωρία, 
βλ. Α.Μάνεσης, Ζητήματα του θεσμού της εκτοπίσεως, γνωμ., ΕΕΝ 1958, 768 επ. 

39 Π.Βυθούλκας, Συμβολή εις την ανάλυσιν των άρ. 44 και 48 του ελληνικού Συντάγματος εν συγκρίσει προς τα 
αντιστοίχους διατάξεις του γαλλικού και γερμανικού Συντάγματος, ΕΔΔΔ 1977, 365 επ.(368-9).
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συνταγματικότητας των κανόνων .  Στο σημείο αυτό βρισκόμαστε στον χώρο δράσης της 
διοίκησης και εξειδίκευσης των συνταγματικών κανόνων από το διοικητικό δίκαιο40. 

Κατά  το  γαλλικό  δίκαιο,  από  το  οποίο  εμπνεύσθηκε  ο  έλληνας  συντακτικός 
νομοθέτης  το  άρθρ.  48  Συντ.41,  τα  μέτρα,  που  λαμβάνει  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας 
δυνάμει  του  άρθρ.  16  του  Γαλλικού  Συντ.  διακρίνονται  από όσα  λαμβάνει  ο  ίδιος  στο 
πλαίσιο του νόμου για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  Ενώ τα πρώτα ανάγονται στην 
άσκηση  μίας  πολιτειακής  αρμοδιότητας  και  αποτελούν  κυβερνητική  πράξη,  τα  δεύτερα 
ανάγονται στην άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του προέδρου και οι εκδιδόμενες επ’ 
αυτών  πράξεις  (διατάγματα)  προσβάλλονται  παραδεκτά  επί  ακυρώσει  ενώπιον  της 
διοικητικής δικαιοσύνης συνιστώντας άσκηση κανονιστικής διοικητικής αρμοδιότητας42. Τις 
θέσεις αυτές επιβεβαιώνει και η γαλλική νομολογία, τόσο για τα μέτρα του άρθρ. 16 του 
Γαλλικού Συντ.43,  όσο και,  όλως πρόσφατα εκ νέου, για τις  πράξεις,  που εκδίδονται στο 
πλαίσιο κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης44. Τόσο τα εκδιδόμενα, λοιπόν, 
εν  προκειμένω  διατάγματα,  όσο  επιπλέον  και  τα  μέτρα  εφαρμογής  τους,  όπως  π.χ.  οι 
αποφάσεις κατ’ οίκον ή σε ορισμένη περιοχή περιορισμού προσώπων, αποτελούν κατά τα 
ανωτέρω εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 

Στην ελληνική έννομη τάξη ανάλογος προβληματισμός ως προς την εκτελεστότητα 
των  εκδιδόμενων  με  βάση  το  Σύνταγμα  μέτρων  κατάστασης  ανάγκης  δεν  ανακύπτει 
καταρχήν,  εφόσον,  μετά  τη  συνταγματική  αναθεώρηση  του  1986,  τα  μέτρα  αυτά 
περιβάλλονται τον τύπο της απόφασης της Βουλής κατά την παρ. 1 του άρθρ. 48 του Συντ. 
Στην  περίπτωση,  όμως,  που  τα  μέτρα  λαμβάνονται  με  προεδρικό  διάταγμα  κατόπιν 
πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 44 Συντ. σε 
περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας σύγκλησης της Βουλής κατά την παρ. 1, ανακύπτει το 
ζήτημα της εκτελεστότητάς τους45.  Πάλι,  όμως, η πρακτική χρησιμότητα της περίπτωσης 
αυτής είναι περιορισμένη, καθώς το εν λόγω προεδρικό διάταγμα ισχύει καταρχάς για δέκα 
πέντε ημέρες κατά μέγιστο χρόνο και κατόπιν οφείλει να εγκριθεί από τη Βουλή –η οποία 
για τον σκοπό αυτόν συγκαλείται,  άλλως «αναβιώνει»-  ενώ η παράταση της ισχύος των 
μέτρων προϋποθέτει επίσης απόφαση της Βουλής ανά δεκαπενθήμερο. Ελλείψει τέτοιας 
απόφασης, τα μέτρα αίρονται αυτοδικαίως 46. Μετά, λοιπόν, το πρώτο δεκαπενθήμερο το 

40 Την  σχέση  του  διοικητικού  προς  το  συνταγματικό  δίκαιο  εκθέτει  περιεκτικά  ο  H.Maurer,  Allgemeines 
Verwaltungsrecht, 18. Aufl., Muenchen, 2011, §2. I, σ. 13-14. 

41 Α.Γεωργιάδου, Η ρύθμιση των εκτάκτων περιστάσεων …, ο.π., σ. 87. 

42 Αντί  άλλων,  L.Favoreau/P.Gaϊa/R.Chevontian/J.-L.Mestre/O.Pfersmann/A.Roux/G.Scoffoni,  Droit 
constitutionnel, 3e ed., Paris, 2000, σ. 642, πλαγιάρ. 936.  

43 CE, 2-3-1962,  Rubin de Servens,  Rec. 143.  Με την απόφαση αυτή τα μέτρα του ΠτΔ χαρακτηρίσθηκαν 
κανονιστικές πράξεις κατά το άρθρ. 37 και όχι νομοθετικές πράξεις του άρθρ. 34 του γαλλΣυντ. του 1958.

44 Βλ. την νομολογία του CE ανωτέρω, υπό Ι. 3. 

45 Μετά την αναθεώρηση του Συντ. το έτος 1986 η αρμοδιότητα κήρυξης της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας  
έχει περιέλθει στη Βουλή κατά την παρ. 1 του άρ. 48 Συντ. με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των βουλευτών. 

46 Παρ. 2 σε συνδ. με την παρ. 1 εδ. γ αρ. 48 Συντ· βλ. αναλυτικά,  Ε.Βενιζέλος,  Μαθήματα συνταγματικού 
δικαίου, ο.π., σ. 606. 
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αργότερο  το  εν  λόγω  προεδρικό  διάταγμα  περιβάλλεται  τον  τύπου  της  απόφασης  του 
κοινοβουλίου,  πράξης  δηλ.  της  νομοθετικής  λειτουργίας.  Ακόμη,  όμως,  και  κατά  το 
προγενέστερο της έγκρισής της από το κοινοβούλιο διάστημα  η απόφαση του Προέδρου 
της  Δημοκρατίας  δεν  διαθέτει  διαφορετική  νομική  φύση,  ώστε  να  αποτελεί  εκτελεστή 
διοικητική πράξη προσβλητή επί ακυρώσει. Κατά κρατούσα γνώμη η έκδοσή της εντάσσεται 
στις  νομοθετικές  αρμοδιότητες  του  Προέδρου47 ή  πρόκειται,  κατά  άλλη  θέση,  για  την 
άσκηση  ρυθμιστικής  αρμοδιότητας  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  σε  σχέση  με  την 
λειτουργία του πολιτεύματος48.  Διοικητική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
συμπληρώνει άλλη θέση, συνιστά μόνον η δημοσίευση της απόφασης της Βουλής για την 
κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας49. 

Πλησιέστερα  προς  την  νομολογία  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  βρίσκεται, 
νομίζουμε, ο χαρακτηρισμός του διατάγματος ως κυβερνητικής πράξης, εάν χαράξει κανείς 
τις  αντιστοιχίες  προς  τον  πρόσφατο  νομικό  χαρακτηρισμό  της  προκήρυξης 
δημοψηφίσματος50.  Όπως  προαναφέρθηκε  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  ασκεί  εν 
προκειμένω  μία  πολιτειακού  χαρακτήρα  –νομοθετική,  οιονεί  συντακτικού  χαρακτήρα- 
αρμοδιότητα,  η  οποία  εκφεύγει  της  άσκησης  της  καθεαυτό  διοικητικής  λειτουργίας.  Ο 
χαρακτήρας, πάντως, των πράξεων αυτών ως νομοθετικών ή κυβερνητικών, δεν μπορεί να 
αποκλείσει ούτε τον δικαστικό έλεγχο των μέτρων εφαρμογής τους51, ούτε και την αξίωση 

47Α.Δημητρόπουλος,  Οργάνωση και λειτουργία του κράτους. Σύστημα συνταγματικού δικαίου, τομ. Β, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη,  2009,  σ.  449,  Α.Ράικος,  Συνταγματικό  δίκαιο.  Οργανωτικό  μέρος  –  ΙΙ,  4η  έκδ.,  Αθήνα-
Θεσσαλονίκη,  2012,  σ.  58·  πρβλ.  για  τις  πράξεις  νομοθετικού  περιεχομένου  της  παρ.  3  του  αρ.  48  Συντ.,  
Κ.Μαυριάς,  Συνταγματικό δίκαιο, 5ηέκδ., Αθήνα, 2014, σ. 479. Υπέρ του «οιονεί συντακτικού» χαρακτήρα της 
αρμοδιότητας της Βουλής, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου, Ε.Βενιζέλος, ο.π., σ. 
607 καθώς και οι θεωρητικοί στους οποίους παραπέμπει η Α.Γεωργιάδου,  ο.π., σ. 91, σημ. 24, 25. Υπό το Συντ. 
του 1952 πρβλ. την ανάπτυξη του  Η.Κυριακόπουλου,  Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον (πανεπ. παραδόσεις), δ 
έκδ., Αθήνα, 1961, σ. 152 ότι κατά το άρ. 91 του εν λόγω Συντ. το διάταγμα με το οποίο τίθεται η χώρα σε 
κατάσταση πολιορκίας κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τύποις διοικητική, στην ουσία της, 
όμως, νομοθετική πράξη, διότι, αφενός, μεν τίθεται σε ισχύ νόμος, αφετέρου, αίρονται κανόνες δικαίου και δη του 
Συντάγματος. 

48 Η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι το διάταγμα αυτό αποβλέπει στην αποκατάσταση, μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα, της ομαλής λειτουργίας, που έκτακτες περιστάσεις έχουν διαταράξει και ότι, ακόμη και υπό την εκδοχή, 
ότι  το  διάταγμα  αυτό  ήθελε  θεωρηθεί  κανονιστικό,  δεν  υποβάλλεται  σε  προληπτικό  έλεγχου  ενώπιον  του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά το αρ. 95 παρ. 1 περ. δ Συντ.,  Κ.Χρυσόγονος,  ο.π., Δ & Π 13-14, σ.  318. 
Αντίθετος, ρητά, ο  Α.Παντελής,  Τρεις προεδρικές αρμοδιότητες: ο διορισμός του πρωθυπουργού, η παύση της 
κυβερνήσεως και η κήρυξη κατάστασης πολιορκίας, ΤοΣ 1981, 242 επ.(258).

49 Α.Δημητρόπουλος,  Οργάνωση  και  λειτουργία  του  κράτους,  ο.π.,  σ.  449∙ 
Χ.Χρυσανθάκης/Ε.Γαλάνη/Π.Πανταζόπουλος, Εισηγήσεις συνταγματικού δικαίου, Αθήνα, 2007, σ. 100. 

50 Για τον χαρακτηρισμό του π.δ.  ως κυβερνητικής πράξης «κατ’  αναλογία» προς τις  πράξεις  ρύθμισης των 
διεθνών  σχέσεων,  των  σχέσεων  εκτελεστικής-νομοθετικής  εξουσίας,  κήρυξης  επιστράτευσης  και  απονομής 
χάριτος, βλ.  Ε.Σπηλιωτόπουλος,  Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τομ. Ι,  14ηέκδ., Αθήνα, 2011, πλαγιάρ. 87, σ. 
102. Για την νομική φύση του διατάγματος προκήρυξης του δημοψηφίσματος της 12-7-2015 ως κυβερνητικής 
πράξης, ΣΕ Ολ 2787/2015, Αρμ. 2015, 1580 επ., παρατ. Α.Καϊδατζής=ΘΠΔΔ 2015, 648, παρατ. Χ.Τσιλιώτης (Νέα 
ενδιαφέροντα δημοσιολογικά ζητήματα μέσα από την επιβεβαίωση μίας παγιωμένης νομολογίας) με επιφυλάξεις 
αμφοτέρων ως προς την προέλευση της πράξης από διοικητική αρχή.

51 Την  εξελικτική  πορεία  της  νομολογίας  του  ΣΕ  ως  προς  τον  νομικό  έλεγχο  της  «κατάστασης  ανάγκης» 
παρουσιάζουν  στις  διδ.διατρ.  τους  ο  Α.Μάνεση,  Περί  αναγκαστικών  νόμων,  ο.π.,  σ.  197  (επίσης,  ο  ίδιος,  
Συνταγματική Θεωρία και Πράξη, ο.π., σ. 412) και η Α.Γεωργιάδου,  Η ρύθμιση των εκτάκτων περιστάσεων του 
Συντ. του 1975, ο.π., σ. 16 επ., από τις αποφάσεις του ΣΕ 566/36, 642/36, 681/36 (πολιτική, νομικά ανέλεγκτη 

12



αποζημίωσης των ιδιωτών από την καθ’ υπέρβαση άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω 
οργάνων52.  Τα ατομικά μέτρα εφαρμογής θα μπορούν να ελεγχθούν περαιτέρω από την 
άποψη  της συμφωνίας τους προς τις ρυθμίσεις είτε της απόφασης του κοινοβουλίου, είτε 
του διατάγματος και του συνόλου των υπερκείμενων κανόνων. Θα μπορεί, επιπλέον, να 
ελεγχθεί παρεμπιπτόντως καταρχήν και η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων της απόφασης 
της Βουλής ή του διατάγματος ως νόμιμης βάσης των μέτρων εφαρμογής. Στο σημείο αυτό 
ο ρόλος του διοικητικού δικαίου αποκτά πρωταρχική σημασία.

ΙΙ.  Από  τα  μέτρα  της  «κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης»  στα  μέτρα  των  «εκτάκτων 
περιστάσεων» στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο. 

1. Σημασία και πολυμορφία των «εκτάκτων περιστάσεων» στο διοικητικό δίκαιο 

Η  ερμηνεία  του  διοικητικού  δικαίου  αλλά  και  του  δικαίου  συνολικά  εμφανίζει 
απαιτήσεις κυρίως σε εξαιρετικές συνθήκες.  Η ‘πεπατημένη’ της ομαλότητας δεν προξενεί 
αμφισβητήσεις στα νομικά ζητήματα. Το δίκαιο και οι κανόνες ερμηνείας του λαμβάνουν τα 
πρωτεία στις οριακές περιπτώσεις, που η δικαιϊκή κανονικότητα υποχωρεί53. Πρόκειται για 
τις «έκτακτες περιστάσεις». Στις περιπτώσεις αυτές είτε ο διοικούμενος διεκδικεί ορισμένο 
δικαίωμα ή την υπαγωγή του σε ορισμένη κατάσταση, που του δίδει εξαιρετικά ή δεν του 
δίδει  ευθέως  ο  νόμος54,  είτε  οι  κρατικές  λειτουργίες,  νομοθετική  και  εκτελεστική, 
λαμβάνουν  μέτρα,  που  προβλέπονται  ως  εξαιρετικά  από  το  Σύνταγμα  ή  την  κείμενη 
νομοθεσία55. Απαιτείται  τότε  μία  αυξημένη  επιχειρηματολογία συνδρομής  των 
εξαιρετικών λόγων, του είδους και της έντασής τους. Το εύρος ανεκτής απόκλισης από την 
συνήθη νομιμότητα  είναι συνάρτηση των εν λόγω μεταβλητών.

κρίση) στις αποφάσεις 13/45 Ολ και κυρίως 1041/1949, ΝΔ 1949, 314=Θ Ξ, 284 (νομική έννοια), με εισηγητή 
αμφοτέρων τον Μ.Στασινόπουλο∙ για την αντίθετη νομολογία του ΑΠ σε σύγκριση με την νομολογία του ΣΕ, βλ.  
επίσης την διδ.διατρ. του Α.-Ι.Μεταξά,  Τοδίκαιοτηςανάγκης και η διάσταση της νομολογίας του ΣτΕ και ΑΠ ως 
προς την δυνατότητα και την έκταση του δικαστικού ελέγχου, 1970, σ. 250 επ.. 

52 Μ.Στασινόπουλος, Αστική ευθύνη του κράτους, Αθήνα, 1950, 162 επ.∙ ο ίδιος, Responsabilité civile de l’ Etat 
du fait des actes de gouvernement ayant trait aux relations internationals, 1961,  Λ.Θεοχαρόπουλος,  H αρχή της 
ισότητας  στα  δημόσια  βάση  και  η  αστική  ευθύνη  του  κράτους,  Αθήνα-Κομοτηνή,  1988,  σ.  210  επ.∙  
Δ.Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου,  Το  κριτήριο  του  «λειτουργικού  διχασμού  των  οργάνων»  (dédoublement 
fonctionnel)  του  Διεθνούς  Δικαίου  ως  κριτήριο  του  φαινομένου  της  δικαστικής  ασυλίας  των  «κυβερνητικών 
πράξεων» στο εσωτερικό δημόσιο δίκαιο, ΔιΔικ 1990, 257 επ.(270 επ.).

53 Πρβλ. σχετικά με τη φύση της ερμηνείας του δικαίου τις θέσεις του  Κ.Σταμάτη,  Η θεμελίωση των νομικών 
κρίσεων, η έκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009, σ. 321 επ. Για την έκτακτη ανάγκη ως νέα κανονικότητα, με την 
οποία το δίκαιο είναι απόλυτα συνδεδεμένο,  Γ.Καραβοκύρης,  Το Σύνταγμα και  η κρίση – Από το δίκαιο της 
ανάγκης στην αναγκαιότητα του δικαίου, Αθήνα, 2014, σ. 40. 

54 ΣΕ 3033/1993 – μη εφαρμογή αποκλειστικής προθεσμίας, όταν επιβάλλεται έκτακτο βάρος σε διοικούμενο από 
τη διοίκηση (καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη εντός 30νθημέρου).

55 Βλ. αμέσως στη συνέχεια, σημ. 46.
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Τρεις  βασικές  κατηγορίες  περιπτώσεων  μπορεί  να  διακρίνει  κανείς  σε  αυτό  το 
σημείο56. Από τη μία, εκδίδονται ad hoc κανόνες δικαίου προς αντιμετώπιση καταστάσεων 
εκτάκτων αναγκών. Πρόκειται για τους ειδικούς κανόνες εκτάκτων περιστάσεων. Οι κανόνες 
αυτοί,  εφόσον  περιορίζουν  δικαιώματα  των  διοικουμένων,  ελέγχονται  από  άποψη 
συνταγματικότητας και νομιμότητας με βάση την εφαρμογή των εκτάκτων συνθηκών και 
υπό το πρίσμα κυρίως της αρχής της αναλογικότητας, της συνταγματικότητα δηλαδή των 
σκοπών  και  της  αναλογίας  των  μέσων.  Το  πλέον  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  της 
κατηγορίας αυτής αποτελούν τα μέτρα του άρθρ. 48 του Συντ.. Πρόκειται για τον «σκληρό 
πυρήνα» έκτακτης νομοθεσίας. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έκτακτη νομοθεσία αποτελούν, 
ωστόσο,  και  όλα  εκείνα  τα  νομοθετήματα,  τα  οποία  σκοπό  έχουν  να  αντιμετωπίσουν 
κανονιστικά  έναν  εξαιρετικό  κίνδυνο,  μία  έκτακτη  κατάσταση για  το  κράτος  και  τα 
θεμελιώδη  δικαιώματά  του.  Εδώ  εντάσσεται,  για  παράδειγμα,  η  αντιτρομοκρατική 
νομοθεσία57 καθώς επίσης και  η λεγόμενη «μνημονιακή» νομοθεσία,  οι  νόμοι  δηλ.  που 
ψηφίσθηκαν  προς  εκτέλεση  των  δανειακών  δεσμεύσεων  της  χώρας  μας  με  σκοπό την 
αντιμετώπιση του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της58.

Μία  δεύτερη  κατηγορία  κανόνων  καταλαμβάνουν  οι  γενικές  ρήτρες  εκτάκτων  
περιστάσεων.  Εν  προκειμένω,  το  (διοικητικό)  δίκαιο  προβλέπει  ή  ‘δανείζεται’  από  το 
ιδιωτικό δίκαιο κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο κατηγορίες εκτάκτων περιστάσεων και 
τις  (καταλυτικές)  συνέπειες,  που  αυτές  έχουν  σε  έννομες  σχέσεις  δημοσίου  δικαίου.  Η 
δυσκολία  βρίσκεται  στο  σημείο  αυτό  στην  υπαγωγή  του  πραγματικού  στην  εκάστοτε 

56 Μία  διαφορετική  κατηγοριοποίηση  περιπτώσεων  «θεμιτής  παρανομίας»  της  διοίκησης  λόγω  εκτάκτων 
αναγκών  καταγράφει  ο  Α.Τάχος  (Σύγχρονοι  τάσεις  της  αρχής  της  νομιμότητος  εις  το  διοικητικόν  δίκαιον, 
Θεσσαλονίκη, 1973, σ. 150-2), ήτοι τις εμπόλεμες καταστάσεις, τις εσωτερικές ταραχές, τα φυσικά φαινόμενα και 
τις κοινωνικές ανάγκες. Ο ίδιος κατατάσσει την «ανάγκη» στα πραγματικά γεγονότα  σε αντιδιαστολή προς τους 
κανόνες  δικαίου.  Από  την  ίδια  θέση  (ότι  η  ανάγκη  αποτελεί  ένα  πραγματικό  γεγονός)  εκκινεί  και  ο 
Π.Πικραμμένος, Δημόσιο δίκαιο σε έκτακτες συνθήκες από την οπτική της ακυρωτικής διοικητικής διαδικασίας, 
ΝοΒ  2012,  2463  επ.(2463).  Για  τη  θεωρία  της  «θεμιτής  παρανομίας»  στο  πεδίο  της  κρατικής  ευθύνης, 
Π.Παυλόπουλος, Η αστική ευθύνη του δημοσίου. ΙΙ. Κατά τους κανόνες του δημοσίου δικαίου, ημιτ. Α, Αθήνα-
Κομοτηνή, 1986, σ. 288 επ. 

57 Δ.Σαραφιάνος/Χ.Τσαϊτουρίδης, Η υπεράσπιση της δημοκρατίας από τρομοκρατικά αδικήματα και η προάσπιση 
της ελευθερίας από αντιτρομοκρατικά νομοθετήματα, σε: Α.Μανιτάκης/Α.Τάκης (Επιμ.), ο.π., σ. 159 επ.(161). 

58 Παραπέμπουμε για λόγους συντομίας στην μονογραφία του Π.Μαντζούφα, Οικονομική κρίση και Σύνταγμα, 
Αθήνα-Κομοτηνή,  2014.  Υπέρ  της  θέσης  ότι  η  οικονομική  κρίση  αποτελεί  μία  κατάσταση  εξαιρετικών 
περιστάσεων, υπό την συνεκτίμηση των οποίων δρα πλέον τόσο ο νομοθέτης, όσο και ο δικαστής, Π.Πικραμμένος,  
Δημόσιο  δίκαιο  σε  έκτακτες  συνθήκες  …,  ο.π.,  ΝοΒ 2012,  2643  επ.(2645)∙  πρόκειται  για  θέση,  την  οποία 
ασπάζεται η νομολογία του ΣΕ, βλ. Σ.Βλαχόπουλος, Η δυναμική ερμηνεία του Συντάγματος, Αθήνα, 2014, σ. 102 
επ., Σ.Κτιστάκη, Όψεις δικαστικού ελέγχου της δημοσιονομικής πολιτικής σε εποχή κρίσης, ΘΠΔΔ 2013, 577 επ., 
Δ.Εμμανουηλίδης/Μ.Σκανδάλη, Το δημοσιονομικό συμφέρον και η νομολογία του ΣτΕ, ΝοΒ 2012, 2762 επ∙ υπό 
τον κίνδυνο ερμηνευτικών υπερβάσεων δίδει έμφαση στην στενή έννοια της κατάστασης ανάγκης ο Π.Λαζαράτος,  
Δημοσιονομικό  συμφέρον  και  δίκαιο  της  ανάγκης,  ΘΠΔΔ  2013,  686  επ.(687),  ο  οποίος  σημειώνει 
χαρακτηριστικά: «Συνταγματικό δίκαιο της ανάγκης μπορεί λ.χ. να θεωρηθεί το δίκαιο της κατάστασης πολιορκίας  
του άρθρου 48. Κατά τα λοιπά γράμμα και τέλος των συνταγματικών διατάξεων δεν μπορούν να μεταβληθούν λόγω  
εκτάκτων συνθηκών». Υπό το πρίσμα της εν στενή εννοία κατάστασης ανάγκης παρατηρείται, επίσης, ότι το σώμα 
της  ελληνικής  νομολογίας  που  αφορά  στην  σύγκρουση  της  δημόσιας  ασφάλειας  και  της  ιδιωτικότητας  δεν 
υπάγεται σε αντίθεση με την νομολογία των δικαστηρίων των ΗΠΑ και του ΕΔΔΑ στην νομολογία του δικαίου της 
ανάγκης,  Α.Τσιφτσόγλου,  Δημόσια  ασφάλεια  και  ιδιωτικότητα,  Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  2015,  σ.  187.  Δεν 
εντάσσονται, πάντως, ούτε στην ευρεία έννοια της κατάστασης ανάγκης κανόνες, οι οποίοι χορηγούν εξαιρετικά 
ορισμένη ωφέλεια  στον  διοικούμενο,  όπως  π.χ.  το  έκτακτο  μέτρο  της  πλήρωσης  μητροπολιτικού  θρόνου  με 
μετάθεση (ΣΕ 2386/2001). 
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αόριστη  έννοια.  Εδώ  συγκαταλέγονται:  το  άρ.  388  ΑΚ  στο  πλαίσιο  των  διοικητικών 
συμβάσεων, το οποίο οδηγεί σε λύση της σύμβασης λόγω μεταβολής του δικαιοπρακτικού 
θεμελίου  της  και  σε  ηπιότερες  εξισορροπητικές  συνέπειες  τα  άρ.  200  και  288  ΑΚ  επί 
ηπιότερων γεγονότων59· η διαδικασία «απευθείας ανάθεσης» δημόσιας σύμβασης, η οποία 
συνεπάγεται την παράκαμψη της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού60·  η έννοια της 
«ανωτέρας βίας», η οποία συνεπάγεται την αναίρεση της κρατικής ευθύνης61· το «δημόσιο  
συμφέρον»,  όπως  όταν  η  συνδρομή  του  καθιστά  επιτρεπτή  την  ανάκληση  παράνομων 
ευμενών διοικητικών πράξεων μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου ή και νομίμων ευμενών 
διοικητικών πράξεων62 ή πάλι το  «γενικό συμφέρον» ως καταλυτικός λόγος της κρατικής 
ευθύνης στο πλαίσιο του άρ. 105 ΕισΝΑΚ, στην περίπτωση, που η παραβιασθείσα διάταξη 
εξυπηρετεί (αποκλειστικά) αυτό και όχι παράλληλα και το συμφέρον των ιδιωτών63.  

Μείζονα  προβλήματα  δημιουργεί  η  τρίτη  κατηγορία  περιπτώσεων,  η  ερμηνεία 
δηλαδή (μη εκτάκτων) νομοθετημάτων, όπως τα πρώτα αναφερόμενα, υπό το πρίσμα των 
«εκτάκτων  συνθηκών».  Πρόκειται  για  μία  «ερμηνευτική  κατάσταση  ανάγκης».  Εν 
προκειμένω, οι έκτακτες συνθήκες δεν αποτελούν τμήμα του κανόνα δικαίου. Αποτελούν 
τμήμα της πραγματικότητας και ‘διεκδικούν’ να παρεισφρύσουν, δια της ερμηνείας,  στο 
κανονιστικό  υπόστρωμα  του  κανόνα.  Χαρακτηριστικότερο,  ίσως,  παράδειγμα  της  τρίτης 
αυτής κατηγορίας μας προσφέρει η επαναφορά από την νομολογία της συνταγματικότητας 
του επιτοκίου 6% υπέρ του δημοσίου κατά το άρ. 44 του κ.ν.δ.δ.64.  Είναι χαρακτηριστικό εν 
προκειμένω ότι το Δικαστήριο επιχείρησε να επιλύσει το πρόβλημα της συνταγματικότητας 
της ρύθμισης μέσω μίας μακράς ιστορικής αναδρομής65, προκειμένου να αποδείξει ότι και ο 
κώδικας  των  νόμων  περί  δικών  του  δημοσίου  (κ.ν.δ.δ.,  διάταγμα  της  26.6/10.7.1944) 
αποτέλεσε κατά τον χρόνο θέσπισής του νομοθέτημα «κρίσεως», κατάστασης ανάγκης, και 

59 Ι.Κοϊμτζόγλου,  Μορφές της απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης των διοικητικών συμβάσεων, 
Θεσσαλονίκη, 1997, κυρίως σ. 130 επ., ο ίδιος, Η δυνατότητα εφαρμογής των άρ. 200, 288 και 388 του ΑΚ στις 
διοικητικές συμβάσεις, ΔιΔικ 1995, 299 επ., ο ίδιος, Οι άμεσες επεμβάσεις της διοίκησης στη διοικητική σύμβαση 
ως γενική αρχή, πέραν του νόμου ή της σύμβασης;, ΔιΔικ 1995, 299 επ. Ειδικά, για την θεωρία της διοικητικής  
ανωτέρας βίας, της οικονομικής ισορροπίας και του απροβλέπτου στην σύμβαση παραχώρησης,  Ι.Γκιτσάκης,  Η 
παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και δημοσίου έργου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, 139 επ. 

60 Δ.Ράικος,  Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014, σ. 301 επ.∙ ΔΕΚ C-385/2002 της 14-9-
2005,  Επιτροπή  κατά  Ιταλίας  και  C-340/2002 της  14-10-2004,  Επιτροπή  κατά  Γαλλίας,  αμφότερες  με  παρατ. 
Ε.Αδαμαντίδου, ΔηΣΚΕ 2005, 203 επ., 212 επ.  

61 M.Sousse,  La notion de reparationdedommagesendroitadministratiffrancais,  Paris, 1994,  s. 220 επ., ιδίως σ. 
231,  όπου  αναφορά  στα  νομοθετικά  μέτρα  αντιμετώπισης  καταστάσεως  φυσικών  καταστροφών, 
Μ.Στασινόπουλος,  Αστική ευθύνη του κράτους, ο.π., σ. 223-4, 228-230 και αναλυτικά Ι.Μαθιουδάκης, Η αστική 
ευθύνη του κράτους … , ο.π., σ. 96 επ. 

62 Βλ. αντί πολλών,  Δ.Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου,  Το δημόσιο συμφέρον και η ανάκλησις των διοικητικών 
πράξεων, ΤιμΤομ ΣΕ-ΙΙ, 1982, σ. 355 επ. 

63 Δ.Τσάτσος,  Η κατά το άρθρον 105 ΕισΝΑΚ έννοια της χάριν του γενικού συμφέροντος κειμένης διατάξεως,  
διδ.διατρ., 1960∙ από την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, Ε.Γεωργούτσου, Η νομολογιακή προσέγγιση του δημοσίου 
συμφέροντος στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης του κράτους, ΔιΔικ 2008, 13 επ. 

64 ΑΕΔ 25/2012. 

65 Για την τακτική αυτή του δικαστή, Ι.Μαθιουδάκης,  Η νομολογιακή μεθοδολογία του νομοθετικού 
προηγουμένου, Παρατ. στην απόφαση του ΔΕφΘεσ 6/2015, Αρμ. 2015, 498. 
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ως  εκ  τούτου  εξακολούθησε  να  είναι  συνταγματικά  επίκαιρο  υπό  τα  δεδομένα  της 
σημερινής δημοσιονομικής δυσχέρειας. Η πορεία της δικανικής επιχειρηματολογίας στην 
απόφαση  25/2012 του  ΑΕΔ υπονοεί  μάλλον  αυξημένες  πιθανότητες  χαρακτηρισμού  ως 
συνταγματικού ενός νόμου, που έχει ψηφισθεί με σκοπό την αντιμετώπιση μίας «κρίσεως», 
εφόσον εξακολουθεί αυτή να υφίσταται ή αναβιώνει στο μέλλον. Υπό τα δεδομένα αυτά ο 
έλεγχος συνταγματικότητας τέτοιων «νόμων-της-κρίσεως» δεν μπορεί να είναι τελεσίδικος. 
Ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα οι συνθήκες κρίσεως είναι δυνατόν να αναβιώσουν και 
νόμος, ο οποίος στο παρελθόν κρίθηκε αντισυνταγματικός να κριθεί πλέον συνταγματικός 
και  τανάπαλιν,  όπως συνέβη με το επιτόκιο 6% υπέρ του δημοσίου.  Παρότι,  λοιπόν,  η 
«νομοθεσία-της-κρίσεως» έχει εξορισμού περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, δεν αποκλείεται, 
εφόσον διατηρηθεί  εν ισχύι,  να ερμηνευθεί  με διαφορετικό τρόπο στον χρόνο, από την 
συνταγματικότητα να μεταπέσει στην αντισυνταγματικότηα και το αντίστροφο. 

Στις  ερμηνευτικές  αυτές  μεταπτώσεις  συνταγματικότητας  λόγω  μεταβολής  των 
συνθηκών υφίστανται,  πάντως,  όρια.  Έτσι,  πρέπει να γίνει  δεκτό ότι  ρητή συνταγματική 
διάταξη, η οποία θέτει φραγμό στην νομοθετική λειτουργία, όπως π.χ.  το άρ. 78 παρ. 2 
Συντ.  για την απαγόρευση της φορολογικής αναδρομής πέραν του έτους, δεν επιτρέπεται 
να  κριθεί  ανεφάρμοστη  από  τα  όργανα  της  δικαστικής  λειτουργίας  ενόψει  συνθηκών 
«δημοσιονομικού εκτροχιασμού της χώρας».  Εφόσον η ίδια η διάταξη δεν επιφυλάσσεται 
υπέρ των «εκτάκτων περιστάσεων», η αντίθετη θέση σε μειοψηφία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας δεν βρίσκει έρεισμα στο Σύνταγμα. Ούτε επιτρέπεται, βέβαια, το άρ. 48 παρ. 1 
Συντ.  να  λειτουργήσει  σε  περιόδους  κρίσεως  ως  γενικός  ερμηνευτικός  κανόνας 
παράκαμψης ρητών συνταγματικών διατάξεων 66. 

Ενόψει  των  δεδομένων  αυτών  θα  επιχειρήσουμε  ορισμένες  κατευθύνσεις 
ερμηνείας των νόμων σε περίοδο κρίσεως, μιας και όπως δείχνουν τα πράγματα η κρίσιμη  
αυτή περίοδος –μετά και το μεταναστευτικό κύμα- δεν έχει ορατό πέρας. Θα επιχειρήσουμε 
την εξειδίκευση των σχετικών κριτηρίων με βάση δύο ειδικότερους, συναφείς  κανόνες: ο 
πρώτος είναι το άρ. 48 παρ. 1 Συντ., το οποίο ήδη προσεγγίσαμε∙ ο δεύτερος το άρθρ. 285 
ΑΚ.

2. Η ερμηνευτική λειτουργία των κανόνων έκτακτης ανάγκης στο διοικητικό δίκαιο. 

α) Τα κριτήρια της κατάστασης ανάγκης με βάση το άρθρ. 48 παρ. 1 Συντ. ως γνώμονας  
ελέγχου των εκτάκτων μέτρων στο διοικητικό δίκαιο. 

Το άρ.  48  παρ.  1  Συντ.  συνιστά  τον  καθεαυτό  κανόνα  «έκτακτης  ανάγκης»  του 
κράτους,  ο  οποίος  αποτυπώνεται  στο  Σύνταγμα.  Όπως,  όμως,  ήδη  σημειώσαμε,  οι 
προϋποθέσεις  της  διάταξης  είναι  αυστηρές  σε  συνάρτηση  προς  τις  έτι  αυστηρότερες 
συνέπειές  της.  Ελλείψει  συνδρομής  των προϋποθέσεων αυτών,  μία  σειρά περιπτώσεων 
εκτάκτων αναγκών καταλείπεται εκτός του πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Μία οικονομική 

66 Έτσι, ορθά ο Κ.Χρυσόγονος, Συνταγματικό δίκαιο, β έκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014, σ. 168 ασκώντας κριτική 
στη μειοψηφία της ΣΕ 693/2011, ΕφημΔΔ 2011, 254, κατά την οποία δεν αποκλείεται η αναδρομική επιβολή 
έκτακτης  εισφοράς,  παρά  το  άρ.  78  παρ.  2  Συντ.,  το  οποίο  δεν  θεσπίσθηκε  υπό  καθεστώς  πλήρους 
δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
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κρίση ή μία οικολογική καταστροφή67,  για παράδειγμα,  αποτελούν τέτοιες  περιπτώσεις. 
Παρότι στις κατηγορίες αυτές δεν βρίσκει εφαρμογή το άρθρ. 48 παρ. 1 Συντ., τίθεται το 
ερώτημα,  εάν  κανόνες,  που  περιλαμβάνονται  στην  διάταξη  του  άρθρ.  48  παρ.  1  Συντ., 
μπορούν  να  τύχουν  εφαρμογής  και  εκτός  της  εκδοχής  της  κατάστασης  πολιορκίας.  Η 
παραβολή  και  η  διαστολή  αυτή,  μεταξύ  όσων  περιπτώσεων  υπάγονται  και  όσων 
αποκλείονται  από το πεδίο  εφαρμογής  του  άρ.  44  παρ.  1  Συν.  μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
χρήσιμα ερμηνευτικά συμπεράσματα.  Το βασικό πρόβλημα στο σημείο αυτό έγκειται στο 
εάν σε έκτακτες περιστάσεις θα τύχουν αναλογικής εφαρμογής οι κανόνες του άρθρ. 48 
παρ.  1  Συντ.  ή  εάν  πρέπει  να  αποκλεισθεί  η  εφαρμογή  τους  με  την  εξ’  αντιδιαστολής 
ερμηνεία. 

Καταρχάς, από το άρθρ. 44 παρ. 1 Συντ., τις αποκλειστικές προθεσμίες, που αυτό 
προβλέπει,  κυρίως η άρση των εκτάκτων μέτρων μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, 
συνάγεται  ότι  όλα  τα  μέτρα  αντιμετώπισης  ορισμένης  κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης 
οφείλουν  να  είναι  προσωρινά. Ο  κανόνας  αυτός  καταλαμβάνει  πρωτευόντως  όσες 
περιπτώσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρ. 48 παρ. 1 Συντ., επιπλέον, όμως, 
και οποιαδήποτε άλλη, πέραν του άρθρ. 48 παρ. 1 Συντ., περίπτωση κατάστασης ανάγκης.  
Ο (ομοίως) προσωρινός χαρακτήρας των εκτός του άρθρ. 48 παρ. 1 Συντ. εκτάκτων μέτρων 
απορρέει από την θεμελίωσή τους σε μία οξεία κατάσταση, η οποία στη συνέχεια εκλείπει. 
Έτσι, έκτακτη νομοθεσία περιορισμού των δικαιωμάτων, η οποία διατηρείται επί μακρό δεν 
μπορεί παρά να είναι ψευδεπίγραφη. Νομοθεσία,  η οποία εισάγεται ως εξαιρετική, δεν  
επιτρέπεται να παραμείνει ες αεί σε ισχύ68. 

Σε  συνέχεια  του συλλογισμού αυτού πρέπει  να  κριθούν και  οι  περιορισμοί  των 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η άρση του προστατευτικού πεδίο εφαρμογής των 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο του άρθρ.  48 παρ. 1 του Συντ. δεν μπορεί να τύχει  ανάλογης  
εφαρμογής και σε άλλες έκτακτες καταστάσεις. Το επιχείρημα εξ αντιδιαστολής είναι αυτό, 
που πρυτανεύει εν προκειμένω λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της διάταξης του άρθρ. 48 
παρ.  1  Συντ.  Ενδεικτική  της  προστασίας  των  ατομικών  δικαιωμάτων  σε  περιόδους 
«κρίσεων»  έναντι  του  κινδύνου  της  τρομοκρατίας  είναι  η  νομολογία  του  Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει θέσει όρια 
στα  μέτρα  αντιμετώπισης  καταστάσεων  κινδύνου  και  δη  τρομοκρατικών  ενεργειών  με 
έμφαση  στην  προστασία  της  αξιοπρέπειας  του  ανθρώπου,  στην  τήρηση  της  αρχής  της 
ισότητας, στην προστασία της  θρησκευτικής ελευθερίας και στην  ελεύθερη ανάπτυξη της  
προσωπικότητας του  ατόμου.  Κριτήρια,  λοιπόν,  δημιουργίας  υπόπτων  με  βάση  την 
εμφάνιση,  την  εθνικότητα  ή  το  θρήσκευμα  για  λόγους  πρόληψης  της  τρομοκρατίας 
αντιβαίνουν στο πεδίο προστασίας των δικαιωμάτων στην ΕΣΔΑ69. Όρια τίθενται επίσης στο 

67 Βλ. τον Ν. 3013/2002 – το αρ. 2 παρ. 4 προβλέπει τον ορισμό της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής  
προστασίας ενώ το αρ. 8 παρ. 1 δ καθιερώνει αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τον 
καθορισμό  των  περιοχών∙  με  την  υ.α.  1299/7-4-2003  εγκρίθηκε  το  από  7-4-2003  Γενικό  Σχέδιο  Πολιτικής  
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης». 

68 Με έμφαση και ο Π.Λαζαράτος, ο.π., ΘΠΔΔ 2013, 686 επ.(688). 

69 L.-A.Sicilianos, The European Court of human rights at the time of crisis in Europe, ομιλία στο ΕΔΔΑ στις 16-
10-2015,  διαθέσιμη  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου 
(http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_Judge_Sicilianos_Lecture_ESIL_20151016_ENG.pdf),  σ.  6-9∙ 
Θ.Ζιάμου, Η ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ΕφημΔΔ 2010, 224 επ.(226).
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ίδιο  πλαίσιο  σε  κρατικά  μέτρα,  που  θίγουν  την  ελευθερία  του  τύπου70 καθώς  και  την 
ιδιωτική ζωή των προσώπων, όπως στην περίπτωση των σωματικών ελέγχων  ή των κατ’ 
οίκον ερευνών από την αστυνομία71. Πρόσφατα βιώσαμε, άλλωστε, στην ελληνική έννομη 
τάξη τη σύγκρουση της ελευθερίας της τέχνης με τον κίνδυνο προβολής της τρομοκρατίας 
με αφορμή παράσταση του Εθνικού Θεάτρου72. 

Πρωτεύουσας  σημασίας  είναι,  καταληκτικά,  στο  πλαίσιο  των  εκτάκτων 
περιστάσεων η εφαρμογή της αρχής της  αναλογικότητας73. Όπως έχει επισημανθεί74 μετά 
την  εφαρμογή  της  θέσεως  της  χώρας  σε  κατάσταση  πολιορκίας  δεν  υφίσταται  έδαφος 
εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας. Εκτός του πεδίο εφαρμογής, όμως, του άρθρ. 48 
παρ. 1 Συντ. η αρχή της αναλογικότητας οφείλει να τηρείται πλήρως. Αυτό σημαίνει κυρίως 
ότι οι περιορισμοί δεν επιτρέπεται να πλήττουν τον πυρήνα του δικαιώματος, είτε αυτό 
συμβαίνει  uno  actu,  είτε  το  αποτέλεσμα  επέρχεται  σωρευτικά  με  διαδοχικά 
νομοθετήματα75.  Στο  σημείο  αυτό  η  νομολογία  εφάρμοσε  κανόνα  ο  οποίος  ήταν  ήδη 
γνωστός τόσο από το δίκαιο του περιβάλλοντος και την αρχή της «σφαιρικής εκτίμησης» 
των επιπτώσεων ορισμένου έργου στο περιβάλλον76, όσο και από το δίκαιο των διοικητικών 

70 Σ.Τσακυράκης, Ελευθερία τύπου και τρομοκρατία. Το αρ. 6 του ν. 1916/90 και η πρώτη εφαρμογή του, ΝοΒ 
1992, 34 επ., κυρίως 37 επ. 

71 ΕΔΔΑ, Gillanand Quinton v. UK, 12-1-2010- σωματική έρευνα διαδηλωτών πολιτών από την αστυνομία και 
επιδίκαση αποζημίωσης, σε:  Θ.Ζιάμου,  ο.π., σ. 228. Ενδιαφέρουσα σε επίπεδο κρατικής ευθύνης η ΓνωμΕισΑΠ 
5/2004, ΤΝΠ ΔΣΑ, η οποία έκρινε παράνομη την ακινητοποίηση οχήματος από την αστυνομία με την χρήση 
μηχανικών μέσων με καρφιά για «τρύπημα» των ελαστικών του οχήματος, ενόψει του κινδύνου, που θα διέτρεχε η  
ζωή των επιβατών του οχήματος από την κίνηση του οχήματος με ελαστικά, που ξεφουσκώνουν,  αναγνωρίζοντας 
εξαίρεση στην περίπτωση σεσημασμένων κακοποιών. Πρόκειται για παράδειγμα εύστοχης στάθμισης μεταξύ του 
κινδύνου της δημόσιας τάξης και της ζωής των πολιτών. 

72 Βλ. το ένθετο της εφημερίδας «Το Βήμα» (νέες εποχές) της 7-2-2016 με τίτλο «Ελευθερία έκφρασης, κριτική  
και λογοκρισία. Τα όρια της τέχνης, ‘Η ισορροπία του Nash’, οι αντιδράσεις και οι ευθύνες του κράτους». Για τα 
όρια  της  ελευθερίας  της  τέχνης,  βλ.  Δ.Κόρσος,  Η  ελευθερία  της  τέχνης,  της  επιστημονικής  έρευνας  και 
διδασκαλίας κατά το σχέδιον του νέου Συντάγματος, ΕΔΔΔ 1975, 117 επ.(121-122), με αναφορά στην απόφαση 
Mephisto του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Από την νομολογία του ΕΔΔΑ, ενδεικτικά, για τα όρια 
της ελευθερίας καλλιτεχνικής έκφρασης κατά το άρθρ. 10 της ΕΣΔΑ, βλ. την εναρκτήρια ομιλία του προέδρου του 
ΕΔΔΑ  Guido Raimondi για  το  δικαστικό  έτος  2016  στις  29-1-2016 
(http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20160129_Raimondi_JY_ENG.pdf) και την απόφαση  M’  Bala,  M’ 
Bala κατά Γαλλίας, στην οποία αυτός αναφέρεται (σ. 4). Με αυτήν κρίθηκε ότι η ελευθερία της καλλιτεχνικής 
έκφρασης δεν επιτρέπεται να μετατρέπεται, υπό το πρόσχημα της διασκέδασης του κοινού, σε άρνηση του άλλου 
(negationism) και σε αντισημιτική προπαγάνδα, τα οποία δεν προστατεύονται από την ΕΣΔΑ.    

73 Ειδικά,  για την νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας στο πλαίσιο  
αντιμετώπισης  του  τρομοκρατικού  κινδύνου,  Ι.Καμτσίδου,  Το  θεμελιώδες  δικαίωμα  των  προσώπων  στην 
ασφάλεια. Έννοια περιττή ή επικίνδυνη; ΔτΑ 32/2006, 1225 επ.(1231), η οποία στηρίζει το ατομικό δικαίωμα 
στην ασφάλεια στα άρθρ. 5 παρ. 3 (κυρίως), 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 17 Συντ.· Θ.Ζιάμου, ο.π., σ. 229.

74Κ.Χρυσόγονος, Η κατάσταση πολιορκίας …, ο.π., σ. 321. 

75 Α.Καϊδατζής,  Αντισυνταγματικότητα  διατάξεων  περικοπών  (Ολ  ΣτΕ  2287/2015)  και  η  ολοκλήρωση  της 
μεθοδολογικής μεταστροφής στην νομολογία του ΣτΕ, Παρατηρήσεις στην ΣΕ Ολ 2287/2015, Αρμ. 2015, 1385-
6(1385).

76 Ε.Κουτούπα-Ρεγκάκου,  Δίκαιο του περιβάλλοντος, γ έκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σ. 93 επ.,  Γ.Σιούτη,  
Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, β έκδ,  Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011,  σ. 215-6,  Κ.Γώγος,  Προς μια ενωσιακή 
δικονομία  των  περιβαλλοντικών  διαφορών:  όψεις  της  δικαστικής  προστασίας  κατά  την  περιβαλλοντική 
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συμβάσεων,  όπου  το  πεδίο  εφαρμογής  των  κοινοτικών  οδηγιών  και  των  εγχώριων 
ασφαλιστικών  μέτρων  κρίνεται  με  βάση  το  συνολικό  ποσό  περισσότερων  όμοιων 
συμβάσεων,  όταν  ορισμένη  σύμβαση  κατακερματίζεται77.  Η  αρχή  της  αναλογικότητας 
παραβιάζεται, ειδικότερα, όταν τα περιοριστικά μέτρα παρατείνονται σε χρόνο πέραν της 
«κατάστασης ανάγκης». 

Β) Τα κριτήρια της κατάστασης ανάγκης με βάση το άρθρ. 285 ΑΚ.

Το άρθρ. 285 του ΑΚ, το οποίο επιγράφεται «κατάσταση ανάγκης» ορίζει ότι: «Δεν  
αποτελεί παράνομη πράξη η καταστροφή ξένου πράγματος, εφόσον είναι αναγκαία για να  
αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος που απειλεί δυσανάλογα μεγαλύτερη ζημία αυτού, που  
επιχειρεί την καταστροφή ή άλλου». Η κατάσταση ανάγκης γίνεται, λοιπόν, αντιληπτή στο 
αστικό  δίκαιο  ως  λόγος  άρσης  του  παρανόμου  ορισμένης  ζημιογόνου  πράξης  και 
προϋποθέτει ότι:

(α) υφίσταται κίνδυνος και μάλιστα επικείμενος, ο οποίος απειλεί ζημία, είτε στον ίδιο τον 
ενεργήσαντα,  είτε σε τρίτο ανεξάρτητα από την πηγή του κινδύνου (φυσικό γεγονός, το 
καταστραφέν πράγμα ή ενέργεια τρίτου) 

(β)  η  στάθμιση της  βλάβης  του  κινδύνου  σε  σχέση  με  την  προξενούμενη  από  την 
καταστροφή  του  πράγματος  βλάβη  αναδεικνύει  δυσανάλογα  μεγαλύτερη  την  πρώτη. 
Πρόκειται για κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας έναντι  της καταστροφής 
ορισμένου πράγματος. 

(γ) το βλαπτικό μέτρο κρίνεται με κριτήρια strictο sensu αναλογικότητας, ελέγχεται δηλαδή 
κατά πόσον η ενέργεια αυτή ήταν αναγκαία προς αποτροπή του επικείμενου κινδύνου ή 
εάν  υφίστατο  τυχόν  άλλο  αντικειμενικά  ηπιότερο  μέτρο  για  την  επίτευξη  αυτού  του 
σκοπού78. 

Υπό τους όρους αυτούς η ζημιογόνος, εκτελούμενη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, 
πράξη  δεν  κρίνεται  παράνομη.  Η  νομολογία  των  πολιτικών  δικαστηρίων  είναι 
χαρακτηριστικό ότι ερμηνεύει την διάταξη αυτή με αυστηρότητα, όταν πρόκειται για τη 
στάθμιση  μεταξύ  οικονομικών  αγαθών,  όπως  π.χ.  στην  περίπτωση  μη καταβολής  των 
ασφαλιστικών  εισφορών επιχείρησης  λόγω καταβολής  των δεδουλευμένων  μισθών  των 
εργαζομένων  της79.  Αντίθετα,  στην  περίπτωση,  που  διακυβεύονται  ζωτικής  σημασίας 

αδειοδότηση έργων υπό το φως της νεότερης νομολογίας του ΔΕΕ, ΕφημΔΔ 2015, 514 επ.

77 Φ.Αρναούτογλου, Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010, Αθήνα, 2011, σ. 21-22. 

78 Από την πρόσφατη νομολογία, για τις προϋποθέσεις αυτές, βλ. Χαρακτηριστικά την ΑΠ 130/2014, ΤΝΠ ΔΣΑ. 
Από την βιβλιογραφία του αστικού δικαίου, αντί πολλών,  Π.Λαδάς,  Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Ι,  Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 329-330. Ειδικά, για τον έλεγχο αναλογικότητας strictο sensu ως απαγόρευσης προφανούς 
δυσαναλογίας,  Σ.Κουτνατζής,  Η συμβολή της αρχής της αναλογικότητας στην πραγμάτωση της σχέσης κανόνα-
εξαίρεσης  μεταξύ  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  και  περιορισμών  τους,  Χαριστήριον  Λ.Θεοχαρόπουλου  & 
Δ.Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου-ΙΙΙ, σ. 393 επ.(435-437) με κριτικές σκέψεις ως προς την έλλειψη σαφήνειας του 
κανόνα.    

79 Βλ. την ΑΠ 799/2014, ΤΝΠ ΔΣΑ. 
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έννομα  αγαθά  του  προσώπου,  όπως  η  ζωή,  η  υγεία  και  η  σωματική  ακεραιότητα,  η 
ερμηνευτική προσέγγιση του δικαστή αποκτά εξαιρετική ευρύτητα προς την κατεύθυνση 
συνδρομής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και άρσης του παρανόμου80. 

Τα άρθρ.  285-6 ΑΚ εφαρμόζονται,  βέβαια,  καταρχήν στο ιδιωτικό δίκαιο.  Έχουν 
τύχει, ωστόσο, αναλογικής εφαρμογής και στο πεδίο της αστικής ευθύνης του κράτους ως 
λόγοι  άρσης  του  παρανόμου  της  κρατικής  πράξης  ή  παράλειψης  και  μείωσης  της 
καταβαλλόμενης  από  το  κράτος  αποζημίωσης81.  Υπό  τους  όρους  αυτούς  θα  πρέπει  να 
αναζητηθεί  η  ερμηνευτική  χρησιμότητα  της  διάταξης  του  άρθρ.  285  ΑΚ  στο  πεδίο  του 
διοικητικού  δικαίου  κατά  την  εξέταση  της  νομιμότητας  των  μέτρων  εφαρμογής  των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερης χρησιμότητας για το διοικητικό δίκαιο είναι 
στο  σημείο  αυτό  τα  κριτήρια  της  έντασης  του  κινδύνου,  της  στάθμισης  μεταξύ  των 
διακυβευόμενων  εννόμων  αγαθών  (του  κινδύνου  για  τη  δημόσια  ασφάλεια  και  του 
περιορισμού  των  ατομικών  δικαιωμάτων)  και  της  αρχής  της  αναλογικότητας  κατά  την 
εφαρμογή του περιοριστικού μέτρου. 

3. Καταληκτικά: Η θεσμική μετάπλαση των κανόνων «έκτακτης ανάγκης» σε κανόνες πάγιου  
χαρακτήρα. 

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε ως αφετηρία  τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη 
Γαλλία την 13η Νοεμβρίου 2015 επιχειρώντας να εντοπίσει την συμβολή του διοικητικού 
δικαίου  στην  προστασία  των  δικαιωμάτων  των  διοικουμένων  σε  περιστάσεις  έκτακτης 
ανάγκης.  Το πλαίσιο  των διοικητικών μέτρων «έκτακτης  ανάγκης»  λόγω τρομοκρατικών 
ενεργειών  μας  έδωσε,  στη  συνέχεια,  την  ευκαιρία  να  αναζητήσουμε  τις  προϋποθέσεις 
λήψης  ευρύτερων  «έκτακτων  μέτρων»  στο  διοικητικό  δίκαιο,  να  προχωρήσουμε  σε 
συσχετισμούς προς την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και σε συμπεράσματα σχετικά με 
τις  προϋποθέσεις  νομιμότητας  τέτοιων  μέτρων.  Ο  προσωρινός,  o in concreto 
αιτιολογημένος και  o αναλογικός χαρακτήρας  του  περιορισμού  των  δικαιωμάτων 
συγκροτούν  το  ελάχιστο  τρίπτυχο  νομιμότητας  των  εκτάκτων  μέτρων82.  Ενώ,  όμως,  η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι προσωρινή, τα έκτακτα μέτρα, που υιοθετούνται εκτός 

80 Έκτυπο παράδειγμα προσφέρει στο σημείο αυτό η απόφαση του ΑΠ 1881/2011, ΤΝΠ ΔΣΑ, σχετικά με τον 
αποκλεισμό λιμένα από την δημοτική  αρχή και  την παρεμπόδιση προσάραξης  πλοίου,  το οποίο  υπέστη έτσι  
οικονομική  ζημία,  παρά  την  ύπαρξης  σχετικής  διοικητικής  άδειας  για  την  λειτουργία  του.  Ο  αποκλεισμός 
στηρίχθηκε στους κινδύνους, που θα προξενούνταν, κατά την εκτίμηση της δημοτικής αρχής, στην υγεία, ζωή και 
σωματική ακεραιότητα των κατοίκων της περιοχής. Τόσο το Εφετείο, όσο και ο ΑΠ εφάρμοσαν στην περίπτωση 
αυτή την διάταξη του άρθρ. 285 και έκριναν την πράξη του δήμου όχι παράνομη. 

81 Μ.Στασινόπουλος,  Αστική  ευθύνη  του  κράτους,  σ.  29∙  Π.Παυλόπουλος,  σε: 
Α.Γέροντας/Σ.Λύτρας/Π.Παυλόπουλος/Γ.Σιούτη/Σ.Φλογαϊτης,  Διοικητικό  Δίκαιο,  γ  έκδ.,  Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
2015, σ. 376-377∙ εκτενώς, Ι.Μαθιουδάκης,  Η αστική ευθύνη του κράτους …, σ. 240 επ. Αντίστοιχη λειτουργία 
επιτελεί η διάταξη του άρθρ. 25 του ΠΚ, η οποία συνδυάζεται ενίοτε κατά την εφαρμογή της με το άρθρ. 285 ΑΚ  
ΓνωμΕισΑΠ 5/2004,  ο.π.. Αντίστοιχη ρήτρα διαφυγής περιλαμβάνεται και στο άρθρ. 15 της ΕΣΔΑ, μία ρήτρα 
παρέκκλισης από την προστασία των διατάξεων της Συνθήκης, πλην του άρθρ. 2, σε περίπτωση πολέμου ή άλλου 
δημόσιου κινδύνου κατά του έθνους G.Cohen-Jonathan, La Convention europeenne des droits de l’ home, Paris, 
1989, σ. 557 επ. Από την νομολογία, ενδεικτικά, ΕΔΔΑ, Α. κ.α. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 19-2-2009.

82 CE, Ass., Avis, 2-2-2016, http://www.conseil-etat.fr∙ επίσης, CE, 9-12-2015, no 287777, CE, 27-1-2016, no 
396220. 
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του στενού νομικού πλαισίου της κατάστασης πολιορκίας προορίζονται να διατηρηθούν 
στον  χρόνο.  Εδώ  εντάσσονται  και  όσα  μέτρα  λαμβάνει  το  κράτος  προκειμένου  να 
αποτρέψει  τους  όρους  δημιουργίας  εκ  νέου  καταστάσεων  έκτακτης  ανάγκης.  Όπως 
επισήμανε το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας στην γνωμοδότηση της Ολομέλειας στο 
σχέδιο νόμου για την παράταση ισχύος του ν. 55-385 «ένα καθεστώς εκτάκτων εξουσιών  
διαθέτει συνέπειες, οι οποίες σε ένα κράτος δικαίου είναι από τη φύση τους περιορισμένες  
στον χρόνο και στον χώρο».  Επομένως, μετά την πρόσκαιρη αυτή περίοδο, οφείλουν να 
αναζητηθούν μόνιμοι θεσμοί διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, κυρίως μέσα 
από την ποινική δικονομία, την αρμοδιότητα της αστυνομίας για την οργάνωση της τάξεως, 
όσο,  όμως,  και  το  συνόλου  των δημοσίων  πολιτικών,  όπως η  εκπαίδευση,  η  άμυνα,  η 
δημόσια ασφάλεια, η παιδεία, η διεθνής συνεργασία83.  

Πράγματι, το γαλλικό κράτος προχώρησε στην εκπόνηση σχεδίου νόμου  «για την  
ενίσχυση του πολέμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της χρηματοδότησής του, την  
αποτελεσματικότητά  και  τις  εγγυήσεις  της  ποινικής  δικονομίας»,  επί  του  οποίου 
γνωμοδότησε ήδη το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας εν Ολομελεία84. To σχέδιο νόμου 
περιλαμβάνει  ρυθμίσεις  σχετικές  με  την  αύξηση  των  μέσων  έρευνας  κατά  την 
προκαταρκτική  εξέταση  των εγκλημάτων,  την  ασφάλεια  των μαρτύρων,  τον  έλεγχο  του 
εμπορίου  όπλων,  το  διαδικτυακό  έγκλημα  και  την  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας. 
Προβλέπεται μάλιστα ιδιώνυμο έγκλημα εμπορίας πολιτιστικών αγαθών, που προέρχονται 
από το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων τρομοκρατών. Προβλέπονται ακόμη ρυθμίσεις 
για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της δικαστικής αστυνομίας  κατά την πρόληψη των 
τρομοκρατικών χτυπημάτων, την χρήση των όπλων, τον έλεγχο της εισόδου του κοινού σε 
μεγάλες συγκεντρώσεις,  την χρήση της κάμερας παρακολούθησης πεζών (Πρώτος τίτλος 
του  νόμου).  Στον  Δεύτερο  Τίτλο  του  νόμου  ρυθμίζονται  ζητήματα  αρμοδιότητας  του 
εισαγγελικού  θεσμού  σχετικών  με  τις  μακροχρόνιες  έρευνες  και  ανακρίσεις,  με  την 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, με την προσωρινή κράτηση, την σύλληψη και κράτηση 
προσώπων στη θάλασσα. Ο Τρίτος Τίτλος αναφέρεται στην αρμοδιότητα της Κυβέρνησης 
να  εκδίδει  πράξεις  νομοθετικού  περιεχομένου  (ordonnances)  για  την  έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του ποινικού δικαίου και την προσαρμογή του 
στην  πρόσφατη  νομολογία  του  Συνταγματικού  Συμβουλίου  και  του  ΕΔΔΑ.  Ενόψει  της 
διακύβευσης θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, όπως η ζωή, η προσωπική ελευθερία, η 
ιδιωτική  σφαίρα,  η  ελευθερία  κίνησης,  η  ένταση  του  προληπτικού  αυτού  ελέγχου 
συνταγματικότητας και καλής νομοθέτησης των υπό ψήφιση μέτρων υπήρξε αυξημένη. Η 
μελέτη  των  επιπτώσεων  του  νόμου  (étude  d’  impact)85 κρίθηκε  σε  αρκετά  σημεία  της 
ανεπαρκής, ως προς το ότι επί παραδείγματι, δεν εξηγήθηκε επαρκώς η χρησιμότητα των 
μέτρων σε αναφορά προς το ισχύον πλέγμα κανόνων και θεσμών κράτους δικαίου ενώ 
παντελής ήταν η έλλειψη στοιχείων συγκριτικού δικαίου. 

H συζήτηση αυτή, η οποία ανοίγει στην αλλοδαπή, μπορεί να φανεί χρήσιμη και 
στην Ελλάδα. Όχι μόνον λόγω της εκδοχής λήψης μέτρων «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» 

83 CE, Ass., 2-2-2016, Avis, ο.π.

84 CE, Ass., Avis, 28-1-2016, no 391004, http://www.conseil-etat.fr. 

85 Αντίστοιχο της étude d’  impact στην ελληνική νομοθεσία αποτελεί η «Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων» του 
άρθρ. 7 του ν. 4048/2012. 
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και  στην  χώρα μας,  εκδοχή η  οποία  λόγω του  διογκούμενου  κύματος  προσφύγων  δεν 
ανήκει  πλέον  –  εξίσου  τουλάχιστο  με  το  παρελθόν-  στον  χώρο  του  φαντασιακού∙  όσο 
κυρίως, με σκοπό να αποτελέσουν οι πρωτοβουλίες αυτές πηγές έμπνευσης του έλληνα 
νομοθέτη για την θεσμοθέτηση προληπτικών μέτρων αποσόβησης καταστάσεων κρίσεως86. 
Η  προβληματική,  περαιτέρω,  που  αναπτύχθηκε  στην  παρούσα  μελέτη  σχετικά  με  την 
ερμηνευτική αξιοποίηση του άρθρ. 48 παρ. 1 του Συντ., δευτερευόντως και του άρθρ. 285 
ΑΚ,  εκτός  των αυστηρών πλαισίων  της  «κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης»,  σκοπό έχει  να 
οριοθετήσει  τον  τρόπο  και  την  συνέχεια  εφαρμογής  (οικονομικών  κυρίως)  «εκτάκτων 
μέτρων», τα οποία ήδη έχουν ληφθεί στην ελληνική έννομη τάξη. Το βέβαιον είναι ότι τα 
έκτακτα αυτά μέτρα δεν επιτρέπεται να οριστικοποιηθούν κατά τον τρόπο και την ένταση, 
που θεσπίσθηκαν. Η διατήρηση τους επιπρόσθετα στο μέλλον προϋποθέτει την ένταξή τους 
σε μόνιμους, σοβαρά επεξεργασμένους θεσμούς, οι οποίοι θα σέβονται τα δικαιώματα των 
διοικουμένων στο πλαίσιο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.  

86 Για την ανάγκη πρόληψης και όχι θέσπισης ad hoc περιορισμών στην σχετική με την τρομοκρατία νομοθεσία, 
Α.Μανιτάκης,  Προλεγόμενα, στον συλλογικό τόμο:  Α.Μανιτάκης/Α.Τάκης  (Επιμ.),  Τρομοκρατία και δικαιώματα. 
ο.π., σ. 16. Για το «κράτος πρόληψης» ως «κράτος προστασίας»,  Π.Μαντζούφας,  Συνταγματική προστασία των 
δικαιωμάτων στην κοινωνία της διακινδύνευσης. Υγεία-Ιδιωτικότητα-Περιβάλλον, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 
79 επ.
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