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Σε επίπεδο εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές γενικότερα αποδεκτές αντιλή-
ψεις της συνταγματικής επιστήμης φαίνεται να αμφισβητούνται στις μέρες 
μας όλο και περισσότερο. Τα θεμέλια και η οργάνωση του κράτους, όπως 
και η προστασία των δικαιωμάτων, επαναπροσδιορίζονται στο πλαίσιο 
ραγδαίων εξελίξεων ως προς τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού, κρατικού 
και υπερεθνικού, δικαστή και νομοθέτη. Το παρόν τεύχος αναδεικνύει δια-
φορετικές όψεις αυτής της συζήτησης. Αναλύει τα θεωρητικά και μεθοδο-
λογικά θεμέλια του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, ως απαραίτητη βάση, 
προκειμένου να γίνει κατανοητή η σύγχρονη αντιπαράθεση για τη σημασία 
του. Διερευνά την αποκατάσταση ιστορικών αδικιών ως προϋπόθεση για 
την υπέρβαση της ατομοκεντρικής θεώρησης και την αναγνώριση δικαιω-
μάτων ομάδων στο δημοκρατικό κράτος δικαίου. Καταγράφει και σχολιά-
ζει την τάση μεταστροφής της ελληνικής νομολογίας ως προς την επεκτα-
τική εφαρμογή της αρχής της ισότητας και τα πιθανά της αίτια, όπως και 
τη νομολογία του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου αναφορικά με 

Σημείωμα Σύνταξης 



Σημείωμα Σύνταξης 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

236 

την αυτονομία του εθνικού Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού στην 
εποχή των υπερεθνικών δεσμεύσεων και της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, 
η ελευθερία της έκφρασης προσφέρει ενδιαφέροντα παραδείγματα της συ-
ζήτησης για τον επαναπροσδιορισμό των παραδοχών του συνταγματι-
σμού. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται και αναλύονται από αυτή την 
άποψη η νομολογία του Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών για τις 
σύγχρονες εφαρμογές και τα ενδεχόμενα όρια της ελευθερίας της έκφρα-
σης, όπως και η νομολογία του γερμανικού Bundesverfassungsgericht ανα-
φορικά με την ανάδειξη νέων τόπων γενικής επικοινωνιακής κυκλοφορίας. 
Εξάλλου, ο όλο και περισσότερο εκτεταμένος διάλογος των δικαστών, ιδί-
ως μετά τη θέση σε ισχύ του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η σταδιακή επανεκκίνηση της συζήτησης για 
τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα, δίνουν την αφορμή για την 
επαναξιολόγηση συνταγματικών θεσμών και δογμάτων υπό συγκριτικό 
πρίσμα. Αποτελεί καθήκον της συνταγματικής θεωρίας και αυτού του πε-
ριοδικού να συμβάλουν δημιουργικά σε αυτή τη συζήτηση. 
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Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: 
Θεωρητικά και μεθοδολογικά θεμέλια 

Χ. Μ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ. Ν. Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας ΔΠΘ, Μεταδιδακτορική 

Υπότροφος ΙΚΥ 

1. Εισαγωγή 

H μελέτη που ακολουθεί εξετάζει από τη σκοπιά της συνταγματικής θε-
ωρίας τη μεθοδολογική και ερμηνευτική θεμελίωση του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ανατρέψει κλασικές 
στη διεθνή θεωρία προσεγγίσεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή, ως δικαίωμα αρνητικό και ατομιστικό επιχειρεί μια νέα 
θεμελίωσή του στο πλαίσιο τεσσάρων διακριτών, αλλά αλληλο-προϋποτι-
θέμενων παραδοχών. Πρώτον, ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ανα-
πτύσσεται ως ‘εν εξελίξει’ δικαίωμα, διαθέτοντας δυναμικό και όχι στατικό 
χαρακτήρα στο πλαίσιο μιας σχετικής, εξελισσόμενης διάκρισης δημόσιου-
ιδιωτικού. Δεύτερον, ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν συμβάλει στην 
απομόνωση και απόσυρση του ατόμου, αλλά στην επικοινωνιακή, διυπο-
κειμενική διάδρασή του με την κοινωνία και με τους άλλους. Τρίτον, ότι η 
αξία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή έγκειται στους σκοπούς, την αυ-
τονομία και την ελευθερία που εγγυάται για το υποκείμενό της. Τέλος, στη 
διακρίβωση του ‘πολιτικού’ χαρακτήρα της ιδιωτικότητας, ως δικαιώματος 
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το οποίο συνιστά διακύβευμα και διεκδίκηση του υποκειμένου στο πλαίσιο 
της ίδιας της ιδιωτικής σφαίρας (οικογένεια, οίκος), της κοινωνίας, αλλά 
και της δημόσιας σφαίρας.  

Ειδικότερα, η μελέτη αυτή διαιρείται σε πέντε διακριτά, αλλά αλληλο-
συνδεόμενα μέρη μέσα από τα οποία επιχειρείται η μετάβαση από μια αρ-
νητική σε μια θετική προσέγγιση της ιδιωτικότητας, ως οικειότητας. Στο 
πρώτο μέρος εξετάζεται η χρήση των όρων και η σημασία τους για την 
απόδοση του εννοιολογικού και κανονιστικού περιεχομένου της ιδιωτικό-
τητας από μια θεωρητική, αλλά και συγκριτικο-δικαιϊκή σκοπιά. Στο δεύτε-
ρο μέρος εξετάζεται κριτικά η κλασική στη φιλελεύθερη θεωρία αρνητική 
θεώρηση της ιδιωτικότητας, η οποία την ταυτίζει με τη στέρηση, την απο-
μόνωση και τη μοναχικότητα. Στη βάση αυτής της κριτικής, στα τρία τε-
λευταία μέρη της μελέτης επιχειρείται η πρόταση μιας θεωρίας για μια θετι-
κή κατανόηση της ιδιωτικότητας, ως αρνητικής αλλά και θετικής ελευθερί-
ας του προσώπου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται πρώτον η σημασία μιας 
σχετικής και όχι απόλυτης διάκρισης δημόσιου-ιδιωτικού για τη διάπλαση 
μιας θετικής ιδιωτικότητας, η ηθική θεμελίωση του δικαιώματος στην αυτο-
νομία του υποκειμένου και τέλος η ανάγκη μιας διυποκειμενικής θεώρησης 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ως βάσης για την απόλαυση της έκ-
φρασής του, αλλά και της οικειότητας και της επικοινωνίας του με την κοι-
νωνία και τη δημόσια σφαίρα.  

1. Η χρήση των όρων της ιδιωτικότητας και η σημασία τους για τον εννοι-
ολογικό και κανονιστικό προσδιορισμό της  

Ι. Οι όροι και η σημασία τους στην ανάλυση του δικαιώματος στην ιδι-
ωτική ζωή. Στο κείμενο του Συντάγματος, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, 
όπως άλλωστε και κάθε άλλο συνταγματικό δικαίωμα, αναπαρίσταται με 
τρόπο αφαιρετικό, αφηρημένο, αόριστο. Η εργασία της συγκεκριμενοποίη-
σης και προσδιορισμού του ανήκει στη θεωρία και στη νομολογία και είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά. Ωστόσο, στην 
περίπτωση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, η εργασία αυτή, παρά την 
αναγκαιότητά της αντιμετωπίζει μια σειρά από ιδιαίτερες δυσκολίες. Η συ-
νταγματική θεωρία μοιράζεται την ερμηνεία του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή, με τη φιλοσοφία, αλλά και με άλλες κοινωνικές επιστήμες, όπως η 
ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η πολιτική επιστήμη. Περαιτέρω, η προσέγγι-
ση της έννοιας ιδιωτική ζωή στο δίκαιο συγκρούεται και συχνά συμπλέκε-
ται με την καθημερινή και ολοένα πιο γενικευμένη γλωσσική χρήση του ό-
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ρου. Η πολλαπλότητα αυτή των ερμηνευτών της ιδιωτικότητας ευθύνεται 
σε μεγάλο βαθμό και για την κατάσταση χάους που επικρατεί στη διεθνή 
θεωρία, όσον αφορά την ερμηνευτική προσέγγιση της ιδιωτικότητας1.  

Η δυσκολία προσέγγισης ενός τόσο έντονα διεπιστημονικού αντικειμέ-
νου, όπως η ιδιωτικότητα, εντείνεται και από το ίδιο το εννοιολογικό, κα-
νονιστικό και πολιτικό του βάθος. Πράγματι, η έννοια της ιδιωτικότητας, 
του ιδιωτικού, πέρα από την ατομική της διάσταση, τη σύνδεσή της με την 
ταυτότητα και την υπόσταση του εξατομικευμένου προσώπου και την κα-
νονιστική της διάσταση ως αναγνωρισμένου δικαιώματος, διαθέτει και έ-
ναν έντονα πολιτικό χαρακτήρα, ο οποίος επηρεάζει κάθε δικαιική και φι-
λοσοφική προσέγγισή της. Αυτό συμβαίνει διότι κάθε ερμηνευτική προσέγ-
γιση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή προϋποθέτει μια θεώρηση των 
σχέσεων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Μια τέτοια θεώρηση καθί-
σταται τελικά, αναγκαία προϋπόθεση της πραγμάτευσης του συνόλου των 
δικαιωμάτων τα οποία γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια, ή μετά την ιστορική 
διαμόρφωση του πολιτικού φιλελευθερισμού2. Ιδίως, όμως, εμφανίζεται 
απαραίτητη για την ανάλυση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, αφού ο 
προσδιορισμός του δικού του περιεχομένου συνιστά παράλληλα και προσ-
διορισμό του τι ανήκει και τι όχι στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο αντίστοι-
χα.  

Με την έννοια αυτή, κάθε πραγμάτευση και προσέγγιση του δικαιώμα-
τος στην ιδιωτική ζωή συνδέεται τελικά και με μια κατανομή μεταξύ πεδί-
ων ελευθερίας και εξουσίας, μεταξύ προσώπου, κοινωνίας και δημόσιας 
σφαίρας3. Μια ερμηνεία επομένως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, αν 
δεν επιθυμεί να είναι ουδέτερη ή αφελής πολιτικά, είναι υποχρεωμένη να 
λαμβάνει υπόψη της, αυτό το ιδιαίτερο βάθος της ιδιωτικότητας, τον ατομι-
κό και συνάμα πολιτικό της χαρακτήρα.  

Οι ιδιαίτερες δυσκολίες της ερμηνευτικής επεξεργασίας του δικαιώματος 
στην ιδιωτική ζωή αντανακλώνται στην ανομοιομορφία και την ποικιλία 
                                                

1 Βλ. A. MILLER, The Αssault on Privacy: Computers, Data Banks and Dossiers, Uni-
versity of Michigan Press, Ann Harbor 1971, σ. 25, J. INNESS, Privacy, Intimacy and Isola-
tion, Oxford University Press, New York 1992, σ. 3 και W. M. BEANEY, «The Right to 
Privacy and American Law», Law & Contemp. Probs., 1966, σ. 253-271 (255). 

2 Βλ. P. RIDOLA, Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιστορική εξέλιξη του συνταγματι-
σμού (μτφ. Γ. ΤΣΟΛΚΑΣ, επιμ. Χ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ/Χ. Μ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ), Παπαζήσης, Α-
θήνα 2010. σ. 17. 

3 Βλ. Μ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Δικαιώματα και κανόνες στην πολιτική, Στοχαστής, Αθήνα 
2008, σ. 26. 
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των όρων που η διεθνής θεωρία χρησιμοποιεί για την αναπαράστασή του. 
Οι όροι στην περίπτωση της ιδιωτικότητας δεν είναι αθώοι και η επιλογή 
τους παραπέμπει σε διακριτές και στοχευμένες κανονιστικές συνέπειες. 
Μαρτυρούν συγκεκριμένες θεωρητικές και πολιτικές επιλογές, παραπέμπο-
ντας, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και σε ειδικότερες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις του δικαιώματος.  

Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι όροι εμφανίζονται ως συμβολικοί, όροι 
κλειδιά που συνδέονται με συγκεκριμένες θεωρητικές προδιαθέσεις διάκρι-
σης μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας. Κάποιοι διαθέτουν γενικό χα-
ρακτήρα, είναι όροι ομπρέλες και καλούνται να συμπεριλάβουν στο νόημά 
τους, ένα σύνολο συμπληρωματικών μεταξύ τους δικαιωμάτων και αγα-
θών. Άλλοι έχουν ειδικότερο χαρακτήρα, είναι όροι πτυχές και επιχειρούν 
να ταυτίσουν το δικαίωμα με αυτό που θεωρούν ως το σημαντικότερο χα-
ρακτηριστικό του, τον πυρήνα του. Πλάι σε αυτούς αναπτύσσονται όροι 
καθημερινοί, οι οποίοι αναπαριστούν τις προσωπικές, υποκειμενικές εκτι-
μήσεις καθενός, για το τι σημαίνει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Οι τε-
λευταίοι συχνά απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή του ερευνητή, αναγκάζο-
ντας τον να συνδέει, αλλά και να διαχωρίζει το δέον του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή από την καθημερινή εμπειρία.  

ΙΙ. Η διαμόρφωση του όρου ιδιωτικότητα και οι αποστάσεις του από 
την ιδιωτική ζωή και τον ιδιωτικό βίο. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στη 
σύγχρονη θεωρία ταυτίζεται με τον όρο privacy, ο οποίος αποδίδεται στα 
ελληνικά ως ιδιωτικότητα. Ο όρος εμφανίζεται στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, 
ενώ η αρχική του προέλευση εντοπίζεται στο αμερικανικό δίκαιο4. Στην 
έννομη αυτή τάξη ο όρος privacy εμφανίζεται ως γενικός, ουδέτερος5, ενώ 
αποδίδει την κοινή θεμελίωση του συνόλου των δικαιωμάτων του προσώ-
που στην αυτονομία του. Για το λόγο αυτό, ο όρος privacy στην αμερικανι-
κή θεωρία και νομολογία είναι αποσυνδεδεμένος από το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή, λειτουργώντας ως μήτρα και θεμέλιο επιμέρους δικαιωμά-
των, τα οποία όμως δεν συνδέονται αναγκαία με τη στενή ιδιωτικότητα 
του υποκειμένου. Αντίθετα, με πολύ ειδικό τρόπο χρησιμοποιείται ο όρος 

                                                
4 Βλ. S. D. WARREN/L. D. BRANDEIS, «The Right to Privacy [the implicit made ex-

plicit]», Harvard Law Review, 4/1890, σ. 193-220. Επίσης βλ. την πρόσφατη έκδοση, S. 
D. WARREN/L. D. BRANDEIS, The Right to Privacy: With 2010 foreword by Steven Alan 
Childress, Quid Pro Law Books, New Orleans, Louisiana 2010.  

5 Βλ. E. ALDERMAN/C. KENNEDY, The Right to Privacy, Vintage Books, New York 
1997, σ. xiii.  
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αυτός στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις όπου έχει επικρατήσει η απόλυτη 
ταύτισή του με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή6.  

Η ετυμολογία του όρου εντοπίζεται στο λατινικό ρήμα privo, το οποίο 
σημαίνει «στερώ». Πράγματι, ο ιδιώτης, privatus, ήταν εκείνος που στερού-
νταν τη δυνατότητα συμμετοχής στη δημόσια σφαίρα, καθώς και της ανά-
ληψης δημοσίων αξιωμάτων. Η έννοια αυτή της αποστέρησης, της από-
συρσης του προσώπου από τη δημόσια σφαίρα βρίσκεται ακόμη και σήμε-
ρα στον πυρήνα της πραγμάτευσης της ιδιωτικότητας. Η ελληνική μετά-
φρασή του όρου, ως ιδιωτικότητα, συνιστά νεολογισμό. Ο όρος ιδιωτικό-
τητα βασίζεται στις αρχαιοελληνικές λέξεις ίδιον και ιδιώτης. Η σύνδεση 
της ιδιωτικότητας με τον ιδιώτη της προσδίδει αρνητική χροιά, αφού ιδιώ-
της, όπως προαναφέρθηκε, ήταν εκείνος ο οποίος στερούνταν δημοσίων 
αξιωμάτων και άρα κάθε συμμετοχής στα κοινά, στην κοινωνία και το δη-
μόσιο χώρο. Από την άλλη η λέξη ίδιον, σημαίνει είδος και έχει θετική από-
χρωση, αφού εστιάζει στα ιδιάζοντα γνωρίσματα του προσώπου, σε αυτό 
που τον διακρίνει και τον καθιστά διαφορετικό, ξεχωριστό από τους υπό-
λοιπους. Με την τελευταία αυτή έννοια, η ιδιωτικότητα, όπως συχνά ανα-
παριστάται στη θεωρία, αποτελεί τη δυνατότητα του προσώπου να διεκδι-
κεί την προστασία της διαφορετικότητας και της μοναδικότητάς του. 

Η περίφραση «ιδιωτική ζωή» συνιστά τη γλωσσική και κανονιστική επι-
λογή της ελληνικής έννομης τάξης. «Ιδιωτικός βίος» σύμφωνα με τη συ-
νταγματική θεωρία του 19ου αιώνα7, «δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής», όπως 
καθιερώνεται στο Σύνταγμα του 1975, είναι πάντως ένας όρος, ο οποίος 
εμφανίζεται και στην άγγλο-αμερικανική αλλά και στην ιταλική και γαλλι-
κή θεωρία (ως private life8 ή vita privata9 ή vie privée10). Σε αντίθεση με τον 

                                                
6 Έτσι η ιταλική έννομη τάξη, όπου ο όρος χρησιμοποιείται αυτούσιος, βλ. Α. 

BALDASSARE, Privacy e Costituzione: L’ esperienza statunitense, Bulzoni, Roma 1974, σ. 
11. 

7 Βλ. χαρακτηριστικά, Ν. Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ, Πραγματεία του Συνταγματικού Δικαίου 
(β΄έκδοση), Τόμος Τέταρτος, Τυπογραφείο Μιχαήλ Ν. Αγγελίδη, Αθήνα 1874, σ. 192, 
«…η του οίκου ασυλία ου σημαίνει απλώς το σωματικώς και, ως ειπείν, υλικώς απα-
ραβίαστον, αλλά και το σέβας και το πλήρες ακαταζήτητον περί τα πάντα τα προς τον 
ιδιωτικόν βίον την αναφοράν έχοντα συμβεβηκότα». 

8 Ο όρος αυτός εμφανίζεται στην αμερικάνικη λογοτεχνία και όχι στη νομική θεω-
ρία. Βλ. H. JAMES, The private life, Kessinger, Whitefish, Montana 2001, σε επανέκδοση 
από Fourteen Stories by Henry James (επιμ. D. GARNETT), Rupert Hart-Davis, London 
1944.  
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όρο ιδιωτικότητα, η έκφραση ιδιωτική ζωή διαθέτει ένα πιο χρωματισμένο 
περιεχόμενο, τονίζοντας τη θετική διάστασή της μέσα από τη χρήση του 
όρου ζωή. Παραπέμπει, με τον τρόπο αυτό, όχι σε μια απομονωτική αλλά 
σε μια δυναμική, διυποκειμενική θεώρηση του ιδιωτικού, η οποία δίνει έμ-
φαση στις δραστηριότητες που το υποκείμενο είναι δυνατόν να διενεργεί 
στο πλαίσιο του, όπως, για παράδειγμα, αυτές που συνδέονται με την α-
νάπτυξη της προσωπικότητάς του.  

Η χρήση στην ελληνική θεωρία των όρων ιδιωτική ζωή και ιδιωτικός βί-
ος δεν πρέπει και να οδηγεί στην ταύτισή τους. Παρά τη συγγένειά τους, οι 
όροι ζωή και βίος φέρουν μια λεπτή μα διαφορετική εννοιολογική απόχρω-
ση. Ο όρος ζωή, από τη μια, αναφέρεται περισσότερο στο βιολογικό γεγο-
νός της γέννησης και με την έννοια αυτή ταυτίζεται περισσότερο με την 
ανθρώπινη ύπαρξη, την ατομικότητα του προσώπου και την ελευθερία του. 
Από την άλλη πλευρά, ο όρος βίος παραπέμπει κυρίως στη θετική και δυ-
ναμική σημασία της ζωής, της ύπαρξης ως βιώματος, ως ανθρώπινης α-
φήγησης, ενώ αναλύεται μέσα από τις πρακτικές που το υποκείμενο βιώνει 
ιδιωτικά, την οικειότητα, τις σεξουαλικές και ερωτικές του σχέσεις. Η λεπτή 
διάκριση μεταξύ ζωής και βίου γλαφυρά αποδίδεται από τον Giorgio 
Agaben ως «ζωή (αν)άξια να βιωθεί»11. Παρά το γεγονός, ότι το Σύνταγμα 
του 1975, επιλέγει τον όρο ιδιωτική ζωή, ως πιο σύγχρονο, η προγενέστερη 
διαμόρφωση του όρου ιδιωτικός βίος στην ελληνική θεωρία του κληροδοτεί 
αυτή τη θετική και ουσιαστική σημασία.  

ΙΙΙ. Από την ιδιωτικότητα ως χώρο ή σφαίρα στην οικειότητα του σύγ-
χρονου υποκειμένου. Η περίφραση ιδιωτική σφαίρα (Privatsphäre, Intim-
sphäre) εμφανίζεται συχνά στις έννομες τάξεις (γερμανική, γαλλική), οι ο-
ποίες αναλύουν την ιδιωτική ζωή όχι σαν αυτοτελές δικαίωμα, αλλά ως το 
επίκεντρο μιας σύνθεσης δικαιωμάτων με συγγενικά χαρακτηριστικά. Σε 
αυτές, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή υιοθετήθηκε αρχικά ως ένα από τα 
δικαιώματα ή αγαθά της προσωπικότητας12. Έτσι, η ιδιωτική σφαίρα στα 

                                                
9 Βλ. G. ALPA, «The Protection of Privacy in Italian law» σε Protecting Privacy (επιμ. 

B. MARKESINIS), Clarendon Press, Oxford 1999, σ. 105-130 (105). 
10 Βλ. B. BEIGNIER, «Vie privée et vie publique» σε Le privé et le public, Arch. phil. 

droit, Dalloz-Sirey, Paris 1997, σ. 163-180 (177-178). 
11 Βλ. G. AGABEN, Homo Sacer: κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή (μτφ. Π. ΤΣΙΑΜΟΥ-

ΡΑΣ/επιμ.- επίμετρο Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ), Scripta, Αθήνα 2005, σ. 216-217. 
12 Βλ. F. DE SINGLY, «Identité personnelle et identité statutaire dans la sphère privée et 

la sphère publique» σε Le privé et le public, Arch. phil. droit, Dalloz-Sirey, Paris 1997, σ. 
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νομικά αυτά συστήματα συνιστά τη σύγχρονη μετεξέλιξη μιας διευρυμένης 
προσωπικής σφαίρας του υποκειμένου, η οποία αρχικά δομήθηκε με επίκε-
ντρο την προσωπικότητα του υποκειμένου. Η αναπαράσταση της ιδιωτι-
κότητας ως σφαίρας της προσδίδει χωρικά χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο 
αυτό, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή γίνεται κατανοητό ως το πεδίο, όπου 
το πρόσωπο αποσύρεται από την κοινωνία και το δημόσιο χώρο. Θεωρη-
τικά, η ανάλυση της ιδιωτικότητας ως σφαίρας εμφανίζεται στο έργο της 
Hannah Arendt, Vita Activa,13 για να οριοθετήσει την αντίθεση προς τη δη-
μόσια και μετέπειτα την κοινωνική σφαίρα. Η χωρική κατανόηση της ιδιω-
τικότητας εμφανίζεται και στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, όπου η ιδιωτικότητα 
συνδέεται με το private realm, την ιδιωτική επικράτεια του υποκειμένου ως 
υποκειμένου. Η έκφραση αυτή παραπέμπει στο φιλελεύθερο ατομικισμό 
και στο δόγμα της κυριαρχίας του προσώπου επί του εαυτού του (ως αυ-
τεξούσιου), της δυνατότητάς του δηλαδή να ελέγχει κατ’ απόλυτο τρόπο τη 
φυσική και ηθική διάσταση της ύπαρξής του σαν να επρόκειτο για αντικεί-
μενο της ιδιοκτησίας του14.  

Οι σύγχρονες συνθήκες διακινδύνευσης του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή θέτουν σε διαφορετική βάση τη σύγχρονη ανάλυσή της. Αυτό που α-
ναζητείται είναι ο απαραβίαστος πυρήνας του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή, ο οποίος θα πρέπει να παραμένει απαραβίαστος από τις προσβλητι-
κές πρακτικές των ιδιωτών, αλλά και από την κρατική νομοθετική ρύθμιση. 
Σε αυτό το πλαίσιο, γεννιέται ο όρος οικειότητα (intimacy15 ή intimitè16 ή 

                                                
53-64 (58-61). Επίσης, βλ. O. DE SCHUTTER, «La vie privée entre droit de la personalité et 
liberté», Rev. trim. dr .h., 5/1999, σ. 827-863 (839-841). Επίσης, βλ. H. D. JARASS, «Das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht im Grundgesetz», NJW, 8/1989, σ. 857-893. 

13 Η Arendt δομεί το έργο της Vita Activa στη λογική των σφαιρών (ιδιωτική σφαί-
ρα, δημόσια σφαίρα, προσωπική σφαίρα, κοινωνική σφαίρα, πολιτική σφαίρα). Στο 
έργο της, σε αντίθεση με τον τρόπο που σήμερα γίνεται κατανοητή, η προσωπική 
σφαίρα δεν αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο δικαιωμάτων και συμφερόντων αλλά έναν 
ενδόμυχο προσωπικό χώρο. Βλ. H. ARENDT, Η ανθρώπινη κατάσταση: Vita Activa 
(μτφ. Σ. ΡΟΖΑΝΗ/Γ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ), Γνώση, Αθήνα 1986, σ. 69. 

14 Βλ. Α. ΤΑΚΗ, «Αξίζει η ιδιωτικότητα πάνω από καθετί άλλο;», Cogito, 3/2005, σ. 
33-35 (34). 

15 Βλ. για τον όρο αυτό, Α. Ι. ΜΑΝΕΣΗΣ, Ατομικές ελευθερίες α΄, Σάκκουλας, χ.τ. 
1978, σ. 74. 

16 Βλ. É. PICARD, «The right to privacy in French law» σε Protecting Privacy, ό.π., σ. 
49-103 (61). 
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intimidad17), ο οποίος παραπέμπει σε μια νέα διυποκειμενική θεώρηση της 
ιδιωτικότητας του προσώπου. Το υποκείμενο στο πλαίσιο της ιδιωτικότη-
τας-οικειότητάς του δεν απομονώνεται με απόλυτο τρόπο από το δημόσιο 
χώρο, αλλά έρχεται σε επαφή μαζί του. Αναπτύσσει σχέσεις επικοινωνίας 
με τους οικείους του και διαμορφώνει με τις ηθικές επιλογές του, τον τρόπο 
αλλά και τη μορφή της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του (π.χ. σεξουαλικό-
τητα, αναπαραγωγή, άμβλωση). Ο όρος αυτός κυριαρχεί στη σύγχρονη 
φιλελεύθερη θεωρία, εκφράζοντας τη μετατόπιση της προστασίας της ιδιω-
τικότητας από το χώρο, στο ίδιο το υποκείμενο του δικαιώματος, στο πρό-
σωπο και την εσωτερικότητά του. Συγγενική με την οικειότητα είναι και η 
έννοια της διακριτικότητας (riservatezza),18 όπως έχει επικρατήσει στην ι-
ταλική έννομη τάξη.  

Πέρα από τους όρους αυτούς, η διεθνής θεωρία έχει σταδιακά διαμορ-
φώσει ένα λεξιλόγιο το οποίο συνδέεται με τις εννοιολογικές, κανονιστικές 
και πολιτικές προσλήψεις του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Στη φιλελεύ-
θερη θεωρία, ο έλεγχος19 της ιδιωτικής ζωής συνδέεται με τη δυνατότητα 
του προσώπου να προσδιορίζει υποκειμενικά το περιεχόμενο του δικαιώ-
ματος που απολαμβάνει. Πυρήνας του ελέγχου είναι η προστασία της ατο-
μικότητας20. Στην κοινοτιστική θεωρία επικρατεί η έννοια της ρύθμισης21 
της ιδιωτικής ζωής, δηλαδή της κρατικής και νομοθετικής παρέμβασης που 
απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφορετικότητα του προσώ-

                                                
17 Βλ. G. FAMIGLIETTI, «Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto: 

αppunti in tema di riservatezza ed ‘intimidad’ sulla scorta della giurisprudenza della 
Corte Costituzionale e del Tribunal Constitucional», δημοσιευμένο σε: 
http://www.forumcostituzionale.it/site/content/view/3/3/#f . 

18 Bλ. GFR. C. GIACOBE, «Il diritto alla riservatezza: da diritto di elaborazione 
giurisprudenziale a diritto codificato», Jiustitia, 2/1999, σ. 93-103 (97).  

19 Βλ. C. FRIED, «Privacy [a moral analysis]» σε Philosophical Dimensions of Privacy -
An Anthology (επιμ. F. D. SCHOEMAN), Cambridge University Press, Cambridge 1984, σ. 
203-222 (209). 

20 Βλ. έτσι, E. J. BLOUSTEIN, «Privacy as an aspect of Human Dignity: an answer to 
Dean Prosser», N. Y. U. L. Rev., 7/1964, σ. 962-1007 (963). Στη θέση αυτή αναλυτικά βλ. 
CH. M. AKRIVOPOULOU, «Genetic Privacy: A Right between the Individual, the Family 
and the Public Interest», σε Personal Data Privacy and Protection in a Surveillance Era: 
Technologies and Practices (επιμ. Ch. M. AKRIVOPOULOU/ATH. PSYGKAS), Information 
Science Reference, Hershey-New York, 2011, σ. 104-124 (112-115). 

21 Βλ. J. L. COHEN, Regulating Intimacy: A New Legal Paradigm, Princeton University 
Press, Princeton 2004.  
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που και ίση απόλαυσή της22. Ως συγγενικές με την ιδιωτικότητα εμφανίζο-
νται οι έννοιες των προσωπικών δεδομένων23, του απορρήτου24 της από-
κρυψης και της μυστικότητας25. Στις έννοιες αυτές κυριαρχεί η ιδέα της 
προστασίας του προσώπου και των προσωπικών του πληροφοριών ή δε-
δομένων από την αποκάλυψη και τη δημοσιοποίησή τους.  

Παράλληλη είναι και η χρήση των εννοιών της απομόνωσης, της μονα-
χικότητας και της απόσυρσης που βρίσκονται στο επίκεντρο του νοήματος 
της ιδιωτικότητας του προσώπου και οι οποίες παραπέμπουν στην καθη-
μερινή του χρήση και σημασία26. Ο πιο γνωστός ίσως στη νομική θεωρία 
όρος, ο οποίος τις αποδίδει, είναι το περίφημο στην αμερικανική θεωρία 
right to be let alone, το δικαίωμα του καθενός να τον αφήνουν ήσυχο27. Ο 
πιο σύγχρονος, ωστόσο, όρος με τον οποίο υποδηλώνεται ο συσχετισμός 
ιδιωτικότητας και απόσυρσης είναι η ανωνυμία28. Ως ανωνυμία, η ιδιωτι-
κότητα προστατεύει την υπόσταση και την αυτονομία του προσώπου όχι 
στον ιδιωτικό, αλλά στο δημόσιο χώρο. Πράγματι, αν στο πλαίσιο της ιδι-
ωτικής σφαίρας η ανωνυμία αναιρεί και καταργεί την απόλαυση της δια-

                                                
22 Βλ. . J. L. COHEN, «Democracy, Difference and the Right of Privacy» σε Democracy 

and Difference: Contesting the Boundaries of the Political (επιμ. S. BENHABIB), Princeton 
University Press, Princeton 1996, σ. 187-217. 

23 Βλ. L. MITROU, «The Greek Law on the Protection of Personal Data» σε Scientific 
and Technological Developments & Human Rights (επιμ. L. A. SICILIANOS/Μ. GA-
VOUNELI), Ant. N. Sakkoulas, Athens-Komotini 2001, σ. 143-160. Επίσης, βλ. CH. M. AK-
RIVOPOULOU/ATH. PSYGKAS (επιμ.), Personal Data Privacy and Protection in a Surveil-
lance Era: Technologies and Practices, Information Science Reference, Hershey-New 
York, 2011.  

24 Βλ. G. LAURIE, Genetic Privacy: A Challenge to Medico-Legal Norms, Cambridge 
University Press, New York 2002, σ. 212. 

25 Βλ. R. A. POSNER, The Economics of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 
MA 1981, σ. 272-273. 

26 Βλ. S. M. JOURARD, «Some Psychological Aspects of Privacy», Law & Contemp. 
Probs., 2/1966, σ. 307-318. Επίσης, βλ. R. GAVISON, «Privacy and the Limits of Law», 
Yale L. J., 3/1980, σ. 421-471 (438). 

27  Βλ. S. D. WARREN/L. D. BRANDEIS, ό.π., σ. 193.  
28 Βλ. X. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, «Το δικαίωμα στη δημόσια ανωνυμία: προστασία προσωπι-

κών δεδομένων, ελευθερία του συνέρχεσθαι και ηλεκτρονικός έλεγχος των δημόσιων 
υπαίθριων συναθροίσεων», ΕφημΔΔ, 6/2007, σ. 719-728 (723). Επίσης βλ. Η. ANTHO-
POULOS, «The Electronic Surveillance of Public Assemblies: Political Privacy and Public 
Anonymity in Greece», σε Personal Data Privacy and Protection in a Surveillance Era: 
Technologies and Practices, ό.π., σ. 59-68.  
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φορετικότητας του υποκειμένου, στο πλαίσιο της δημόσιας σφαίρας συνι-
στά την αναγκαία προϋπόθεση της συλλογικής και πολιτικής του δράσης.  

Οι όροι αυτοί αλλά και όσοι παρουσιάστηκαν παραπάνω, θα διατρέ-
ξουν το κείμενο που ακολουθεί, συνδέοντας συγκεκριμένες και διακριτές 
θεωρητικές, νομολογιακές και συγκριτικές προσεγγίσεις με την ερμηνεία και 
την ανάλυση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, όπως αυτό κατοχυρώνε-
ται στο άρθρο 9 § 1 Σ. Ιδιαίτερη, ωστόσο, έμφαση θα δοθεί στη χρήση των 
όρων ιδιωτικός βίος και ιδιωτική ζωή, που αποτελούν τις βασικές επιλογές 
της ελληνικής συνταγματικής θεωρίας και πράξης, καθώς και στον όρο 
οικειότητα29, ο οποίος όπως θα υποστηριχθεί συνιστά τη σύγχρονη μεταερ-
μηνεία και μετεξέλιξή τους. Με επίγνωση ωστόσο, ότι το νόημα των όρων 
δεν είναι δοσμένο αλλά επίκτητο30, θα επιχειρηθεί ο επαναπροσδιορισμός 
τους, με κεντρικό άξονα τις ειδικότερες θεωρητικές επιλογές του κειμένου. 
Συχνή θα είναι τέλος και η αναφορά στον όρο ιδιωτικότητα, ο οποίος εξ 
αιτίας της συγκρισιμότητάς με τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και της γενικό-
τητάς του, είναι δυνατόν να αποδώσει το περιεχόμενο του δικαιώματος 
στην ιδιωτική ζωή εννοιολογικά και κανονιστικά, από συνταγματική αλλά 
και φιλοσοφική σκοπιά.  

3. Η αρνητική θεώρηση της ιδιωτικότητας: αντί-δικαίωμα, απομόνωση ή 
στέρηση  

Ι. Η στερητική κατανόηση της ιδιωτικότητας: το έργο της Hannah Ar-
endt. Η εξοικείωση με τους όρους της ιδιωτικότητας αναδεικνύει έμμεσα 
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πραγμάτευσής της ως δικαιώ-
ματος. Υπάρχουν όροι που αποδίδουν την ιδιωτικότητα θετικά, όπως, για 
παράδειγμα, ο όρος ιδιωτική ζωή ή οικειότητα. Αντίστοιχα, όμως, υπάρ-
χουν όροι που την εμφανίζουν ως αρνητική κατάσταση ή ιδιότητα του 
προσώπου, ως απομόνωση, μοναχικότητα, στέρηση, ή ως μυστικότητα και 
απόκρυψη των προσωπικών του πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, στη θε-
ωρία προβάλλεται το επιχείρημα ότι η ιδιωτική ζωή δεν εμφανίζει τη θετική 
δικαιολόγηση εκείνη, που να επιτρέπει την κανονιστική της προστασία ως 
δικαιώματος ή ως αξίας.  
                                                

29 Βλ. Χ. Μ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ (διατριβή), Μεταξύ αυτονομίας και οικειότητας: Ανα-
προσδιορίζοντας το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, Θεσσαλονίκη 2009. 

30 Βλ. L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus (μτφ. Θ. ΚΙΤΣΟΠΟΥ-
ΛΟΣ/παρουσ. Ζ. ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ/εισαγ. B. RUSSELL), Παπαζήσης, Αθήνα 1978. 
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Το επιχείρημα αυτό, χωρίς να ευσταθεί πλήρως, δεν στερείται πάντως 
μιας βάσης. Η σύλληψη του δικαιώματος, ως εξουσίας ή ως αντεξουσίας 
του υποκειμένου του, απαιτεί ένα δημόσιο ή κοινωνικό πεδίο αναφοράς: 
αναπαριστά τη σχέση του προσώπου με τους άλλους, την κοινωνία ή τη 
δημόσια σφαίρα. Για την ακρίβεια αναπαριστά τη θέση τους εντός τους και 
για το λόγο αυτό αναγνωρίζεται από το δίκαιο. Η ιδιωτικότητα, στο βαθμό 
που γίνεται και κατανοητή ως νόημα αρνητικό, ως νόημα απομονωτικό 
και στερητικό, εξαιρεί το υποκείμενο από το πλαίσιο αυτό, το θέτει εκτός 
του. Είναι για το λόγο αυτό που η προσέγγιση της ιδιωτικής ζωής ως δι-
καιώματος απαιτεί την επιλογή μιας θεωρίας δικαιολόγησης της θετικής 
σημασίας της αξίας της ιδιωτικότητας. 

Η κλασικότερη αναπαράσταση της ιδιωτικότητας ως έννοιας που στε-
ρείται θετικής σημασίας είναι αυτή της Hannah Arendt στο έργο της Vita 
Activa. Χρησιμοποιώντας το μεθοδολογικό σχήμα της υπερβολής, η φιλό-
σοφος αναδεικνύει την πρωταρχική, στερητική έννοια που η ιδιωτικότητα 
εμφανίζει στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο. Ο ιδιώτης, όπως α-
ναφέρθηκε, είναι αυτός που στερείται τη δημόσια δυνατότητα λόγου και 
συμμετοχής στα πολιτικά αξιώματα, δηλαδή οι γυναίκες και οι δούλοι. Οι 
κατηγορίες αυτές προσώπων κατά την Arendt περιορίζονται μόνο στο 
πλαίσιο της ιδιωτικής σφαίρας, στο πλαίσιο της οικογένειας και του νοικο-
κυριού, του οίκου, εντός του οποίου δεν απολαμβάνουν δικαιώματα, αντί-
θετα βιώνουν ανισότητα, σχέσεις εξουσίας και άρα ανελευθερίας31.  

Στο πλαίσιο αυτό δομούνται ουσιαστικά δύο ιεραρχημένες μεταξύ τους, 
υπό την εξουσία η μια της άλλης, σφαίρες. Η δημόσια ανδροκρατούμενη 
σφαίρα, όπου επικρατεί η απόλυτη πολιτική ελευθερία και ισότητα και η 
ιδιωτική σφαίρα, το νοικοκυριό, το οποίο δομείται πάνω στον έλεγχο του 
pater familias, της πατριαρχικής εξουσίας, του άνδρα-πολίτη και αρχηγού 
του οίκου32. Αυτό που δικαιολογεί την ύπαρξη της ιδιωτικής σφαίρας κατά 
την Arendt είναι η χρεία, η ανάγκη κάλυψης των βιολογικών και βιοτικών 
καθημερινών αναγκών των προσώπων33. Η ανάγκη, δηλαδή, υποχρεωτι-
                                                

31 Αφού στον αρχαιοελληνικό κόσμο κατά την Arendt ισότητα και ελευθερία ταυτί-
ζονται, βλ. ARENDT, ό.π., σ. 52. Bλ. M. PASSERIN D’ ENTRÈVES, «Public and private in 
Hannah Arendt’s conception of citizenship» σε Public & private: legal, political and phi-
losophical perspectives, (επιμ. M. PASSERIN D’ ENTRÈVES/U. VOGEL), Routledge, London-
New York 2000, σ. 68-89 (73).  

32 Ibid. Επίσης, A. ALLEN, «Power, Subjectivity and Agency: Between Arendt and 
Foucault», IJPS, 2/2002, σ. 131-149 (138).  

33 Βλ. ARENDT, ό.π., σ. 49. 
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κής επιστροφής του πολίτη στον οίκο, από τη δημόσια στην ιδιωτική σφαί-
ρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες, αποτελεί 
κατά την Arendt τη δικαιολόγηση της ύπαρξης του ιδιωτικού χώρου. Έτσι, 
η ιδιωτική σφαίρα εμφανίζεται ως αντίθετη της ελευθερίας, ως προϋπόθεση 
όμως, για τη συμμετοχή των προσώπων στα κοινά και την απόλαυση της 
πολιτικής ελευθερίας.  

Στο πλαίσιο της διάκρισης-αντίθεσης δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, η 
Arendt παρουσιάζει την εξής υπόθεση ερμηνείας της ιδιωτικότητας. Η ιδι-
ωτικότητα στην απόλυτη μορφή της, αν δηλαδή ένα πρόσωπο εξαιρείται με 
τρόπο απόλυτο από τη δημόσια σφαίρα, συνιστά στέρηση του προσώπου 
από την επικοινωνία του με τους άλλους. Η ιδιωτικότητα στο πλαίσιο αυτό 
μεταβάλλεται σε μια μορφή αμφίδρομης ένδειας: το πρόσωπο-ιδιώτης κα-
θίσταται αδιάφορο για τους άλλους, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν αδιά-
φοροι για το ίδιο. Η ιδιωτικότητα ως στέρηση καθιστά ανύπαρκτο ένα 
πρόσωπο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό του34.  

Η ενδιαφέρουσα αυτή προσέγγιση είναι δυνατόν να βοηθήσει στη συνα-
γωγή συμπερασμάτων για την ιδιωτικότητα μόνο υπό προϋποθέσεις. Κατά 
την Arendt, η συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα και η δημόσια επικοινωνία 
διαθέτουν αξία διότι οδηγούν στη σύλληψη ‘μεγάλων’ πράξεων, μεγαλο-
πρεπών πραγμάτων. Mε την έννοια όμως αυτή, η ανθρώπινη καθημερινό-
τητα υποτιμάται σε μεγάλο βαθμό. Αυτή δεν εξυπηρετεί μόνο τις βιοτικές 
μας ανάγκες, όπως η Arendt επισημαίνει, αλλά προετοιμάζει τον εαυτό μας 
για τις επιλογές ή αποφάσεις που λαμβάνουμε στη δημόσια σφαίρα. Επι-
πλέον, η σύνδεση της επικοινωνίας, της έκφρασης και της πνευματικότη-
τας με την εξωτερίκευσή τους στο δημόσιο-πολιτικό χώρο, δεν είναι αυτα-
πόδεικτη, όπως η Arendt υπονοεί. Ένα μεγάλο μέρος έκφρασης και επικοι-
νωνίας ενυπάρχει στη σχέση που αναπτύσσουμε με τον εαυτό μας, στις 
σκέψεις και τα αισθήματά μας αλλά και στη σχέση με τους οικείους μας. 
Μάλιστα, ακόμη και οι βιοτικές, βιολογικές, καθημερινές ανάγκες, όπως η 
σεξουαλικότητα, εμπεριέχουν έκφραση και επικοινωνία35. 

                                                
34 Βλ. ARENDT, ό.π., σ. 86.  
35 Βλ. την αναλυτική πραγμάτευση της θέσης αυτής σε: Χ. Μ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, «Η 

προστασία της ερωτικής ζωής και η ιδιωτικότητα στο πλαίσιο σχέσεων ‘ειδικής εξου-
σίασης [Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1680/2007]», ΔτΑ, 37/2008, σ. 247-272. Επίσης, σε 
Χ. Μ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, «Η ιδιωτικότητα του προσώπου μέσα από τη συνθετική αντίθεση 
δημόσιου-ιδιωτικού», Επιστήμη & Κοινωνία, 26/2010-11, σ. 1-26. 
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Η ίδια η πραγμάτευση της Arendt περιλαμβάνει μια εσφαλμένη οπτική. 
Προφανώς, η παρατήρησή της ότι ο αρχαιοελληνικός δημόσιος χώρος 
συνδέεται με την πολιτική σφαίρα είναι ορθή. Επίσης, είναι συνεπές να υ-
πογραμμίσει κανείς ότι ο αρχαϊκός χώρος του οίκου περιλαμβάνει πρόσω-
πα στερούμενα της δυνατότητας συμμετοχής στο δημόσιο χώρο. Αυτό 
όμως δεν καθιστά τον οίκο, την ιδιωτική σφαίρα, όπως η συγγραφέας υ-
πονοεί, έναν απολιτικό, ουδέτερο χώρο. Αντίθετα, στο βαθμό που αναπα-
ριστά μια μορφή κατανομής εξουσίας, διαθέτει κατεξοχήν πολιτικό χαρα-
κτήρα. Με την έννοια αυτή, ο οίκος, η ιδιωτική σφαίρα κατά την Arendt 
αποτελεί έκφραση και προέκταση του δημόσιου χώρου. Στην πράξη, από 
τη σκοπιά που υιοθετεί η συγγραφέας δεν υφίσταται απόλυτη διάκριση 
μεταξύ τους. Αντίθετα, οι δυο σφαίρες, η «ιδιωτική» και η «δημόσια» συ-
ναρμόζουν. Αυτό που ουσιαστικά η Arendt παρουσιάζει είναι μια κοινωνία 
που στερείται καθολικά την ιδιωτικότητα και δεν έχει ακόμη αξιολογήσει 
την αξία της για την ανθρώπινη υπόσταση. Κι αυτή η στέρηση είναι καθο-
λική και την υφίστανται εξίσου όσοι συμμετέχουν και όσοι στερούνται της 
συμμετοχής στα κοινά, δημόσια πράγματα.  

Ωστόσο, η Arendt έχει δίκιο στο εξής: στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που 
δεν κατανοεί την αξία της καθολικής συμμετοχής και βασίζεται στη διά-
κριση, τη στρωμάτωση και την εξουσία δεν είναι δυνατόν να ανθίσει η ε-
λευθερία ως ιδιωτικότητα, ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Ακόμη και στη 
δημόσια συμμετοχή και σε όσους την απολάμβαναν εμφιλοχωρούσε αυτή 
η ανελευθερία. Αυτό συνέβαινε διότι η αυτονομία του υποκειμένου δεν είναι 
δυνατό να διαιρεθεί σε ιδιωτική και δημόσια, αφού η μία συνιστά προϋπό-
θεση της άλλης, η πρώτη θεμέλιο της δεύτερης και το αντίστροφο. Η ελευ-
θερία υφίσταται όταν αγκαλιάζει το υποκείμενο και στη δημόσια και στην 
ιδιωτική σφαίρα.  

ΙΙ. Η κανονιστικά αδιάφορη ιδιωτικότητα: μοναχικότητα και απομόνω-
ση. Αυτό που συχνά παρατηρείται στη θεωρία είναι μια διάκριση ανάμεσα 
στο τι είναι ιδιωτικότητα και στους στόχους, τους σκοπούς που η ιδιωτικό-
τητα προστατεύει για το υποκείμενο, το πρόσωπο. Πρόκειται για μια διά-
κριση μεταξύ μιας περιγραφικής, εννοιολογικής και μιας κανονιστικής ιδι-
ωτικότητας. Πράγματι, κάθε δραστηριότητα που περιγράφεται, ή θεωρείται 
κοινωνικά, ως ιδιωτική δεν είναι απαραίτητο να ενδιαφέρει το δίκαιο. Το τι 
είναι ιδιωτικό είναι συνεπώς κατά πολύ ευρύτερο του τι προστατεύεται ως 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της ιδιωτικό-
τητας συνιστά μια διεργασία αναγκαία, προκειμένου να συγκεκριμενοποι-
ηθεί η κανονιστική της κατοχύρωση. Ωστόσο, η κανονιστική προστασία 
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της ιδιωτικότητας εκκινεί από αλλά δεν θεμελιώνεται σε αυτό τον προσδιο-
ρισμό. Αντίθετα, θεμελιώνεται στους λόγους, για τους οποίους το δίκαιο 
οφείλει να εγγυηθεί την ιδιωτικότητα. Οι λόγοι αυτοί δεν είναι άλλοι παρά 
οι σκοποί που το υποκείμενο εξυπηρετεί μέσα από την προστασία του δι-
καιώματός του στην ιδιωτική ζωή, δηλαδή η προστασία της αυτονομίας 
του.  

Από τη σκοπιά αυτή, θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ ιδιωτικότητας 
που διαθέτει κανονιστική σημασία και ιδιωτικότητας που είναι κανονιστικά 
αδιάφορη. Κανονιστικά αδιάφορη η ιδιωτικότητα εμφανίζεται σε δύο περι-
πτώσεις: όταν εμφανίζεται ως αναγκαστική απομόνωση, ή μοναχικότητα 
του υποκειμένου και όταν συνδέεται με σκοπούς που το δίκαιο απαξιώνει. 
Η απομόνωση ή μοναχικότητα ενυπάρχει εννοιολογικά στην ιδιωτικότητα 
και έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και ως θετικό νόημά της. Πράγμα-
τι, η ιδιωτικότητα παραπέμπει στην ανάγκη του υποκειμένου να απομονώ-
νεται, να διαχωρίζεται από το κοινωνικό σύνολο προκειμένου να ενισχύσει 
τους σκοπούς της αυτοεκπλήρωσης, ή της ανάπτυξης της προσωπικότη-
τάς του. Το δίκαιο εγγυάται αυτή τη θετική μορφή ιδιωτικότητας, ως απο-
μόνωσης ή μοναχικότητας. Αυτή ουσιαστικά καλείται να προστατεύσει την 
ανάγκη του προσώπου να ιδιωτεύει κατ’ επιλογήν, να ξεφεύγει και να ξε-
κουράζεται από τους έντονους ρυθμούς, αλλά και τη διαρκή παρακολού-
θηση της κοινωνικής και δημόσιας ζωής.  

Ωστόσο, οι έννοιες της απομόνωσης και της μοναχικότητας είναι δυνα-
τόν να νοηματοδοτήσουν και αρνητικά την ιδιωτικότητα. Έτσι, η ‘μη εθε-
λούσια’ ιδιωτικότητα, η αναγκαστική δηλαδή απομόνωση του υποκειμέ-
νου, δεν είναι δυνατόν εξ ορισμού να θεμελιώσει ένα δικαίωμα στην ιδιωτι-
κή ζωή για το υποκείμενο. Πράγματι, ο ναυαγός ενός ερημικού νησιού ή ο 
φυλακισμένος δεν απολαμβάνουν την ιδιωτικότητά τους, αλλά μια επιβε-
βλημένη μοναχικότητα και μια καταπιεστική απομόνωση36. Το ίδιο συμβαί-
νει και με έναν ηλικιωμένο, ο οποίος δεν αναπτύσσει σχέσεις με τους οικεί-
ους του ή το κοινωνικό σύνολο, βρίσκεται δηλαδή παρά την αντίθετη επι-
θυμία του σε κατάσταση μοναχικότητας. Η απόλαυση της ιδιωτικότητας, 
ως απομόνωσης ή μοναχικότητας, προϋποθέτει ότι οι ‘άλλοι’ υπάρχουν και 
ότι το ίδιο το υποκείμενο διαθέτει το δικαίωμα, την εξουσία να αποστασιο-

                                                
36 Στο σημείο αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε και μια καταρχήν διάκριση ανάμεσα 

στους δύο όρους. Ο όρος απομόνωση πράγματι μπορεί να περιέχει και μη εθελούσιες 
μορφές μοναξιάς για το υποκείμενο, σε αντίθεση με τον όρο μοναχικότητα. Βλ. INNESS, 
ό.π., σ. 44.  
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ποιείται από την παρουσία τους. Αυτή, άλλωστε, είναι και η έννοια του δι-
καιώματος, η κατανομή μιας εξουσίας ανάμεσα σε δύο μέρη (πρόσωπο 
προς κράτος ή πρόσωπο προς πρόσωπο). 

Στο πλαίσιο αυτό, παρά το γεγονός ότι συχνά η απομόνωση και η μο-
ναχικότητα συνδέονται με την ιδιωτικότητα θα ήταν σφάλμα να τις ταυτί-
σει κανείς με το περιεχόμενο του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Η ‘μη ε-
θελούσια’ μοναχικότητα και απομόνωση όταν δεν εξυπηρετούν την αυτο-
νομία και την ελευθερία του υποκειμένου, δεν συνιστούν δικαίωμα. Περαι-
τέρω όμως, όχι μόνο κανονιστικά, αλλά και εννοιολογικά η μοναχικότητα 
και η απομόνωση δεν είναι δυνατόν να περιγράψουν με επάρκεια το περιε-
χόμενο της ιδιωτικότητας. Αυτό συμβαίνει διότι ως έννοιες δεν είναι αυτο-
τελείς. Η ιδιωτικότητα δεν σημαίνει να μην βρίσκεσαι κοντά σε άλλους, να 
μην βιώνεις την παρουσία τους37. H απόστασή μας από τους άλλους, για 
να διαθέτει νόημα, θα πρέπει να εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, ή να διαθέτει 
κάποιο ‘υποκειμενικό’ ή ‘αντικειμενικό’ νόημα. Διαφορετικά εμφανίζεται 
ακόμη και εννοιολογικά ως ουδέτερη και κατά συνέπεια αδιάφορη. Η α-
πομόνωση από τους άλλους, αν δεν τοποθετείται σε ένα συγκεκριμένο πε-
ριεχόμενο, δεν προσλαμβάνει απλώς κανένα νόημα (είναι διαφορετική η 
απομόνωση της φυλακής από τη μοναχικότητα του συγγραφέα). Η ουδε-
τερότητα μάλιστα αυτή, δεν επιτρέπει και στο υποκείμενο να προβάλει α-
ξιώσεις προστασίας της ιδιωτικότητάς του. Στο βαθμό που παραμένει α-
πομονωμένο, η μόνη προστασία που μπορεί να διεκδικήσει είναι να άρει 
την αναγκαστικό και ‘μη εθελούσιο’ διαχωρισμό τους από τους άλλους. 

ΙΙΙ. H ιδιωτικότητα μεταξύ κανονιστικής απαξίας και λειτουργοποίησης. 
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ ιδιωτικότητας 
που διαθέτει κανονιστική σημασία και ιδιωτικότητας που συνοδεύεται από 
κανονιστική απαξία, ή καλύτερα από μη θετική κανονιστική αξία. Η περί-
πτωση αυτή είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την προηγούμενη, στο ότι 
υποδεικνύει ακριβώς, ποια είναι η σημασία της διάκρισης μεταξύ εννοιολο-
γικής και κανονιστικής πρόσληψης ιδιωτικότητας και δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή. Εδώ, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή υφίσταται καταρχήν, 
αλλά δεν προστατεύεται εξ αιτίας των σκοπών, των δραστηριοτήτων που 
το υποκείμενο επιλέγει να διεξάγει υπό τη σκέπη του. Οι σκοποί αυτοί είναι 
που δίνουν αντίστοιχα αξία ή και απαξία στο αντίστοιχο δικαίωμα. Έτσι 
για παράδειγμα, η ιδιωτικότητα δεν απολαμβάνει την προστασία του δι-
καιώματος στην ιδιωτική ζωή, όταν αξιοποιείται για να αποκρύψει παρά-
                                                

37 Βλ. D. J. SOLOVE, «Conceptualizing privacy», Cal.L.R., 5/2002, σ. 1087-1155 (1103). 
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νομες, αθέμιτες κατά το δίκαιο, ή και μη αποδεκτές από τον κώδικα της 
ανθρώπινης ηθικής, συμπεριφορές.  

Τη διάσταση αυτή της ιδιωτικότητας ως πεδίου απόκρυψης, μιας αρνη-
τικής για τους άλλους αυτονομίας του προσώπου επισημαίνουν τόσο η 
οικονομική ανάλυση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, όσο και η φεμινι-
στική θεωρία της ιδιωτικότητας. Έτσι, κατά το Δικαστή Richard Posner, η 
ανάλυση της ιδιωτικότητας με οικονομικούς όρους38, οδηγεί στην κατανό-
ησή της ως δικαιώματος το οποίο προστατεύει τον οικονομικό ατομικισμό 
του υποκειμένου. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή με την έννοια αυτή λει-
τουργοποιείται. Καθίσταται δηλαδή, αυτοσκοπός του υποκειμένου, προ-
κειμένου να το εξυπηρετήσει στην απόκρυψη αληθινών, αλλά επιβλαβών ή 
επονείδιστων στοιχείων της ζωής του, πάντα με στόχο την προσπόριση σε 
αυτό ατομικού οφέλους. Στην προοπτική αυτή η κανονιστικότητα της ιδιω-
τικότητας απομειώνεται μέσα από την αρνητική ταύτισή της με την εξαπά-
τηση των άλλων. Αυτός είναι και ο λόγος που η ταύτιση της ιδιωτικότητας 
με τις έννοιες της απόκρυψης και της μυστικότητας οδηγεί σε αδιέξοδο τον 
κανονιστικό προσδιορισμό της ως δικαιώματος.  

Στο ίδιο πλαίσιο, η φεμινιστική θεωρία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της 
στη «σκοτεινή πλευρά» της ιδιωτικότητας και το πως αυτή μπορεί να απο-
τελέσει την κάλυψη της εξουσίασης, της ψυχικής και σωματικής καταπίε-
σης της γυναίκας, στο πλαίσιο του φυσικού χώρου της ιδιωτικότητας (σπί-
τι και οικογένεια)39. Και στη θεώρηση αυτή, κρίσιμη καθίσταται η «λειτουρ-
γοποίηση» του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή για την εξυπηρέτηση μιας 
αρνητικής, επιβλαβούς για τους άλλους, αυτονομίας του προσώπου. Αυτό 
που οι φεμινίστριες τονίζουν είναι ότι prima facie η ιδιωτικότητα δεν συνι-
στά ούτε ένα δυνάμει ηθικό καλό, ούτε ένα δυνάμει ηθικό κακό40. Απαιτεί-
ται πάντα η στάθμιση των περιστάσεων εντός των οποίων επιβάλλεται η 
προστασία της ως δικαιώματος του υποκειμένου.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα από 
τη διεθνή νομολογία. Πρόκειται για την απόφαση Α.Τ. κατά Ουγγαρίας, 

                                                
38 Βλ. ειδικότερα, R. POSNER, «The Right of Privacy», Georgia L. Rev., 3/1978, σ. 393-

428 (402).  
39 Βλ. J. WAGNER DECEW, In Pursuit of Privacy: Law, Ethics and the Rise of Technol-

ogy, Cornell University Press, New York 1997, σ. 81. 
40 Βλ. ειδικότερα το παράδειγμα αυτό από την A. ALLEN, Uneasy Access: Privacy for 

Women in a free Society, Rowman and Littlefield, Totowa 1988, σ. 18.  



Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

253 

της «Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών»41. 
Στην υπόθεση αυτή, την Επιτροπή απασχόλησε το εξής πραγματικό: η Α.Τ. 
κακοποιούνταν από το σύζυγό της, με τρόπο βίαιο και εξακολουθητικό. 
Κακοποίηση τόσο φυσική όσο και ψυχική με συνεχιζόμενες σωματικές α-
πειλές. Για να προστατευθεί η Α.Τ. άλλαξε την κλειδαριά του σπιτιού της, 
ούτως ώστε να αποκλείσει την είσοδο του συζύγου της στο σπίτι και τη 
διακινδύνευση της ίδιας και των παιδιών της. Τα πολιτικά δικαστήρια της 
Ουγγαρίας, στα οποία κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγή 
διανομής (αφού το σπίτι ανήκε και στους δυο από κοινού) δεν έλαβαν υ-
πόψη τη σωματική και ψυχική διακινδύνευση της ίδιας και των παιδιών 
της. Αναγνώρισαν στην περίπτωση αυτή ως σημαντικότερη την προστασία 
της ιδιοκτησίας του συζύγου της στο κοινό τους σπίτι, ενώ θεώρησαν τα 
τεκταινόμενα μεταξύ τους ως περιεχόμενο της ιδιωτικής τους ζωής.  

Κατά την εκτίμηση της Επιτροπής όμως, «τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών στη ζωή και ψυχική ακεραιότητα δεν μπορούν να εκτοπι-
στούν από άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της 
ιδιοκτησίας και του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής». Πρόκειται για ένα 
νομολογιακό παράδειγμα το οποίο υποδηλώνει χαρακτηριστικά την πρα-
κτική διάκριση, μεταξύ έννοιας της ιδιωτικότητας και δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή. Παρά το γεγονός ότι εννοιολογικά η οικογενειακή ζωή απο-
τελεί κομμάτι της ιδιωτικότητας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σκοποί 
που επιχειρούνταν να υπαχθούν στην προστασία της (προσβολή αξιοπρέ-
πειας, φυσικής και ψυχικής ακεραιότητας), δεν δικαιολογούσαν την κανο-
νιστική της προστασία ως δικαιώματος.  

IV. H ιδιωτικότητα ως αντι-δικαίωμα: η διαπλαστική ιδιωτικότητα και ο 
σύγχρονος ατομιστικός ναρκισσισμός. Τέλος, σε ένα τρίτο επίπεδο, θα 
πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ ιδιωτικότητας που διαθέτει κανονιστική ση-
μασία και ιδιωτικότητας η οποία δεν διαθέτει κανονιστική προστασία. 
Πρόκειται για τη ‘διαπλαστική ιδιωτικότητα’, μια μορφή ιδιωτικότητας, που 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο το υποκείμενο μπορεί να προστατεύσει την 

                                                
41 Απόφαση CEDAW της 26.1.2005 (αριθμ. Προσφυγής 2/2003) Η «Επιτροπή για 

την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών» εφαρμόζει τη Σύμβαση του ΟΗΕ 
«για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης ενάντια στις γυναίκες», η οποία υιοθε-
τήθηκε το 1979, καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της (Ν. 1342/1983). Δημοσιευ-
μένη σε: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf και στα ελληνικά σε: www.dsanet.gr . 
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εσωτερικότητά του42. Η ‘διαπλαστική ιδιωτικότητα’ παραπέμπει στην εσω-
τερικότητα του υποκειμένου, στην οικειότητα που αυτό αναπτύσσει προς 
τον εαυτό του. Δεν ανήκει όμως στην αυτονομία του, αφού αποτελεί προ-
στάδιο της διαμόρφωσής της. Η ‘διαπλαστική ιδιωτικότητα’ αναφέρεται 
στην επιρροή που τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, η μαζική κουλτούρα 
και τα κοινωνικά ήθη ασκούν στο υποκείμενο και τον τρόπο, με τον οποίο 
επιδρούν στην διαμόρφωση του εαυτού και της αυτονομίας του. Πρόκειται 
για μια σημαντική, αλλά ‘άυλη’ κανονιστικά πτυχή της έννοιας της ιδιωτι-
κότητας, με ενδιαφέρον από ψυχολογική, κοινωνιολογική και ‘συμπεριφο-
ρική’ σκοπιά. Πρόκειται για μια μορφή ιδιωτικότητας ιδιαίτερα κρίσιμη. Εί-
ναι ωστόσο δύσκολη η κανονιστική της προστασία, εξ αιτίας του ‘άυλου’ 
χαρακτήρα που εμφανίζει στις περισσότερες περιπτώσεις.  

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η ιδιωτικότητα, όταν αναπτύσσεται ως 
εγωπαθής ατομισμός43, ως ναρκισσισμός44. Κατά το Richard Sennett, η 
σύγχρονη εποχή έχει ανατρέψει τη σχέση δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας. 
Για την ακρίβεια, η έννοια της ιδιωτικότητας έχει επικρατήσει σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να έχει καταλάβει το δημόσιο χώρο. Πρόκειται για την ‘τυραν-
νία της οικειότητας’ η οποία κατά το συγγραφέα επιβάλλει την ιδιωτικότη-
τα με την έννοια του ατομισμού ως γενική αρχή κατανόησης όχι μόνο της 
ιδιωτικής, αλλά και της δημόσιας ζωής του υποκειμένου. Πράγματι, αν εί-
ναι κάτι που χαρακτηρίζει τη δημόσια σφαίρα, είναι η έννοια του συλλογι-
κού, του κοινού. Ο δημόσιος χώρος είναι ο τόπος που μοιραζόμαστε όλοι. 
Κατά τον Sennett, στον κοινό αυτό χώρο έχει επιβληθεί ο ατομισμός, η ε-
σωτερικότητα, με αποτέλεσμα το θρυμμάτισμα και τη διάσπασή του45.  

Η ‘τυραννία της οικειότητας’, η πραγμάτευση δηλαδή των δημόσιων 
πραγμάτων μέσα από το πρίσμα της ιδιωτικότητας, της εσωτερικότητας 
του υποκειμένου διακυβεύει τα θεμέλια της δημόσιας ζωής. Περαιτέρω, 
όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, διακινδυνεύει και την ίδια σημασία της 
ιδιωτικότητας. Η αξία της ιδιωτικότητας θεμελιώνεται στην ίδια την ύπαρ-
                                                

42 Βλ. τη μορφή αυτή ιδιωτικότητας στον S. SCOGLIO, Transforming Privacy: A 
Τranspersonal Philosophy of Rights, Praeger, Westport, Connecticut-London, 1998, σ. 2, 
την οποία και αποκαλεί ‘formational privacy’. 

43 Βλ. R. SENNETT, Η τυραννία της οικειότητας: O δημόσιος και ο ιδιωτικός χώρος 
στο δυτικό πολιτισμό (μτφ. Γ. Ν. ΜΕΡΤΙΚΑΣ/επιμ. Γ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ), Νεφέλη, Aθήνα 
1999, σ. 16.  

44 Βλ. A. PHILLIPS, On kissing, tickling, and being bored: Psychoanalytic Essays on the 
Unexamined Life, Faber & Faber, London, 1993, σ. 40-41. 

45 Βλ. SENNETT, ό.π., σ. 18. 
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ξη του δημόσιου χώρου. Μια ζωή αποκλειστικά ιδιωτική είναι δυνατόν να 
καταλήξει τυραννική για το υποκείμενο, στο βαθμό που δεν φαίνεται να 
εξυπηρετεί τίποτα περισσότερο από τον ατομισμό, καθίσταται δηλαδή α-
πλώς ένας αδιέξοδος αυτοσκοπός. Η ιδιωτική ζωή, με την έννοια αυτή, 
διαθέτει σημασία μόνο ενόψει της δυνατότητας του υποκειμένου να συμμε-
τέχει και στη δημόσια σφαίρα.46. 

H θεωρία του Sennett αντικατοπτρίζει μια σίγουρα όχι τόσο ακραία, 
αλλά πάντως υπαρκτή σήμερα κοινωνική εξέλιξη. Στις σύγχρονες κοινωνί-
ες όλο και περισσότερο η δημόσια συμμετοχή και η δημόσια πολιτική εξε-
τάζεται με όρους ιδιωτικότητας. Για παράδειγμα το κοινό ενδιαφέρεται συ-
χνότερα για τις σεξουαλικές προτιμήσεις των πολιτικών παρά για τις πολι-
τικές τους θέσεις, για τις σχέσεις με την οικογένειά τους παρά για τα ζητή-
ματα που αφορούν την πολιτική τους λογοδοσία. Αυτό που ορθά επιση-
μαίνει ο Sennett είναι ότι η στάση αυτή αναπροσδιορίζει την ιδιωτική σε 
βάρος της δημόσιας σφαίρας. Στο πλαίσιο αυτό πράγματι, η προστασία 
της ιδιωτικότητας καθίσταται αντί-δικαίωμα. Σε μια κοινωνία ιδιωτών, η 
ιδιωτικότητα δεν προστατεύεται έναντι της δημόσιας, αλλά έναντι της ιδιω-
τικής σφαίρας. Ουσιαστικά, η ίδια απειλεί και αντιστρατεύεται τον εαυτό 
της. Πρόκειται για μια απειλή, η οποία δεν απαξιώνεται δικαιικά, εμβάλει 
όμως δύο προϋποθέσεις στη θεμελίωση και πραγμάτευση του δικαιώματος 
στην ιδιωτική ζωή. Τη θεμελίωση του δικαιώματος σε μια θεωρία για τη 
σχέση δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, καθώς και την αναζήτηση των ‘ε-
σωτερικών’ ορίων της ιδιωτικότητας του προσώπου έναντι του εγωιστικού 
ατομισμού.  

4. Η διάπλαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή στο πλαίσιο μιας εξε-
λισσόμενης διάκρισης δημόσιου-ιδιωτικού 

Ι. Η ιδιωτική ζωή, ένα εν εξελίξει δικαίωμα στο πλαίσιο μιας σχετικής 
διάκρισης δημόσιου-ιδιωτικού. Κάθε πραγμάτευση του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή προϋποθέτει μια κατανόηση της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού. 
Στην περίπτωση της ιδιωτικότητας, η ένταξή της στο πλαίσιο της ιδιωτικής 
σφαίρας δεν είναι αυτονόητη διότι η σφαίρα αυτή τείνει να αναδιατάσσεται 
εξ αιτίας της συνεχόμενης κοινωνικής μεταβολής. Καθώς τα όρια μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού μεταβάλλονται εξ αιτίας των κοινωνικών εξελίξε-
ων, αλλάζει και η εννοιολογική σημασία της ιδιωτικότητας με συνέπειες και 

                                                
46 Βλ. SENNETT, ό.π., σ. 17. 
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ως προς την κανονιστική της προστασία47. Ως δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 
προστατεύεται αυτό που σε κάθε δεδομένη στιγμή κρίνεται ως ιδιωτικό και 
ταυτόχρονα αξιολογείται ως άξιο δικαιικής προστασίας. Γι’ αυτό και είναι 
ακριβές να παρατηρείται ότι το κυριότερο ίσως χαρακτηριστικό του δι-
καιώματος στην ιδιωτική ζωή είναι ο εξελισσόμενος, μη στατικός, αλλά 
δυναμικός του χαρακτήρας. Είναι αυτός ο οποίος οδηγεί στην αναζήτηση 
της σύγχρονης, αλλά και διαχρονικής δικαιικής προστασίας του δικαιώμα-
τος. Κρίσιμο στοιχείο για την κανονιστική του προστασία δεν είναι ωστόσο 
μόνο το γεγονός της κοινωνικής μεταβολής ή εκάστοτε ανάγκης την οποία 
καλείται να αντιμετωπίσει, αλλά η συγκεκριμένη διακινδύνευση της ελευθε-
ρίας του προσώπου, η οποία αξιολογείται σε κάθε δεδομένη χρονική περί-
οδο ως σοβαρή προσβολή της ιδιωτικής ζωής του. Η σημασία της αναδια-
τασσόμενης στο χρόνο σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού για τον προσδιορισμό 
και την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή είναι εμφανής στα 
τρία από τα κλασικότερα διαχρονικά παραδείγματα της ιδιωτικότητας: 
οικογένεια, οίκος, σώμα. 

Η οικογένεια σήμερα τοποθετείται στο επίκεντρο της ιδιωτικής σφαίρας, 
στο επίκεντρο της οικειότητας του προσώπου και του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή. Ωστόσο, η οικογένεια δεν συνιστούσε πάντα καταφύγιο ιδι-
ωτικότητας, αγάπης και διυποκειμενικής επικοινωνίας, όπως η σύγχρονη 
πυρηνική οικογένεια. Κατά την Arendt48 η αρχαϊκή οικογένεια συνιστούσε 
κατεξοχήν πεδίο βίας, πατερναλισμού, ανελευθερίας και καταπίεσης της 
γυναίκας49. Η μαζική, εκτεταμένη50 μεσαιωνική οικογένεια εντάσσονταν 
στη δημόσια και όχι στην ιδιωτική σφαίρα. Αντίστοιχα, το σώμα που σή-
μερα θεωρείται ο ουσιαστικός διαμεσολαβητής μιας σειράς ηθικών επιλο-
γών του υποκειμένου (π.χ. άμβλωση) που συνδέονται με την ιδιωτικότητά 

                                                
47 Βλ. SOLOVE, ό.π., σ. 1141. 
48 Βλ. το χαρακτηριστικό επιχείρημα της ARENDT, ό.π., σ. 50.  
49 Βλ. G. DUBY, «Private Power, Public Power» σε History of Private Life II: Revela-

tions of the Medieval world, (επιμ. G. DUBY/μτφ. A. GOLDHAMMER), Harvard University 
Press, Cambridge 1988, σ. 7-27. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Roles and Characters» σε ibid σ. 181-186. 
Επίσης, βλ. την ελληνική έκδοση PH. ARIES/G. DUBY/P. VEYNE, Ιστορία της ιδιωτικής 
ζωής από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στο τέλος της πρώτης χιλιετίας μ.Χ., Κέδρος, Α-
θήνα 2010. 

50 Βλ. B. MOORE JR., Privacy: Studies in Social and Cultural History, M. E. Sharpe, 
Armonk, NY 1983 σ. 202 με αναφορές στην ανθρωπολογική βιβλιογραφία και παρατη-
ρήσεις σχετικά με την έλλειψη ιδιωτικότητας στις πρωτόγονες κοινωνίες. Επίσης, βλ. D. 
FRIEDMAN, «Privacy and Technology», Social Philosophy & Policy, 2/2000, σ. 186-212. 
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του, δεν θεωρούνταν ούτε και προστατεύονταν πάντοτε ως ιδιωτικό51. Έ-
τσι, η γύμνια του σώματος στην αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν δημόσια εκ-
δήλωση, δείγμα ρώμης και δύναμης52. Στο ίδιο πλαίσιο η σημασία του οί-
κου, ως καταφύγιο και κοιτίδα της ιδιωτικότητας, είναι επίσης σύγχρονη. 
Ο οίκος συνιστούσε το χώρο, όπου πρωτίστως εξυπηρετούνταν οι φυσικές 
ανάγκες διαβίωσης του προσώπου53 και όχι το πλαίσιο εντός του οποίου 
αυτό απολαμβάνει την επικοινωνία με τους οικείους και τον εαυτό του, 
όπως σήμερα. Παράλληλα, στο παρελθόν ο οίκος φιλοξενούσε μια εκτενή 
οικογένεια, αλλά και υπηρέτες, με αποτέλεσμα ακόμη και η φυσική ανάγκη 
της απόσυρσης να μην είναι δυνατή εντός του, με τον τρόπο που γίνεται 
κατανοητή σήμερα54. Δεν είναι παρά μετά το τέλος του 17ου αιώνα που το 
ιδιωτικό και δημόσιο συγκροτούνται με τον τρόπο που και σήμερα γίνονται 
κατανοητά, ως αντίθεση55. Το ιδιωτικό αντικατοπτρίζει ένα προστατευμένο 
και προσδιορισμένο από την οικογένεια και τους φίλους κομμάτι της ζωής 
του προσώπου, αντίθετα με το δημόσιο το οποίο επιτρέπει τον εξονυχιστι-
κό έλεγχο του προσώπου από τον καθένα.  

Τα παραδείγματα αυτά υποδεικνύουν τη σχετικότητα της διάκρισης με-
ταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας και συνάμα τη σταθερότητά της. 
Πράγματι, μολονότι η σχέση δημόσιου-ιδιωτικού αποτελεί σταθερό, δια-
χρονικό άξονα κατανομής μεταξύ εξουσίας και ελευθερίας στις ανθρώπι-
νες κοινωνίες, τα ουσιαστικά της χαρακτηριστικά εξελίσσονται μέσα στο 
χρόνο, καθώς μεταβάλλονται οι αντιλήψεις και οι κοινωνικές πρακτικές. 
Έτσι για παράδειγμα, υφίστανται κοινωνικές πρακτικές οι οποίες, αν και 
θεωρούνταν ανέκαθεν ιδιωτικές, αναπροσδιορίζουν μολαταύτα την αρχική 
τους σημασία. Παράλληλα, κοινωνικές πρακτικές που κάποτε θεωρούνταν 
δημόσιες μεταμορφώνονται σε ιδιωτικές, ή και το αντίστροφο. Όπως είναι 
προφανές, οι μετατοπίσεις αυτές δεν είναι αδιάφορες για την κανονιστική 
προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Σε μεγάλο βαθμό, μάλιστα, 
είναι αυτές οι μεταβολές οι οποίες κινητοποιούν την ανάγκη για αναγνώρι-
                                                

51 Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ίσως συμβολή της σύνδεσης της ιδιωτικότητας με το 
σώμα. Βλ. R. RAO, «Property, Privacy and the Human Body», B. U. L. Rev., 2000, σ. 359-
460 (445).  

52 Βλ. R. SENNETT, Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization, 
WW Norton & Company, New York 1994, σ. 33.  

53 Βλ. ARENDT, ό.π., σ. 49.  
54 Βλ. T. K. HAREVEN, «The Home and the Family in Historical Perspective», Soc. Res., 

1/1991, σ. 253-285 (256). 
55 Βλ. SENNETT, Flesh and Stone…, ό.π., σ. 31. 
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ση και προστασία της ιδιωτικότητας ως δικαιώματος στα περισσότερα νο-
μικά συστήματα. Για την ακρίβεια, ο ρόλος τους εντοπίζεται στο ότι ανα-
δεικνύουν τόσο τις πτυχές του περιεχομένου της ιδιωτικότητας, όσο και 
την ανάγκη αυτές να προστατεύονται δικαιικά εξ αιτίας των διακινδυνεύ-
σεων που υφίστανται ή της κοινωνικής σημασίας που αποκτούν σε μια 
δεδομένη περίοδο.  

Μολονότι λοιπόν η ιδιωτικότητα, η έννοια του ιδιωτικού και η αντίθεσή 
του προς τη δημόσια σφαίρα εξυπηρετούν τον τρόπο με τον οποίο οι κοι-
νωνίες οργανώνονται πολιτικά ήδη από την αρχαιότητα και τη ρωμαϊκή 
εποχή, δεν είναι παρά μόνο στα τέλη του 19ου και κυρίως στα μέσα του 20ου 
αιώνα που η ιδιωτικότητα αναγνωρίζεται ως δικαίωμα. Η επιρροή που οι 
κοινωνικές μεταβολές ασκούν στην κανονιστική προστασία της ιδιωτικό-
τητας είναι ιδιαίτερα αισθητή κατά τη φάση της ανάδυσής της: είναι η δυ-
νατότητα γραπτής διάδοσης της πληροφορίας μέσω του τύπου56, που ση-
ματοδοτεί τη γένεση του δικαιώματος, αλλά και η διαρκής εξέλιξή της τε-
χνολογίας, η οποία καθορίζει μέχρι τις μέρες μας, την ανάπτυξή του. Στο 
πλαίσιο της άποψης αυτής είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή διαπλάθεται στο πλαίσιο της κοινωνικής εξέλιξης. 

ΙΙ. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ως πολιτικό ή φυσικό, προ-πολιτικό 
δικαίωμα (;) Η διάπλαση αυτή δεν λαμβάνει χώρα σε κανονιστικό κενό, 
αντίθετα οριοθετείται, αλλά και προσανατολίζεται από το αξιακό περιεχό-
μενο του δικαίου. Από τη σκοπιά αυτή η διάπλαση του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή αποκτά μια σημασία διαφορετική και υποδηλώνει ότι το δι-
καίωμα στην ιδιωτική ζωή αναπτύσσεται σε σχέση όχι μόνο με το πρόσω-
πο, αλλά και με την κοινωνία. Δεν πρόκειται δηλαδή για δικαίωμα αυτό-
αναφορικό, του οποίου η κανονιστική προστασία στοχεύει στην ενίσχυση 
του εγωιστικού ατομισμού και άρα συνιστά ζήτημα προσωπικό. Αντίθετα, 
διαπλάθεται μέσα από την σχέση του προσώπου προς την κοινωνία και 
διαθέτει χαρακτήρα πολιτικό. Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη φι-
λελεύθερη θεωρία η οποία θεωρεί την ιδιωτικότητα δικαίωμα με χαρακτήρα 
φυσικό και δοσμένο, σύμφυτο με την εξυπηρέτηση του ατομισμού, της δυ-
νατότητας δηλαδή του προσώπου να διαμορφώνει τις επιλογές του με μό-
νο άξονα το ατομικό του συμφέρον. Με την έννοια αυτή υποστηρίζεται ότι 
το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν διαθέτει ένα περιεχόμενο δοσμένο, δε-

                                                
56 Βλ. στην εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα, Ν. Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Το Σύνταγμα και οι εχθροί 

του στη νεοελληνική ιστορία 1800-2010, Πόλις, Αθήνα 2011, σ. 135-136.  
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δομένο ή φυσικό, αλλά ένα περιεχόμενο δυναμικό, μεταβαλλόμενο, το ο-
ποίο για να προσδιοριστεί θα πρέπει και να διαπλαστεί.  

Τι εννοούμε όμως, μέσα από τον όρο πολιτικό; Η αναφορά δεν αναφέ-
ρεται στη τριπλή διάκριση του Jellinek μεταξύ ατομικών, πολιτικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά στην κατανόηση των δικαιωμάτων ως 
διαύλων κατανομής ελευθερίας και εξουσίας στις σχέσεις μεταξύ προσώ-
πων και κράτους. Η διπλή φύση των δικαιωμάτων, ως ελευθεριών αλλά 
κυρίως ως εξουσιών για το υποκείμενό τους είναι και αυτή που τους προσ-
δίδει πολιτικό χαρακτήρα57. Η φιλελεύθερη θεωρία, κρατούσα στην ερμη-
νεία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, αγνοώντας τον πολιτικό χαρα-
κτήρα που, όπως κάθε δικαίωμα, και η ιδιωτικότητα διαθέτει, την κατανοεί 
ως δικαίωμα φυσικό, προ-πολιτικό και ως ζήτημα προσωπικό για το υπο-
κείμενο. Αρνείται δηλαδή τη συμβολή της κοινωνίας στη διάπλαση του δι-
καιώματος στην ιδιωτική ζωή. Κατά την άποψη αυτή, τίποτα δεν είναι ση-
μαντικότερο ή πιο κεντρικό για το υποκείμενο, για τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας και των επιλογών του, από το δικαίωμα στην ιδιωτική 
του ζωή58. Στη φιλελεύθερη οπτική, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ταυτίζε-
ται με μια έννοια οικειότητας κλειστή, την οποία το υποκείμενο διαμορφώ-
νει αποκλειστικά με άξονα το ατομικό του συμφέρον και τις προσωπικές 
του επιδιώξεις59. Πρόκειται για ένα δικαίωμα που περιστρέφεται γύρω από 
τον ανθρώπινο εαυτό και τον ατομισμό του υποκειμένου. 

Η προσωπική αυτή θεώρηση επικρίνεται στη διεθνή φεμινιστική θεωρία. 
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Jean Cohen, «το προσωπικό είναι επί-
σης και πολιτικό»60. Η ενδιαφέρουσα κριτική της φεμινιστικής θεωρίας ε-
στιάζει σε δύο κυρίως επιχειρήματα. Πρώτον, ότι εμμένοντας σε μια απολι-
τική, φυσική θεώρηση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, η φιλελεύθερη 
θεωρία ουσιαστικά συγκαλύπτει τις σχέσεις εξουσίας, που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στα φύλα. Σύμφωνα με την κριτική αυτή, το δικαίωμα στην ιδιω-
                                                

57 Βλ. RIDOLA, ό.π., σ. 58.  
58 Βλ. για την ταύτιση ιδιωτικής ζωής και οικειότητας, L. H. TRIBE, «Rights of privacy 

and personhood» σε American Constitutional Law, Foundation Press, Mineola, NY 1988, 
σ. 1302-1435, K. L. KARST, «The Freedom of Intimate Association», Yale L. J., 1980, σ. 
624-692 (624). 

59 Από την ελληνική θεωρία βλ. Β. ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ, «Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: υ-
ποκειμενικές και αντικειμενικές πτυχές» σε Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώ-
ματα (προλ. Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ/διευθ. Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), Σάκκουλας, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 87-106 (94).  

60 Βλ. τη χαρακτηριστική έκφραση της COHEN, Regulating…, ό.π., σ. 2. 
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τική ζωή μπορεί να αποτελέσει μέσο κατανομής αλλά και άσκησης εξουσί-
ας61. Επιπλέον, η ταύτισή του με την έννοια της οικειότητας, κρατούσα στη 
φιλελεύθερη αντίληψη, οξύνει τον τρόπο με τον οποίο η σεξουαλικότητα 
μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός καταπίεσης και ανελευθερίας υπό τη 
σκέπη της ιδιωτικότητας. Παράλληλα, από μια άλλη σκοπιά, η φιλελεύθερη 
προσέγγιση της ιδιωτικότητας στο βαθμό που ανταποκρίνεται στο πρότυ-
πο του απομονωμένου και κυρίαρχου υποκειμένου62 αποτυγχάνει στο 
βαθμό που η ελευθερία του αυτοϋπονομεύεται, από τους βολονταριστικούς 
στόχους που το ίδιο θέτει63.  

Το βασικό πρόβλημα της φιλελεύθερης προσέγγισης έγκειται στο ότι 
ταυτίζει την ιδιωτικότητα με την ιδιοκτησία. Στο πλαίσιο αυτό η ιδιωτικότη-
τα, όπως και η ιδιοκτησία, κατανοείται ως ένα προ-κοινωνικό, προ-
πολιτικό, φυσικό δικαίωμα εγγενώς συνδεδεμένο, με τρόπο υπερβατικό, με 
την ανθρώπινη φύση και ταγμένο στην εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέ-
ροντος και όχι ως το προϊόν μιας δυναμικής κοινωνικής διαδικασίας. Το 
ίδιο το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα που απορρέουν ή 
συνδέονται με αυτό, δεν είναι, όπως και οποιαδήποτε άλλα, δεδομένα, δεν 
υπάρχουν απλώς. Πρέπει να διαπλαστούν. Πώς; Μέσα από την αλληλεπί-
δραση της κοινωνικής μεταβολής με το δίκαιο και μέσα από το διάλογο και 
τις διεκδικήσεις των εκάστοτε ιστορικών υποκειμένων. Η ιδιωτικότητα κα-
θίσταται δικαίωμα με χαρακτήρα πολιτικό, ακριβώς διότι εξ αιτίας του 
στατικού, δυναμικού και εξελικτικού της χαρακτήρα καθίσταται αντικείμε-
νο διαρκούς διαπραγμάτευσης και πεδίο ενός εν εξελίξει κοινωνικο-
πολιτικού διαλόγου64. 

Τον πολιτικό αυτό χαρακτήρα του δικαιώματος επιβεβαιώνει η ένταση 
γύρω από μια σειρά από σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιω-
τικότητα. Τέτοια είναι αυτά που συνδέονται με την οικειότητα του προσώ-
που (π.χ., άμβλωση και αναπαραγωγή)65, με τη σεξουαλικότητά του (σε-

                                                
61 Ibid. 
62 Βλ. στη θέση αυτή, A.-M. GLENDON, Rights talk: The impoverishment of Political 

Discourse, Free Press, New York 1991, σ. 50-51. 
63 Βλ. M. J. SANDEL, Liberalism and the limits of justice, Cambridge University Press, 

Cambridge 1982, σ. 179-183.  
64 Βλ. C. M. DORF, «The Domain of Reflexive Law», Colum. L. Rev., 2003, σ. 384-402 

(385). 
65 Βλ. Η. Α. GÜNGÖR, «Autonomy, Abortion and Pain Criteria: An Ethical Approach» 

σε Personal Data Privacy and Protection in a Surveillance Era, ό.π., σ. 124-141.  
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ξουαλική ελευθερία, ελεύθερη συμβίωση και γάμος μεταξύ ομοφύλων)66 ή 
με τη διάχυση της πληροφορίας μέσω της τεχνολογίας67 με την εγγενή σύ-
γκρουση που αυτή κυοφορεί ανάμεσα στο δικαίωμα πληροφοριακού αυ-
τοκαθορισμού του προσώπου και στο αίτημα για διαφάνεια και δημοκρα-
τική πληροφόρηση του κοινού68. Είναι οι εντάσεις αυτές, οι συγκρούσεις, οι 
διεκδικήσεις και οι διάλογοι των ενδιαφερόμενων υποκειμένων οι οποίοι 
αναπτύσσονται με άξονα την ιδιωτικότητα που δημιουργούν το υπέδαφος 
της διαχρονικής και σύγχρονης κανονιστικής προστασίας της ιδιωτικότη-
τας. Έτσι, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να απουσιάζουν από την κα-
τανόηση και μελέτη της σύγχρονης δικαιικής, κανονιστικής προσέγγισης 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή σημαντικές κοινωνικές μεταβολές, ό-
πως αυτές που αφορούν τις σχέσεις των δυο φύλων, το μεταβαλλόμενο 
ρόλο της γυναίκας, τη σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου και παρακολούθησης 
της ιδιωτικής ζωής, αλλά και της διάχυσης των προσωπικών πληροφοριών 
του υποκειμένου. Στο πλαίσιο αυτό, η πραγμάτευση του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή υποχρεώνει τον ερευνητή να εξετάζει παράλληλα το εννοιο-
λογικό υπόβαθρο της ιδιωτικότητας, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις 
κοινωνικές πρακτικές και διεκδικήσεις, πάντα διαλεκτικά με την νομική 
αναγνώρισή του και την κανονιστική του προστασία στο δίκαιο. Πρόκειται 
για μια διαδικασία εξελικτική και δυναμική, η οποία αναγκάζει τον ερευνη-
τή να κατανοεί ως διαλεκτική και μη στατική, τη σχέση ανάμεσα στην έν-
νοια, στο περιεχόμενο της ιδιωτικότητας και στην κανονιστική προστασία 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή69.  

                                                
66 Την ιδιωτικότητα-οικειότητα ως αμφιλεγόμενο πεδίο αντιπαράθεσης παρουσιάζει 

πολύ γλαφυρά η Cohen, Regulating…, ό.π., σ. 1.  
67 Βλ. P. J. KOZYRIS, «General Report» σε Regulating Internet Abuses: Invasion of Pri-

vacy (επιμ. P. J. KOZYRIS), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2007, σ. 1-26 
(1-3), ΤΟΝ ΙΔΙΟ, «Freedom from Information: Limiting Advertising Intrusion on the 
Internet (spam) and on Television», HREL, 1/2004, σ. 17-42.  

68 Βλ. ειδικότερα, D. J. SOLOVE/M. ROTENBERG, Information Privacy Law, Aspen Elec-
tive Series, New 

York 2009, σ. 50-62.  
69 Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στον Habermas και στην κονστρουκτιβιστική δικαι-

ολόγησή του για τα δικαιώματα, η οποία αναλύεται σε δύο πρακτικές αντανάκλασης: 
[α] αντανάκλαση στο εφαρμόσιμο νόημα ιστορικά αντιπροσωπευτικών, επικοινωνια-
κών πρακτικών δημιουργίας συνταγματικών κειμένων, [β] αντανάκλαση σε συνεχείς 
επικοινωνιακές πρακτικές ερμηνείας και τροποποίησης του δοσμένου νοήματος και 
περιεχομένου συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, παλιών ή και νέων, στη 
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ΙΙΙ. H διάκριση/σύνθεση μεταξύ έννοιας και δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή: τι είναι και τι προστατεύεται ως ιδιωτικότητα; Το ότι η έννοια της ιδι-
ωτικότητας και η κανονιστική της προστασία τελούν σε μια δυναμική δια-
λεκτική δεν σημαίνει ωστόσο ότι ταυτίζονται. Έτσι, κάθε πρακτική η οποία 
συνδέεται με την ιδιωτικότητα δεν αξιολογείται απαραίτητα από το δίκαιο 
ως πτυχή της κανονιστικής προστασίας του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή. Σε ένα πρώτο υποκειμενικό επίπεδο, απαιτείται η σύνδεσή της με την 
ελευθερία, την αυτονομία του προσώπου για να αναγνωριστεί κανονιστικά 
ως πτυχή του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Σε ένα δεύτερο, αντικειμενι-
κό επίπεδο, καθίσταται αναγκαία η αξιολόγηση των σκοπών, τους οποί-
ους η πρακτική αυτή καλείται να εξυπηρετήσει για το υποκείμενο. Η αξιο-
λόγηση αυτή λαμβάνει χώρα με διάφορα μέτρα ή κριτήρια, όπως για πα-
ράδειγμα η στάθμιση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή με άλλα αντίπα-
λα δικαιώματα, το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού, ή η ελευθερία του 
λόγου. Το ότι κάθε πρακτική, που δυνάμει ορίζουμε ως ιδιωτική, δεν απο-
λαμβάνει υποχρεωτικά την κανονιστική προστασία δικαιώματος, δεν ανα-
γνωρίζεται συχνά στη θεωρία και τη νομολογία, αποτυπώνεται όμως στην 
όψιμη δικαιική προστασία που το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή απολαμβά-
νει. Πράγματι, πρόκειται για δικαίωμα το οποίο, όπως και στην ελληνική 
έτσι και σε άλλες έννομες τάξεις (με την εξαίρεση των Η.Π.Α.) δεν αναγνω-
ρίζεται κανονιστικά παρά μόνο μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.  

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να διακρίνουμε ανάμεσα στην ιδιωτικό-
τητα, δηλαδή στις πρακτικές ή δραστηριότητες του προσώπου που είναι 
δυνατόν να ορίσουμε εννοιολογικά ως ιδιωτικές και στο δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή ως κανονιστικά προστατευόμενο από την άλλη. Υπό τη σκέ-
πη του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή προστατεύονται όχι μόνο εκείνες οι 
δραστηριότητες που κάποιος επιθυμεί ή επιλέγει να ορίσει ως ιδιωτικές, αλ-
λά εκείνες που το δίκαιο αξιολογεί ως τέτοιες και του δίνει το δικαίωμα να 
τις απολαμβάνει.70. Πράγματι, πολύ συχνά, δραστηριότητες, ενέργειες ή 

                                                
διάρκεια του χρόνου. Βλ. J. HABERMAS, Το πραγματικό και το ισχύον: συμβολή στη δια-
λογική θεωρία του δικαίου και του δημοκρατικού κράτους δικαίου (μτφ. Θ. ΛΟΥΜΠΑ-
ΣΑΚΗΣ/προλ. Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ), Νέα σύνορα -Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1996, σ. 180-181. Για τη 
θεώρηση αυτή στην προοπτική και των κειμένων της Jean Cohen, βλ. A. ARATO, «Re-
flexive Law, Civil Society, and Negative Rights» σε Habermas on Law and Democracy: 
Critical Exchanges (αφιέρωμα), Cardozo L. Rev., 1996, σ. 785-789. 

70 Βλ. B. C. RODRIGUEZ-RUIZ, «The Right to Privacy: A Discourse-Theoretical Ap-
proach», Ratio Juris, 2/1998, σ. 155-167 (156). Επίσης, βλ. B. C. RODRIGUEZ -RUIZ, «Dis-
course Theory and the Addresses of Basic Rights», Rechtstheorie, 1/2001, σ. 87-133.  
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πρακτικές που υιοθετούμε μπορεί να φέρουν τα χαρακτηριστικά ή την 
ποιότητα της ιδιωτικότητας, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται ταυτόχρονα 
ότι θα πρέπει και να προστατευθούν κανονιστικά. Έτσι για παράδειγμα, 
μας είναι αδιανόητο να σκεφτούμε ότι ένας ενδοοικογενειακός φόνος, που 
γίνεται στο πλαίσιο του ιδιωτικού χώρου του σπιτιού μας, είναι δυνατόν να 
προστατευθεί από το δικαίωμά μας στην ιδιωτική ζωή. Είναι εμφανές ότι 
υπάρχει εδώ μια διάκριση, την οποία θα πρέπει να κάνουμε ανάμεσα σ’ 
αυτό που εννοιολογικά, νοηματικά συλλαμβάνουμε ως ιδιωτικό και σε αυ-
τό που τελικά συνιστά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.  

Στην ελληνική βιβλιογραφία τη διάκριση θέτει γλαφυρά ο Γεώργιος Μι-
χαηλίδης-Νουάρος, ο οποίος στο άρθρο του «Το απαραβίαστο του ιδιωτι-
κού βίου και η ελευθερία του τύπου»71, αναφέρει χαρακτηριστικά την ανά-
γκη προσδιορισμού της ιδιωτικής ζωής ως έννοιας αφενός, ούτως ώστε, 
ως δικαίωμα στη συνέχεια, να σταθμιστεί έναντι της ελευθερίας του τύπου. 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «...το κοινωνικό … στοιχείο, οι επικρα-
τούσες κοινωνικές αντιλήψεις, πρέπει να χρησιμεύουν ως βάση για τον 
προσδιορισμό της εννοίας του ιδιωτικού βίου, αλλά και για την επίλυση της 
συγκρούσεως της ελευθερίας του τύπου με το δικαίωμα της προστασίας 
του ιδιωτικού βίου»72. Κατά τον Μιχαηλίδη-Νουάρο είναι δυνατόν να 
προσδιορίσουμε εννοιολογικά τον ιδιωτικό βίο, με αντικειμενικά και με υ-
ποκειμενικά κριτήρια. Κριτήρια δηλαδή που τίθενται από το τι η κοινωνία, 
αλλά και τι η βούληση του υποκειμένου αντιλαμβάνονται, ως ιδιωτικότητα 
αντίστοιχα73. Ωστόσο, όπως εύστοχα επισημαίνει, τελικά, η κανονιστική 
προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν προσδιορίζεται περιγραφικά, αλλά μόνο 
μέσα από την κανονιστική διεκδίκηση και σύγκρουσή της με άλλους προ-
στατευόμενους δικαιικά σκοπούς, δικαιώματα ή αγαθά (όπως, για παρά-
δειγμα, η ελευθερία του τύπου)74. 

5. Η θεμελίωση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή στην αυτονομία του 
προσώπου 

I. Από την έννοια και τους σκοπούς, στην αξία του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή. Ποια όμως είναι η σημασία της διάκρισης αυτής, για την 

                                                
71  Βλ. ΤοΣ, 3/1983, σ. 369-391.  
72 Ibid, σ. 379. 
73  Ibid, σ. 379-380. 
74  Ibid, σ. 380. 
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προσέγγιση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή; Η διάκριση αυτή έχει την 
εξής θεωρητική σημασία: ενισχύει την προσέγγιση του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, ως αξίας. Με ποιον τρόπο; Μας αναγκάζει, να περάσουμε 
από δύο στάδια για να απαντήσουμε στο ερώτημα αν μια δραστηριότητα, 
ενέργεια ή πρακτική, αποτελεί κομμάτι του ουσιαστικού περιεχομένου του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή.  

Το πρώτο, να διαπιστώσουμε, αν κάτι ανήκει στο εννοιολογικό περιε-
χόμενο της ιδιωτικότητας, αν δηλαδή, από περιγραφική σκοπιά, εντάσσε-
ται σε αυτή, και το δεύτερο, να διαπιστώσουμε τους σκοπούς με τους ο-
ποίους συνδέεται και ασκείται. Το δεύτερο στάδιο διαθέτει κανονιστική ση-
μασία, διότι μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε δικαιικά, αν τελικά μια δρα-
στηριότητα ή πρακτική αποτελεί πτυχή του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ανάδειξη των σκοπών που κάθε 
φορά η ιδιωτικότητα καλείται να προστατεύσει, που παρέχει τη θεμελίωση, 
τον νομιμοποιητικό λόγο της κανονιστικής προστασίας του δικαιώματος 
στην ιδιωτική ζωή. Με τον τρόπο αυτό η έμφαση απομακρύνεται από το τι 
είναι ιδιωτικότητα και επικεντρώνεται στο γιατί η ιδιωτικότητα είναι ανα-
γκαία για το υποκείμενο των δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ιδιωτικό-
τητα γίνεται κατανοητή ως καταφύγιο για μια σειρά σκοπών, αναγκαίων 
για την προστασία της αξίας και της ελευθερίας του υποκειμένου. Πρόκει-
ται για πολλαπλότητα σκοπών, όπως για παράδειγμα η οικειότητα, η σε-
ξουαλικότητα, η ερωτική και οικογενειακή ζωή, η επικοινωνία κλπ.. 

Η μεγάλη σημασία της διάκρισης έννοιας και σκοπών της ιδιωτικότητας 
έγκειται στα ακόλουθα δύο σημεία. Πρώτον, αν απουσίαζε η προστασία 
που η ιδιωτικότητα παρέχει, τότε το υποκείμενο θα στερούνταν τη δυνατό-
τητα να απολαύσει ανενόχλητο μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες 
είναι δυνατόν να υλοποιήσουν τους στόχους που έχει θέσει75 (ή, πάντως, 
δεν θα μπορούσε να τις ασκήσει στον ίδιο βαθμό, με τον ίδιο τρόπο ή περι-
εχόμενο). Δεύτερον, συνδέει την ιδιωτικότητα σε γενικό και κυρίως σε ειδι-
κό επίπεδο με την αυτονομία του υποκειμένου. Πράγματι, η σύνδεση των 
δικαιωμάτων με την αυτονομία σε γενικό επίπεδο είναι εγγενής, στο βαθμό 
που κάθε δικαίωμα συνιστά μια ουσιαστική πτυχή, προέκταση και υλοποί-
ησή της. Ωστόσο, η ιδιωτικότητα αναπτύσσει και μια ειδικότερη σχέση με 

                                                
75 Βλ. RUIZ, ό.π., σ. 156. 
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την αυτονομία την οποία δεν διαθέτει κάθε δικαίωμα76: πέρα από ειδικότε-
ρη πτυχή της αποτελεί προϋπόθεση της απόλαυσής της και καταφύγιο των 
σκοπών της77. Ιδρύεται ουσιαστικά μεταξύ τους μια αμφίδρομη σχέση. Ενώ 
η αυτονομία συνιστά την προϋπόθεση της απόλαυσης κάθε δικαιώματος, 
ειδικά η προστασία της ιδιωτικότητας είναι που εγγυάται και διασφαλίζει 
την ύπαρξή της.  

ΙΙ. Η ιδιωτικότητα ως σύνθεση των δυο όψεων της ελευθερίας: αρνητική 
και θετική ιδιωτικότητα. Αναγκαία για την κατανόηση της ειδικής σχέσης 
που η ιδιωτικότητα αναπτύσσει με την αυτονομία του υποκειμένου είναι η 
ανάλυσή της μέσα από τις δυο όψεις της ελευθερίας: της αρνητικής και της 
θετικής78. Πρόκειται για μια διάκριση που στο αγγλοσαξονικό δίκαιο θα 
μπορούσε να αναπαρασταθεί ως διάκριση μεταξύ της αρνητικής έννοιας 
της liberty και της θετικής έννοιας της freedom79. Η αρνητική ελευθερία εί-
ναι ελευθερία αποχής, ελευθερία από κρατικές και διαπροσωπικές παρεμ-
βάσεις στην ιδιωτικότητα του υποκειμένου. Η αρνητική ελευθερία έχει τις 
ρίζες της στην φιλελεύθερη παράδοση των δικαιωμάτων και τονίζει τον 
ατομιστικό χαρακτήρα τους, χαρακτήρα που και το δικαίωμα στην ιδιωτι-
κή ζωή διαθέτει. Οι κύριοι εχθροί της αρνητικής ελευθερίας είναι η καταπί-
εση, η καταστολή, ο έλεγχος.  

Αντίθετα, η θετική ελευθερία προστατεύει το υποκείμενο στη διαμόρφω-
ση των σκοπών του, συνιστά τη βάση της αυτονομίας του. Πρόκειται για 
δημιουργική ελευθερία, ελευθερία για να εκπληρώσει το υποκείμενο τους 
στόχους που η αυτονομία του θέτει. Αυτή η δεύτερη όψη της ελευθερίας 
προστατεύει το υποκείμενο από τον ετεροκαθορισμό, τον πατερναλισμό 
και τη χειραγώγηση στη διαμόρφωση των επιλογών του. Οι δυο αυτές 
πτυχές της ελευθερίας, παρά το γεγονός ότι αλληλοσυμπληρώνονται, είναι, 
ωστόσο, διακριτές. Το πρόσωπο δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ελεύ-
θερο αν δεν απολαμβάνει τόσο την αρνητική όσο και τη θετική του ελευθε-

                                                
76 Ουσιαστικά την ιδιότητα αυτή διαθέτουν δύο δικαιώματα, η προσωπικότητα και 

το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Η προσωπικότητα υποδέχεται την εξωτερική και η 
ιδιωτικότητα την εσωτερική αυτονομία του προσώπου.  

77 Για το λόγο αυτό στην αμερικανική έννομη τάξη η ιδιωτικότητα ταυτίζεται με την 
αυτονομία του υποκειμένου.  

78 Βλ. I. BERLIN, Τέσσερα δοκίμια περί ελευθερίας, (μτφ. Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), Scripta, 
Αθήνα 2001, σ. 257-258. 

79 Βλ. J. GRIFFIN, On Human Rights, Oxford University Press, Oxford-New York 2008, 
σ. 149. 
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ρία. Χωρίς την τελευταία, το υποκείμενο στερείται τη δυνατότητα επίγνω-
σης, συνείδησης του τι συνιστά περιορισμό της ελευθερίας του (π.χ. έχει 
υπαχθεί σε πλήρη κοινωνικό κομφορμισμό). 

Σε αντίθεση με την αρνητική, η σύνδεση της θετικής ελευθερίας με το δι-
καίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν θεωρείται αυτονόητη στη θεωρία στο βαθμό 
που συνιστά υπέρβαση της ατομιστικής θεώρησης της ιδιωτικότητας80. Ω-
στόσο, η σύνδεση της ιδιωτικότητας με τη θετική ελευθερία συνιστά άμεση 
και αναπόφευκτη συνέπεια της σύζευξής της, όπως κάθε δικαιώματος, με 
την αυτονομία του προσώπου. Η μεγάλη μάλιστα σημασία της όσον αφο-
ρά την ιδιωτικότητα έγκειται στο ακόλουθο: η κατανόηση της ιδιωτικότη-
τας ως θετικής ελευθερίας αναπροσδιορίζει με τρόπο θετικό και την αρνη-
τική κατανόησή της. Στο πλαίσιο αυτό, η αρνητική ιδιωτικότητα παύει να 
λειτουργεί ως ατομιστικός αυτοσκοπός και συνδέεται με το σύνολο των 
σκοπών της αυτονομίας του υποκειμένου, τους οποίους καλείται να εγγυ-
ηθεί. Έτσι, μπορεί ως αρνητική ελευθερία η ιδιωτικότητα να εγγυάται την 
ασφάλεια των σκοπών του υποκειμένου, αυτοί όμως διαμορφώνονται και 
υλοποιούνται μόνο χάρη στη δημιουργική δυνατότητα που η θετική ιδιωτι-
κότητα, ως πτυχή της αυτονομίας του υποκειμένου, του παρέχει.  

Ωστόσο, οι έννοιες της αρνητικής ή θετικής ιδιωτικότητας δεν είναι μο-
νοσήμαντες. Η κανονιστική τους λειτουργία διαφοροποιείται ανάλογα με 
το πλαίσιο εντός του οποίου κάθε φορά εντάσσονται και αναπτύσσονται. 
Έτσι, η αρνητική ιδιωτικότητα είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί αν εξετα-
στεί είτε στο πλαίσιο της πολιτικής οργάνωσης της εξουσίας, είτε στο πλαί-
σιο της πολιτικής κοινωνίας. Στην πρώτη περίπτωση, η ιδιωτικότητα γίνε-
ται κατανοητή αντιθετικά. Έτσι, διακρίνεται με απόλυτο τρόπο από το δη-
μόσιο χώρο, τη δημόσια σφαίρα και αναπτύσσει την κανονιστικότητά της 
σε αντίθεση με την έννοια της ορατότητας81 και της δημοσιότητας82. Από τη 

                                                
80 Βλ. COHEN, Regulating…, ό.π., σ. 19. 
81 Βλ. Ν. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ, «Πολιτική Δημοσιότητα, Πρόσωπα και Τηλεόραση. Η Σχέση 

Δημόσιου-Ιδιωτικού στην Εποχή της Κοινωνίας του Θεάματος», σε Όρια και σχέσεις 
Δημόσιου και Ιδιωτικού, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1996, σ. 539-552 και ΤΟΥ 
ΙΔΙΟΥ, Πολιτική Επικοινωνία. Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο, Παπαζήσης, 
Αθήνα 2002. Επίσης βλ. Ν. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ/Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Προλεγόμενα –Διάκριση 
Δημόσιου και Ιδιωτικού», Επιστήμη & Κοινωνία, 26/2010-11, σ. ΙΙΙ-ΧΙΙ. 

82 Η οποία και συνήθως κυριαρχεί, βλ. C. E. BANNIER, «Privacy or publicity –Who 
drives the wheel?», EconWPA, 1/2001, σ. 1-12 (3, 5). Επίσης, βλ. N. C. ALIVIZATOS, «Pri-
vacy and Transparency: A difficult conciliation» σε Scientific and Technological Devel-



Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

267 

σκοπιά της πολιτικής οργάνωσης της εξουσίας η αρνητική ιδιωτικότητα 
αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης έναντι της κρατικής εξουσίας. Στο πλαί-
σιο αυτό, η ιδιωτικότητα παίρνει τη μορφή «ασύλου» και γίνεται αντιληπτή 
αρνητικά, ως ελευθερία από την κρατική παρέμβαση, δηλαδή ως αρνητική 
ελευθερία ή ελευθερία αποχής.  

Στη δεύτερη περίπτωση, αν εξεταστεί εντός της πολιτικής κοινωνίας, η 
ιδιωτικότητα λειτουργεί ως «καταφύγιο» του υποκειμένου έναντι των άλ-
λων, αναπτύσσεται δηλαδή και πάλι αρνητικά, όμως ως ελευθερία από τις 
παρεμβάσεις της κοινωνίας ή των άλλων83. Ωστόσο, στο πλαίσιο της πολι-
τικής κοινωνίας η αρνητική ιδιωτικότητα δεν τελεί σε πλήρη αντίθεση με τη 
δημόσια σφαίρα και τη δημοσιότητα. Αντίθετα, ερμηνεύεται κατά περί-
πτωση προς αυτήν, ανάλογα με τον τρόπο που η τελευταία αναπτύσσε-
ται84. Κατά συνέπεια ως δημόσια, μη ιδιωτική δραστηριότητα δεν θεωρείται 
αυτή που απλώς διαθέτει φανερό χαρακτήρα ή δημοσιοποιείται, αλλά εκεί-
νη που εκδηλώνεται με τέτοιο τρόπο και σε τέτοια έκταση, ώστε να θεωρεί-
ται πτυχή του κόσμου που μοιραζόμαστε με τους άλλους, πτυχή των κοι-
νών μας νοημάτων.  

Με τη σειρά της και η θετική ιδιωτικότητα διαθέτει πολυσήμαντη λει-
τουργία. Κατά πρώτον, παρέχει ηθική δικαιολόγηση στην αρνητική ιδιωτι-
κότητα. Πράγματι, αν αξίζει να προστατεύσουμε το δικαίωμα στην ιδιωτι-
κή ζωή, ως δικαίωμα αποχής, είναι εξ αιτίας των σκοπών που επιτρέπει 
στο υποκείμενό του να ασκήσει αυτόνομα υπό την εγγύηση και προστασία 
του. Η σύζευξη της θετικής και της αρνητικής ιδιωτικότητας είναι κατά συ-
νέπεια αναγκαία προκειμένου να αξιολογηθεί το δικαίωμα στην ιδιωτική 
ζωή ως αξία, άξια προστασίας. Κατά δεύτερον, η θετική ιδιωτικότητα γίνε-
ται κατανοητή ως ελευθερία για να εξυπηρετήσει το υποκείμενο αυτόνομα 
μια σειρά από σκοπούς του. Οι σκοποί αυτοί είναι δυνατό να περιλαμβά-
νουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από πτυχές του κατεξοχήν ιδιωτι-
κού βίου έως εκφάνσεις της γενικότερης κοινωνικής ή δημόσιας ζωής85. 
Στο πλαίσιο αυτό, η θετική ιδιωτικότητα είναι δυνατόν να περιλαμβάνει την 

                                                
opments & Human Rights (επιμ. L.-A. SICILIANOS/M. GAVOUNELI), Ant. N. Sakkoulas, 
Athens-Komotini 2001, σ. 117-122 (118-119). 

83 Βλ. BERLIN, ό.π., σ. 257-258.  
84 Βλ. D. J. SOLOVE, The Digital Person: Technology and Privacy in the Information 

Age, New York University Press, London-New York, σ. 143.  
85 Ibid, σ. 271-273. 
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οικειότητα, την κοινωνική, αλλά και τη δημόσια ιδιωτικότητα του υποκει-
μένου.  

Αυτό συμβαίνει διότι η θετική ιδιωτικότητα εξυπηρετεί το υποκείμενο 
στην απόλαυση όχι μόνο σκοπών που κείνται στον πυρήνα της ιδιωτικότη-
τας, όπως η οικειότητά του ή η ερωτική ζωή, αλλά και σκοπών που έχουν 
ανάγκη την προστασία της αρνητικής ιδιωτικότητας για να προστατευ-
θούν, χωρίς κατ’ ανάγκη να συνδέονται εννοιολογικά με την ιδιωτικότητα. 
Χαρακτηριστικό είναι έτσι το παράδειγμα της ανωνυμίας στην άσκηση της 
πολιτικής ελευθερίας σε δημόσιους χώρους86, καθώς και η προστασία της 
έκφρασης και της επικοινωνίας υπό την σκέπη της ιδιωτικότητας87. Οι πα-
ρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο εξής συμπέρασμα. Όχι μόνον η σύνθεση 
θετικής και αρνητικής ελευθερίας είναι αναγκαία για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή αλλά είναι και αυτή που 
αναδεικνύει το γενικό, θεμελιακό για το σύνολο των συνταγματικών δικαι-
ωμάτων ρόλο του δικαιώματος. Η αρνητική ιδιωτικότητα εγγυάται την 
προστασία των πτυχών της αυτονομίας που περιλαμβάνονται στον πυρή-
να της ιδιωτικότητας του υποκειμένου και όχι μόνο. Προστατεύει περαιτέ-
ρω και κοινωνικές και δημόσιες-πολιτικές εκφάνσεις της.  

ΙΙΙ. Η νομολογιακή τεχνική προστασίας του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή: από την έννοια στους σκοπούς της ιδιωτικότητας. Η σημασία της σύ-
ζευξης μεταξύ αρνητικής και θετικής ιδιωτικότητας καθίσταται εμφανής 
μέσα από την ανάλυση της νομολογίας. Σε γενικό επίπεδο, θα μπορούσε 
κάλλιστα να υποστηριχθεί ότι η ιδία η γένεση, η διαμόρφωση και η σύγ-
χρονη προστασία που απολαμβάνει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή αποτε-
λεί προϊόν της νομολογίας τόσο στην ελληνική έννομη τάξη, όσο και διε-
θνώς, ιδίως στα συστήματα του κοινοδικαίου. Με την έννοια αυτή, το δι-
καίωμα στην ιδιωτική ζωή γεννιέται και αναγεννιέται από τη νομολογία, η 
οποία, επιλύοντας την κάθε συγκεκριμένη υπόθεση, καλείται να σταθμίσει 
το κατά πόσο μια δραστηριότητα ή έννομη σχέση είναι δυνατό να ενταχθεί 
στο κανονιστικό πεδίο της ιδιωτικότητας88. Χωρίς η παρατήρηση αυτή να 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι προοδευτικά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, 
δεν έχει αποκτήσει ένα βέβαιο, προσδιορισμένο ουσιαστικό περιεχόμενο, εν 
τούτοις ένα πεδίο του παραμένει ανοιχτό και διαμορφώνεται νομολογιακά 
στο πλαίσιο συγκεκριμένων και συχνά ιδιαίτερης σημασίας δικαστικών 
                                                

86 Βλ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., σ. 723 
87 Βλ. COHEN, Regulating…, ό.π., σ. 9. 
88 Βλ. ALPA, ό.π., σ. 106.  
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υποθέσεων (hard cases). Αυτό συμβαίνει ιδίως, εν όψει της σύγκρουσής του 
με αντίπαλα του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή δικαιώματα, όπως για 
παράδειγμα η ελευθερία του τύπου, της έκφρασης, της πληροφόρησης του 
κοινού, αλλά και της τεχνολογικής και κοινωνικής εξέλιξης, στο βαθμό που 
και αυτή με τη σειρά της αναδιαμορφώνει τη σύγχρονη προστασία της ιδι-
ωτικότητας. 

Πέρα, όμως, από αυτή τη γενική παρατήρηση, μεγαλύτερη σημασία πα-
ρουσιάζει η τεχνική με την οποία η νομολογία σταθμίζει το κατά πόσον μια 
δραστηριότητα ή έννομη σχέση είναι δυνατόν να ενταχθεί στο κανονιστικό 
πεδίο που εγγυάται η ιδιωτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η διάκριση με-
ταξύ έννοιας, σκοπών και αξίας της ιδιωτικότητας, όσο και μεταξύ αρνη-
τικής και θετικής ελευθερίας καλούνται σε εφαρμογή από τον δικαστή. Έ-
τσι, στις περιπτώσεις που η νομολογία θέλει να προστατεύσει την ιδιωτικό-
τητα του υποκειμένου, στρέφεται προς το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, 
εξειδικεύοντας την ελευθερία, αρνητική ή θετική, την οποία εγγυάται, κα-
θώς και την αξία επί της οποίας αυτή θεμελιώνεται (τίθεται το ερώτημα τι 
είναι αυτό που αξίζει περισσότερο να προστατευθεί, όσον αφορά το δικαί-
ωμα της ιδιωτικής ζωής, π.χ. η προστασία του υποκειμένου από την κρατι-
κή καταπίεση, ή η ελευθερία του να αναπτύσσεται χωρίς να υπόκειται στις 
επιταγές του κοινωνικού κομφορμισμού).  

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που η νομολογία δεν επιθυμεί να προστα-
τεύσει την ιδιωτικότητα, παραμένει στο εννοιολογικό της επίπεδο δηλαδή 
στο τι περιλαμβάνει ως έννοια η ιδιωτικότητα (τίθεται δηλαδή το ερώτημα 
τι είναι ιδιωτικότητα και όχι το αν αυτή αξίζει ή όχι να προστατευθεί)89. 
Αναγκαία συνέπεια αυτού του εγγενώς περιορισμένου συλλογισμού είναι 
ότι ο εφαρμοστής του δικαίου καταλήγει σε αρνητικές για την ιδιωτικότητα 
σταθμίσεις, εστιάζοντας στο τι δεν αξίζει να προστατευθεί ως ιδιωτικό (π.χ. 
μια δραστηριότητα που έχει δημόσιο χαρακτήρα και, έτσι, τίθεται εξ ορι-
σμού στον έλεγχο της κοινής γνώμης). Και στις δύο περιπτώσεις είναι η 
σύγκρουση, πάντως, με ένα αντίπαλο δικαίωμα, που αναδεικνύει την ανά-
γκη προστασίας ή όχι του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Δύο παραδείγ-
ματα από την ελληνική νομολογία μπορούν να φωτίσουν τον τρόπο εφαρ-
μογής αυτής της ‘σταθμιστικής’ για την ιδιωτικότητα τεχνικής. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι δυνατόν να αντληθεί από την 
αρεοπαγιτική νομολογία τον τελευταίων χρόνων, βάσει της οποίας δεν γί-
νεται δεκτή η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν ληφθεί με τρόπο προ-

                                                
89 Βλ. RUIZ, ό.π., σ. 158.  
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σβλητικό για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 
περιπτώσεις αυτές, στη στάθμιση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και 
του δικαιώματος απόδειξης, η νομολογία για να το προστατεύσει εστιάζει 
στην ελευθερία που η ιδιωτικότητα εγγυάται στο υποκείμενο. Χαρακτηρι-
στική είναι η περίπτωση της απόφασης 1/2001 ΑΠ90 η οποία συνιστά και 
θεμέλιο της σχετικής νομολογίας (hard case). Η υπόθεση αφορούσε το πα-
ραδεκτό της προσαγωγής αποδεικτικού μέσου (μαγνητοταινίας), το οποίο 
είχε ληφθεί χωρίς τη συναίνεση του ενός από τους δύο συνομιλητές. Το Δι-
καστήριο στράφηκε στην αξία της ιδιωτικότητας, την οποία και θεμελίωσε 
στην εγγυητική σημασία της για την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 
αλλά και για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ιδιωτικής επικοινωνίας.  

Το ότι η προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή θα καθίστατο 
άνευ σημασίας, αν δεν συνεπαγόταν την προστασία της ελευθερίας αυτής, 
το Δικαστήριο το υπογραμμίζει: «Η εν αγνοία όμως, και χωρίς τη συναίνε-
ση ενός των συνομιλητών μαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνομιλίας ενέχει πα-
γίδευσή του και, συνεπώς, αποτελεί δέσμευση και περιορισμό στην ελεύθε-
ρη άσκηση της επικοινωνίας… πράγματι η απονομή της δικαιοσύνης δεν 
πρέπει να γίνεται έναντι οιουδήποτε τιμήματος. Η αντίθετη άποψη θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει … στη γενίκευση της χρήσεως μαγνητοφώνων από 
τους συνομιλητές προσώπων, η φωνή των οποίων θα καταγράφονταν χω-
ρίς την συναίνεσή τους. Κατ’ αυτόν όμως τον τρόπο η ελευθερία της επι-
κοινωνίας θα περιοριζόταν, διότι τότε ο καθένας θα ζούσε με το καταθλι-
πτικό συναίσθημα ότι κάθε αστόχαστη ή υπερβολική, έστω, έκφρασή του, 
στα πλαίσια μιας προφορικής ιδιωτικής συζητήσεως, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί υπό άλλες περιστάσεις ως αποδεικτικό μέσο εναντίον του». 
Είναι φανερό στο απόσπασμα αυτό, ότι το βάρος του Δικαστηρίου, όσον 
αφορά την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, δίδεται στη θε-
τική ελευθερία, που αυτό εγγυάται για το υποκείμενο. Αυτό δηλαδή που 
αξίζει περισσότερο να προστατευθεί όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτι-
κή ζωή είναι η ελευθερία της επικοινωνίας, την οποία εγγυάται για το υπο-
κείμενο.  

Από την αντίθετη σκοπιά, ένα αρνητικό παράδειγμα για το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή είναι δυνατόν να αντληθεί από την παλαιότερη αρεοπα-
γιτική νομολογία, αναφορικά με το ζήτημα των αθέμιτα αποκτηθέντων 
αποδεικτικών μέσων, στην περίπτωση των συζυγικών σχέσεων. Η απόφα-

                                                
90 Βλ. Δ, 2001, σ. 517, με παρατηρήσεις Ε. Κ. ΜΠΕΗ, σ. 519-529. 
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ση 673/1983 Τμήμα Γ΄ ΑΠ91, αφορούσε τη χρησιμοποίηση από το δικαστή-
ριο μαγνητοταινίας, η οποία ηχογραφήθηκε χωρίς τη συναίνεση και των 
δύο συζύγων. Το Δικαστήριο δεν δέχτηκε εδώ την προσβολή του δικαιώ-
ματος στην ιδιωτική ζωή, αφού κατά την άποψη του, «... το μεν άρθρο 19 
του ισχύοντος Συντάγματος 1975, ορίζον ότι το απόρρητο των επιστολών 
και της καθ’ οιονδήποτε τρόπον ελευθέρας ανταποκρίσεως ή επικοινωνίας 
είναι απολύτως απαραβίαστον, ιδρύει ατομικόν δικαίωμα των εν Ελλάδι 
προσώπων έναντι του κράτους το οποίον υποχρεούται εις αποχήν από 
πάσης ενέργειας συνεπαγόμενης παραβίασιν του απορρήτου και δεν αφο-
ρά την προστασία του απορρήτου έναντι των ιδιωτών, το δε άρθρο 57 α-
ναγνωρίζει και προστατεύει το δικαίωμα του προσώπου επί της ιδίας αυ-
τού προσωπικότητος, στοιχείον της οποίας αποτελεί και το απόρρητον της 
ιδιωτικής του ζωής κατά παρανόμου προσβολής. Μεταξύ των συζύγων 
όμως υφίσταται δικαίωμα τούτων επί της προσωπικότητος του άλλου 
προς τήρησιν της εις τον ηθικόν δεσμόν του γάμου επιβαλλόμενης συμπε-
ριφοράς, ως εκ τούτου δε δεν αποτελεί παράνομον προσβολήν της προ-
σωπικότητας του συζύγου η υπό του εκατέρου τούτων παραβίασις του 
απορρήτου της ιδιωτικής του ζωής...». Με δυο λόγια, το Δικαστήριο προ-
κειμένου να μην προστατεύσει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ενέμεινε 
στον προσδιορισμό του λόγου για τον οποίο αυτό δεν αξίζει προστασίας, 
προσδιορίζοντας, ταυτόχρονα, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ενδοστρε-
φώς (και όχι, όπως είδαμε πριν, εξωστρεφώς, σε σχέση με την αρνητική ή 
θετική ελευθερία, την οποία μπορεί να εγγυάται). Έτσι, κατέληξε, πως εξ 
αιτίας της «κοινότητας» που αναπτύσσεται μεταξύ της προσωπικότητας 
των συζύγων λόγω του γάμου, η ιδιωτική τους ζωή δεν αξίζει να προστα-
τευθεί. 

6. Μια θετική, διυποκειμενική προσέγγιση του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή: από την απομόνωση στην οικειότητα 

Ι. Right to be let alone: το δικαίωμα του υποκειμένου στην ησυχία και 
όχι στην απομόνωση. Η προσέγγιση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, 
ως κατάσταση στέρησης, απομόνωσης και μοναχικότητας του υποκειμέ-
νου κυριαρχεί στις θεωρητικές αναλύσεις της ιδιωτικότητας. Οι αναλύσεις 
αυτές, συνήθως, χρησιμοποιούν την περίφραση «the right to be let alone», 
προκειμένου να αποδώσουν την ιδιωτικότητα ως δικαίωμα στην απομό-

                                                
91 Βλ. ΝοΒ, 1984, σ. 470. 
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νωση ή ως δικαίωμα κάποιου στη μοναχικότητα92. Ο περιφραστικός αυτός 
όρος αποδίδεται στους Samuel Warren και Luis Brandeis, οι οποίοι το 1890 
έγραψαν το περίφημο άρθρο τους για την ιδιωτικότητα στη Harvard Law 
Review: «The right to privacy [the implicit made explicit]»93. Το άρθρο αυ-
τό, στην πραγματικότητα, θεμελίωσε το δίκαιο και τη νομολογία για την 
προστασία της ιδιωτικότητας στις Η.Π.Α., ενώ επικαθόρισε τη θεωρητική 
συζήτηση για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή διεθνώς94.  

Το ζήτημα που απασχόλησε τους Warren και Brandeis στο άρθρο αυτό 
ήταν οι πιθανοί, καινοφανείς κίνδυνοι, που απειλούσαν την ιδιωτικότητα, 
εν όψει των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής και ειδικότερα, το πώς θα 
μπορούσε το κοινό δίκαιο να την αναγάγει σε συμφέρον ή δικαίωμα άξιο 
προστασίας95. Οι δυο συγγραφείς, ωστόσο, δεν επιχείρησαν μια εννοιολο-
γική και κανονιστική ανάλυση της ιδιωτικότητας. Κυρίως, στόχευσαν στο 
να αναδείξουν τα στοιχεία της εκείνα, τα οποία «υπονοούνταν» ήδη στο 
κοινό δίκαιο, ούτως ώστε να συγκροτήσουν καταρχήν ένα προστατευτικό 
πεδίο γύρω από αυτήν και να θεμελιώσουν την προστασία της ως νέου, 
αναδυόμενου δικαιώματος. Ο όρος «the right to be let alone» δεν πρωτοδι-
ατυπώθηκε από τους δύο συγγραφείς, αλλά χρησιμοποιείται στο κείμενό 
τους, παραπέμποντας σε μια φράση του περίφημου δικαστή Thomas 
Cooley96, που εισήγαγε τον όρο το 1880, όχι για να ορίσει την ιδιωτικότητα, 
αλλά προσπαθώντας να θεμελιώσει την απόπειρα φυσικής προσβολής ε-
νός υποκειμένου ως αστικό αδίκημα97. Έναν παρόμοιο στόχο αποπειράθη-

                                                
92 Βλ. ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ, ό.π., σ. 91. 
93 Βλ. WARREN/BRANDEIS, ό.π., σ. 75-103. Βλ. μια αφηγηματική εξιστόρηση της συγ-

γραφή του άρθρου από τον S. RODOTA, Intervista su Privacy e Libertà (επιμ. P. Conti), 
Laterza, Bari-Roma 2005, σ. 8-12. Επίσης, βλ. BALDASSARE, ό.π., σ. 36.  

94 Βλ. Κ. Γ. ΜΑΥΡΙΑ, Το συνταγματικό δικαίωμα του ιδιωτικού βίου, Αντ. Ν. Σάκ-
κουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1982, σ. 129-130. Για ειδικές αναλύσεις, βλ. I. P. KRAMER, «The 
birth of privacy law: a century since Warren and Brandeis», Cath. U. L. Rev., 1990, σ. 
703-767, Η. KALVEN, «Privacy in tort law-Were Warren and Brandeis wrong?» Law & 
Contemp. Probs., 1966, σ. 326-341 (327), ο οποίος και το χαρακτηρίζει ως, «…the most 
influential law review article of all».  

95 Βλ. WARREN/BRANDEIS, ό.π., σ. 77.  
96 Συνήθως στη θεωρία, ο όρος αυτός αποδίδεται με τρόπο γενικό στους War-

ren/Brandeis, βλ. έτσι, GAVISON, ό.π., σ. 357, η οποία υποστηρίζει ότι η χρήση του ε-
σφαλμένα αποδίδεται στους δυο συγγραφείς.  

97 Βλ. Union Pacific Ry. Co. v. Botsford, 141 U.S. 1891, 250 (251), «…the right to 
one’s person may be said to be a right of complete immunity; to be let alone...». Το αμε-
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κε να υπηρετήσει και το άρθρο των Warren και Brandeis. Να υποστηρίξει 
δηλαδή ότι το κοινό δίκαιο διέθετε μηχανισμούς προστασίας ενός δικαιώ-
ματος, τους οποίους μπορούσε να χρησιμοποιήσει αναλογικά η νομολογία, 
προκειμένου να προστατεύσει ένα νέο, αναδυόμενο δικαίωμα, την ιδιωτι-
κότητα. Ένα δικαίωμα, το οποίο καλούνταν να προστατεύσει το υποκείμε-
νο της εποχής εκείνης έναντι των κινδύνων που οι τεχνολογικές εξελίξεις 
και η διάδοση της έντυπης πληροφόρησης, του τύπου, εγκυμονούσαν98. 

Η αναφορά λοιπόν στην ιδιωτικότητα ως «the right to be let alone», ό-
ταν αυτή γίνεται στο έργο των Warren και Brandeis, δεν παραπέμπει, ούτε 
αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο εννοιολογικό ή κανονιστικό προσδιο-
ρισμό της, αλλά περισσότερο στην υποστήριξη μιας γενικότερης θεωρίας 
για τα «άγραφα ή εν τη γενέσει δικαιώματα». Δικαιώματα που, χωρίς να 
είναι ρητά καταγεγραμμένα, αντλούν την κανονιστικότητά τους από άλλα 
δικαιώματα, ή προστατευτικούς για αυτά νομοθετικούς μηχανισμούς (π.χ. 
όπως στην περίπτωση της ιδιωτικότητας, η αδικοπραξία). Αν πάντως, α-
ναδεικνύεται μια θεωρητική προσέγγιση της ιδιωτικότητας από το κείμενο 
των δύο συγγραφέων, αυτή εμπνέεται από «τον απαραβίαστο χαρακτήρα 
της προσωπικότητας»99 και όχι από το δικαίωμα στη μοναχικότητα, στην 
απομόνωση ή στην απόσυρση100. Μεταφράζοντας τη σχετική φράση στα 
ελληνικά, θα πρέπει να την αποδώσουμε, όχι ως το δικαίωμα κάποιου να 
μένει μόνος, σε κατάσταση απομόνωσης, αλλά ως το δικαίωμα κάποιου 
να τον αφήνουν ήσυχο, από ενοχλήσεις, παρενοχλήσεις φυσικές ή ψυχι-
κές-συναισθηματικές101. 

II. H αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας διυποκειμενικής προσέγγισης του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Μολονότι, ο όρος υποκειμενικό δικαίωμα 
παραπέμπει ευθέως στην έννοια της ατομικής ελευθερίας, στη θεωρητική 

                                                
ρικανικό Ανώτατο Δικαστήριο στη συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει το ερώτη-
μα του κατά πόσον διέθετε την αρμοδιότητα να υποχρεώσει τον εναγόμενο να ανεχθεί 
ιατρικές εξετάσεις στο σώμα του.  

98 Το άρθρο στρέφεται κυρίως στις προσβολές που η ιδιωτικότητα υφίστατο μέσω 
του τύπου, βλ. WARREN/BRANDEIS, ό.π., σ. 76.  

99 Βλ. BALDASSARE, ό.π., σ. 39.  
100 Βλ. αντίθετα ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ, ό.π., σ. 91.  
101 Βλ. Longman dictionary of contemporary English, 2004. Στο λεξικό πράγματι δί-

νονται δυο ερμηνείες στη φράση «leave/let alone». H πρώτη είναι αυτή της μοναχικότη-
τας, «to allow to be by oneself», η δεύτερη είναι αυτή που δίνουμε εδώ, «to allow to re-
main as is; not interfere with…». 
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πραγμάτευση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή η υποκειμενικότητα έχει 
προσλάβει μια αρκετά πιο σύνθετη μορφή. Η ιδιωτική ζωή λογίζεται ως 
υποκειμενικό δικαίωμα, με την εξής έννοια: συνδέεται στενά όχι μόνο με 
την ατομικότητα ως διαφορετικότητα, αλλά και με τον ατομισμό του υπο-
κειμένου, παραπέμποντας σε ένα δικαίωμα που αποκόπτει το πρόσωπο 
από την κοινωνική και δημόσια σφαίρα. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε μια 
αρνητική θεώρηση της ιδιωτικότητας. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή γίνε-
ται κατανοητό ως δικαίωμα αποκλειστικά αρνητικό με αποτέλεσμα να συ-
νιστά αυτοσκοπό και μέσο εξυπηρέτησης των ατομικών συμφερόντων του 
υποκειμένου του. Όμως, η αρνητική αυτή πρόσληψη του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή αφαιρεί τη θεμελίωση εκείνη που είναι αναγκαία για να υλο-
ποιηθεί υπό τη σκέπη και την προστασία της ιδιωτικότητας, η θετική ελευ-
θερία του υποκειμένου, δηλαδή η αυτονομία του. Στο ίδιο πλαίσιο, η αρνη-
τική πρόσληψη του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή δεν επιτρέπει την ανα-
γνώριση της ιδιωτικότητας ως αντικειμενικής αξίας. 

Με άξονα τις παρατηρήσεις αυτές, γίνεται κατανοητό ότι η αποσύνδεση 
της ιδιωτικότητας από την απομόνωση συνιστά αναγκαίο βήμα για τη θε-
μελίωση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, στη θετική ελευθερία και την 
αυτονομία. Στο πλαίσιο αυτό, η σύνδεση της ιδιωτικότητας με την απομό-
νωση οδηγεί στα ακόλουθα αδιέξοδα:  

(α) Η ταύτιση ιδιωτικότητας και απομόνωσης δεν προσδίδει στο δικαί-
ωμα στην ιδιωτική ζωή ουσιαστικό εννοιολογικό περιεχόμενο. Πράγματι, η 
ταύτιση αυτή στηρίζεται στην αντίθεση ιδιωτικότητα = απουσία των άλ-
λων, χωρίς να θεμελιώνει το τι περιλαμβάνει και τι καλείται να προστατεύ-
σει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.  

(β) Η ταύτιση ιδιωτικότητας και απομόνωσης οδηγεί σε μια αρνητική 
κατανόηση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή το οποίο προσλαμβάνεται 
ως αυτοσκοπός102. Πράγματι, αν η ιδιωτικότητα ενδιαφέρει μόνο το υπο-
κείμενο, αποκλείοντας κάθε άλλο, η προστασία της ως δικαιώματος απο-
κτά νόημα μόνο για το ίδιο το πρόσωπο και για την προστασία των ατομι-
κών του συμφερόντων. Πρόκειται για μια θεώρηση η οποία υπερβαίνει την 
ίδια τη σύλληψη του δικαιώματος. Η αναγνώριση, η προστασία και η από-
λαυση των δικαιωμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη των άλλων. Προϋποθέ-

                                                
102 Βλ. SENNETT, H τυραννία της οικειότητας…, ό.π., σ. 16, «…η ψυχική ζωή θεωρεί-

ται τόσο πολύτιμη και εύθραυστη ώστε να περιέχεται σε κατάσταση μαρασμού από τη 
στιγμή που θα εκτεθεί στη σκληρή πραγματικότητα και ν’ ανθίζει μονάχα εφ’ όσον είναι 
προστατευμένη κι απομονωμένη». 
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τει την ύπαρξη μιας πολιτικής και κοινωνικής συμβίωσης, την οποία τα δι-
καιώματα να ρυθμίζουν 103.  

(γ) Η ταύτιση ιδιωτικότητας και απομόνωσης δημιουργεί κανονιστική 
ανασφάλεια στο υποκείμενο του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Πράγμα-
τι, η κατανόηση της ιδιωτικότητας ως απομόνωσης θεμελιώνεται, ουσια-
στικά, σε μια απόλυτη διάκριση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, η 
οποία, όμως, στην πράξη δεν υφίσταται. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν αυ-
τή καταρρίπτεται, το υποκείμενο απομένει απροστάτευτο. Έτσι, για παρά-
δειγμα, ταυτίζοντας την ιδιωτικότητα με την απομόνωση, θα πρέπει να δε-
χθούμε ότι η οποιαδήποτε ακούσια, ή ακόμη και εκούσια, «δημόσια» απο-
κάλυψη του υποκειμένου έχει ως συνέπεια τη μετακίνησή του από την α-
σφάλεια και προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, στην ανα-
σφάλεια της έκθεσής του στο δημόσιο χώρο104. 

Ωστόσο, το σημαντικότερο αντεπιχείρημα, που μπορεί να διατυπωθεί 
κατά της απομονωτικής προσέγγισης της ιδιωτικότητας, είναι ότι δεν συλ-
λαμβάνει το διυποκειμενικό χαρακτήρα του δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή. Όμως, η ιδιωτικότητα δεν αναπτύσσεται στην απομόνωση, αλλά α-
ντίθετα διαπλάθεται μέσα από μια σειρά σχέσεων του υποκειμένου, όπως 
οι οικογενειακές, φιλικές ή ερωτικές σχέσεις, που, στο σύνολο τους, έχουν 
διαμορφώσει αυτό που σήμερα ονομάζουμε οικειότητα. Επιπλέον, η απο-
μόνωση, αν δεν ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί δικαίωμα του υποκειμένου στην απόλαυση της ιδιωτικής ζωής. Έτσι, 
σε πολλές περιπτώσεις, η διάσπαση της απομόνωσης ή της μοναχικότητας 
του προσώπου μπορεί να οδηγεί στην απόλαυση της ελευθερίας του και 
όχι στην προσβολή της ιδιωτικότητάς του, αν για παράδειγμα είναι φυλα-
κισμένος ή κρατείται έγκλειστος, παρά τη θέλησή του, ή είναι ναυαγός σε 
ερημονήσι. Σε αυτά τα ειδικότερα πραγματικά πλαίσια, η επαφή με τους 
άλλους είναι αυτή που συνιστά το δικαίωμα, ενώ η απομόνωση οδηγεί 
στην προσβολή ή την άρνησή του. Τα παραδείγματα αυτά επιβεβαιώνουν 
ότι η ταύτιση απομόνωσης και ιδιωτικότητας δεν επιτρέπει τη θεμελίωση 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή στη θετική ελευθερία και την αυτονο-

                                                
103 Βλ. τη θέση αυτή σε W. L. WEINREIB, «The right to privacy», Social Philosophy & 

Policy, 2/2000, σ. 25-44 (28). 
104 Την επισφαλή αυτή θεώρηση υιοθετεί η J. J. THOMSON, «Privacy and the limits of 

law» σε Philosophical Dimensions of Privacy –An Anthology (επιμ. F. D. SCHOEMAN), 
Cambridge University Press, Cambridge 1984, σ. 290-299 (295). Βλ. την κριτική που υιο-
θετείται από την INNESS, ό.π., σ. 42.  
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μία. Επίσης, υπογραμμίζουν ότι προκειμένου να αξιολογηθεί η κανονιστική 
αξία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί 
εντός συγκεκριμένων πλαισίων ή να συνδεθεί με την απόλαυση ουσιαστι-
κών σκοπών της αυτονομίας του υποκειμένου, όπως η οικειότητα ή η δια-
φορετικότητα105.  

Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά η ταύτιση 
απομόνωσης και ιδιωτικότητας κατευθύνει προς μια υπερ-υποκειμενική, 
ατομιστική θεώρηση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Πράγματι, η ιδι-
ωτικότητα συνεπάγεται μια μορφή απόσυρσης του υποκειμένου, όχι όμως 
με την έννοια της απομόνωσής του από τους γύρω του, αλλά με τη μορφή 
της απόλαυσης ενός φυσικού και ηθικού «χώρου», όπου αδιάσπαστα θα 
μπορέσει να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του106. Το κυριότερο 
σφάλμα της απόλυτης ταύτισης απομόνωσης και ιδιωτικότητας είναι ότι 
δεν συλλαμβάνει πως το υποκείμενο των δικαιωμάτων αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο μιας κοινωνίας, η οποία συμβάλλει στη συνδιαμόρφωση του ίδιου 
και των δικαιωμάτων του. Το δικαίωμά του υποκειμένου στην απόλαυση 
της ιδιωτικότητας κατασκευάζεται όχι μόνον από το εγώ, αλλά και από το 
εμείς μέσα από τους διαλόγους και την επικοινωνία που το πρόσωπο ανα-
πτύσσει μέσα από τη διαρκή του επαφή με τους άλλους107, μέσα από το 
άνοιγμα των ορίων του ανθρώπινου εαυτού στις εμπειρίες της καλλιέργει-
ας, της μάθησης και της οικειότητάς μας με τους γύρω μας108. Στόχος του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή είναι να εγγυηθεί στο υποκείμενο ότι κατά 
τη διάδραση αυτή η ελευθερία και η αυτονομία του θα παραμείνει ανέγγι-
χτη, προστατεύοντας τη διαφορετικότητα και μοναδικότητά του έναντι της 
κοινωνικής συμβατικότητας, του κοινωνικού κομφορμισμού και πατερνα-
λισμού. 

ΙΙΙ. Η σχέση υποκειμένου-κοινωνίας ως προϋπόθεση διαμόρφωσης της 
ιδιωτικότητας. Στην 6η του θέση για τον Feuerbach, ο Karl Marx παρατηρεί 

                                                
105 Αυτός είναι και ο λόγος που η ιδιωτικότητα ως έννοια συχνά θεωρείται αδύνα-

τον να θεμελιώσει αυτοτελώς ηθικές αξιώσεις του υποκειμένου. Βλ. INNESS, ό.π., σ. 4. 
106 Βλ. R. G. FREY, «Privacy, control and talk of rights» σε Right to Privacy, Social Phi-

losophy & Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2000, σ. 45-67. 
107 Ιbid. Ειδικά στο θέμα βλ. E. J. BLOUSTEIN, Individual and group privacy (1978), 

Transaction, Rutgers 2002, σ. 123-126. 
108 Βλ. A. SIMMEL, «Privacy is not an isolated freedom», σε Nomos XIII: privacy, (επιμ. 

J. R. PENNOCK/J. W. CHAPMAN), New York University Press, Washington 1971, σ. 71-87 
(81). 
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πως, «ο Feuerbach ταυτίζει τη θρησκεία με την ανθρώπινη φύση 
(menschliche Wesen). Όμως, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ταυτιστεί με την 
αφηρημένη υπόσταση του αποκομμένου υποκειμένου. Στην πραγματικότη-
τα είναι το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων»109. Πρόκειται για μια θέ-
ση, με την οποία ο Marx εναντιώνεται στις φυσικές, υπερβατικές αλλά και 
ατομιστικές κατανοήσεις του υποκειμένου, υποδηλώνοντας την αναγκαιό-
τητα μιας σχεσιακής-έναντι των άλλων κατανόησής του. Όσον αφορά τα 
δικαιώματα, η θέση αυτή ερμηνεύεται στη σύγχρονη θεωρία, ως κριτική 
στα ατομικά δικαιώματα και στην κατανόηση τους ως κοινωνικών χωρι-
σμών. Μια τέτοια κατανόηση είναι και αυτή που περιγράψαμε παραπάνω, 
ως ταύτιση της απομόνωσης και της ιδιωτικότητας. Πρόκειται για μία θεώ-
ρηση αρνητική η οποία δεν μας επιτρέπει να αντιληφθούμε την αξιακή, θε-
τική και εγγυητική για την αυτονομία του υποκειμένου διάσταση του δι-
καιώματος στην ιδιωτική ζωή110.  

Στη θεωρία της ιδιωτικότητας, η ουσία μιας τέτοια προσέγγισης εντοπί-
ζεται στη σύνδεση της ιδιωτικότητας με τον τρόπο που η κοινωνία ανα-
γνωρίζει την ταυτότητα και τη θέση του υποκειμένου μέσα σε αυτήν111. 
Όπως η ανάλυση αυτή επισημαίνει, μέσω της ιδιωτικότητας του το υποκεί-
μενο επικοινωνεί με και αναγνωρίζεται από την κοινωνία ως αυτόνομη 
ύπαρξη112. Με την έννοια αυτή, η ιδιωτικότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται με 
το απομονωμένο υποκείμενο, το οποίο περιχαρακώνεται στον ιδιωτικό του 
χώρο, αλλά με αυτό που ανοίγει τα ιδιωτικά του όρια, ζει και συμμετέχει σε 
σχέσεις, ομάδες, στην κοινωνία. Από τη σκοπιά αυτή, η ιδιωτικότητα μετα-
βάλλεται σε ένα μέσο για την εκφορά των διαλόγων, της επικοινωνίας,113 

                                                
109 Βλ. K. MARX, Theses on Feuerbach (1845), (μτφ. C. SMITH/D. CUCKSON), MIA: 

M.I.A. Library, 2002 και Το εβραϊκό ζήτημα (1844), (μτφ. Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ/μτφ.-εισαγ. Μ. 
ΖΟΡΜΠΑ), Οδυσσέας, Αθήνα 1999, σ. 91. 

110 Βλ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ό.π. σ. 18.  
111 Βλ. N. N. G. DE ANDRADE, «The Right to Privacy and the Right to Identity in the 

Age of Ubiquitous Computing: Friends or Foes? A Proposal towards Legal Articulation», 
σε Personal Data Privacy and Protection in a Surveillance Era: Technologies and Prac-
tices, ό.π., σ. 19-43.  

112 Βλ. το απόσπασμα αυτό στον J. H. REIMAN, «Privacy, intimacy and personhood» 
σε Philosophical Dimensions of Privacy -An Anthology, (επιμ. F. D. SCHOEMAN), Cam-
bridge University Press, Cambridge 1984, σ. 300-316 (310). 

113 Βλ. I. ALTMAN, The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, 
Territory, Crowding, Brooks/Cole, Monterey 1975, σ. 10-11. 
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αλλά και σε μέσο της σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων114. Η θεώρηση 
αυτή δεν εστιάζει στο αν το υποκείμενο κινείται στον ιδιωτικό του χώρο ή 
στη δημόσια και κοινωνική σφαίρα αλλά στην αυθεντικότητά του, που η 
προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή εγγυάται. Πράγματι, υπό 
την προστασία της ιδιωτικότητας, το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να 
απεκδυθεί τις ιδιότητες που οι δημόσιοι και κοινωνικοί ρόλοι του επιβάλ-
λουν και να παρουσιάσει τον εαυτό του με έναν τρόπο πιο πλήρη, πιο ου-
σιαστικό και πιο αυθεντικό. Η ιδιωτικότητα του εξασφαλίζει ότι στο πλαί-
σιο των οικογενειακών, φιλικών και συντροφικών του σχέσεων είναι δυνα-
τόν να αψηφήσει τους κανόνες του κοινωνικού και δημόσιου χώρου και να 
εκφράσει ανενόχλητος την ατομικότητα και την ταυτότητά του115.  

Χαρακτηριστικό της παρατήρησης ότι η ιδιωτικότητα του υποκειμένου, 
σε πολλές περιπτώσεις, διαμορφώνεται μέσα από την επικοινωνία του με 
τους άλλους, είναι «η κοινότητα» που δημιουργεί μεταξύ των προσώπων, 
όταν αυτά από κοινού διαπλάθουν αφηγήσεις τις οποίες μοιράζονται, ή 
όταν αυτές «διασταυρώνονται» μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα από την ελ-
ληνική νομολογία αποτελούν οι προσωπικές μας πληροφορίες, οι οποίες 
συχνά δημιουργούνται και αναπτύσσονται μέσα από σχέσεις μας με τους 
άλλους, δημιουργώντας αξιώσεις κοινής απόλαυσης και προστασίας 
τους116. Μια τέτοια σκέψη εμπεριέχεται στην απόφαση ΣτΕ 3922/2005117, η 
οποία αφορούσε την εξέταση του παραδεκτού επίκλησης βιντεοταινίας, ως 
αποδεικτικού μέσου. Η βιντεοταινία αυτή είχε ληφθεί χωρίς να συναινούν 
και οι δύο συμμετέχοντες, ενώ σε αυτήν απεικονίζονταν ερωτική συνάντη-
σή τους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναφερόμενο στην διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 370Α του Ποινικού Κώδικα, κατέληξε στην εξής ενδια-
φέρουσα σκέψη: ότι η χρήση ακουστικού ή οπτικού υποκλεμμένου υλικού 
δεν μπορεί να θεωρηθεί άδικη πράξη εφόσον βασίζεται στη συναίνεση ό-
λων των εμπλεκομένων μερών. Με τον τρόπο αυτό, το Δικαστήριο έμμεσα 
                                                

114 Βλ. έτσι, E. GOFFMAN, «Territories of the Self» σε Reflections in Public, Harper & 
Row, New York 1971, σ. 28-61 (38). 

115 Βλ. J. BENSMAN/R. LILIENFELD, Between Public and Private: Lost Boundaries of the 
Self, Free Press, New York 1979, σ. 174, 196. 

116 Βλ. χαρακτηριστικά, SOLOVE, «Conceptualizing…», ό.π., σ. 1113.  
117 Βλ. Αρμ, 2/2006, σ. 292-294, με σχόλιο Χ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, σ. 295-296 (296), όπου 

και αναφέρεται ότι «…υφέρπει στο σημείο αυτό μια αντίληψη ‘κοινότητας της ιδιωτικό-
τητας’ σε σχέσεις οικειότητας η οποία δίνει τη δυνατότητα στο κάθε μέρος της σχέσης 
να αποκρύψει ή να αποκαλύψει κοινές ιδιωτικές πληροφορίες χωρίς αυτό να συνιστά 
προσβολή των δικαιωμάτων του άλλου».  
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αναγνώρισε ότι στις σχέσεις οικειότητας δημιουργείται μια «κοινότητα ιδι-
ωτικότητας», όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες των προσώπων.118.  

Περαιτέρω, από μια «πολιτική» σκοπιά θα πρέπει να υπογραμμιστεί η 
σημασία που προσλαμβάνει η διυποκειμενική προσέγγιση της ιδιωτικότη-
τας, όσον αφορά την προστασία πέρα από την ιδιωτική της δημόσιας αυ-
τονομίας του. Η ιδιωτικότητα, πέρα από το ότι προστατεύει την ατομικότη-
τα του προσώπου έναντι των κοινωνικών καταναγκασμών, διασφαλίζο-
ντας την ελευθερία του στη διαμόρφωση των ηθικών επιλογών του και 
στην απόλαυση της οικειότητάς του, επιπλέον προασπίζει και τη συλλογική 
ταυτότητά του, τη δυνατότητά του να επικοινωνεί και να εκφράζεται στο 
δημόσιο χώρο119, καθώς και να συμμετέχει σε ομάδες ή μειονότητες. Αυτό 
συμβαίνει διότι στο βαθμό που διασφαλίζει την αυτονομία στη διαμόρφω-
ση και λήψη των αποφάσεων, συνιστά την ελάχιστη δυνατή προϋπόθεση 
για την έκφραση του υποκειμένου στο δημόσιο χώρο, αλλά και για την 
προστασία της διαφορετικότητάς του στο πλαίσιο ομάδων, μειονοτήτων ή 
μειοψηφιών. Στο πλαίσιο αυτό, η ιδιωτικότητα καθίσταται σημαντικός πα-
ράγοντας της προστασίας της συλλογικής ταυτότητας του προσώπου, της 
ίσης συμμετοχής του στην πολιτική κοινωνία και της προστασίας του ένα-
ντι των απόψεων της πλειοψηφίας120.  

Σε μια συνέντευξή του για την ιδιωτικότητα, ο Stefano Rodotà, αναφέρε-
ται σε ένα πολύ χαρακτηριστικό σχόλιο της μεγάλης ντίβας Γκρέτα Γκάρ-
μπο: «Θέλω να με αφήνουν μόνη, όχι να είμαι μόνη»121. Στην πολύ χαρα-
                                                

118 Θα πρέπει μάλιστα να δεχθούμε ότι η «κοινότητα» αυτή διευρύνει ακόμη περισ-
σότερο τα όριά της, στις περιπτώσεις των δημοσίων προσώπων. Οι πληροφορίες που 
αφορούν την ιδιωτική τους ζωή, όσον αφορά τα πρόσωπα αυτά, έχουν αποκτήσει 
ιστορικότητα εξ αιτίας της έντονης έκθεσής τους στη δημόσια σφαίρα Βλ. από την ιτα-
λική νομολογία την υπόθεση Enrico Caruso, η οποία αφορούσε την βιογραφική αναπα-
ράσταση της ζωής του τενόρου στην κινηματογραφική ταινία Legend of a voice σε 
ALPA, ό.π., σ. 115-117 . Το ιταλικό εφετείο απάντησε στην προσφυγή της οικογένειάς 
του, η οποία θεωρούσε την ταινία προσβλητική για την αξιοπρέπειά του, αναφερόμενο 
στον ειδικό, ιστορικό χαρακτήρα που προσλαμβάνουν τέτοιου είδους αναπλάσεις και 
αφηγήσεις.  

119 Βλ. ANTHOPOULOS, ό.π., σ. 63-64.  
120 Βλ. COHEN, Regulating…, ό.π., σ. 51. Επίσης βλ. CH. Μ. AKRIVOPOULOU, «The 

Right to Public Privacy under Surveillance: CCTV Technology and the Myth of Public 
Security» σε Human Rights and Risks in the Digital Era: Globalization and the effects of 
Information Technologies, (επιμ. CH. M. AKRIVOPOULOU/N. GARIPIDIS), Information Sci-
ence Reference, Hershey-New York 2012 (υπό έκδοση).  

121 Βλ. ειδικότερα, RODOTA, ό.π., σ. 10. 
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κτηριστική αυτή φράση «κλειδώνει» το όριο της ιδιωτικότητας, ως απομό-
νωσης ή μοναχικότητας, στο βαθμό που υποδηλώνεται ακριβώς ότι η σύγ-
χρονη σύνδεση της ιδιωτικότητας με τη μοναχικότητα και την απομόνωση 
δεν συνεπάγεται τη στέρηση της παρουσίας των άλλων, ούτε τη «μονήρη», 
εσωτερική ανάπτυξή της γύρω από τον ανθρώπινο εαυτό. Σε ένα βαθμό οι 
«άλλοι», ως «κοινότητα οικειότητας» ή ως κοινωνία, βρίσκονται απέναντι, 
δίπλα ή μέσα στο υποκείμενο. Αυτό συμβαίνει, είτε διότι η ιδιωτικότητα 
αποτελεί ένα μέσο διαφοροποίησης από την κοινωνική ομοιομορφία και 
μια μορφή εξέγερσής απέναντί της122, είτε διότι η ιδιωτικότητα διαμορφώνει 
μαζί με την κοινωνία την ταυτότητα του υποκειμένου, είτε διότι η απόλαυ-
σή της συνιστά αντικείμενο κοινής πρακτικής στο πλαίσιο της στενής 
σφαίρας οικειότητας του προσώπου123. 

IV. Συμπερασματικά: Η διυποκειμενικότητα ως βάση μιας θετικής ιδιω-
τικότητας με άξονα την οικειότητα και την επικοινωνία του υποκειμένου. 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, μόνο στη βάση μιας 
διυποκειμενικής θεώρησης της ιδιωτικότητας που να υπερβαίνει την ταύτι-
σή της με την απομόνωση και τη μοναχικότητα, καθίσταται δυνατή η θεμε-
λίωση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ως αρνητικής, αλλά και ως θετι-
κής ελευθερίας. Ως ελευθερίας από, η οποία διασφαλίζει το υποκείμενο 
από κάθε είδους καταναγκασμούς και παρεμβάσεις στην απόλαυσή της 
ιδιωτικότητάς του αλλά και ως ελευθερίας για να αυτοπροσδιοριστεί το 
υποκείμενο, αναπτύσσοντας τους σκοπούς και τις δυνατότητές του υπό τη 
σκέπη που του εξασφαλίζει το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή124. Αντίθε-

                                                
122 Βλ. ARENDT, ό.π. σ. 60, «O πρώτος συνειδητός ερευνητής κι ως ένα βαθμό και 

θεωρητικός της ιδιωτικότητας ήταν ο Jean-Jacques Rousseau… Έφθασε στην ανακάλυ-
ψή του περνώντας από μια εξέγερση όχι εναντίον της κρατικής καταπίεσης, αλλά ενα-
ντίον της ανυπόφορης διαστροφής που επέφερε στην ανθρώπινη ψυχή η κοινωνία, 
εναντίον της εισβολής της κοινωνίας σε έναν ενδότατο χώρο μέσα στον άνθρωπο που 
δεν είχε ως τότε χρειαστεί ειδική προστασία». 

123 Βλ. στο επιχείρημα αυτό τις σκέψεις της INNESS, ό.π., σ. 1121. Έτσι και στην θεώ-
ρηση της Arendt, όπως επισημαίνει ο C. DE GIACOMO, Diritto, libertà e privacy nel 
mondo della communicazione globale, Giuffrè, Milano 1999, σ. 65. 

124 Οι σκοποί αυτοί συνήθως προσλαμβάνουν τη μορφή άλλων ειδικότερων δικαιω-
μάτων ή προκύπτουν από τη σύγκρουση και στάθμιση με άλλα δικαιώματα ή προστα-
τευόμενους σκοπούς. Βλ. E. J. EBERLE, «Human Dignity, Privacy, and Personality in 
German and American Constitutional Law», Utah L. Rev., 1997, σ. 963-1055. H. STOLL, 
«Τhe General Right to Personality in German Law: An outline of its development and 
present significance» σε Protecting Privacy, ό.π., σ. 29-47. 
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τα, στη μονήρη σύλληψη της έννοιας της ιδιωτικότητας, ως απομόνωσης ή 
μοναχικότητας, είτε απουσιάζει η έννοια της ελευθερίας, είτε αυτή ταυτίζε-
ται αποκλειστικά με τη διάσταση της αρνητικής ελευθερίας. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, η ιδιωτικότητα μοιάζει με μια μορφή σύγχρονης στέρησης, με 
τον τρόπο που αυτή έχει γίνει κατανοητή από την Hannah Arendt, ως κα-
τάσταση, δηλαδή, όπου το υποκείμενο δεν γίνεται αντιληπτό από τους άλ-
λους, «δεν βλέπεται και δεν ακούγεται» από αυτούς, αφού στερείται την 
επικοινωνία με αυτούς125.  

Η διυποκειμενικότητα, ως πλαίσιο και βάση της θεώρησης ενός δικαιώ-
ματος στην ιδιωτική ζωή, μπορεί να γίνει κατανοητή με δύο τρόπους, με 
τους οποίους και θα λειτουργήσει μέσα στο κείμενο. Ο πρώτος από αυτούς 
αφορά την εγκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης μέσα σε μια σφαίρα οι-
κειότητας, η οποία περιλαμβάνει καταρχάς τον εαυτό μας, την οικογένεια, 
τους φίλους μας και τις ερωτικές μας σχέσεις126. Η διυποκειμενικότητα, 
στην περίπτωση αυτή, αναδύεται ως ο προφυλαγμένος από την ιδιωτικό-
τητα χώρος, από τον οποίο το υποκείμενο αναδύεται προκειμένου να οδη-
γηθεί στο δημόσιο χώρο. Με την εξαίρεση, άλλωστε, των ερωτικών σχέσε-
ων, που βασίζονται στην απομόνωσή τους από το δημόσιο χώρο και την 
κοινή θέα127, οι υπόλοιπες σχέσεις οικειότητας, οι φιλικές και οι οικογενεια-
κές, περιέχουν μια πτυχή εμπιστοσύνης, αλλά ταυτόχρονα και μια πτυχή 
επικοινωνίας προς το δημόσιο χώρο, αφού σε μεγάλο βαθμό συνιστούν 
μέρος της ταυτότητας και της εικόνας του υποκειμένου και του τρόπου, με 
τον οποίο αυτό παρουσιάζεται προς τα έξω, προς τους άλλους.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μέσα από τη διυποκειμενική θεώρησή της, η ι-
διωτικότητα γίνεται κατανοητή με έναν τρόπο πολύ πιο ευρύ, ο οποίος ε-
ντάσσοντάς την στην επικοινωνία του υποκειμένου με τους άλλους, την 
κατευθύνει στη δημιουργία μιας ισόρροπης και αρμονικής σχέσης του υπο-

                                                
125 Βλ. ARENDT, ό.π., σ. 86. 
126 Πρόκειται για μια σφαίρα οικειότητας, μία εσωτερική προοπτική του δικαιώμα-

τος στην ιδιωτική ζωή, που στη γερμανική νομολογία αποκαλείται “Intimsphäre”. O 
χώρος αυτός της οικειότητας του υποκειμένου έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία του 
γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου και είναι καταρχάς απαρα-
βίαστος. Βλ. την υπόθεση Mikrozensus, BVerfGE 27 (1969), σ. 1, όπου για πρώτη φορά 
διατυπώνεται ο όρος αυτός, με αφορμή τον έλεγχο της συνταγματικότητας ερωτημα-
τολογίων με προσωπικές πληροφορίες, μέσα από τα οποία ομοσπονδιακό γερμανικό 
κρατίδιο επιχείρησε να κατασκευάσει ένα πορτραίτο του πληθυσμού.  

127 Βλ. ARENDT, ό.π., σ. 77. 
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κειμένου με το περιβάλλον του128. Στη διυποκειμενική της εκδοχή η ιδιωτι-
κότητα αποκτά μια επικοινωνιακή διάσταση: δεν διασπά το πρόσωπο σε 
δυο διακριτές σφαίρες (δημόσια και ιδιωτική), ούτε και το «μοιράζει» μετα-
ξύ δημόσιων και ιδιωτικών ρόλων, οι οποίοι λειτουργούν αντιθετικά (π.χ. ο 
πολιτικός versus του πατέρα, ο εργαζόμενος versus του συζύγου, συντρό-
φου ή φίλου), αλλά γίνεται ο κοινός παρονομαστής της γενικότερης επικοι-
νωνίας του με τους άλλους129. Η διυποκειμενική διάσταση της ιδιωτικότη-
τας συμβάλλει, λοιπόν, στη θεμελίωση ενός δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή, το οποίο είτε με την πρώτη εκδοχή, είτε με τη δεύτερη αποτελεί τη γέ-
φυρα της διασύνδεσης και όχι της αντίθεσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτι-
κού. Η συμβολή της ιδιωτικότητας ως σημείου επικοινωνίας και εξισορρό-
πησης της ιδιωτικής με τη δημόσια σφαίρα καθίσταται με τον τρόπο αυτό 
αναγκαία για τη θεμελίωση μιας θετικής, αξιακής διάστασης του δικαιώ-
ματος στην ιδιωτική ζωή.  

                                                
128 Πρόκειται για μια εξωτερική διάσταση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, που 

στη γερμανική έννομη τάξη αναπαρίσταται μέσα από το «δικαίωμα του καθενός να 
παρουσιάζεται στους άλλους όπως επιθυμεί». Το δικαίωμα αυτό έχει διαμορφωθεί στη 
νομολογία του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Βλ. την υπόθεση Lebach, 
BVerfGE 35 (1973), σ. 202, στην οποία το Δικαστήριο διατύπωσε την θέση ότι ένας άν-
θρωπος με εγκληματικό παρελθόν έχει «το δικαίωμα να ξεχαστεί», να αποκρύπτει την 
πληροφορία αυτή και να συνεχίζει την ζωή του, εφόσον έχει εκτίσει την ποινή του. 

129 Έτσι στην θεώρηση της COHEN, Regulating…, ό.π., σ. 50. 
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 «Ο τρόπος με τον οποίο κατά την ιστορική αναδρομή  

βλέπουμε να κατανέμεται η ενοχή και η αθωότητα καθρεφτίζει 
και τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους είμαστε διατεθειμένοι 

να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον ως πολίτες αυτής της Δημοκρατίας»  
Jürgen Habermas 1 

Ι. Εισαγωγή 

Μια τεράστια σειρά αξιώσεων για αποκατάσταση των αδικιών του πα-
ρελθόντος έχουν εμφανιστεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο μεταπολεμι-
κό κόσμο. Πρώτα διατύπωσαν αξιώσεις τα θύματα του ολοκαυτώματος 
και των υπόλοιπων φρικαλεοτήτων του ναζισμού. Το ίδιο ζητούν και τα 
θύματα των πολιτικών διώξεων στην Αργεντινή. Στις Η.Π.Α. έχει ξεσπάσει 
μια μεγάλη διαμάχη σχετικά με το εάν θα πρέπει να υπάρξουν και ποια 
μορφή πρέπει να λάβουν οι πολιτικές αποκατάστασης των θεσμών της 
δουλοκτησίας, ενώ οι ιαπωνικής καταγωγής Αμερικανοί έχουν ήδη πετύχει 
την επίσημη απολογία και, σε κάποιες περιπτώσεις, υλικές αποζημιώσεις 
για τον μαζικό περιορισμό τους σε στρατόπεδα κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου2. Πρώην αποικίες θέτουν σε διεθνές επίπεδο ζήτημα αποζημιώσεων 
στις παλαιές αποικιοκρατικές δυνάμεις, ενώ οι αυτόχθονες σε Αυστραλία 
                                                

1 Ο μεταεθνικός αστερισμός, Λ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (μετ.), Πόλις, Αθήνα 2003, σ. 66.  
2 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις βλ. R. BROOKS (επιμ.), When sorry is not 

enough: The controversy over apologies and reparations for injustice, New York Univer-
sity Press, New York 1999. 
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και Βόρεια Αμερική διεκδικούν την επιστροφή μέρους της γης που τους 
αφαιρέθηκε ή αποζημιώσεις για την έξωσή τους από αυτήν3. 

Παρά την ευρεία συζήτηση που λαμβάνει χώρα σχετικά με τα θεμέλια, 
την ουσία και τη λειτουργία αυτών των μορφών αποκατάστασης έχει ελά-
χιστα διερευνηθεί το ζήτημα του ποια μπορεί να είναι η σημασία της ιδέας 
αυτής για την διαδικασία αναγνώρισης δικαιωμάτων ομαδικής διαφορετι-
κότητας. Όπως είναι γνωστό, τα δικαιώματα αυτά στοχεύουν στο να εξα-
σφαλίσουν ίσους όρους πρόσβασης στην οικονομική και δημόσια ζωή, κα-
θώς και προϋποθέσεις αναπαραγωγής της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτό-
τητας ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η δικαιολόγηση των δικαιωμάτων 
εξάγεται συνήθως στη θεωρία από το δόγμα της αυτονομίας ή από την εγ-
γενή αξία της συλλογικής διαφορετικότητας στις πλουραλιστικές κοινωνί-
ες4. Η αναγωγή στη ιδέα της αποκατάστασης δεν επιχειρεί σε καμιά περί-
πτωση να υποκαταστήσει τέτοιου είδους φιλοσοφικές θεμελιώσεις. Στο κεί-
μενο που θα ακολουθήσει, θα διατυπωθεί η άποψη ότι το επιχείρημα της 
αποκατάστασης μπορεί να επιστηρίξει πολιτικά τις αξιώσεις για δικαιώμα-
τα, των οποίων σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί ένα τόσο κρίσιμο λει-
τουργικό συμπλήρωμα, ώστε η συνταγματική πολιτική αναγνώρισής τους 
να πρέπει οπωσδήποτε να ανατρέχει σε μια δημόσια κριτική αξιολόγηση 
του παρελθόντος.  

Προκειμένου να κατανοηθεί η λειτουργική χρησιμότητα της ιδέας της 
αποκατάστασης, αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί στον «ενδιάμεσο χώρο» 
μεταξύ διανεμητικής και επανορθωτικής δικαιοσύνης, καθώς η θεμελίωσή 
της ως καθήκοντος συνθέτει στοιχεία και των δύο. Αφού πρώτα επιχειρη-
θεί μια κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων αποκατάστασης θα διερευνη-
θούν τα βασικά στοιχεία της ίδιας της ιδέας σε αφαιρετικό επίπεδο. Η επε-
ξεργασία αυτή θα συνεχιστεί, καθώς θα τεθεί υπό κριτική το «υπόδειγμα 
της υπαιτιότητας», η επικρατούσα δηλαδή στη νομική θεωρία σύλληψη του 
ζητήματος και θα προταθεί μια εναλλακτική οπτική, που κατανοεί το κα-
θήκον αποκατάστασης ως υποχρέωση πηγάζουσα από την ίδια την κοι-
νωνική επαφή μεταξύ των υποκειμένων. Το «υπόδειγμα της κοινωνικής 
επαφής» θα αποδειχθεί ανώτερο, εφόσον θα επιτρέψει να αναχαιτιστούν 

                                                
3 J. THOMSON, «Historical obligations», Australian Journal of Philosophy, 2000, τ. 78 

(3), σ. 334-45 και C. NINE, «Superseding historic injustice and territorial rights», Critical 
Review of International Social and Political Philosophy, 2008, τ. 11 (1), σ. 79-89.  

4 Για μια συνολική συζήτηση του θέματος N.T. CASALS, Group rights as human 
rights: A liberal approach to multiculturalism, Springer, Dordrecht 2006, κεφ. 5.  
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ποικίλες κριτικές ενάντια στις πολιτικές αποκατάστασης. Υπ’ αυτό το πρί-
σμα, θα καταστεί πλέον σαφής η σκοπιμότητα της επίκλησης των παλαιών 
αδικιών στους θεμελιωτικούς των δικαιωμάτων των ομάδων νομοθετικούς 
διαλόγους. 

ΙΙ. Κατηγορίες παλαιών αδικιών 

Όπως χρησιμοποιείται στη διεθνή νομική και πολιτική θεωρία, ο όρος 
«αποκατάσταση» (reparation) σε σχέση με μαζικές αδικίες του παρελθό-
ντος δεν παραπέμπει σε μια σαφώς οριοθετημένη έννοια. Πριν επιχειρηθεί 
μια πιο συστηματική ανάλυση των εννοιολογικών της στοιχείων, θα πρέπει 
να ξεκαθαριστεί ότι με τον τρόπο που χρησιμοποιείται εδώ, ο όρος δεν α-
ναφέρεται στις πολεμικές επανορθώσεις που οι νικητές των πολέμων επι-
βάλλουν στους ηττημένους. Πρόκειται για νομοθετικού ή άλλου τύπου 
κρατικές πολιτικές οι οποίες, ανεξάρτητα εάν εμφανίζονται στις εσωτερικές 
ή τις διεθνείς σχέσεις, αποφασίζονται κυριαρχικά από τις πολιτικές εξουσί-
ες, με σκοπό την αναστροφή των συνεπειών μιας ιστορικής αδικίας και την 
διατύπωση μιας δημόσιας απολογίας για την διάπραξή της. Στην πολιτική 
πρακτική και ιδιαίτερα στη νομική θεωρία, η αποκατάσταση συνδέεται με 
την παροχή χρηματικών αποζημιώσεων στα «θύματα» της αδικίας ή σε 
συλλογικότητες που τα «εκπροσωπούν». Θα συμφωνήσουμε, ωστόσο, με 
όσους υποστηρίζουν ότι οι χρηματικές καταβολές δεν συνιστούν ουσιώδες 
στοιχείο της αποκατάστασης5. 

Στο επίπεδο της κατηγοριοποίησης είναι δυνατό να γίνουν τρεις βασικές 
διακρίσεις ιστορικών αδικιών που μπορούν να δικαιολογήσουν αξιώσεις 
αποκατάστασης6. Η πρώτη αφορά τον παράνομο, συστηματικό αποκλει-

                                                
5 «Παρατηρώντας την εκστρατεία των επανορθώσεων στις Η.Π.Α., γίνεται αντιλη-

πτό ότι δεν αφορούσε ποτέ αποκλειστικά, αλλά ούτε καν κυρίως, την παροχή υλικών 
αποζημιώσεων. Το αίτημα για αποκατάσταση κατέτεινε στην κοινωνική δικαιοσύνη, 
στη συμφιλίωση, στην εσωτερική ανασύνταξη της μαύρης Αμερικής και την εξάλειψη 
του θεσμικού φυλετισμού», R. KELLY, Freedom dreams: The black radical imagination, 
Beacon Press, Boston 2002, σ. 114. Για την άρνηση των Κορεατών, θυμάτων του Δευτέ-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου να λάβουν αποζημιώσεις από την Ιαπωνική κυβέρνηση ε-
πειδή αυτές δεν συνοδεύονταν από συμβολική πράξη απολογίας για τα σε βάρος τους 
εγκλήματα, T. ITO, «Japan’s official responses to reparations», σε When sorry is not 
enough, ό.π., σ. 126-41.  

6 Βλ. J. V. PLATZ/D. REIDY, «Structural diversity of historical injustices», Journal of So-
cial Philosophy, 2006, τ. 37 (3), σ. 360-376.  
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σμό μιας ομάδας ανθρώπων από την απόλαυση ενός αναγνωρισμένου 
από το δικαιικό σύστημα δικαιώματος. Ένα τυπικό παράδειγμα στην κα-
τηγορία αυτή αποτελεί η μονομερής αποκήρυξη ή παραβίαση συνθηκών 
που διέπουν τη σχέση μεταξύ ενός κράτους και μιας συγκεκριμένης ομά-
δας κατοίκων της επικράτειάς του. Στην πράξη, οι συνθήκες αυτές στοχεύ-
ουν συνήθως στη νομιμοποίηση ενός υπό σύσταση κράτους ή της εδαφι-
κής επέκτασής του, προβλέποντας σε αντάλλαγμα την παραχώρηση συ-
γκεκριμένων δικαιωμάτων σε αυτόχθονες πληθυσμούς. Για παράδειγμα, η 
γνωστή συνθήκη Guantalupe-Hidalgo, που σφράγισε το τέλος του μεξικα-
νοαμερικανικού πολέμου και εγγυήθηκε τα γλωσσικά και ιδιοκτησιακά δι-
καιώματα των μεξικανοαμερικανών με αντάλλαγμα την ένταξή τους στην 
εδαφική επικράτεια της Ομοσπονδίας, παραμερίστηκε από το αμερικανικό 
κράτος αμέσως μετά τη θέση της σε ισχύ7.  

Σήμερα, λόγω του συστηματικού γλωσσικού και οικονομικού τους απο-
κλεισμού, οι ισπανόφωνοι πληθυσμοί της περιοχής απολαμβάνουν πολύ 
λιγότερες ευκαιρίες ζωής σε σχέση με τη μειοψηφία των λευκών. Μια απλή, 
de lege lata ενεργοποίηση της συνθήκης δεν θα συνέβαλλε πλέον ουσιαστι-
κά στη βελτίωση της θέσης των ισπανόφωνων, διότι στο μεταξύ, λόγω της 
μετακίνησης των πληθυσμών, οι ισπανόφωνοι συγκροτούν ομάδες πολύ 
διαφορετικές από τους αρχικά συμβεβλημένους αυτόχθονες, ενώ επιπλέον 
η κοινωνική τους υστέρηση έχει διαχυθεί σε ποικίλα επίπεδα της δημόσιας 
και ιδιωτικής ζωής. Υπό αυτές τις συνθήκες, μόνον η θεσμοθέτηση ενός 
ιδιαίτερου νομικοπολιτικού status γι’ αυτές τις ομάδες είναι δυνατόν να άρει 
το αρχικό πλήγμα που έχει υποστεί η συμβατικά θεμελιωμένη προσδοκία 
των μελών τους, ότι τα δικαιώματά τους δεν θα χάσουν την αξία τους. 

Ένας δεύτερος τύπος αδικίας αναφέρεται στον αυθαίρετο, αν και δικαι-
ικά επιβεβλημένο, αποκλεισμό μιας ομάδας από το σύστημα των δικαιω-
μάτων, ενάντια στις θεμελιακές αρχές αυτού του συστήματος. Συνήθως η 
δουλεία στις νότιες πολιτείες των Η.Π.Α. και η αποστέρηση της ιδιότητας 
του πολίτη στους έγχρωμους κατανοείται ως μια τέτοιου τύπου αδικία, στο 
βαθμό που ήδη από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας οι καταστατικές αρ-
χές του πολιτεύματος των Η.Π.Α. βρίσκονται καταφανώς σε αντίθεση με 

                                                
7 J. M. HAYNES, «What is it about saying we are sorry? The new federal legislation and 

the forgotten promises of the Treaty Guantalupe - Hidalgo», Scholar, 2001, τ. 3, σ. 231-
49.  
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μια τέτοια πρακτική8. Ωστόσο, η προσπάθεια μεταβολής του καθεστώτος 
αυτού σε συνταγματικό επίπεδο ήταν χρονοβόρα και μακρόσυρτη. Ξεκίνη-
σε με τη μετεμφυλιακή αναδόμηση του συστήματος των δικαιωμάτων και, 
παρά τις εξελίξεις που πυροδότησε το κίνημα ισότητας και διεκδίκησης δι-
καιωμάτων των εγχρώμων στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, παραμένει 
μέχρι σήμερα ημιτελής.  

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται στη θεωρία και οι παλαιές αδικίες 
που αφορούν στην άτυπη αποστέρηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων δρά-
σης από μια ομάδα, χωρίς αυτό να καταγράφεται στην έννομη τάξη. Ένας 
τέτοιος τύπος αδικίας αναφέρεται στον πιεστικό τρόπο με τον οποίο έλαβε 
χώρα η ενσωμάτωση των ιδιαίτερων πολιτισμών στην πλειοψηφική κουλ-
τούρα κατά τη διάρκεια της εθνικής οικοδόμησης, την ιστορική φάση δη-
λαδή της πολιτιστικής ομογενοποίησης που υπέστησαν οι νεωτερικές κοι-
νωνίες κατά την ανάδυση και σταθεροποίηση της κυριαρχίας του εθνικού 
κράτους. Υπό το πρίσμα του δόγματος της ουδετερότητας του κράτους, τα 
φιλελεύθερα συστήματα συνήθως δεν προσέδωσαν στις πρακτικές αυτές 
έναν ανοιχτά καταπιεστικό χαρακτήρα. Οι μειονότητες υποχρεώθηκαν να 
ενσωματωθούν στην πλειοψηφία, καθώς οι οικονομικές και εκπαιδευτικές 
δομές του κράτους, όπως επίσης και ο τρόπος οργάνωσης της γραφειο-
κρατίας του (με την καθιέρωση, για παράδειγμα, μιας επίσημης γλώσσας), 
μετέτρεψαν τη διατήρηση του ιδιαίτερου πολιτισμού των μειονοτήτων σε 
επιλογή «υψηλού κόστους». Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκατάσταση των 
παλαιών αδικιών για τις ομάδες αυτές επιτρέπει την υιοθέτηση μιας έμπρα-
κτα κριτικής στάσης έναντι των ‘θυσιών’ στις οποίες οι πρόγονοί μας υπο-
βλήθηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν το έθνος, τη συλλογική ταυτότη-
τα και μνήμη9. Ήδη στις απαρχές του ο φιλελεύθερος εθνικισμός υποστήρι-
ξε ότι η απώθηση αυτών των ιστορικών διαδικασιών, ακόμη και όταν αυ-
τές συνδέθηκαν με πράξεις βαναυσότητας, αποτελεί όρο για την αναπαρα-
γωγή της ενότητας σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Ένας από τους πιο ση-
μαντικούς εκπροσώπους της φιλελεύθερης εθνικιστικής ιδεολογίας ισχυρί-
στηκε ήδη τον 19ο αιώνα: «Η λησμοσύνη, θα έλεγα μάλιστα το ιστορικό 
                                                

8 Συντεταγμένο από τον δουλοκτήτη Thomas Jefferson το ψηφισμένο το 1776 κείμε-
νο διακήρυσσε: «Θεωρούμε ως αυτονόητες αλήθειες, ότι όλοι οι άνθρωποι δημιουργή-
θηκαν ως ίσοι, ότι έχουν προικιστεί από τον Δημιουργό με συγκεκριμένα αναπαλλο-
τρίωτα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της 
ευτυχίας».  

9 Βλ. Μ. FREEMAN, «Past wrongs and liberal justice», Ethical Theory and Moral Prac-
tice, 5 (2), 2002, σ. 201-220.  
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σφάλμα, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην ίδρυση ενός έθνους … 
Πραγματικά, η ιστορική έρευνα ξαναφέρνει στο φως τις πράξεις βίας που 
βρίσκονται στις απαρχές κάθε πολιτικού σχηματισμού … Η ενότητα επι-
τυγχάνεται πάντα με απότομο τρόπο»10.  

Σύγχρονες αξιώσεις αποκατάστασης μπορεί τέλος να καθιδρύσει μια 
αδικία που ανάγεται στις δομές μιας θεμελιακά στρεβλής ηθικοκοινωνικής 
τάξης. Το χαρακτηριστικό στην περίπτωση αυτή, είναι ότι η αδικία εμφανί-
ζεται ως πλήρως νομιμοποιημένη στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό 
πλαίσιο όπου εκδηλώνεται. Τα εγκλήματα της αποικιοκρατίας, κυρίως η 
συστηματική εξάλειψη των αυτοχθόνων πληθυσμών της Βορείου και Νοτί-
ου Αμερικής, αλλά και των Αυστραλών γηγενών στη διάρκεια των ευρω-
παϊκών εποικισμών αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων αδι-
κιών. Δικαιώματα που τείνουν στην προστασία και την εξασφάλιση των 
όρων διατήρησης των διαφορετικών αυτών πολιτισμών, όπως για παρά-
δειγμα τα συλλογικά δικαιώματα αυτοκαθορισμού και αναπαραγωγής της 
ιδιαίτερης ταυτότητάς τους, αναγνωρίζονται συνήθως με αναφορά στις 
αδικίες που προηγήθηκαν σε βάρος τους. 

ΙΙΙ. Τα βασικά στοιχεία μιας ιστορικής αδικίας 

Μια από τις συνήθεις κριτικές που δέχεται η ιδέα της αποκατάστασης 
είναι ότι η εφαρμογή της σε κάποιες περιπτώσεις, και με δεδομένη τη 
«σκληρότητα» της ανθρώπινης ιστορίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
να εγερθούν αξιώσεις από το σύνολο σχεδόν των κοινωνικών ομάδων11. 
Για το λόγο αυτό, ο κατά το δυνατόν αυστηρότερος προσδιορισμός των 
γενικών χαρακτηριστικών μιας παρελθούσας αδικίας που είναι δυνατό να 
στηρίξει αίτημα αποκατάστασης είναι ζήτημα εξαιρετικής κρισιμότητας. 

Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι αδικίες αυτές στρέφονται 
ενάντια σε μια ευρεία ομάδα ανθρώπων, προσδιορισμένη από κάποιο πο-
λιτιστικό ή φυσικό χαρακτηριστικό, ή από έναν συνδυασμό των δύο12. Η 
                                                

10 E. RENAN, «Τι είναι έθνος», σε ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Τι είναι έθνος και προσευχή πάνω στην 
Ακρόπολη, Γ. ΛΑΜΨΑΣ/Η.Π. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ (μετ.), Ροές, Αθήνα 2009, [πρωτ. 1882], σ. 22.  

11 «Εξαρτάται φυσικά από την ευρύτητα του ορισμού των αδικιών», παρατηρεί με 
σκεπτικισμό έναντι της αποκατάστασης ο C. KUKATHAS, «αλλά πάντως δεν χρειάζεται 
και ιδιαίτερο κόπο αυτές να περιλαμβάνουν τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυ-
σμού», «Who? Whom? Reparation and the agency problem», Journal of Social Philoso-
phy, 2006, τ. 37 (3), σ. 330-41 (336). 

12 B. BOXILL, Blacks and social justice, Rowman & Littlefield, Lanham 1992, σ. 152-54. 
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ομάδα δεν είναι απαραίτητο να ενοποιείται από μια κοινή πολιτιστική ταυ-
τότητα όταν λαμβάνει χώρα η αδικία. Είναι μάλιστα αρκετά σύνηθες, η 
σύνδεση μεταξύ των μελών αυτής της ομάδας να εμφανιστεί κατόπιν, σαν 
αντίδραση στην αδικία, όπως συνέβη με την ταυτότητα του αντιαποικια-
κού εθνικισμού. 

Ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω κατηγοριών εί-
ναι ότι αποτελούν περιπτώσεις διαρκούς αδικίας (enduring injustices)13. Οι 
συγκεκριμένοι τύποι αδικίας εμφανίζουν μια ιδιαίτερη χρονικότητα. Λαμ-
βάνουν χώρα στο ιστορικό παρελθόν, αλλά οι συνέπειές τους επιδρούν 
στις σύγχρονες κοινωνικές σχέσεις. Το παράδειγμα των εγχρώμων στις 
Η.Π.Α. είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ακόμη και 
μετά τον εμφύλιο, η στάση του αμερικάνικου κράτους και της κοινωνίας 
αποθάρρυναν την ενσωμάτωση των απελεύθερων πληθυσμών. «Μόλις οι 
απελευθερωμένοι σκλάβοι έγιναν πολίτες, το κράτος τους εγκατέλειψε. Ε-
πέτρεψε στους λευκούς να αναλάβουν τη διακυβέρνηση των νότιων Πολι-
τειών και μέσω του νόμου ή του τρόμου να εξουδετερώσουν πολιτικά τους 
αφροαμερικανούς…Οι Κυβερνήσεις, πολιτειακές και ομοσπονδιακές, δεν 
προέβησαν σε καμιά προσπάθεια να δικαιώσουν την επέκταση των δικαι-
ωμάτων στους μαύρους και αυτή η αποτυχία εμπόδισε τους αφροαμερι-
κανούς από το να ακολουθήσουν το υπόδειγμα των μεταναστών και να 
πετύχουν την ενσωμάτωσή τους στην αμερικανική κοινωνία. Η αλήθεια 
είναι ότι μόνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή η κατάσταση άρ-
χισε να μεταβάλλεται»14. Ταυτόχρονα, η διατήρηση του θεσμού της δουλεί-
ας προϋπέθετε σε ιδεολογικό επίπεδο την επικράτηση μιας φυλετιστικής 
αντίληψης περί της φυσικής υπεροχής των λευκών, αντίληψη που διατηρή-
θηκε και μετά τον εμφύλιο. Στο μεσοπόλεμο ενδυναμώθηκε μάλιστα περαι-
τέρω, καθώς επενδύθηκε επιστημονικά από τις κυρίαρχες τότε θεωρίες του 
κοινωνικού δαρβινισμού, ενώ κατόπιν συνδέθηκε με τον πρώτο αμερικανι-
κό επεκτατισμό, με τη μορφή κυρίως του καθήκοντος της λευκής φυλής να 
«εκπολιτίσει» τις υπόλοιπες15.  
                                                

13 J. SPINNER-HAVEL, «From historical to enduring injustices», Political Theory, 2007, 
τ. 35 (5), σ. 574-97 (576-77). Για τη χρονικότητα στο ζήτημα της δικαιοσύνης, βλ. B. 
ACKERMAN, «Temporal horizon of justice», Journal of Philosophy, 1997, τ. 94 (3), σ. 299-
331.  

14 R. FULINWIDER, «The case for reparations», Philosophy and Public Policy Quarterly, 
2000, τ. 2/3, σ. 1-11 (6). 

15 T. MCCARTHY, «Vergangenheitsbewältigung in the USA: On the politics of memory 
of slavery», Political Theory, 2002, τ. 30 (5), σ. 623-48 (631-33) 
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Όπως αποδεικνύει συστηματικά ένα πλήθος εμπειρικών ερευνών, σήμε-
ρα οι αφροαμερικανοί ζουν σε συνθήκες πολύ χειρότερες συγκριτικά με 
τους λευκούς σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής16 και η κατάσταση αυτή 
αναμφίλεκτα συνδέεται ιστορικά με τη δουλεία17. Η στερεοτυπική εικόνα 
των εγχρώμων ως οκνηρών και ανίκανων για διανοητική εργασία επιμένει 
στις καθημερινές σχέσεις, ενώ μοιραία διαχέεται στη λειτουργία των θε-
σμών. Επιπλέον στην ιστορική μνήμη, η επίγνωση της έκτασης και η λει-
τουργίας του θεσμού της δουλείας στις πρώτες δεκαετίες του αμερικανικού 
κράτους έχει απαλειφθεί πλήρως. Μια εξιδανικευμένη αφήγηση της εθνικής 
ιστορίας, ως τελεολογικά συνδεδεμένης με τις αξίες των πατέρων του Συ-
ντάγματος, έχει υποβαθμίσει τη δουλεία σε μια απλή ιστορική συγκυρία, σε 
μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα του Νότου, που έχει πλέον συνολικά εκλείψει 
στη δίνη της θριαμβευτικής πορείας του έθνους προς την ελευθερία18. 

Κατά μια έννοια, οι διαρκούσες αδικίες αποτελούν μια μορφή «αποτυ-
χίας» της φιλελεύθερης αντίληψης περί δικαιωμάτων, ο ατομοκεντρισμός 
της οποίας οδηγεί σε ένα εγχείρημα αφηρημένης σύλληψης των θεσμικών 
εξασφαλίσεων της ελευθερίας. Με τον τρόπο αυτό, δεν λαμβάνονται υπό-
ψη οι διακινδυνεύσεις της ελευθερίας, που αναφύονται λόγω της συγκεκρι-
μένης μορφής του καταμερισμού της εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Αντίθετα, στον σύγχρονο φιλελεύθερο στοχασμό διατυπώνεται συχνά η 
πεποίθηση ότι η αναγνώριση των κλασικών θεμελιωδών ελευθεριών είναι 
σε θέση από μόνη της να αναστρέψει τις στερεοτυπικές προκαταλήψεις και 
την ανισότητα των ευκαιριών ζωής στις κοινωνικές δομές. Έτσι ο Ronald 
Dworkin από τη μια πλευρά καθιστά σαφές ότι οι κοινωνικές διαφορο-
ποιήσεις, που είναι προϊόν συγκυρίας και δεν ανάγονται στην επιλογή των 
υποκειμένων, αποτελούν πρόβλημα για τη φιλελεύθερη θεωρία δικαιοσύ-
νης19. Ταυτόχρονα, όμως, επιμένει να δείχνει ότι σε συνθήκες φιλελεύθερης 

                                                
16 K. LOGUE, «Reparations as redistribution», Boston University Law Review, 2006, τ. 

84 (5), σ. 1319-74 (1348-52).  
17 Βλ. επίσης D. LYONS, «Unfinished business: Racial junctures in U.S. history and 

their legacy», σε Justice in time, ό.π., σ. 271-78. 
18 MCCARTHY, «Vergangenheitsbewältigung in the USA», ό.π., σ. 634-35.  
19 «Η ταξική κατάσταση και η προκατάληψη είναι ζητήματα αδικίας και όχι τύχης, 

και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διανομή των επαγγελμάτων και των εισο-
δημάτων στις σύγχρονες δημοκρατίες», R. DWORKIN, The sovereign virtue: The theory 
and practice of equality, Harvard University Press, Cambridge/Mas. 2000, σ. 345-46. Για 
μια κριτική των θεωριών του φιλελεύθερου εξισωτισμού στην κατεύθυνση αυτή, R. 
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δημοκρατίας, η επίδρασή τους δεν μπορεί παρά να φθίνει συστηματικά, 
αφού «…εάν τα βασικά στοιχεία της αντίληψης περί ισότητας των πόρων 
πραγματοποιηθούν, η τάξη θα εκλείψει, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα. Εάν 
πάλι η δέουσα νομοθεσία για τα ατομικά δικαιώματα υιοθετηθεί και εφαρ-
μοστεί, η προκατάληψη στο χώρο της εργασίας θα εξαφανιστεί…»20. Ω-
στόσο, η ιστορική εμπειρία αποδεικνύει πως στις συνθήκες που δημιουρ-
γούν οι φιλελεύθεροι θεσμοί, οι προκαταλήψεις και οι ανισότητες ευκαιριών 
έχουν επιδείξει εξαιρετική βιωσιμότητα, αν μη τι άλλο, διότι η ιδέα της κοι-
νωνικής «ουδετερότητας» των φιλελεύθερων θεσμικών διαρρυθμίσεων τρέ-
φει στην κοινή γνώμη την αυταπάτη ότι οι αποκλεισμοί είναι ζήτημα της 
επιλογής των ίδιων των αποκλεισμένων.  

 Τέλος, οι αδικίες που θεμελιώνουν αξιώσεις αποκατάστασης είναι δο-
μικές. Δεν οφείλονται στις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των υποκειμέ-
νων, αλλά στις δομές των κοινωνικών σχέσεων και τη λειτουργία των θε-
σμών. Όπως δείχνουν οι κοινωνιολόγοι, οι δομές αποτελούν «…κανόνες 
και σύνολα πόρων που εμπλέκονται περιοδικά στην αναπαραγωγή των 
κοινωνικών συστημάτων»21. Οι δομές δεν είναι στατικές καταστάσεις. Λει-
τουργούν ως δυναμικές διαδικασίες που προσδιορίζουν τις σχέσεις των 
υποκειμένων και πετυχαίνουν τη σταθεροποίησή τους μέσα στο χρόνο. 
Καθώς οι άνθρωποι δρουν στη βάση δομικά προσδιορισμένων κανόνων 
και προσδοκιών που καθιστούν συγκεκριμένους πόρους διαθέσιμους για 
τον καθένα, η δράση τους αναπαράγει τις προϋφιστάμενες δομές. Δεν α-
ποτελεί συνεπώς παραδοξότητα το γεγονός ότι παρά τις εξισωτικές διακη-
ρύξεις στις κοινωνίες μας «ο φυλετισμός, ως ανθεκτικός ιός, έχει την τάση 
να πολλαπλασιάζεται δημιουργώντας ακατάπαυστα νεότερες γενιές». Εί-
ναι, για παράδειγμα, αναπόδραστο ότι σε θεσμικό επίπεδο «…ένας οργα-
νισμός, όπως η αστυνομία, θα διορίσει όσους διατηρούν παρόμοιες από-
ψεις και θα τους εκπαιδεύσει με τις παραδοσιακές μεθόδους. Τούτο είναι 
φυσικά σημαντικό για την οργανωτική της συνοχή. Συνεπώς η διείσδυση 
του φυλετισμού σε ένα σύστημα θεσμών θα του επιτρέψει να παραμείνει 
εκεί για πολλές γενιές».22  
                                                
PIERIK/I. ROBEYNS, «Recourses versus capabilities: Social endowment in egalitarian theo-
ries», Political Studies, 2007, τ. 55 (1), σ. 133-52.  

20 DWORKIN, The sovereign virtue, ό.π., στο ίδιο.  
21 A. GIDDENS, The constitution of society, University of California Press, Berkeley 

1984, σ. 25.  
22 K. HILTON, «Slavery and tort law», Boston University Law Review, 2006, τ. 84 (5), 

σ. 1209-55 (1236-37).  
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Δομικές αδικίες εμφανίζονται όταν συγκεκριμένες κοινωνικές διαδικασί-
ες θέτουν ευρείες κατηγορίες ανθρώπων σε σχέση κυριαρχίας 
(domination), εκμετάλλευσης, ή τους αποστερούν σημαντικές ευκαιρίες 
αυτοανάπτυξης, ενώ την ίδια στιγμή κάποιες άλλες κατηγορίες απολαμβά-
νουν θέσεις κυριαρχίας, λαμβάνουν ωφελήματα από την εκμετάλλευση των 
άλλων, ή απολαμβάνουν έναν ευρύ κύκλο δυνατοτήτων ανάπτυξης των 
ικανοτήτων τους23. Η θεσμική και εξωθεσμική σταθεροποίηση αυτών των 
αδικιών δεν εξαρτάται από την ψυχική στάση των υποκειμένων έναντι 
τους, αφού, όντας εγκλωβισμένα στις κοινωνικές δομές, δε μπορούν παρά 
να τις αναπαράγουν αθέλητα. Ακόμη συνεπώς και ενάντια στην καλή τους 
προαίρεση «…τα άτομα δρουν και αντιδρούν με τρόπο που έχει ως αθροι-
στικό αποτέλεσμα τη δομική ανισότητα»24. Πράγματι, ένα από τα κατάλοι-
πα της δουλείας είναι ο έντονος στιγματισμός οποιουδήποτε γίνεται αντι-
ληπτός ως αφροαμερικάνος λόγω κάποιου φυσικού ή κοινωνικού του χα-
ρακτηριστικού, αφού, ανεξάρτητα από την ακρίβεια αυτής της αντίληψης, 
δημιουργείται αυτόματα μια δεδομένη κοινωνική πραγματικότητα γι’ αυτόν 
με συγκεκριμένες συνέπειες σε επίπεδο δυνατοτήτων αυτονάπτυξης25. Ο 
περιορισμός των δυνατοτήτων για τους έγχρωμους σημαίνει αντίστοιχα 
μια διεύρυνσή τους για τους λευκούς και τούτο συμβαίνει ανεξάρτητα από 
την ατομική στάση των τελευταίων στο φυλετικό ζήτημα.  

Εφόσον φυσικά οι επίσημοι και ανεπίσημοι κανόνες, οι στερεοτυπικές 
εικόνες και οι κοινωνικές συμβάσεις έχουν ορατές συστημικές συνέπειες 
στη διανομή των αγαθών «…τότε η κοινωνία είναι υπεύθυνη για τις συνέ-
πειες αυτές που δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να τεθούν εκτός της εμ-
βέλειας του προβλήματος της δικαιοσύνης»26. Η αξιολόγηση όμως μιας κα-
τάστασης ως άδικης δεν αποτελεί μια απλώς θεωρητική απόφανση. Σε πο-
λιτικό επίπεδο συνεπάγεται άμεσα ότι σε κάποιους, ατομικά ή συλλογικά, 
πρέπει να καταλογιστεί η αδικία. Αυτή ακριβώς η έμπρακτη απόδοση ευ-
θύνης για μια παλαιά αδικία, κυρίως ως προς το ζήτημα της υποχρέωσης 
                                                

23 Για την έννοια των δομικών αδικιών σε αναφορά με προβλήματα δικαιοσύνης 
στην παγκόσμια κοινωνία βλ. I.M. YOUNG, «Responsibility and global justice: A social 
connection model», Social Philosophy and Policy, 2006, τ. 23 (1), σ. 102-30.  

24 I.M. YOUNG, «Equality of whom? Social groups and judgments of injustice», Journal 
of Political Philosophy, 2001, τ. 9 (1), σ. 1-18 (9).  

25 Τούτο συμβαίνει ακόμη και στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς, το οποίο υποτί-
θεται ότι κινητοποιείται αποκλειστικά από τη λογική του κέρδους, BOXILL, Blacks and 
social justice, ό.π. σ. 23-31.  

26 T. NAGEL, «Justice and nature», Oxford Journal of Legal Studies, 1997, 17 (2), σ. 303.  
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άρσης των σημερινών συνεπειών της, συνιστά την ουσία των θεσμών και 
των πολιτικών της αποκατάστασης.  

IV. Η εξατομίκευση της ευθύνης για αποκατάσταση 

Το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής νομικής και πολιτικής θεωρίας συν-
δέει φιλοσοφικά το πρόβλημα της αποκατάστασης των παλαιών αδικιών 
με την επανορθωτική δικαιοσύνη. Ως ζήτημα, η επανορθωτική δικαιοσύνη 
αναδύεται όταν οι κανόνες μιας δίκαιης κοινωνικής τάξης έχουν παραβια-
στεί. Σκοπός της είναι η επαναφορά των υποκειμένων στην προηγούμενη 
της παραβίασης κατάσταση. Με την έννοια αυτή, ο προσανατολισμός της 
επανορθωτικής δικαιοσύνης είναι παρελθοντικός. Αντίθετα η διανεμητική 
δικαιοσύνη αφορά στη βασική κατανομή των δικαιωμάτων, των ευθυνών, 
των ωφελημάτων, των βαρών και των πόρων. Μέσω αυτής επιχειρείται η 
συγκρότηση μιας κοινωνικής τάξης όπου τα υποκείμενα, ανάλογα με τις 
επιλογές τους, λαμβάνουν τη δέουσα θέση ή μερίδα. Συνεπώς η διανεμητι-
κή δικαιοσύνη είναι προσανατολισμένη στο μέλλον. 

Διαισθητικά η σχέση αποκατάστασης και επανορθωτικής δικαιοσύνης 
προβάλλει απολύτως εύλογα, εφόσον και οι δύο εμφανίζουν ένα σαφές 
ενδιαφέρον για το παρελθόν. Από την πλευρά αυτή, η ηθική θεμελίωση της 
πολιτικής των αποκαταστάσεων συνίσταται στην πεποίθηση ότι όταν κά-
ποιος βλάπτεται παράνομα, ο δράστης οφείλει να επανορθώσει τη βλάβη. 
Η έμφαση στον παρελθοντικό προσανατολισμό έχει στρέψει συστηματικά 
τον προβληματισμό σχετικά με το ζήτημα της αποκατάστασης των πα-
λαιών αδικιών στο «υπόδειγμα της υπαιτιότητας», που εμπνέεται κατά κύ-
ριο λόγο από τους θεσμούς και τη θεωρία της αδικοπρακτικής ευθύνης στο 
αστικό δίκαιο27. Βάσει αυτού, η ευθύνη για αποκατάσταση ανήκει στο 
πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στων οποίων τη δράση είναι δυνατό να αποδοθεί 
αιτιακά η αδικία και υπό τον όρο ότι η ζημιογόνα πράξη είναι αποδεδειγ-
μένα εμπρόθετη και έχει εκτυλιχθεί με επαρκή γνώση των σχετικών συνθη-
κών28. Ακόμη λοιπόν και για μεγάλο μέρος των οπαδών της, η ευθύνη για 
                                                

27 Ακόμη και στην κριτική νομική θεωρία διατυπώνεται η πεποίθηση ότι η κεντρική 
ιδέα της αποκατάστασης ανάγεται στην επανορθωτική δικαιοσύνη, που επιβάλλει 
στους «αδικοπραγούντες να αποζημιώνουν τα θύματα για τις απώλειές τους», M. MI-
NOW, Between vengeance and forgiveness, Beacon Press, Boston 1992, σ. 104. 

28 Για μια συνοπτική φιλοσοφική ανάλυση των θεμελίων της ευθύνης αυτού του τύ-
που, H. JONAS, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische 
Zivilisation, Suhrkamp, Frankfurt/a.M. 1979, σ. 171-75.  
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αποκατάσταση παρουσιάζει νομικό θεμέλιο και πρέπει να αποδίδεται πο-
λιτικά εξαιτίας της πρακτικής αδυναμίας των δικαστηριακών θεσμών να 
επιδικάσουν τέτοιου είδους αποζημιώσεις29.  

Στο βαθμό που εφέλκεται από το υπόδειγμα της υπαιτιότητας, η νομική 
και πολιτική συζήτηση σχετικά με την αποκατάσταση έχει οδηγηθεί σε μια 
εξαιρετικά περιοριστική σύλληψη του ζητήματος, με κύριο ενδιαφέρον την 
παροχή υλικών επανορθώσεων στα θύματα της αδικίας κατά το πρότυπο 
της αποζημίωσης του αστικού δικαίου30. Πέρα από την περιοριστική τάση, 
το υπόδειγμα της υπαιτιότητας δείχνει τόσο στο επίπεδο της φιλοσοφικής 
θεμελίωσης, όσο και σε αυτό της πρακτικής εφαρμογής, να προσκρούει σε 
ανυπέρβλητες συστηματικές δυσχέρειες, που έχουν δώσει λαβή για κριτικές 
στην ίδια την ιδέα της αποκατάστασης. 

Η επανορθωτική δικαιοσύνη απαιτεί μια σχέση ταυτότητας μεταξύ του 
αδικούντα και αυτού που βαρύνεται με το καθήκον αποκατάστασης, όπως 
επίσης και την ταύτιση μεταξύ θύματος και φορέα της αξίωσης σε αποζη-
μίωση. Στην περίπτωση της αποκατάστασης μαζικών παλαιών αδικιών, η 
αρχή της ταυτότητας οδηγεί σε σειρά προβλημάτων, καθώς τα άμεσα ε-
μπλεκόμενα υποκείμενα συνήθως δεν υπάρχουν πλέον. Ακολουθώντας τη 
λογική των θεσμών του αστικού δικαίου, μέρος της θεωρίας επιχειρεί να 
προσδιορίσει τα υποκείμενα μέσω γραμμών κληρονομικής διαδοχής, περι-
ορίζοντας τον κύκλο των προσώπων που μπορούν να αξιώσουν αποκα-
τάστασης συγκεκριμένα στους απογόνους αυτών που υπέστησαν την αδι-
κία31. 

Ωστόσο, ιδιαίτερα με ευκαιρία το πρόβλημα της αποκατάστασης των 
θυμάτων της δουλείας, το εγχείρημα προσέκρουσε στο λεγόμενο «υπαρξι-
ακό» ζήτημα. Σύμφωνα με τον προβληματισμό αυτό, για τους σημερινούς 
αφροαμερικανούς η δουλεία υπήρξε υπαρξιακός όρος, αφού εάν οι πρό-
γονοί τους δεν εξανδραποδίζονταν και δεν μεταφέρονταν στην Αμερική, οι 
                                                

29 Στην ευρεία διάδοση της άποψης αυτής αναφέρεται κριτικά η M. U. WALKER, «Re-
storative justice and reparations», Journal of Social Philosophy, 2006, τ. 37 (3), 377-95 
(378-81).  

30 Μια συστηματική νομική ανάλυση των πολιτικών αποκατάστασης με βάση την 
αναλογία τους προς τους θεσμούς της αδικοπραξίας επιχειρούν οι E. POSNER/A. VER-
MEULE, Reparation for slavery and other historical injustices, Columbia Law Review, 
2003, τ. 104 (3), σ. 689-748. Για μια κριτική του «νομικίστικου» παραδείγματος στη θεω-
ρία της αποκατάστασης βλ. J. THOMSON, Taking responsibility for the past: Reparation 
and historical injustice, Polity Press, Oxford 2002, κεφ.1. 

31 Στο ίδιο, σ. 101-13.  
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ίδιοι δεν θα είχαν καν γεννηθεί32. Διάφορες κατασκευές επιχειρούν την υ-
πέρβαση του προβλήματος. Υποστηρίχθηκε, για παράδειγμα, η άποψη ότι η 
μη αποκατάσταση της αδικίας αποτελεί ένα αυτοτελές διαρκές αδίκημα, 
του οποίου η διάπραξη ξεκινά αμέσως μετά την αδικία και συνεχίζεται μέ-
χρι να υπάρξει αποκατάσταση. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατός ο ισχυ-
ρισμός ότι οι απόγονοι των αδικημένων είναι θύματα όχι της αρχικής αδι-
κίας, αλλά του αδικήματος της «μη αποκατάστασης»33.  

Πάντως και αυτή η θεώρηση χαράσσει τον κύκλο των προσώπων που 
μπορούν να αξιώσουν αποκατάστασης συγκεκριμένα στους απογόνους 
αυτών που υπέστησαν την αδικία34. Τα «θύματα» της δουλείας όμως δεν 
είναι μόνον οι σκλάβοι και απόγονοι τους. Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, οι 
κοινωνικές διαφοροποιήσεις, τα ήθη και τα στερεότυπα που έχουν γεννή-
σει οι θεσμοί της δουλοκτησίας συνεπάγονται σήμερα μια άμεση υστέρηση 
σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών και διαπροσωπικών δυνατοτή-
των για οποιονδήποτε τοποθετείται στην κατηγορία του αφροαμερικανού. 
Με δεδομένη λοιπόν την κοινωνική διάχυση των επιβλαβών συνεπειών της 
αδικίας, ο προσδιορισμός σχετικής ευθύνης με βάση το πρότυπο της αστι-
κής ζημίας είναι μοιραία εξαιρετικά ανελαστικός. Κατά ανάλογο τρόπο, η 
ωφέλεια από την αδικία έχει επίσης διασπαρθεί στον κοινωνικό ιστό. Ό-

                                                
32 C. MORRIS, «Existential limits to the rectification of past wrongs», American Phi-

losophical Quarterly, 1984, τ. 21, σ. 175-84 και S. KERSHNAR, «Are the descendants of 
slaves owed a compensation for slavery», Journal of Applied Philosophy, 1999, τ. 16 (2), 
95-101., R. KUMAR/D. SILVER, «The legacy of injustice: Wronging the future, responsibil-
ity for the past», σε L. MEYER (επιμ.), Justice in time: Responding to historical injustices, 
Nomos, Baden-Baden, 2004, σ. 145-58.  

33 G. SHER, «Transgenerational compensation», Philosophy and Public Affairs, 2005, τ. 
33 (2), σ. 181-200. B. BOXILL, «A lockean argument for black reparation», Journal of Eth-
ics, 2003, τ. 7, 63-91 (88-91). Για ένα παρόμοιου τύπου επιχείρημα J. SIMMONS, «Histori-
cal rights and fair shares», Law and Philosophy, 1995, 15 (2), σ. 149-84. Ο JEREMY WAL-
DRON δείχνει να έλκεται από το επιχείρημα, όταν διατυπώνει την άποψη ότι «αντί να 
θεωρήσουμε την αρπαγή της γης των αυτοχθόνων ως μια μεμονωμένη πράξη αδικίας 
που έλαβε χώρα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ανήκει πλέον στο παρελθόν, 
πρέπει να την κατανοήσουμε ως διαρκούσα αδικία. Η αδικία διαρκεί και διαιωνίζεται 
από το νομικό σύστημα όσο η απαλλοτριωμένη γη δεν επιστρέφεται σε αυτούς που την 
έχασαν», «Superseding historical injustice», Ethics, 1992, τ. 103 (1), σ. 4-28 (14). Είναι 
φανερό ότι αυτή η σύλληψη της διαρκούσας αδικίας είναι πολύ διαφορετική από αυτήν 
που εκτίθεται παραπάνω, όπου η διάρκεια εντοπίζεται στη χρονική έκταση των κοινω-
νικών συνεπειών του ιστορικού εγκλήματος και όχι στον τρόπο διάπραξής του.  

34 THOMSON, Taking responsibility for the past, ό.π., σ. 130-48. 
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πως παρατηρεί ένας από τους πιο συστηματικούς μελετητές του ζητήμα-
τος, ακόμη και οι μετανάστες που έφτασαν στις Η.Π.Α. μετά την κατάργη-
ση της δουλείας ευνοήθηκαν συστηματικά από τα κοινωνικά της «κατά-
λοιπα». «Είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ευκαιρίες από κεφάλαια στα 
οποία οι σκλάβοι είχαν αξίωση, όπως και φυσικούς πόρους, γη για παρά-
δειγμα, στα οποία επίσης οι σκλάβοι διεκδικούσαν τίτλους. Το δεδομένο ότι 
[οι μετανάστες] εργάστηκαν σκληρά και ανταγωνίστηκαν γι’ αυτές τις ευ-
καιρίες δεν έχει σημασία από την οπτική αυτή. Μπορεί να έχουν δικαιώμα-
τα στα αποκτήματά τους, αλλά όχι και στις ευκαιρίες που κατέστησαν εφι-
κτά αυτά τα αποκτήματα»35.  

Πιο χαλαρές εφαρμογές του υποδείγματος της υπαιτιότητας εστιάζουν 
στον τρόπο που σε μια δημοκρατική κοινωνία οι υποχρεώσεις, οι αξιώσεις 
και τα βάρη κληρονομούνται στις οργανωμένες διαγενεακές ενώσεις και 
οργανώσεις. Οι θέσεις αυτές αναζητούν συλλογικά, νομικά συγκροτημένα 
υποκείμενα ως φορείς της ευθύνης και των αξιώσεων αποκατάστασης. Τα 
κράτη είναι αναπόφευκτα οι πιο βασικοί υποψήφιοι36. Ακόμη και στην α-
ντίληψη αυτή ωστόσο, σε ό,τι αφορά μη συγκροτημένες ομάδες ανθρώ-
πων, η ευθύνη ή η αξίωση πρέπει να εξατομικευτεί. Η θεώρηση αυτή μετα-
τρέπει την αποκατάσταση σε υπόθεση των διακρατικών σχέσεων ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, σε πρόβλημα που αφορά τις σχέσεις μιας πολιτικής 
κοινότητας με τους πολίτες ατομικά. Από την πλευρά των αντιπάλων της 
αποκατάστασης, ασκείται εύλογα η κριτική ότι τέτοιου είδους κατασκευές 
συγκολλούν με αντιφατικό τρόπο συλλήψεις συλλογικής και εξατομικευμέ-
νης ευθύνης. Διότι εάν μια πράξη δεν μπορεί πράγματι να καταλογιστεί 
συλλογικά σε ένα μέρος της κοινωνίας, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί ευ-
θύνη και της συλλογικότητας που εκπροσωπεί την κοινωνία (π.χ. του κρά-
τους)37.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο του υποδείγματος της υπαιτιότητας είναι δυνατό 
να γίνει λόγος για μορφές «παραγραφής» των παλαιών αδικιών. Αρκετοί 
συγγραφείς υποστηρίζουν ορθά ότι οι αξιώσεις που προκύπτουν από την 
                                                

35 BOXILL, «A lockean argument for black reparation», ό.π., σ. 77, ομοίως και R. HILL, 
«Compensatory justice: Over time and between groups», Journal of Political Philosophy, 
2002, τ. 10 (4), σ. 277-312.  

36 THOMSON, Taking responsibility for the past, ό.π., κεφ. 2 και D. MILLER, «Holding 
nations responsible», Ethics, 2004, τ. 114 (2), σ. 240-68. Κριτικά ο C. KUKATHAS, «Re-
sponsibility for past injustice: How to shift the burden», Politics Philosophy and Eco-
nomics, 2002, τ. 2 (2), σ. 165-90.  

37 KUKATHAS, «Who? Whom?», ό.π., σ. 340-41. 
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άσκηση των δικαιωμάτων εξαρτώνται πάντοτε από την πάροδο του χρό-
νου, καθώς και από την μεταβολή των καταστάσεων. Συζητώντας το θέμα 
των γαιών των αυτοχθόνων, ο Jeremy Waldron εκκινεί από την αναμφίβο-
λα βάσιμη σκέψη ότι τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα πρέπει να αναγνωρίζο-
νται διότι αποτελούν θεσμικές ρυθμίσεις σημαντικές για την αυτόνομη α-
νάπτυξη και την πραγμάτωση των βιοτικών σχεδίων των υποκειμένων. 
Όταν όμως υπό συγκεκριμένες συνθήκες δεν επιτελούν αυτή την λειτουρ-
γία, η κανονιστική τους αξία εμφανίζεται μειωμένη. Αν και συνιστά αποτέ-
λεσμα άδικης κατάκτησης, συμπεραίνει ο Waldron, οι αυτόχθονες οφεί-
λουν να ανεχθούν την κατάσταση όπως αυτή έχει πλέον διαμορφωθεί. Ε-
φόσον σήμερα η γη αποτελεί έναν σπάνιο πόρο, οι απόγονοι των αρχικών 
δικαιούχων οφείλουν να τον μοιραστούν με τους απογόνους όσων την άρ-
παξαν38.  

Είναι αυτονόητο ότι η αξίωση αποκατάστασης δεν είναι απόλυτη. Η ι-
κανοποίησή της πρέπει να σταθμίζεται με άλλα ανταγωνιστικά ηθικοπολι-
τικά αιτήματα. Οι παραπάνω αναλύσεις καταδεικνύουν, ωστόσο, ότι η 
παρελθοντικά προσανατολισμένη θεμελίωση της αξίωσης αποκατάστασης 
προκαλεί την έντονη συρρίκνωσή της, ακριβώς διότι δεν λαμβάνει υπόψη 
το στοιχείο της διάρκειας των προηγούμενων αδικιών. 

V. Ο συλλογικός και πολιτικός χαρακτήρας της ευθύνης για αποκατάστα-
ση 

Ασφαλώς, σε ένα κράτος δικαίου η αστική και ποινική ευθύνη δεν μπο-
ρεί παρά να αποδίδεται στη βάση ξεκάθαρων κανόνων, αφού πρώτα αξιο-
λογηθούν οι προθέσεις και οι ακριβείς συνέπειες των πράξεων των ατόμων. 
Όταν όμως το ζήτημα αφορά σε διαρκείς δομικές αδικίες, το υπόδειγμα 
της υπαιτιότητας αποδεικνύεται ανεπαρκές. Η φύση της ευθύνης για επα-
νόρθωση θα μπορούσε να αναζητηθεί πιο πρόσφορα με βάση το υπόδειγ-
μα «της ευθύνης από την κοινωνική επαφή», που η Iris Marion Young επε-
ξεργάστηκε για να διερευνήσει το καθήκον άρσης των αδικιών στην πα-
γκοσμιοποιημένη κοινωνία. Φιλοσοφικά, η σύλληψη φαίνεται να πηγάζει 
                                                

38 WALDRON, «Superseding historical injustice», ό.π., παρόμοια και ο D. LYONS, «The 
new Indian claims and original rights to land», Social Theory and Practice, 1977, τ. 4 (3), 
σ. 249-72, ο οποίος καταλήγει στη θέση ότι «τα ίδια τα δικαιώματα και όχι μόνο η ά-
σκηση ή το περιεχόμενό τους είναι εξαρτημένα από τις συνθήκες» (σ. 370). Για μια κρι-
τική της θεώρησης αυτής P. PATTON, «Colonization and historical experience: The Aus-
tralian experience», σε Justice in time, ό.π. σ. 159-72. 
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από την ιδέα πως η ίδια η κοινωνική επαφή δημιουργεί αυτομάτως καθή-
κοντα, καθώς «…η διαπίστωση των συνεπειών μια συνδεδεμένης δράσης 
υποχρεώνει τους ανθρώπους να προβληματιστούν επί των όρων αυτής της 
σύνδεσης»39.  

Το εν λόγω παράδειγμα ευθύνης είναι σε θέση να υπερβεί τις ατομικιστι-
κές προκείμενες της νομικής ευθύνης. Αν και πολιτική στη φύση της, θα 
πρέπει να διακριθεί από τη δημοκρατική ευθύνη που αποδίδεται δια των 
αντιπροσωπευτικών διαδικασιών σε κατόχους δημοσίων αξιωμάτων για 
συγκεκριμένες αποφάσεις40. Μέσω του υποδείγματος της κοινωνικής επα-
φής, θεμελιώνεται ένα γενικό καθήκον των υποκειμένων να επιδίδονται σε 
μορφές δημόσιας επικοινωνιακής διάδρασης, προκειμένου να ρυθμίζουν 
κατά το δυνατόν πιο δίκαια τις κοινωνικές σχέσεις που τα συνδέουν. Το 
θεμέλιό της θα πρέπει να αναζητηθεί στις υποχρεώσεις που δημιουργεί ο 
ιδιαίτερος ρόλος των πολιτών στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης κοινωνικής 
δομής. Ήδη στις καθημερινές σχέσεις, είμαστε σε θέση να διατυπώνουμε 
τον ισχυρισμό ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την παιδεία των μα-
θητών. Η ευθύνη αυτή είναι αναμφίβολα ευρύτερη από μια απλή δέσμη νο-
μικών υποχρεώσεων που βαραίνουν τους εκπαιδευτικούς ως άτομα και 
μπορεί να αποδοθεί ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη δυνατότητα του 
καθένα ξεχωριστά να επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν λοι-
πόν διατυπώνεται η άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν καθήκον να δρά-
σουν για την άρση των αδικιών στο σύστημα της εκπαίδευσης, δεν αποδί-
δεται σε αυτούς κάποιο είδος ενοχής. Προσδιορίζεται απλώς η υποχρέωσή 
τους να ενεργήσουν με συγκεκριμένο τρόπο, στοχεύοντας σε ορισμένα α-
ποτελέσματα41.  

Κατανοώντας την ευθύνη για τις παλαιές αδικίες στο πλαίσιο αυτό, τα 
υποκείμενα δεν βαρύνονται με το καθήκον αποκατάστασης διότι τις διέ-
πραξαν, ή διότι κληρονομούν με οποιονδήποτε τρόπο την ενοχή για την 
διάπραξη τους, αλλά επειδή με την δράση τους συμβάλλουν στη διατήρηση 
των συνεπειών τους σήμερα42. Η ευθύνη αυτή πηγάζει από την συνύπαρξη 

                                                
39 J. DEWEY, The public and its problems, Ohio University Press, Athens 1991, σ. 24.  
40 Για τη φύση της ευθύνης αυτής, JONAS, Das Prinzip Verantwortung, ό.π., σ. 180-

84.  
41 H. RICHARDSON, «Institutionally divided moral responsibility», Social Philosophy 

and Policy, τ. 16 (2), 1999, σ. 218-49.  
42 Είναι συνεπώς αβάσιμη η κριτική ότι «…το εγχείρημα των αποκαταστάσεων, μέ-

σω της λογικής του αδικοπραγούντα και του θύματος, δεν αποζητά την ενίσχυση ή την 
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των υποκειμένων σε ένα σύστημα αλληλοεξαρτώμενων διαδικασιών συ-
νεργασίας και ανταγωνισμού, μέσω του οποίου επιδιώκουν οφέλη και 
στοχεύουν στην πραγμάτωση των βιοτικών τους σχεδίων. Μολονότι μια 
άμεση αιτιακή σύνδεση του δρώντα με την αδικία είναι αδύνατο να προσ-
διοριστεί, ο ίδιος φέρει ευθύνη γι’ αυτήν ως μέρος της διαδικασίας που την 
αναπαράγει στις συνέπειές της.  

VI. Ευθύνη από υπαιτιότητα και κοινωνική επαφή: Μια αντιπαραβολή 

Είναι δυνατό να προσδιοριστούν τέσσερα βασικά στοιχεία της ευθύνης 
από την κοινωνική επαφή για τις παλαιές αδικίες στην αντιδιαστολή της με 
την υπαιτιότητα. Η ευθύνη από την κοινωνική επαφή δεν επιχειρεί να απο-
μονώσει τους υπευθύνους. Σε ένα σύστημα ηθικών και νομικών κανόνων 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδιορίζονται συγκεκριμένα οι υπαίτιοι 
κάθε παράβασης και να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για 
τις πράξεις τους ως άτομα. Αναμφίβολα, η ανάγκη αυτή εκφράζεται στις 
προκείμενες του υποδείγματος της υπαιτιότητας. Όταν όμως η βλάβη προ-
κύπτει από τη συμμετοχή χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ανθρώπων στην 
παραγωγή και διαιώνιση μιας αδικίας, η υπαιτιότητα συνιστά ένα εξαιρετι-
κά περιοριστικό πλαίσιο. Η διαπίστωση ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι ευθύ-
νονται νομικά ή πολιτικά για την διάπραξη μιας αδικίας δεν απαλλάσσει 
όσους συμβάλλουν, έστω και αθέλητα, στην αναπαραγωγή των συνεπειών 
της. Είναι απολύτως προφανής η ευθύνη των κρατών, καθώς και συγκε-
κριμένων πολιτών για το θεσμό της δουλείας, ή για την αποικιοκρατία. Αυ-
τό, ωστόσο, δεν επιδρά καθόλου στο ότι όλοι οι πολίτες, που απολαμβά-
νουν οφέλη με την μορφή ιδιαίτερης πρόσβασης σε βιοτικές ευκαιρίες, ο-
φείλουν να πράξουν ό,τι είναι δυνατό για να άρουν την αδικία και τις συ-
νέπειές της.  

Το υπόδειγμα της υπαιτιότητας αφορά σε παραβιάσεις κανόνων που 
συγκροτούν ένα ήδη αποδεκτό ηθικονομικό status quo. Στο πλαίσιό της, η 
ευθύνη αποδίδεται για συγκεκριμένες, διακριτές πράξεις που διακόπτουν 
αυτό που γενικά θεωρείται ως ομαλή ροή της κοινωνικής συνεργασίας. 
Αντιθέτως, οι συνέπειες των διαρκών δομικών αδικιών, στην άρση των 
                                                
χειραφέτηση των υποταγμένων αλλά την εκδίκηση δια της τιμωρίας, που θα κάνει τους 
αδικούντες να υποφέρουν όπως τα θύματά τους», W. BROWN, States of injury: Power 
and freedom in late modernity, Princeton University Press, Princeton 1995, σ. 27. Στην 
πραγματικότητα, η ευθύνη για αποκατάσταση δεν αναφέρεται σε κάποιο είδος ενοχής 
για την πράξη, αλλά στο κοινωνικό καθήκον άρσης των συνεπειών της αδικίας. 
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οποίων τείνει η ιδέα της αποκατάστασης, είναι συνήθως στοιχείο αυτής της 
ομαλότητας. Ενσωματωμένη στο πρότυπο της κοινωνικής επαφής, η απο-
κατάσταση ως ιδέα και ως πράξη επιτρέπει την αμφισβήτηση του status 
quo, θεματοποιώντας τους αποκλεισμούς και τις ανισότητες που ενυπάρ-
χουν στις κοινωνικές σχέσεις και γίνονται αποδεκτές συνήθως ως δικαιο-
λογημένες, διότι οι ιστορικές τους αιτίες ανήκουν στο παρελθόν και έχουν 
λησμονηθεί.  

Το υπόδειγμα της κοινωνικής επαφής συνδυάζει έναν μελλοντικό και 
έναν παρελθοντικό προσανατολισμό, που το καθιστά πολύ πιο ελκυστικό 
ως θεμελιωτική βάση για τις πολιτικές αποκατάστασης43. Η υπαιτιότητα 
αποδίδεται για μια άδικη πράξη, της οποίας η εκτέλεση έχει ήδη ολοκλη-
ρωθεί. Ασφαλώς, η αποδιδόμενη ευθύνη και σε αυτήν την περίπτωση προ-
σβλέπει, έστω έμμεσα, στο μέλλον, εφόσον ένας από τους στόχους της εί-
ναι να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων αδικιών. Ωστόσο, η ευθύνη 
από κοινωνική επαφή επιχειρεί να αναμορφώσει δομές που θα συνεχίσουν 
αναπόδραστα να παράγουν αδικία εάν δεν υπάρξει μια δυναμική παρέμ-
βαση σε αυτές. Το κεντρικό ζήτημα σε μια τέτοια περίπτωση, δεν είναι να 
κατηγορηθεί ή να τιμωρηθεί κάποιος, αλλά να αναμορφωθεί η δομή που 
προκαλεί το ίδιο το πρόβλημα, μέσω της συντονισμένης πολιτικής δράσης 
όσων μετέχουν σε αυτήν44. 

Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό της ευθύνης από κοινωνική επαφή που 
τη διακρίνει από την υπαιτιότητα συνίσταται στο ότι αναφέρεται σε αδικί-
ες, στη διαιώνιση των οποίων μόνο η συλλογική δράση των υποκειμένων 
μπορεί να θέσει τέλος. Οι δομικές διαδικασίες μπορούν να μεταβληθούν 
μόνο όταν μια πλειάδα υποκειμένων από ποικίλες κοινωνικές θέσεις κινη-
τοποιηθούν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το παραπάνω χαρακτηριστικό 
εξηγεί για ποιο λόγο το βάρος της αποκατάστασης φέρουν πρωτίστως, αν 
και όχι αποκλειστικά, οι κρατικοί μηχανισμοί: «Μόνο οι συλλογικοί δρώ-
ντες, που είναι σε θέση να κινητοποιήσουν τις δημόσιες αρχές μπορούν να 
αντιμετωπίσουν…τα συσσωρευμένα για μεγάλες χρονικές περιόδους στε-
ρεότυπα διάκρισης σε βάρος ομάδων, οι οποίες δημιουργούν τεράστιες υ-
στερήσεις συλλογικής φύσης και παρέχουν γενικευμένα προνόμια σε ό-

                                                
43 L. WENAR, «Reparations for the future», Journal of Social Philosophy, 2006, τ. 37 

(3), σ. 396-405.  
44 Για την συλλογική ευθύνη έναντι του μέλλοντος στην κατεύθυνση αυτή βλ. JONAS, 

Das Prinzip Verantwortung, ό.π., κεφ. 4.  
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σους ευνοούνται»45. Συνεπώς, η φύση και η εμβέλεια των δυνατοτήτων 
δράσης των κρατών είναι που δημιουργούν την ευθύνη για την αποκατά-
σταση και όχι οι κληρονομημένες από τις πολιτικές επιλογές του παρελθό-
ντος υποχρεώσεις. 

VΙI. Δικαιώματα ομάδων και ευθύνη για επανόρθωση των παλαιών αδι-
κιών 

Για πολλούς, αυτή η προοπτικά προσανατολισμένη ερμηνεία της ευθύ-
νης για αποκατάσταση των παλαιών αδικιών καθιστά περιττή κάθε ανα-
φορά σε αυτήν, για την διαδικασία αναγνώρισης των δικαιωμάτων των 
ομάδων. Εφόσον η αναγνώριση ιδιαίτερων δικαιωμάτων στις ίσες ευκαιρί-
ες και την αναπαραγωγή των επιμέρους πολιτιστικών ταυτοτήτων επιβάλ-
λεται ευθέως από λόγους διανεμητικής και αναδιανεμητικής δικαιοσύνης, η 
αναδρομή στην ιστορία των άδικων ανισοτήτων δεν είναι αναγκαία46. 

Η παραπάνω θέση διατηρεί μια αρκετά στατική αντίληψη για την κανο-
νιστική επίδραση των δικαιωμάτων, τα οποία δεν πρέπει να κατανοούνται 
ως «…τίτλοι, αλλά ως σχέσεις…»47, που καθιστούν δυνατή την ατομική και 
συλλογική δράση των υποκειμένων, διανοίγοντας πρωτίστως έναν χώρο 
συλλογικής επικοινωνίας48. Από την οπτική αυτή, η ποιότητα και η συγκε-
κριμένη μορφή που λαμβάνει η διαλογική διαδικασία αναγνώρισης των 
δικαιωμάτων, καθώς και οι εντός αυτής προβαλλόμενες αιτιολογίες, απο-
τελούν στοιχεία ουσιαστικής σημασίας για την κανονιστική τους επενέρ-
γεια ως θεσμικών ρυθμίσεων. Πέρα από το διανείμει τα αγαθά και τις δυ-
νατότητες, η πολιτική των δικαιωμάτων πρέπει να στοχεύει στην αμοιβαία 

                                                
45 O. PATTERSON, The ordeal integration, Civitas, Washington D.C. 1997, σ. 121-22.  
46 WALDRON, «Superseding historical injustice», σ. 27. Απορρίπτοντας την ιδέα της 

αναδρομής στο παρελθόν ο RAINER FORST καταλήγει: «Μόνο με αναφορά στις αιτίες 
και την επιμονή του παρόντος καταμερισμού των κοινωνικών δυνάμεων, είναι δυνατό 
να υπηρετηθεί η προοπτική ενός αποτελεσματικού εγχειρήματος εξασφάλισης της ισό-
τητας ευκαιριών και να διατυπωθούν δικαιολογήσεις, σχετικά με το ποιες ομάδες δι-
καιούνται ειδικής μεταχείρισης», Kontexte der Gerechtigkeit: Politische Philosophie 
jenseits von Liberalismus und Kommunitarismus, Suhrkamp, Frankfurt/a.M. 1994, σ. 
125.  

47 I. M. JUNG, Justice and the politics of difference, Princeton University Press, Prince-
ton 1990, σ. 25.  

48 O. GERSTERNBERG, Bürgerrechte und deliberative Demokratie: Elemente einer plu-
ralistischen Verfassungstheorie, Suhrkamp, Frankfurt/a.M. 1997, σ. 107-9. 
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αναγνώριση και εμπιστοσύνη μεταξύ των υποκειμένων. Αυτά ακριβώς τα 
στοιχεία έχουν τραυματιστεί βαρύτητα στις περιπτώσεις των παλαιών αδι-
κιών. «Τα εγκλήματα του παρελθόντος είναι πάντοτε σχετικά διότι δηλητη-
ριάζουν την κοινή ζωή των ομάδων. Είναι δυνατό να ειπωθεί ότι έχουν αλ-
λοτριώσει τόσο αυτούς που μοιράζονται την ίδια ταυτότητα με τα θύματα, 
όσο και με τους θύτες»49. Σε αντίθεση με τον φόβο που διατυπώνεται συχνά 
σχετικά με την πιθανότητα οι πράξεις αποκατάστασης να αναμοχλεύσουν 
κατασιγασμένα συλλογικά πάθη, η δημόσια παραδοχή της αδικίας συνι-
στά σημείο εκκίνησης για τη σφυρηλάτηση μιας νέας σχέσης κοινωνικής 
συνεργασίας50. 

Οι μη αναγνωρισμένες δημόσια ιστορικές αδικίες δεν παραμορφώνουν 
μόνον την εικόνα που οι ομάδες διατηρούν η καθεμιά για την άλλη. Παρά-
γουν επίσης απατηλές εικόνες αυτοκατανόησης. Καθώς η λήθη έχει πλέον 
σκεπάσει τις ιστορικές αιτίες των σημερινών ανισοτήτων, οι κοινωνικά α-
ποκλεισμένοι συνήθως εσωτερικεύουν ως φυσικό το κατώτερο κοινωνικό 
τους status, ενώ την ίδια στιγμή όσοι απολαμβάνουν ωφελήματα από τις 
διαρκείς δομικές αδικίες έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν στη δική τους ανω-
τερότητα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι στις Η.Π.Α. μέρος της λευκής 
πλειοψηφίας ισχυρίζεται ότι οι πολιτικές και τα ιδιαίτερα δικαιώματα υπέρ 
των στιγματισμένων ομάδων την καθιστούν «θύμα ενός ασύνετου κρά-
τους» και περιγράφει τις διεκδικήσεις των ισπανόφωνων, των μαύρων και 
των αυτοχθόνων πληθυσμών ως μορφή «αντίστροφου ρατσισμού»51. Αυ-
τές ακριβώς είναι οι συνέπειες της ζώσας δύναμης μιας ιστορίας που δεν 
έχει ξεπεραστεί, αλλά και δεν ανακαλείται δημόσια. Όταν οι ιστορικές ρίζες 
της ανισότητας έχουν λησμονηθεί τότε η υπεροχή των προνομιούχων γίνε-
ται αντιληπτή ως το φυσικό αποτέλεσμα των ατομικών επιλογών και των 
νοοτροπιών ή πρακτικών των μη προνομιούχων ομάδων. Δεν πρέπει να 
προκαλεί έκπληξη ότι υπ’ αυτές τις συνθήκες οι εξισωτικές πολιτικές φα-
ντάζουν ως αδικαιολόγητα διακριτική μεταχείριση. Όταν το παρελθόν έχει 
λησμονηθεί, μια «φιλελεύθερη», «ουδέτερη» έναντι των ομάδων γλώσσα εί-
ναι απολύτως λογικό να κυριαρχήσει στην πολιτική επικοινωνία.  
                                                

49 WENAR, «Reparations for the future», ό.π., σ. 403. 
50 Για τη δυνατότητα των δημόσιων πράξεων αποκατάστασης να παράγουν συλ-

λογικές δεσμεύσεις, I. BALDUS, «The phychodynamics of racial reparations», Psycho-
analysis, Culture & Society, 2004, τ. 9 (3), σ. 159-85, βλ. επίσης C. KUTZ, «Justice in repa-
rations: The cost of memory and the value of talk», Philosophy and Public Affairs, 2004, 
τ. 32 (3), σ. 277-312 (282).  

51 BALFOUR, «Reparations after identity politics», ό.π., σ. 795.  
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Μια κοινότητα λοιπόν που επιχειρεί να ρυθμίσει τις εντός αυτής σχέσεις 
με βάση τις αρχές της ίσης ελευθερίας πρέπει να κατανοεί τη φύση των πα-
ρουσιαζόμενων στο κοινωνικό σώμα ανισοτήτων και βέβαια, σε κάποιες 
τουλάχιστον περιπτώσεις, τούτο είναι εφικτό μόνο μέσω της αναδρομής 
στη γενεαλογία τους52. Με αυτήν την έννοια, είναι δυνατό να συνδεθεί ένας 
συγκεκριμένος χειραφετικός πολιτικός σκοπός στο παρόν, με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που διαμόρφωσαν την καταπίεση στη διαδρομή του χρόνου53.  

Επίλογος 

Στη συστηματική ανάλυσή του για τη φύση της εθνικής ιδεολογίας, ο 
Karl Deutsch έχει υποστηρίξει ότι το έθνος αποτελείται από μια «ομάδα αν-
θρώπων που ενοποιούνται από μια εσφαλμένη αντίληψη για το παρελθόν 
τους»54. Η θέση αυτή αντανακλά την εξαιρετικά διαδεδομένη στο συντηρη-
τισμό άποψη, ότι οποιαδήποτε μορφή αμφισβήτησης της παράδοσης καθι-
στά το λαό ανίκανο να αναμετρηθεί με το μέλλον55. Μολαταύτα, η ενότητα 
που εξασφάλισαν οι βίαιες πτυχές της διαδικασίας εδραίωσης των κρατών 
εθνών αποδεικνύεται εξαιρετικά εύθραυστη, διότι συγκαλύπτει δομικά πα-
ραγόμενες διαιρέσεις και ενεργοποιεί αντιστάσεις ενάντια στις πολιτικές 
εξάλειψής τους. Αντίθετα, η δημόσια ιστορική μνήμη, εννοούμενη ως απο-
κατάσταση μιας κριτικής σχέσης της πολιτικής κοινότητας με το παρελθόν 
της, είναι αυτή που δημιουργεί νέες βάσεις για την οικοδόμηση μιας συνερ-
γασίας, στηριζόμενης σε εξισωτικές αρχές. Αυτή η δημόσια χρήση της ι-
                                                

52 Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι στα πλαίσια της κριτικής του στο σύστημα της 
ατομικής ιδιοκτησίας ο Marx κατάφυγε, μέσω της θεώρησης του ζητήματος της πρώ-
της συσσώρευσης, στις ιστορικές περιστάσεις γέννησης της κοινωνικής τάξης, που δεν 
έχει «τίποτα άλλο να πουλήσει εκτός από τον ίδιο τον εαυτό της». Μέμφθηκε μάλιστα 
επίμονα την κλασική πολιτική οικονομία, για την ιδεολογική της λειτουργία ως μηχανι-
σμού αποσιώπησης αυτής της ιστορίας: «Όπως είναι γνωστό, στην πραγματική ιστο-
ρία τον πρώτο ρόλο παίζουν η κατάχτηση, η υποδούλωση, ο φόνος μετά ληστείας, με 
δύο λόγια η βία. Στην ήπια όμως πολιτική οικονομία επικρατεί ανέκαθεν το ειδύλλιο. Το 
δίκαιο και η ‘εργασία’ ήταν πάντα τα μοναδικά μέσα πλουτισμού…Στην πραγματικό-
τητα, οι μέθοδοι της πρωταρχικής συσσώρευσης κάθε άλλο παρά ειδυλλιακές ήταν», 
Το Κεφάλαιο: Τόμος Ι, Π. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ (μετ.), Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2009, σ. 739.  

53 W. LUTZ, «Haben wir moralische Verpflichtungen gegenüber früheren Generatio-
nen? Moralisher Universalismus und erinnernde Solidarität», Babylon, τ. 9, σ. 78-94. 

54 Nationalism and its alternatives, Knopf, New York 1969, σ. 19.  
55 J. HABERMAS, «Για τη δημόσια χρήση της ιστορίας», σε TΟΥ IΔΙΟΥ, Ο μεταεθνικός 

αστερισμός, ό.π., σ. 57.  
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στορίας δεν μπορεί παρά να αποτελεί μέρος της συνταγματικής πολιτικής 
αναγνώρισης των δικαιωμάτων. Ακόμη και γι’ αυτήν ισχύει απόλυτα η δι-
απίστωση της Hannah Arendt: «Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να κρα-
τούμε το καλύτερο από το παρελθόν και να το αποκαλούμε κληρονομιά 
μας, ενώ την ίδια στιγμή να παραμερίζουμε το κακό και να το αντιλαμβα-
νόμαστε ως φόρτωμα που ο χρόνος από μόνος του θα το ενταφιάσει στη 
λήθη…Αυτό είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε»56. 

                                                
56 «Preface to the first edition», σε TΗΣ IΔΙΑΣ, The origins of totalitarianism, Harcourt 

Brace, New York 1973, σ. ix. 
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H ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση 
και η επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκότερης ρύθμισης  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ* 
Δικηγόρου 

ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ. 

Ι. Εισαγωγή 

Είτε ως ζήτημα κοινωνικό, είτε ως πολιτικό και νομικό, η ισότητα των 
φύλων, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι εξακολουθεί να είναι ζητούμενο 
στην εποχή μας. Ιδίως όταν το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου εξετάζε-
ται είναι συγκρουσιακό, η διερεύνηση του δεοντολογικού της χαρακτήρα, 
από τη νομική επιστήμη, καθίσταται περισσότερο επιτακτική. Η μελέτη που 
ακολουθεί δεν έχει ως σκοπό να εξετάσει όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην κατοχύρωση και εφαρμογή της ισότητας των φύλων, αλλά επικε-
ντρώνεται στις συνέπειες που έχει η εφαρμογή της στον τομέα της κοινωνι-
κής ασφάλισης. Στο πρώτο της μέρος (κατ. υπό ΙΙ), εξετάζεται το κανονι-
στικό της περιεχόμενο, ενώ στο δεύτερο (κατ. υπό ΙΙΙ), το ζήτημα της δικα-
στικής της προστασίας. Έτσι, ο τίτλος της εργασίας φανερώνει και τη δομή 
της: προτάσσεται η ανάλυση του περιεχομένου της ισότητας των φύλων 
στην κοινωνική ασφάλιση και ακολουθεί το ζήτημα της επεκτατικής εφαρ-
μογής ευνοϊκότερης ρύθμισης.  

ΙΙ. Η ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση 

1) Προδιάθεση 
Μία από τις πολυσημότερες έννοιες του Συνταγματικού Δικαίου είναι 

αυτή της ισότητας. Άλλοτε ως νομική, άλλοτε ως πολιτική και άλλοτε ως 
                                                

* Για την ενθάρρυνσή του να ασχοληθώ με το θέμα, τις διορθώσεις που έκανε σε ένα 
πρώτο σχέδιο των όσων θα ακολουθήσουν και για την εν γένει ακαδημαϊκή συνεργα-
σία μαζί του, τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής του Δ.Π.Θ. κ. Συμεών 
Μηναΐδη και από τη θέση αυτή, θερμά ευχαριστώ. 
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κοινωνική, η ισότητα αποτελεί το ζητούμενο στις περισσότερες έννομες 
σχέσεις. Η ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κατοχυρώνεται στο 
Σύνταγμα με περισσότερες μορφές, μία γενική που εξαγγέλλεται στο άρθρο 
4 § 1 Σ και πολλές ειδικότερες, όπως η φορολογική ισότητα (άρθρο 4 § 5 Σ), 
η στρατολογική ισότητα (άρθρο 4 § 6 Σ), η ισότητα ως προς την αμοιβή ερ-
γασίας (άρθρο 22 § 1 εδ. β Σ) κ.ά. Μία από τις βασικότερες ειδικές μορφές 
ισότητας είναι και η ισότητα των φύλων (άρθρο 4 § 2 Σ), η οποία βρίσκει 
εφαρμογή σε πολλούς κλάδους δικαίου, ένας από τους οποίους είναι και 
το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, προκύπτει ως τρίτη βαθμίδα εξειδί-
κευσης η ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση. Περιεχόμενο της 
σχετικής θεματικής είναι ο έλεγχος του κατά πόσον η κοινωνικοασφαλι-
στική νομοθεσία είναι σύμφωνη με τις αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις 
της ισότητας των φύλων, τόσο αυτών που κατοχυρώνονται στο ελληνικό 
Σύνταγμα, όσο και αυτών του ευρωπαϊκού δικαίου. Η τοποθέτηση αυτή 
του θέματος προϊδεάζει, ήδη, για τις δυσκολίες που παρουσιάζει η προσέγ-
γισή του. Ο μελετητής του καλείται να προσαρμόσει τους προβληματισμούς 
που αναφέρονται στην εν γένει ισότητα των φύλων στις ιδιαιτερότητες του 
δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, ενός κλάδου σύνθετου και δυσπροσέγγι-
στου λόγω της επικρατούσας κοινωνικοασφαλιστικής πολυνομίας, τηρώ-
ντας συνάμα τις μεθοδολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον έ-
λεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, αλλά και από τον επιβαλλόμενο 
συγκερασμό της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ισότητα των 
φύλων στην κοινωνική ασφάλιση, λοιπόν, νοηματοδοτείται μέσα από μία 
διαγνωστική διαδικασία που αντιπαραθέτει συνεχώς τους προβληματι-
σμούς που έχουν γεννηθεί στο πλαίσιο της γενικής αρχής της ισότητας και 
της ισότητας των φύλων στις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής ασφάλισης, 
έτσι ώστε το νόημά της να αποτελεί το εξαγόμενο της αντιπαράθεσης και 
συνάρθρωσής τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται σύντομα η αρχή της ισό-
τητας των φύλων και ακολούθως το κανονιστικό της περιεχόμενο εξειδι-
κεύεται στις έννομες σχέσεις κοινωνικής ασφάλισης. 

2) Η αρχή της ισότητας των φύλων ως πλαίσιο αναφοράς… 

Ενώ η ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου κατοχυρώθηκε από το 
πρώτο Σύνταγμα του νέου ελληνικού κράτους, το Σύνταγμα του 18441, η 

                                                
1 Ήδη όμως αναφερόταν και στα Συντάγματα της Εθνικής Παλιγγενεσίας που εκ-

πονήθηκαν πριν το 1844, δηλαδή στο «Ηγεμονικό» Σύνταγμα του 1832, στο «Πολιτικό 
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νομική αλλά και η πολιτική ισότητα των φύλων2 καθυστέρησε περίπου έ-
ναν αιώνα. Η ισότητα ενώπιον του νόμου, όπως θα αναλυθεί περαιτέρω 
στη συνέχεια, δεν ήταν αρκετή, για να καθιερώσει την ισονομία ανδρών και 
γυναικών, ούτε όμως και η καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας ήδη από 
το Σύνταγμα του 18643 ήταν αρκετή για την αναγνώριση ίσων πολιτικών 
δικαιωμάτων. Αυτή η νομικά μειονεκτική θέση των γυναικών, που αποτυ-
πωνόταν στα ελληνικά, αλλά και στα ξένα Συντάγματα δεν αποτελούσε 
παρά τη συμπυκνωμένη νομική έκφραση του συσχετισμού των κοινωνικο-
πολιτικών δυνάμεων, που υπήρχε σε κάθε κοινωνία κατά τη σύνταξή τους. 
Ο συσχετισμός αυτός απέβαινε σε βάρος των γυναικών, οι οποίες για πολ-
λά χρόνια βρίσκονταν σε μειονεκτικότερη κοινωνική θέση έναντι των αν-
δρών, λόγω των ηθικοκοινωνικών αντιλήψεων, των τοπικών παραδόσεων, 
αλλά και των κοινωνικών δεδομένων ότι ο άντρας εργαζόταν και εξασφά-
λιζε τη διαβίωση και τα υλικά αγαθά της οικογένειας με αποτέλεσμα η 
δραστηριότητα των θήλεων μελών της να εξαρτάται από αυτόν. Η ανα-
γνώριση της ισότητας των φύλων, της πολιτικής αλλά και της νομικής 
(δηλ. ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις), εμφανίστηκε ιστορικά 
κατόπιν της αλλαγής των ανωτέρω συσχετισμών, την οποία ώθησε κυρίως 
ένα μεγάλο κοινωνικό κίνημα, το φεμινιστικό, η κίνηση δηλαδή των γυναι-
κών για την απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τους άνδρες που άρχισε από 
τα μέσα του 19ου αι στην Αμερική4. Ο φεμινισμός στην Ελλάδα, εξαιτίας 

                                                
Σύνταγμα της Ελλάδος» του 1827, στο «Νόμο της Επιδαύρου» του 1823 και στο «Προ-
σωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος». Βλ. σχετικές πληροφορίες σε: Ν. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ–
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 
2002, σελ. 46.  

2 Ο όρος «νομική ισότητα των φύλων», στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιεί-
ται, για να περιγράψει το αντίστοιχο ατομικό δικαίωμα στη μη διάκριση, κατά τη ρύθ-
μιση των εννόμων σχέσεων, με κριτήριο το φύλο και στην αντίστοιχη αρχή που υπο-
χρεώνει το κράτος να χορηγεί τα ίδια δικαιώματα και να επιβάλλει τις ίδιες υποχρεώ-
σεις σε άνδρες και γυναίκες. Ο όρος αυτός αντιδιαστέλλεται από την «πολιτική ισότητα 
των φύλων», η οποία απορρέει από τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 1 § 2 Σ) 
και της καθολικής ψηφοφορίας (άρθρο 51 § 3 Σ), συνιστά πολιτικό δικαίωμα και ση-
μαίνει ότι το ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα πρέπει να χορηγείται με τους 
ίδιους όρους σε άνδρες και γυναίκες.  

3 Βλ. Α. ΜΑΝΕΣΗ, Η συνταγματική καθιέρωση της ισονομίας ανδρών και γυναικών, 
ΔκΠ 1983, σελ. 9-37 (14).  

4 Βλ. Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΜΑΚΡΙΔΗ, Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας 
των φύλων (δ.δ), Αθήνα, 1983, σελ. 5. Γενικότερα για το κίνημα του φεμινισμού βλ. Γ. 
ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ, Φύλο και Δίκαιο, Η προβληματική της βαρύτητας των νομικών ρυθμίσεων 
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των αντιλήψεων και των ηθών που επικρατούσαν σχετικά με τη θέση της 
γυναίκας και της στοιχειώδους μορφώσεως της πλειοψηφίας των γυναι-
κών, εμφανίστηκε πολύ αργότερα σε σύγκριση με άλλα κράτη της Ευρώ-
πης και της Αμερικής5. Η αρχή της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα κα-
τοχυρώνεται ρητά για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 1975, στο άρθρο 4 § 
2, το οποίο ορίζει ότι «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις»6.  

Η αρχή της ισότητας των φύλων είναι ποιοτικά διαφορετική από τη γε-
νική αρχή της ισότητας7. Σημαίνει αφενός (αρνητικά) την απαγόρευση κά-
θε διάκρισης με κριτήριο το φύλο αναφορικά με τα δικαιώματα που χορη-
γεί ή τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νομοθέτης ή εφαρμόζει η διοίκηση 
και αφετέρου (θετικά), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 § 1 Σ, την υποχρέωση 
του νομοθέτη και της διοίκησης να παρέχουν σε άνδρες και γυναίκες ίσες 
δυνατότητες ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινω-
νική, οικονομική και πολιτική ζωή8. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και 
η νομολογία, κατά την οποία «αφενός απαγορεύεται η δημιουργία άνισων 
καταστάσεων και η διαφοροποίηση του περιεχομένου των επί μέρους δι-
καιωμάτων ή υποχρεώσεων των πολιτών τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι 

                                                
στις έμφυλες κοινωνικές σχέσεις, εκδ. Παπαζήση, 1996, ιδίως σελ. 13-49, 127-142, 185-
217.  

5 Βλ. Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΜΑΚΡΙΔΗ, Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας 
των φύλων, όπ.π. (υποσημ. 4), σελ. 7.  

6 Σχετική πάντως διάταξη ανευρίσκουμε και στην ερμηνευτική δήλωση επί του άρ-
θρου 6 του Συντάγματος του 1927. Κατά το δεύτερο εδάφιο της δήλωσης αυτής «η δε 
λέξις ‘πολίτης’ και εις το άρθρο τούτο ως και εις τα άλλα άρθρα έχει την έννοιαν του 
Έλληνος υπηκόου, του έχοντος δηλαδή ελληνικήν ιθαγένειαν, αδιακρίτως φύλου ή ηλι-
κίας». Το ίδιο Σύνταγμα, όμως, δε χορηγούσε πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες, αλλά 
απλώς όριζε ότι «Πολιτικά δικαιώματα εις τα γυναίκας δύνανται ν’ απονεμηθώσι διά 
νόμου». Πολιτικά δικαιώματα απέκτησαν οι γυναίκες βάσει της ερμηνευτικής δήλωσης 
στο άρθρο 70 του Συντάγματος του 1952, παρά, όπως αναφέρθηκε, τη διακήρυξη της 
αρχής της καθολικής ψηφοφορίας ήδη από το 1864. Βλ. σχετικά, Π. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατομι-
κά δικαιώματα, τόμος Β, Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, σελ. 1236 και Α. 
ΜΑΝΕΣΗ, Η συνταγματική καθιέρωση της ισονομίας ανδρών και γυναικών, όπ.π. (υ-
ποσημ. 3), σελ. 14.  

7 Βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, Α-
θήνα 2006, σελ. 140.  

8 Βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 7), σελ. 
140, Α. ΜΑΝΕΣΗ, Η συνταγματική καθιέρωση της ισονομίας ανδρών και γυναικών, 
όπ.π. (υποσημ. 3), σελ. 19-20.  
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της πολιτείας, με βάση τη διαφορά του φύλου, αφετέρου δε επιβάλλεται η 
παροχή ίσων δυνατοτήτων και στα δύο φύλα για την ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας και την ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή»9. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 116 § 1 Σ, ο νομοθέτης 
είχε προθεσμία προς εναρμόνιση της νομοθεσίας με την αρχή της ισότητας 
των φύλων ως τις 31.12.1982. Κατά τα λοιπά, εξαιρέσεις από την αρχή αυ-
τή γίνονταν δεκτές, βάσει του άρθρου 116 § 2 Σ, εάν στηρίζονταν σε απο-
χρώντες λόγους μέχρι την αναθεώρηση του 2001, οπότε και απαλείφθηκε 
από το Σύνταγμα η δυνατότητα αυτή. Έτσι, ορθότερο είναι να γίνει πλέον 
δεκτό ότι νομοθετικές αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας των φύλων 
είναι συνταγματικές μόνο, εάν τίθενται προς εναρμόνιση προς κάποια άλλη 
συνταγματική διάταξη (π.χ. το άρθρο 21 Σ), ή αν αποτελούν θετικά μέτρα 
κατά την έννοια του αναθεωρημένου άρθρου 116 § 2 Σ. Η νομολογία, ό-
μως, φαίνεται να υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση του θέματος. Έτσι η 
ΟλΣτΕ 1986/2005 αναφέρει ότι «ο συντακτικός νομοθέτης… δεν απαγό-
ρευσε απολύτως, σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη συνδρομή 
συγκεκριμένων και σοβαρών (αποχρώντων) λόγων, που ανάγονται στη 
φύση ή τις συνθήκες της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, 
οποιαδήποτε απόκλιση από την πιο πάνω αρχή της ισότητας των φύλων» 
10.  

2) …και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης ως πλαίσιο εφαρμογής της αρχής 
της ισότητας των φύλων 

Εξετάζοντας συνοπτικά τη διάρθρωση του συστήματος κοινωνικής α-
σφάλισης μπορεί κανείς να παρατηρήσει τα εξής: η λειτουργία του συστή-
ματος κοινωνικής ασφάλισης συνίσταται στη χορήγηση οικονομικών πό-
ρων (ασφαλιστικές παροχές) από ειδικούς φορείς (ασφαλιστικοί οργανι-
σμοί) σε πρόσωπα που συνδέονται μαζί τους με την έννομη σχέση κοινω-
νικής ασφάλισης (ασφαλισμένοι), σε περίπτωση που επέλθουν οι τυποποι-
ημένοι κίνδυνοι μείωσης των εισοδημάτων τους ή αύξησης των δαπανών 

                                                
9 Βλ. ΣτΕ 2096/2006. Όμοιες και οι ΣτΕ 3552/1992 και ΣτΕ 1379/1998. 
10 Έτσι και οι ΣτΕ 1990/2005, ΣτΕ 3535-7/2006, ΣτΕ 1247/2008. Από τη θεωρία ο Χ. 

ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ [Η αναθεώρηση του άρθρου 116 § 2 Σ, ΔτΑ Νο 10/2001, σελ. 479-507 (496)] 
και η ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ (Σχόλιο σε ΟλΣτΕ 1986/2005, ΕφημΔΔ 2006, σελ. 46-49) θεωρούν ότι 
δεν είναι πλέον επιτρεπτές οι αποκλίσεις για αποχρώντες λόγους, ενώ αντίθετος είναι ο 
Π. ΠΑΡΑΡΑΣ, Θεμιτές οι διακρίσεις λόγω φύλου και μετά την αναθεώρηση του 2001, 
ΔτΑ Νο 32/2006, σελ. 1335-1345.  
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τους (ασφαλιστικοί κίνδυνοι) και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορι-
σμένες χρονικές και οικονομικές προϋποθέσεις (π.χ. χρόνος ασφάλισης, 
ασφαλιστικές εισφορές). Βασική υποχρέωση των ασφαλισμένων είναι η 
καταβολή εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που τάσσουν οι οικείες νομοθετικές διατάξεις. Η υποχρέωση 
αυτή ανακύπτει από την έναρξη της ασφαλιζόμενης απασχόλησης και λή-
γει με τη νόμιμη διακοπή καταβολής εισφορών, είτε επέλθει ο ασφαλιστικός 
κίνδυνος, είτε όχι. Βασική υποχρέωση του ασφαλιστικού φορέα είναι να 
χορηγήσει τις ασφαλιστικές παροχές, που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, 
σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου. Σε κάθε ασφαλι-
στικό κίνδυνο αντιστοιχεί και διαφορετική παροχή. Οι βασικοί ασφαλιστι-
κοί κίνδυνοι είναι εννέα11: Το γήρας, η ασθένεια, η αναπηρία, η μητρότητα, 
το εργατικό ατύχημα, η επαγγελματική ασθένεια, ο θάνατος προστάτη της 
οικογένειας, η ανεργία και τα οικογενειακά βάρη12. Οι συντάξεις είναι η 
ασφαλιστική παροχή που καταβάλλεται σε περίπτωση επέλευσης των κιν-
δύνων του γήρατος, της αναπηρίας, του εργατικού ατυχήματος και του 
θανάτου προστάτη της οικογένειας13. Η κάλυψη των κινδύνων της μητρό-
τητας, της ανεργίας και των οικογενειακών βαρών γίνεται με τη μορφή πα-
ροχής επιδομάτων14. 

Σε αντίθεση με τη γενική αρχή της ισότητας, που, κατά τη νομολογία, 
εφαρμόζεται στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης σε ορισμένες μόνο περι-
πτώσεις15, η αρχή της ισότητας των φύλων καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο. 
                                                

11 Βλ. Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗ, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήμα-
τος κοινωνικής ασφάλισης, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, σελ. 351.  

12 Για περαιτέρω ανάλυση του περιεχομένου κάθε ασφαλιστικού κινδύνου βλ. Ξ. 
ΚΟΝΤΙΑΔΗ, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνι-
κής ασφάλισης, όπ.π. (υποσημ. 11), σελ. 351-362.  

13 Αναλυτικότερα βλ. Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗ, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όπ.π. (υποσημ. 11), σελ. 364.  

14 Αναλυτικότερα βλ. Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗ, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όπ.π. (υποσημ. 11), σελ. 365.  

15 Παγίως η νομολογία δέχεται ότι η παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισό-
τητας κατά τη ρύθμιση των ασφαλιστικών παροχών προϋποθέτει άνιση μεταχείριση 
ομοειδών κατηγοριών μέσα στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό. Προκειμένου περί α-
σφαλισμένων σε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση της αρχής της ισό-
τητας ελέγχεται μόνο καθόσον αφορά στην εξασφάλιση ελαχίστου καθεστώτος ισοδύ-
ναμης ασφαλιστικής προστασίας, πέραν του οποίου είναι ανεκτή η διαφοροποίηση του 
ύψους των χορηγουμένων παροχών (Βλ. ΣτΕ 3470/2006, ΔιΔικ 2008, σελ. 979, ΣτΕ 
1169/2005, ΔιΔικ 2007, σελ. 477, ΣτΕ 364/2005, ΕΔΚΑ 2005, σελ. 442, ΣτΕ 1077/2003, 
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Η τελευταία, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, εφαρμοζόμενη στο δίκαιο 
κοινωνικής ασφάλισης, σημαίνει ότι κατ’ αρχήν απαγορεύεται οποιαδήπο-
τε διάκριση της ασφαλιστικής νομοθεσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η 
διάκριση αυτή μπορεί να αναφέρεται σε κάθε βασική ή παρεπόμενη υπο-
χρέωση της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης και σε κάθε επιβαλλό-
μενο δικαίωμα, οποιαδήποτε ειδικότερη μορφή κι αν έχουν. Έτσι, απαγο-
ρεύονται διακρίσεις ως προς τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε έναν ασφα-
λιστικό οργανισμό, ως προς τους ασφαλιζόμενους κινδύνους, ως προς τις 
ασφαλιστικές παροχές και τον τρόπο υπολογισμού τους αλλά και ως προς 
οποιαδήποτε άλλη ουσιαστική ή διαδικαστική διάταξη. Εξαιρέσεις από την 
αρχή της ισότητας των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση είναι επιτρεπτές 
μόνο με τη μορφή περιορισμού απορρέοντος από τη σύγκρουση του άρ-
θρου 4 § 2 Σ με κάποια άλλη συνταγματική διάταξη και την ανάγκη πρα-
κτικής εναρμόνισής τους. Έτσι, ειδικές παροχές που προστατεύουν τη μη-
τρότητα (άρθρο 21 Σ), εφόσον συνδέονται αναγκαία με αυτήν, είναι επι-
τρεπτές μόνο για τις γυναίκες. Επίσης, παρεκκλίσεις από την αρχή της ισό-
τητας των φύλων είναι επιτρεπτές, εφόσον έχουν το χαρακτήρα θετικού 
μέτρου (άρθρο 116 § 2 Σ). Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το μεγαλύτερο μέρος 
της ασφαλιστικής νομοθεσίας θεσπίστηκε πριν τη θέση σε ισχύ του Συ-
ντάγματος του 1975, όταν δηλαδή δεν κατοχυρωνόταν ρητά η αρχή της 
ισότητας των φύλων. Παρά το γεγονός ότι υπό την ισχύ όλων των ελληνι-
κών Συνταγμάτων δεν υπήρξε αμφισβήτηση ότι η γενική αρχή της ισότητας 

                                                
ΕΔΚΑ 2004, σελ. 437). Επίσης, η νομολογία θεωρεί ότι η αρχή της ισότητας δεν κωλύει 
τη μεταβολή του συστήματος συνταξιοδότησης κατηγοριών ασφαλισμένων, ιδίως ως 
προς το ύψος των ασφαλιστικών παροχών οι οποίες μπορούν να μειώνονται ακόμη 
για τον εφεξής χρόνο είτε ευθέως είτε με θέσπιση ανωτάτου ορίου, κατά τρόπο, ώστε 
να προκύπτει μεγαλύτερη, σε αναλογία προς τη σύνταξη που θα χορηγηθεί, οικονομική 
επιβάρυνση εκείνων από τους ασφαλισμένους, που έχουν καταβάλει περισσότερες 
εισφορές (Βλ. ΣτΕ 364/2005 ΕΔΚΑ 2005, σελ. 442, ΣτΕ 1077/2003, ΕΔΚΑ 2004, σελ. 
437). Ωστόσο, ορθώς κρίθηκε ότι σε περίπτωση που το εφάπαξ βοήθημα έχει αμιγώς 
ανταποδοτικό χαρακτήρα, η επιβολή νομοθετικά ανώτατου ορίου παραβιάζει την αρχή 
της ισότητας, διότι ενέχει αδικαιολόγητα δυσμενή διάκριση σε βάρος των υπαλλήλων, 
οι οποίοι, λόγω του μακρού χρόνου υπηρεσίας τους και των υψηλών αποδοχών τους, 
υποβλήθηκαν σε μεγαλύτερες κρατήσεις και παρά ταύτα, θα λάβουν το ίδιο εφάπαξ 
βοήθημα με τους συναδέλφους τους, οι οποίοι, ως εκ του μικρού χρόνου υπηρεσίας 
τους και των χαμηλών αποδοχών τους, υποβλήθηκαν σε χαμηλότερες [Βλ. ΣτΕ 
3231/2008, ΘΠΔΔ 2009, 310 (με παρατηρήσεις Σ. ΓΙΑΚΟΥΜΗ)].  
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αφορά τόσο τους άνδρες, όσο και τις γυναίκες16, αποδείχθηκε ότι η γενική 
αυτή αρχή όχι μόνο ήταν ανεπαρκής για να προστατεύσει την ισότητα των 
φύλων, αλλά και ότι στην πράξη «συνέβαλε με τον τρόπο που ερμηνεύθηκε 
και εφαρμόσθηκε, στην ιδεολογική (νομική) συγκάλυψη της άνισης μετα-
χείρισης των γυναικών»17. Έτσι, δεν κρίνονταν ως αντισυνταγματικές δια-
φορετικές ρυθμίσεις του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες, ορίζο-
ντας για παράδειγμα μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναι-
κών ή μικρότερο απαιτούμενο χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους και προ-
βλέποντας συνταξιοδότηση λόγω θανάτου συζύγου μόνο για τις γυναί-
κες18, αποτύπωναν τα παραδοσιακά κοινωνικά στερεότυπα για τους ρό-
λους των φύλων στο κοινωνικό και ενδοοικογενειακό γίγνεσθαι, κατά τα 
οποία ο άνδρας φέρει το εισόδημα και η γυναίκα είναι ο φορέας παροχής 
φροντίδας στην οικογένεια19. Οι άνισες ρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνι-
κής ασφάλισης αποτελούσαν επίσης προέκταση των άνισων ρυθμίσεων 
στο χώρο του εργατικού δικαίου (ως το 1981 το κατώτερο ημερομίσθιο της 
γυναίκας ήταν νομοθετικά καθορισμένο σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό 

                                                
16 Βλ. Α. ΜΑΝΕΣΗ, Η συνταγματική καθιέρωση της ισονομίας ανδρών και γυναικών, 

όπ.π. (υποσημ. 3), σελ. 10.  
17 Α. ΜΑΝΕΣΗΣ, Η συνταγματική καθιέρωση της ισονομίας ανδρών και γυναικών, 

όπ.π. (υποσημ. 3), σελ. 11. Η πλαγιογράμμιση είναι του συγγραφέα της παραπεμπόμε-
νης πηγής.  

18 Βλ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ, Η Συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύ-
λων και οι επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση, ΕΔΚΑ 1989, σελ. 65-70 και 129-135 
(69).  

19 Βλ. Α. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 240-255 (246). Βλ. και Α. ΤΣΑΜΠΑΣΗ, Η ισότης 
των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο – 
ζητήματα εκ της νομολογίας, ΕΔΔΔ 1996, σελ. 321-339 (328), όπου αναφέρεται ότι 
«χρησιμοποιούνται κριτήρια που συνδέονται με τη γενική αντίληψη περί της εκ παρα-
δόσεως οικονομικής και κοινωνικής θέσεως της αγάμου ιδιαίτερα γυναίκας και την 
εξάρτησής της από την πατρική οικογένεια ή το σύζυγο». Βλ. επίσης, Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-
ΔΕΔΟΥΛΗ/ΕΙΡ.-ΕΛ. ΓΑΛΗΝΟΥ, Η ισότητα των φύλων στην κοινωνική προστασία, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σελ. 76, όπου επισημαίνεται ότι «η λογική των ρυθμίσεων 
υπάκουε σε παρωχημένες αντιλήψεις, όπως ότι ο σύζυγος–πατέρας ήταν κυρίαρχος 
και αποκλειστικός οικονομικός παράγοντας, σε αντίθεση με τις γυναίκες που απασχο-
λούνταν με τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών και θεωρούνταν πά-
ντα ‘προστατευόμενα μέλη’».  
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των ανδρών)20. Η νομοθετική, όμως, αποκατάσταση της ισότητας των φύ-
λων στους κλάδους του οικογενειακού και του εργατικού δικαίου παρου-
σιάζει περισσότερες ευκολίες σε σχέση με την αντίστοιχη του κοινωνικοα-
σφαλιστικού δικαίου. Γιατί, στην τελευταία περίπτωση, η εξίσωση των φύ-
λων έχει επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά και στη λειτουργία της δημό-
σιας διοίκησης, με αποτέλεσμα να συναρτάται, πρώτον με τις οικονομικές 
δυνατότητες των ασφαλιστικών ταμείων, δεύτερον με τη δυνατότητα κά-
λυψης των οικονομικών αναγκών που θα προκύψουν από κονδύλια του 
κρατικού προϋπολογισμού και τρίτον με τις εγγενείς αδυναμίες του συστή-
ματος κοινωνικής ασφάλισης (τη διοικητική αποδιοργάνωση, τον κατα-
κερματισμό και την έλλειψη θεσμικής αλληλουχίας μεταξύ των ασφαλιστι-
κών οργανισμών). Έτσι, μετά την 31η Δεκεμβρίου 1982, όποτε και εξέπνεε η 
προθεσμία που το Σύνταγμα έθετε με το άρθρο 116 § 1 για τη νομοθετική 
αποκατάσταση της ισότητας των φύλων21, πλήρης εξίσωση των φύλων 
επιτεύχθηκε μόνο στο οικογενειακό δίκαιο (με το Ν. 1329/1983) και στο ερ-
γατικό δίκαιο (με το Ν. 1418/1984 )22. Στο χώρο όμως της κοινωνικής α-
σφάλισης δεν παρατηρήθηκε καμία τέτοια νομοθετική προσπάθεια, παρά 
μόνο στην έκταση που αυτό το απαιτούσαν οι οδηγίες της ΕΟΚ και της 
ΕΕ23. Έτσι, η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στην κοινωνική 
ασφάλιση καθυστέρησε σε σχέση με την εφαρμογή σε άλλους τομείς του 
δικαίου και καθιερωνόταν βαθμιαία κυρίως, καθώς εναρμονιζόταν το ελ-
ληνικό δίκαιο με το κοινοτικό. Σημαντική ήταν προς την κατεύθυνση αυτή 
και η συμβολή της νομολογίας που κήρυσσε αντισυνταγματικές τις διατά-
                                                

20 Βλ. Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΥ, Η αυτοαναίρεση της ισότητας, ΔΕΝ 2006, σελ. 1526-1528 
(1526).  

21 Η διάταξη του άρθρου 116 § 1 Σ ορίζει ότι «Διατάξεις υφιστάμενες που είναι αντί-
θετες προς το άρθρο 4 § 2 Σ εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να καταργηθούν με νό-
μο, το αργότερο ως την 31η Δεκεμβρίου 1982. Βλ. σχετικά Π. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατομικά Δι-
καιώματα, όπ.π. (υποσημ. 6), σελ. 1217, όπου αναφέρεται ότι το Σύνταγμα διατήρησε 
προσωρινώς σε ισχύ τις ανισότητες των φύλων που ίσχυαν πριν την έναρξη της ισχύος 
του, για να αποφύγει τον αιφνιδιασμό και να δώσει χρόνο στο νομοθέτη να προσαρ-
μόσει τη νομοθεσία συστηματικά στην αρχή της ισότητας των φύλων.  

22 Αναφέρεται [βλ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ/ΕΙΡ.-ΕΛ. ΓΑΛΗΝΟΥ, Η ισότητα των φύ-
λων στην κοινωνική προστασία όπ.π. (υποσημ. 19), σελ. 65-66] ότι το πρώτο βήμα για 
την κατοχύρωση της ισότητας των φύλων είχε γίνει ήδη με το Ν. 1811/1951 με τον ο-
ποίο εξισώθηκαν οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων. Σχετικό ήταν και το Νομοθετι-
κό Διάταγμα 1198/1972.  

23 Βλ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ–ΔΕΔΟΥΛΗ, Η Συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύ-
λων…, όπ.π. (υποσημ.18), σελ. 69, 70, 130.  
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ξεις που περιείχαν διαφοροποιήσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μετα-
ξύ των φύλων στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ωστόσο, μία απόλυτα περι-
πτωσιολογική παράθεση των δυνατών παραβιάσεων της αρχής της ισότη-
τας των φύλων από την ασφαλιστική νομοθεσία κάθε ασφαλιστικού οργα-
νισμού δεν είναι δυνατή λόγω του μεγάλου αριθμού και της αλληλοεπικά-
λυψης των διατάξεών τους. Γι’ αυτό, προτού παρατεθεί η σχετική νομολο-
γία, θα εξεταστούν στη συνέχεια όλα τα θεωρητικά ενδεχόμενα παραβιά-
σεων σε ομαδοποιημένες περιπτώσεις που αφορούν όλους τους ασφαλι-
στικούς οργανισμούς.  

α) Θεωρητικά ενδεχόμενα 

α.1) Έναρξη και διάρκεια της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης 
i) Υπαγωγή στην ασφάλιση 
Γενικές Αρχές: Από το συνδυασμό των άρθρων 22 § 5 Σ και 4 § 2 Σ συ-

νάγεται ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν υποχρέωση να ασφαλίζουν 
όλους όσοι ασκούν το ασφαλιζόμενο επάγγελμα, είτε είναι άντρες είτε γυ-
ναίκες. Έτσι, ενδεχόμενες νομοθετικές διατάξεις που, αντανακλώντας τα 
στερεότυπα των ανδρικών ή γυναικείων επαγγελμάτων, προβλέπουν για 
ορισμένη απασχόληση την ασφάλιση μόνο των ανδρών, ή μόνο των γυ-
ναικών είναι αντισυνταγματικές. Επίσης, αποτελεί γενική αρχή του κοινω-
νικοασφαλιστικού δικαίου24 ότι επί υποχρεωτικής ασφάλισης ο υπαγόμε-
νος στην ασφάλιση, που δεν έχει καταβάλει ποτέ ασφαλιστικές εισφορές 
και δεν έχει δημιουργήσει καμία απολύτως επαφή με το ταμείο, δεν μπορεί 
κατ’ αρχήν μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, να αξιώσει την 
καταβολή ασφαλιστικών παροχών με διακανονισμό εκ των υστέρων των 
οφειλόμενων εισφορών25. Επομένως, οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ αν-
δρών και γυναικών ως προς το ζήτημα της εκ των υστέρων καταβολής ει-
σφορών αντίκειται στην αρχή της ισότητας των φύλων. Σχετική διάκριση 
θα μπορούσε να γίνει μόνο εντός του επιτρεπόμενου από το άρθρο 4 § 1 Σ 
πλαισίου, για παράδειγμα υπέρ των αλλοδαπών εργαζομένων που α-
γνοούν την ελληνική γλώσσα και δεν μπορούν ως εκ τούτου να γνωρίζουν 

                                                
24 Βλ. Α. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Κοινωνική Ασφάλιση: Βασικές έννοιες και ζητήματα, σε: Χ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ (επιμ.), Εφαρμογές Διοικητικού, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, 
τομ. Α΄: Διοικητικό Πρωτοδικείο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 45-132 (48). 

25 Στο ζήτημα αυτό αναφέρεται η ΣτΕ 1316/2003, ΕΔΚΑ 2004, σελ. 65.  
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τις υποχρεώσεις τους, όχι όμως μόνο των αλλοδαπών γυναικών ή των αλ-
λοδαπών ανδρών26.  

Ασφαλιστικός δεσμός: Κατά γενική αρχή του ασφαλιστικού δικαίου27 
για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται η ύπαρξη ενερ-
γού ασφαλιστικού δεσμού, ο οποίος δημιουργείται με την εγγραφή του α-
σφαλισμένου στο μητρώο του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού και δια-
κόπτεται με την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή τη μεταβολή του ε-
παγγελματικού προσανατολισμού ή την οριστική διακοπή της ασφαλιστέ-
ας απασχόλησης. Επομένως, οποιαδήποτε διαφοροποίηση της νομοθεσίας 
αναφορικά με την έναρξη και παύση της ισχύος του ασφαλιστικού δεσμού 
(όπως, για παράδειγμα, η μη διακοπή σε περίπτωση οριστικής διακοπής 
της απασχόλησης από τις γυναίκες μόνο) θα είναι αντίθετη στο άρθρο 4 § 
2 Σ.  

ii) Θέματα καταβολής και είσπραξης εισφορών  
Κατά γενική αρχή του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης28, είναι κατ’ αρ-

χήν επιβεβλημένη η τήρηση αναλογίας μεταξύ εισφορών και παροχών, δεν 
επιβάλλεται όμως οι εισφορές και οι παροχές να υπολογίζονται επί της ί-
διας βάσης. Έτσι, διαφοροποίηση ως προς το σύστημα υπολογισμού των 
ασφαλιστικών παροχών (π.χ. για γυναίκες να ισχύει το ανταποδοτικό σύ-
στημα, ενώ για τους άντρες όχι, ή για τις γυναίκες να εφαρμόζεται διαφο-
ρετική βάση υπολογισμού των παροχών από αυτή των αντρών) θα είναι 
αντισυνταγματική. 

                                                
26 Επισημαίνεται ότι η διαφοροποίηση με λόγο την ιθαγένεια στην απόλαυση των 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων αντίκειται κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ στην αρχή της μη 
διάκρισης του άρθρου 14 ΕΣΔΑ. Βλ. σχετικά, ΣΤ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, Οι κοινωνικές παροχές υπό 
το πρίσμα της ΕΣΔΑ, ΘΠΔΔ 2009, σελ. 657-670, όπου αναφέρεται ότι στην απόφαση 
του ΕΔΔΑ της 30.9.2003, Koua Poirrez κατά Γαλλίας κρίθηκε ότι δεν συνιστούν ιδιαιτέ-
ρως βαρύνοντες λόγους για τη διαφορετική μεταχείριση πολίτη της Ακτής του Ελεφα-
ντοστού, μονίμως εγκατεστημένου στη Γαλλία, στον οποίο οι γαλλικές αρχές αρνήθη-
καν τη χορήγηση επιδόματος για ενήλικους αναπήρους λόγω ιθαγενείας, οι ανάγκες 
διασφαλίσεως της δημοσιονομικής ισορροπίας στον τομέα της κρατικής πρόνοιας στη 
Γαλλία. Έτσι το ΕΔΔΑ κατέληξε στην κρίση ότι η άρνηση χορηγήσεως μη ανταποδοτι-
κής παροχής αναπηρίας σε αλλοδαπό, λόγω ιθαγενείας, παραβιάζει το άρθρο 14 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 1 ΠΠΠ.  

27 Βλ. ΣτΕ 1048/2007, ΕΔΚΑ 2008, σελ. 582. 
28 Βλ. ΣτΕ 4081/2000, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 759. 



Η ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση… 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

317 

iii) Πραγματική ασφάλιση29 
Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία η παροχή εργασίας αποτελεί 

στοιχείο, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την αναγνώριση του χρόνου α-
σφάλισης, δεδομένου ότι η πραγματική παροχή εργασίας συνεπάγεται την 
επίκαιρη καταβολή εισφορών30. Αποκλίσεις στο θέμα αυτό υπέρ των γυ-
ναικών είναι δυνατές, ενόψει της προστασίας της μητρότητας από το άρ-
θρο 21 § 1 Σ. Έτσι, διατάξεις που ενδεχομένως εντάσσουν στις ημέρες α-
σφάλισης τις ημέρες αποχής της μητέρας από την εργασία λόγω των ανα-
γκών του τοκετού, θα είναι συνταγματικές.  

iv) Πλασματική ασφάλιση31  
Διατάξεις που επιτρέπουν το συνυπολογισμό για τη θεμελίωση συνταξι-

οδοτικού δικαιώματος, του χρόνου απουσίας από την εργασία για τις α-
νάγκες της οικογένειας, θα πρέπει να αφορούν και τους δύο γονείς. Έτσι, 
διατάξεις της νομοθεσίας, που ορίζουν ότι από τις άδειες απουσίας από 
την εργασία για παροχή φροντίδας στην οικογένεια, μόνο η άδεια μητρό-
τητας αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη 
ρύθμιση για τους άνδρες, είναι αντισυνταγματικές32. Θα πρέπει λοιπόν να 
προβλέπεται και άδεια πατρότητας, που θα συνυπολογίζεται στο χρόνο 
ασφάλισης33. Αντίθετο επιχείρημα, εκ του άρθρου 21 § 1 Σ, που θέτει μόνο 
την προστασία της μητρότητας υπό την προστασία του κράτους, δεν φαί-
νεται πειστικό, καθώς η έννοια της μητρότητας αναφέρεται κυρίως στον 
τοκετό και τη λοχεία και όχι σε κάθε έννομη σχέση που αφορά τις μητέρες.  

                                                
29 Βλ. Α. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Κοινωνική Ασφάλιση: Βασικές έννοιες και ζητήματα , όπ.π. 

(υποσημ. 24), σελ. 60. 
30 Στο θέμα αυτό αναφέρεται η ΣτΕ 3824/2000, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 444.  
31 Βλ. Α. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Κοινωνική Ασφάλιση: Βασικές έννοιες και ζητήματα, όπ.π. 

(υποσημ. 24), σελ. 64-65.  
32 Βλ. Α. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης, όπ.π. (υποσημ. 19), σελ. 245-246, όπου αναφέρονται ως παρα-
δείγματα οι διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 2874/2000 και του άρθρου 52 ΥΚ.  

33 Βλ. Α. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, όπ.π. (υποσημ. 19), σελ. 246. 
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v) Διαδοχική ασφάλιση34 
 Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος δε συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης στον ασφαλιστικό οργανισμό με τον οποίο διατηρεί ε-
νεργό ασφαλιστικό δεσμό, τότε μπορεί να αναζητήσει τη δυνατότητα θεμε-
λίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε άλλους ασφαλιστικούς οργανι-
σμούς στους οποίους ήταν παλαιότερα εγγεγραμμένος. Δεν επιτρέπεται, 
ωστόσο, η, επί τη βάσει φύλου, διάκριση των όρων της διαδοχικής ασφά-
λισης.  

α.2) Ασφαλιστικές παροχές 

 i) Συντάξεις 
Γίνεται δεκτό35 ότι τα άρθρα 4 § 1 και 22 § 5 Σ δεν εμποδίζουν το νομο-

θέτη να μεταβάλλει για το μέλλον το σύστημα συνταξιοδότησης, θεσπίζο-
ντας αυστηρότερες προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης. Στην περί-
πτωση αυτή το Σύνταγμα δεν υποχρεώνει το νομοθέτη να προβλέψει μετα-
βατικές διατάξεις για τους ασφαλισμένους που είτε θεμελίωσαν δικαίωμα 
για ασφαλιστική παροχή, συνέχισαν όμως να εργάζονται, είτε θεμελιώνουν 
στο άμεσο μέλλον το δικαίωμα αυτό. Ο νομοθέτης δεν κωλύεται από την 
αρχή της ισότητας να μεταβάλει το σύστημα συνταξιοδότησης κατηγοριών 
ασφαλισμένων και το ύψος των ασφαλιστικών παροχών. Στις σκέψεις αυ-
τές θα μπορούσε να προστεθεί ότι αντίθετα, ο νομοθέτης κωλύεται από το 
άρθρο 4 § 2 Σ να αλλάξει τους όρους συνταξιοδότησης εις βάρος ή προς 
όφελος ενός μόνο φύλου. Επίσης, αναφορικά με το ζήτημα της αναπρο-
σαρμογής των συντάξεων, πρέπει να επισημανθεί ότι οι όροι κατ’ επιταγή 
του άρθρου 4 § 2 Σ, θα πρέπει να είναι κοινοί σε άνδρες και γυναίκες. Κοι-
νές και για τα δύο φύλα θα πρέπει να είναι, επίσης, και όλες οι διαδικαστι-
κές διατάξεις αναφορικά, για παράδειγμα, με την υποβολή αίτησης, την 
έναρξη καταβολής της σύνταξης, την απασχόληση των συνταξιούχων κ.ά. 
Ειδικότερα, επί συντάξεων αναπηρίας, προκειμένου να θεμελιωθεί η κατα-
βολή σύνταξης δεν αρκεί μόνο να υφίσταται ιατρική αναπηρία, αλλά απαι-
τείται και ασφαλιστική αναπηρία, δηλαδή, να μην μπορεί να αναλάβει ο 

                                                
34 Βλ. Α. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Κοινωνική Ασφάλιση: Βασικές έννοιες και ζητήματα, όπ.π. 

(υποσημ. 24), σελ. 71.  
35 Βλ. σχετικά τις ΟλΣτΕ 3847/2008, ΕΔΚΑ 2009, σελ. 34 και ΣτΕ 1146/2005, ΕΔΚΑ 

2006, σελ. 358. 
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ασφαλιζόμενος την ίδια ή άλλη εργασία36. Επομένως, διακρίσεις μεταξύ 
των δύο φύλων ως προς τις προϋποθέσεις λήψης της σύνταξης αναπηρίας, 
θα αντίκεινται στο άρθρο 4 § 2 Σ. Ιδιαίτερη εφαρμογή έχει η αρχή της ισό-
τητας των φύλων στις συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς υφίστανται διαφο-
ρετικές προϋποθέσεις για καθένα από τα δύο φύλα. Την ίδια σημασία έχει 
και το ζήτημα της διαφοροποίησης των όρων λήψης σύνταξης θανάτου 
μεταξύ αρρένων και θηλέων τέκνων.  

ii) Επιδόματα 
Η αρχή της ισότητας των φύλων (άρθρο 4 § 2 Σ), αλλά και η αρχή της 

αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 § 1 Σ) απαγορεύουν οποιαδήποτε διάκριση 
μεταξύ των δύο φύλων, στο ζήτημα των προϋποθέσεων λήψης επιδομάτων 
(π.χ. παραπληγικά, απόλυτης αναπηρίας, τετραπληγίας κ.ά.), αλλά και του 
υπολογισμού του ύψους τους και των λοιπών αναγκαίων όρων.  

iii) Εφάπαξ παροχές 
Έχει κριθεί37, ότι η αρχή της ισότητας επιβάλλει τη με ίσους όρους συμ-

μετοχή των εργαζομένων στο σύστημα παροχών και αντιπαροχών της 
κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ των οποίων και η παροχή εφάπαξ βοηθή-
ματος. Ανεπίτρεπτες εμφανίζονται εν προκειμένω, κατά μείζονα λόγο δια-
κρίσεις βάσει φύλου, αναφορικά με τους όρους χορήγησης, αλλά και το 
ύψος του εφάπαξ βοηθήματος.  

β) Η εφαρμογή της ισότητας των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση από 
την εθνική νομολογία  
Οι περισσότερες δικαστικές αποφάσεις που εφαρμόζουν την αρχή της 

ισότητας των φύλων σε νομοθετικές διατάξεις του κοινωνικοασφαλιστικού 
δικαίου αφορούν τις συντάξεις γήρατος ή θανάτου. Αναφορικά με τις συ-
ντάξεις λόγω θανάτου38, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ακόλουθες περι-
πτώσεις. Κατά την ΕλΣυν 1938/200939 η πρόβλεψη της μη καταβολής από 
το δημόσιο διπλής σύνταξης αφορά τόσο στις χήρες, όσο και στους χή-
ρους, χωρίς διάκριση φύλου. Ως εκ τούτου, δεν είναι αντίθετη στην αρχή 

                                                
36 Βλ. ΣτΕ 2476/2004, ΕΔΚΑ 2005, σελ. 606.  
37 Βλ. ΑΕΔ 3/2007.  
38 Από τη θεωρία βλ. για το θέμα, Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα 

του επιζώντος συζύγου, ΔτΑ Νο 19/2003, σελ. 935-942.  
39 Βλ. ΕΔΚΑ 2010, σελ. 37.  
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της ισότητας ανδρών και γυναικών, ακόμα κι αν πλήττει περισσότερο τις 
γυναίκες παρά τους άνδρες, διότι οι χήρες είναι στατιστικά περισσότερες 
από τους χήρους. Επίσης, προς την ορθή κατεύθυνση κινήθηκε η υπ.αριθμ. 
2703/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας40 η οποία έκρινε ότι 
διατάξεις που αποκλείουν τη συνταξιοδότηση του χήρου ασφαλισμένης, 
ενώ επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση χήρας ασφαλισμένου, είναι αντίθετες 
στην αρχή της ισότητας των φύλων και δεν δικαιολογούνται, εν όψει και 
των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και αντιλήψεων, από 
αποχρώντες λόγους αναφερόμενους στη διαφορά του φύλου. Παρόμοια 
περίπτωση έκρινε και η ΣτΕ 933/200341, η οποία θεώρησε αντισυνταγματική 
τη διάταξη που θεσπίζει πρόσθετες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση 
από τη ΔΕΗ του χήρου συνταξιούχου υπαλλήλου της ΔΕΗ, πέραν εκείνων 
που ισχύουν για τις χήρες. Με το ίδιο σκεπτικό, κρίθηκε42 αντισυνταγματι-
κή η απαίτηση της πρόσθετης προϋπόθεσης της ανικανότητας προς εργα-
σία, για το χήρο, προκειμένου να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου και η οποία 
προϋπόθεση δεν απαιτείτο για τη συνταξιοδότηση των γυναικών χηρών.  

Σε πρόσφατη απόφασή του43 το Συμβούλιο της Επικρατείας ερμήνευσε 
τη διάταξη του άρθρου 4 § 2 Σ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
21 Σ. Νομολόγησε λοιπόν, ότι το άρθρο 21 Σ επιβάλλει την προστασία της 
πολύτεκνης οικογένειας, την οποία αποτελούν, πλην των τέκνων, και οι 
σύζυγοι. Έτσι, δεν είναι συνταγματικώς ανεκτό να χορηγείται μόνο στον 
έναν από τους συζύγους, και εν προκειμένω στη μητέρα, παροχή υπό την 
ιδιότητα του πολυτέκνου συζύγου, σε περίπτωση δε θανάτου να μην λαμ-
βάνει ο επιζών σύζυγος αυτήν την παροχή, γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώ-
νεται η προστασία προς την πολύτεκνη οικογένεια, αφού και οι δύο σύζυ-
γοι αποτελούν μέλη της συνταγματικώς προστατευόμενης οικογένειας. 
Επομένως, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας πρέπει να καταβάλλεται 
στον επιζώντα σύζυγο όχι μόνο στην περίπτωση που μετά το θάνατο της 
συζύγου του ανέλαβε την ευθύνη της ανατροφής των ανήλικων τέκνων, 
αλλά και όταν η πολύτεκνη μητέρα, λόγω της ενηλικίωσης των τέκνων της, 
λάμβανε ήδη πριν από το θάνατό της, την ισόβια σύνταξη. Ιδιαίτερα έχει 
απασχολήσει τη νομολογία και το ζήτημα των συντάξεων λόγω θανάτου 
στρατιωτικών υπαλλήλων.  

                                                
40 Βλ. ΔιΔικ 2009, σελ. 1247.  
41 Βλ. ΕΔΚΑ 2003, σελ. 754.  
42 Βλ. ΣτΕ 2527/2008, ΔιΔικ 2009, σελ. 1229.  
43 Βλ. ΣτΕ 755/2010, ΕΔΚΑ 2010, σελ. 571.  
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Διάκριση σε βάρος των γυναικών διέγνωσε και η ΕλΣυν 751/200044, κα-
τά την οποία είναι αντίθετη στο άρθρο 4 § 2 Σ διάταξη που θεσπίζει ως 
πρόσθετη προϋπόθεση για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
της μητέρας θανόντος στρατιωτικού συνταξιούχου να είναι χήρα, οπότε θα 
πρέπει να εφαρμοστεί και στη μητέρα το συνταξιοδοτικό καθεστώς που 
ισχύει για τον πατέρα του θανόντος στρατιωτικού συνταξιούχου. Η υπ’ 
αριθμ. 642/2009 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου45 έ-
κρινε αντισυνταγματική τη νομοθετική διαφοροποίηση, ως προς τη συντα-
ξιοδότηση του άγαμου άρρενος ενήλικου τέκνου αποβιώσαντος στρατιω-
τικού συνταξιούχου, για το οποίο εκτός από την αγαμία που απαιτείται για 
τη συνταξιοδότηση της θυγατέρας αυτού, θεσπίζονται και άλλες πρόσθετες 
προϋποθέσεις (π.χ. είτε να είναι ανίκανο για εργασία κατά ποσοστό 50% 
και άνω είτε να φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή της χώρα κ.ά.). Επί-
σης, κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη εκείνη του Κώδικα Πο-
λεμικών Συντάξεων, η οποία θεσπίζει πρόσθετους όρους για τη συνταξιο-
δότηση αδελφού φονευθέντος αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, πέραν των 
όρων που τίθενται για τη συνταξιοδότηση της αδελφής του46.  

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις λήψης σύνταξης γήρατος, κρίθηκε α-
ντισυνταγματική, διάταξη που προβλέπει ότι μητέρα με ανήλικα παιδιά 
μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 50 ετών και με 5.500 
ημέρες εργασίας, δυνατότητα που δεν παρεχόταν στους άνδρες47. Ομοίως, 
αντισυνταγματική κρίθηκε διάταξη που προβλέπει ότι η ασφαλισμένη του 
Ταμείου Νομικών δικαιούται συντάξεως γήρατος, εφόσον έχει συμπληρώ-
σει χρόνο ασφαλίσεως 25 ετών, άνευ συνδρομής ετέρας προϋποθέσεως, 
ενώ για τον άνδρα ασφαλισμένο απαιτείται ως πρόσθετη προϋπόθεση και 
η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας48. Σχετική με το θέμα των πρόω-
ρων συντάξεων είναι και η ΣτΕ 1379/199849, η οποία έκρινε ότι η διάταξη 
που προβλέπει υπό προϋποθέσεις την παροχή πρόωρης συντάξεως γήρα-
τος σε διαζευγμένη με ανήλικα παιδιά, αποσκοπεί στην κάλυψη κοινωνικής 
                                                

44 Βλ. ΔιΔικ 2002, σελ. 771.  
45 Βλ. ΕΔΔΔ 2009, σελ. 702. Βλ. και την ΟλΕλΣυν 3157/2009, ΕΔΔΔ 2010, σελ. 185.  
46 Βλ. ΟλΕλΣυν 650/1999, ΕΔΚΑ 2000, σελ. 368.  
47 Βλ. ΤριμΔιοικΠρωτΑθ 5115/2009, ΔιοκΕφΠειρ 496/2005, ΕΔΚΑ 2007, σελ. 633.  
48 Βλ. ΟλΣτΕ 3088/2007, ΔιΔικ 2008, σελ. 789, ΣτΕ 1982/2006, ΔιΔικ 2008, σελ. 182. 

Βλ. για το ζήτημα και τη μελέτη του Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ισότητα φύλων και κοι-
νωνική ασφάλιση, Η περίπτωση της συντάξεως γήρατος από το Ταμείο Νομικών, Συ-
νήγορος 64/2007, σελ.32-33.  

49 Βλ. ΔτΑ 1999, σελ. 201. 
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ανάγκης και όχι στην προστασία της μητρότητας, οπότε δεν δικαιολογείται 
ειδική μεταχείριση λόγω φύλου και η διάταξη αυτή πρέπει να θεωρηθεί ότι 
καταλαμβάνει, υπό τις αυτές προϋποθέσεις και τους άνδρες.  

Σχετικά με το θέμα της προσαύξησης συντάξεως, κρίθηκε50 ότι είναι α-
ντισυνταγματική σε βάρος των γυναικών η διάταξη που δεν επιτρέπει τη 
θεμελίωση δικαιώματος στην παροχή προσαύξησης της σύνταξης γήρατος 
λόγω οικογενειακών βαρών, όταν ο σύζυγος απλώς δεν ασκεί κάποιο ε-
πάγγελμα, αλλά απαιτεί να είναι ανάπηρος ή άπορος. 

Τέλος, κρίθηκε από τον Άρειο Πάγο ότι είναι αντισυνταγματική διάταξη 
νόμου, που χορηγεί στον εργοδότη δικαίωμα να απομακρύνει από την ερ-
γασία γυναίκα υπάλληλό του για μόνο το λόγο ότι αυτή δικαιούται να λά-
βει πλήρη σύνταξη γήρατος εξ αιτίας της συμπληρώσεως ορίου ηλικίας, 
μικρότερου του αντίστοιχου ορίου για τους εργαζόμενους σε αυτόν άν-
δρες51 .  

Αναφορικά με τη νομολογία επί επιδομάτων, πρέπει να επισημανθεί ότι 
κρίθηκε52 ότι είναι αντίθετη στο Σύνταγμα η διάταξη του Κανονισμού Περί-
θαλψης του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, με την οποία ορίζεται 
ότι δικαιούχοι του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού είναι μόνο οι γυ-
ναίκες δικηγόροι και όχι οι άντρες συνάδελφοί τους. Επίσης, με την υπ. α-
ριθμ. 21/2006 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι η 
χορήγηση στο προσωπικό του ΚΤΕΛ οικογενειακού επιδόματος για κάθε 
παιδί κάτω των 18 ετών, για δε τα κορίτσια για όσο παραμένουν άγαμα, 
εισάγει ευνοϊκή ρύθμιση με βάση το φύλο για τους εργαζόμενους του ΚΤΕΛ 
που έχουν ανήλικα άγαμα κορίτσια, σε βάρος των συναδέλφων τους που 
έχουν ανήλικα άγαμα αγόρια.  

Προσφάτως, ακόμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε53 ότι αντίκει-
ται στην αρχή της ισότητας των φύλων διάταξη που προβλέπει ότι οι χήρες 
με ανήλικα τέκνα δικαιούνται το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτι-
κών Υπαλλήλων με ευμενέστερες προϋποθέσεις σε σχέση με τους χήρους 
σε αντίστοιχη θέση, δηλ. εφόσον είχαν συμπληρώσει δεκαπενταετή συμμε-
τοχή, οπότε μπορούσαν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη 
συμπλήρωση της εικοσαετίας, ενώ για τους άντρες απαιτείτο σε κάθε περί-

                                                
50 Βλ. ΔιοικΕφΑθ 4611/2001, ΕΔΚΑ 2003, σελ. 463.  
51 Βλ. ΑΠ 266/1999, ΔτΑ 2000, σελ. 472 με σημείωμα Α. ΔΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ. Βλ και την πιο 

πρόσφατη ΑΠ 496/2011, ΤΝΠ «ΝΟΜΟS».  
52 Βλ. ΤριμΔιοικΠρωτΑθ 5774/2007, ΕΔΚΑ 2009, σελ. 90.  
53 Βλ. ΣτΕ 581/2010, ΕφημΔΔ 2010, σελ. 205.  
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πτωση συμπλήρωση εικοσαετούς παραμονής. Τα δικαστήριο έκρινε ότι η 
διάταξη αυτή ήταν ανεκτή μέχρι την 31η/12/1982, μετά την παρέλευση της 
οποίας αντίκειται στο Σύνταγμα. 

Από την ενδεικτική παράθεση της πλούσιας, για το θέμα που εξετάζου-
με, νομολογίας προκύπτει ως συμπέρασμα ότι οι αποκλίσεις από την αρχή 
της ισότητας των φύλων, που συναντώνται στην κοινωνικοασφαλιστική 
νομοθεσία, παρά την ανοχή του νομοθέτη, κηρύσσονται, ορθώς, αντισυ-
νταγματικές, καθώς δεω διαπιστώνεται κάποιος λόγος που να τις δικαιο-
λογεί κατά το Σύνταγμα. Τις παρατηρήσεις αυτές συμπληρώνουν οι νεότε-
ρες νομολογιακές τάσεις, που διαφαίνονται και οι οποίες θα εξετασθούν 
στο τελευταίο μέρος της ανάπτυξης.  

3) Η ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση κατά το δίκαιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του ΔΕΕ 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί γενική αρχή του δικαίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που προβλέπεται ρητά στις διατάξεις του πρωτογενούς δικαί-
ου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πράξη της Ένωσης, ανεξάρτητα από τη νομική 
μορφή και ισχύ της, απαγορεύεται να θεσπίζει διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος 
ενός φύλου. Η απαγόρευση αυτή αναφέρεται σε όλους τους επιμέρους το-
μείς στους οποίους αναγνωρίζεται στην Ένωση αρμοδιότητα δράσης, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των συνθηκών και δεσμεύει όλα τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης54. Ο τομέας που απασχόλησε περισσότερο τη 
νομολογία του ΔΕΚ, ως προς την εφαρμογή της ισότητας των φύλων, είναι 
η κοινωνική ασφάλιση.  

Η ΣυνθΕΟΚ περιλάμβανε σχετική διάταξη στο άρθρο 119, το οποίο α-
ντιστοιχούσε στο άρθρο 141 ΣυνθΕΚ. Μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας η 
ίδια διάταξη περιέχεται στο άρθρο 157 ΣυνθΛΕΕ το οποίο ορίζει ότι κάθε 
κράτος-μέλος πρέπει να εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία 
της αυτής αξίας (§ 1), ενώ στη συνέχεια ορίζει ότι ως «αμοιβή» νοούνται οι 
συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη, 
που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη 

                                                
54 Η ισότητα των φύλων συναντάται συνολικά σε 9 άρθρα του πρωτογενούς δικαί-

ου της Ένωσης και συγκεκριμένα: Στη ΣυνθΕΕ: άρθρα 2 και 3 § 3 εδ.β και στη 
ΣυνθΛΕΕ: άρθρα 8, 10, 19 § 1, 153 § 1 στοιχ. θ) και 157, καθώς και στο ΧΘΔΔΕΕ: άρ-
θρα 21 § 1 και 23.  



Aναστάσιος Γ. Παυλόπουλος 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

324 

στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσεως εργασίας (§2). Το περιεχόμενο της 
αρχής της ισότητας των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση, κατά το ευρω-
παϊκό δίκαιο διαμορφώθηκε σταδιακά, με αφετηρία τις διατάξεις του άρ-
θρου 119 ΣυνθΕΟΚ και στη συνέχεια με βάση τις οδηγίες που εκδόθηκαν 
για την εφαρμογή τους από τα κράτη-μέλη και κυρίως τη νομολογία του 
ΔΕΚ. Κύριο χαρακτηριστικό της εξέλιξης αυτής είναι η βαθμιαία διαστολή 
των κρίσιμων όρων που περιέχονται στις διατάξεις της Συνθήκης και των 
οδηγιών από το ΔΕΚ, ώστε τελικά να διευρυνθεί σε μεγάλο βαθμό το πεδίο 
ισχύος της ισότητας των φύλων, καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο φάσμα της 
εθνικής κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.  

Η σχέση μεταξύ των τριών αυτών «πηγών»55 του ευρωπαϊκού δικαίου, 
που διαμόρφωσαν το κανονιστικό περιεχόμενο της ισότητας των φύλων 
στην κοινωνική ασφάλιση περιγράφεται με τον ακόλουθο τρόπο. Με νομι-
κή βάση άλλοτε το άρθρο 119 ΣυνθΕΟΚ και άλλοτε άλλες διατάξεις της 
Συνθήκης, εκδόθηκαν κατά τη δεκαετία 1970-1980 οι πρώτες οδηγίες που 
ενέτασσαν στον όρο «αμοιβή», που περιείχε η Συνθήκη ΕΟΚ, τις συντάξεις, 
ενώ στη συνέχεια την έννοια αυτή, καθώς και τους τομείς της εθνικής κοι-
νωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας στους οποίους έβρισκε αυτή εφαρμογή, 
διεύρυνε περαιτέρω η νομολογία του ΔΕΚ, πολλά από τα πορίσματα της 
οποίας καταχωρήθηκαν σε πρόσφατες οδηγίες που αντικατέστησαν τις 
αρχικές. Η εξέλιξη αυτή περιγράφεται στη συνέχεια, με παράλληλη αναφο-
ρά των διατάξεων των οδηγιών, των εθνικών νομοθετημάτων που τις εν-
σωμάτωσαν, καθώς και της νομολογίας του ΔΕΚ.  

Η πρώτη Οδηγία, που εκδόθηκε για την εξειδίκευση των ανωτέρω δια-
τάξεων είναι η υπ. αριθμ. 75/117/ΕΟΚ56, η οποία αναφέρεται στην απαγό-
ρευση διακρίσεων με κριτήριο το φύλο, αναφορικά με την αμοιβή που πα-
ρέχεται για την προσφερόμενη εργασία, χωρίς, ωστόσο, να περιέχει κάποια 
διάταξη που να υποχρεώνει τα κράτη–μέλη σε τήρηση της ισότητας των 

                                                
55 Για την ακρίβεια, μεταξύ των πηγών του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατα-

τάσσονται το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο, που περιλαμβάνει τις ιδρυτικές και τροπο-
ποιητικές συνθήκες, το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, που περιλαμβάνει τους κανονι-
σμούς, τις οδηγίες, τις αποφάσεις, τις αποφάσεις-πλαίσιο, τις συστάσεις και τις γνώ-
μες, καθώς και οι διεθνείς συμφωνίες. Η νομολογία του ΔΕΚ/ΔΕΕ δεν αποτελεί, κατά 
κυριολεξία πηγή, αποτελούν, όμως, οι γενικές αρχές που διαμορφώθηκαν νομολογιακά 
από αυτό.  

56 Οδηγία υπ. αριθμ. 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών–μελών που αφορούν την εφαρμογή της 
αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.  
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φύλων στην κοινωνικοασφαλιστική τους νομοθεσία. Η δεύτερη Οδηγία, 
που εκδόθηκε για την εξειδίκευση της ισότητας των φύλων, ήταν η υπ. α-
ριθμ. 79/207/ΕΟΚ57, αντικείμενο της οποίας ήταν η εφαρμογή από τις εθνι-
κές νομοθεσίες της απαγόρευσης διακρίσεων με κριτήριο το φύλο αναφο-
ρικά με την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευ-
ση. Η πρώτη, όμως, Οδηγία που αναφέρεται στην ισότητα των φύλων 
στην κοινωνική ασφάλιση είναι η υπ. αριθμ. 79/7/ΕΟΚ58, η οποία υποχρεώ-
νει τα κράτη–μέλη να καταργήσουν τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
που περιέχουν διάκριση με κριτήριο το φύλο, αναφορικά με τους όρους 
πρόσβασης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, την υποχρέωση κατα-
βολής εισφορών και τον υπολογισμό των παροχών (άρθρο 4, που περιέχει 
ενδεικτική απαρίθμηση, σε συνδυασμό με το άρθρο 5). Η υποχρέωση αυτή 
αφορά διατάξεις που αναφέρονται στα εκ του νόμου ασφαλιστικά συστή-
ματα που εξασφαλίζουν προστασία κατά του κινδύνου της ασθένειας, της 
αναπηρίας, του γήρατος, του εργατικού ατυχήματος και της ανεργίας (άρ-
θρο 3). Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 § 1, η Οδηγία εξαι-
ρεί από το πεδίο εφαρμογής της, εθνικές διατάξεις που ορίζουν διαφορετι-
κή ηλικία συνταξιοδότησης για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος από τα 
εκ του νόμου ασφαλιστικά συστήματα59. Για την εφαρμογή της ισότητας 

                                                
57 Οδηγία υπ. αριθ. 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της 

εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συν-
θήκες εργασίας.  

58 Οδηγία υπ. αριθμ. 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της 
προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε σταδι-
ακά με τους Ν. 1469/1984, 1902/1990, 2084/1992, 1296/1982, 1759/1988. Βλ. σχετικά Α. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΔΕΔΟΥΛΗ/ΕΙΡ.-ΕΛ. ΓΑΛΗΝΟΥ, Η ισότητα των φύλων στην κοινωνική 
προστασία όπ.π. (υποσημ. 19), σελ. 11.  

59 Βλ. αναλυτικότερα για την Οδηγία 79/7/ΕΟΚ, Δ. ΚΟΝΤΙΖΑ, Η εφαρμογή της αρχής 
της ισότητας στην κοινωνική ασφάλιση, ΕλλΔνη 1997, σελ. 326-340. Επισημαίνεται από 
τον Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ [Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ 26.3.2009, C-559/07, ΕφημΔΔ 2009, σελ. 198-
210 (207)] ότι το ΔΕΚ ερμηνεύει περιοριστικά τη διάταξη αυτή, διευκρινίζοντας ότι ο 
λόγος της εξαίρεσης θα πρέπει να αναζητηθεί στη βούληση του κοινοτικού νομοθέτη 
να επιτρέψει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν προσωρινώς, όσον αφορά τις συντάξεις, 
τα πλεονεκτήματα που έχουν αναγνωριστεί στις γυναίκες, ώστε αυτά να μπορέσουν 
να προβούν προοδευτικώς στην τροποποίηση των συνταξιοδοτικών τους συστημά-
των. Έτσι και η Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ [Η νομολογία του ΔΕΚ και του 
Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση 
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των φύλων στις έννομες σχέσεις μεταξύ ασφαλισμένων και επαγγελματι-
κών συστημάτων ασφάλισης, το άρθρο 3 § 3 όριζε ότι, προκειμένου να ε-
ξασφαλιστεί η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και σε αυτά, το Συμβούλιο 
θα εκδώσει, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, διατάξεις που θα καθορί-
σουν το περιεχόμενο, την έκταση και τους τρόπους εφαρμογής της αρχής. 
Η Οδηγία που εκδόθηκε, στη συνέχεια, για το σκοπό αυτό, ήταν η υπ. α-
ριθμ. 86/378/ΕΟΚ60. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, τα κράτη–μέλη υπο-
χρεούνται να καταργήσουν διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες 
περιέχουν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις με βάση το φύλο, αναφορικά με 
τους όρους πρόσβασης, την υποχρέωση καταβολής και υπολογισμού ει-
σφορών, καθώς και τις παροχές που χορηγούν τα επαγγελματικά συστή-
ματα ασφάλισης, κατά των κινδύνων της ασθένειας, της αναπηρίας, του 
γήρατος, του εργατικού ατυχήματος και της ανεργίας (βλ. άρθρα 4, 5, 7). 
Σε αντίθεση μάλιστα με το άρθρο 7 § 1 της Οδηγίας 79/7/ΕΟΚ, η διάταξη 
του άρθρου 6 § 1 στοιχ. στ) της Οδηγίας 86/378/ΕΟΚ όριζε ότι απαγορεύε-
ται η πρόβλεψη διαφορετικών ορίων ηλικίας για τη λήψη σύνταξης από τα 
επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης61. Οι ανωτέρω Οδηγίες συμπληρώ-
θηκαν από την Οδηγία 97/80/ΕΚ62, η οποία όριζε ότι τα κράτη–μέλη οφεί-
λουν να λάβουν νομοθετικά μέτρα που θα ρυθμίζουν το βάρος της απόδει-

                                                
ανδρών και γυναικών, συμπλέουν, ΕΔΚΑ 2009, σελ. 347-349 (347)] η οποία επισημαίνει 
ότι η εξαίρεση έχει προσωρινό χαρακτήρα και επομένως, τριάντα έτη μετά τη θέσπιση 
της Οδηγίας, αντικειμενικά δεν δικαιολογείται η επίκληση της εξαιρέσεως. Για το ζήτη-
μα των όρων συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών κατά το κοινοτικό δίκαιο βλ. 
επίσης, Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ, Τα όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στην κοι-
νοτική έννομη τάξη, ΔτΑ Νο 37/2008, σελ. 199-220.  

60 Οδηγία υπ. αριθμ. 86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για την ε-
φαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.  

61 Το ζήτημα των διαφορετικών ορίων συνταξιοδότησης μεταξύ γυναικών και αν-
δρών συναρτάται, όπως φαίνεται από την έως τώρα ανάπτυξη, από το είδος του α-
σφαλιστικού συστήματος (εκ του νόμου ή επαγγελματικό) στο οποίο είναι ένα πρόσω-
πο ασφαλισμένο. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στη συνέχεια της ανάπτυξης για τη 
σημασία που έχει η νομολογία του ΔΕΚ. Βλ. επίσης, Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Προς μία αύξηση των 
ορίων συνταξιοδότησης, ΕΔΚΑ 2008, σελ. 537-552.  

62 Οδηγία υπ. αριθμ. 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με 
το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. Ενσωματώ-
θηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 105/2003, βλ. σχετικά, Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΔΕ-
ΔΟΥΛΗ/ΕΙΡ.-ΕΛ. ΓΑΛΗΝΟΥ, Η ισότητα των φύλων στην κοινωνική προστασία, όπ.π. 
(υποσημ. 19), σελ. 18.  
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ξης σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης με βάση το φύλο, ώστε να κα-
ταστεί αποτελεσματικότερη η προστασία των διατάξεων του άρθρου 119 
ΣυνθΕΟΚ. Η τελευταία Οδηγία που εκδόθηκε για τη ρύθμιση θεμάτων σχε-
τικών με την ισότητα φύλων, μεταξύ άλλων και στην κοινωνική ασφάλιση, 
είναι η υπ. αριθμ. 2006/54/ΕΚ63. Η Οδηγία αυτή, κατά το τμήμα που αφορά 
στην κοινωνική ασφάλιση, επαναλαμβάνει κατ’ ουσίαν σε ενιαίο κείμενο 
τις διατάξεις της Οδηγίας 86/378/ΕΟΚ, περιέχοντας όμως και κάποιες 
προσθήκες με τις οποίες ενσωματώνονται στις διατάξεις της ορισμένες νο-
μολογιακές παραδοχές του ΔΕΚ, οι οποίες θα εξετασθούν στην συνέχεια. 

Αναφορικά με το κανονιστικό περιεχόμενο των ανωτέρω Οδηγιών δύο 
είναι τα ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης, κυρίως με βάση τη νομολογία 
του ΔΕΚ. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό της έννοιας της αμοιβής. Το άρθρο 
157 §§ 1,2 ΣυνθΛΕΕ, όπως ήδη αναφέρθηκε, ορίζει ότι ως «αμοιβή» νοού-
νται οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα 
οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον 
εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσεως εργασίας. Παρατηρείται, 
λοιπόν, ότι οι παροχές είτε των ασφαλισμένων είτε των ασφαλιστικών ορ-
γανισμών, δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω διάταξη. Η νομολογία του 
ΔΕΚ υιοθέτησε μία ευρεία ερμηνεία του όρου «αμοιβή» και ενέταξε έτσι σ’ 
αυτή πολλές παροχές κατ’ αρχάς του εργατικού δικαίου, όπως για παρά-
δειγμα, τις αποζημιώσεις σε περιπτώσεις απόλυσης, τα έξοδα μεταφοράς 
στον τόπο εργασίας κ.ά.64. Το ΔΕΚ δέχεται, επίσης, ότι στα «άλλα οφέλη, 
που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη 
στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσεως εργασίας» εμπίπτουν, υπό προϋποθέ-
σεις, και οι συντάξεις και οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό εξαρτάται από 
την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ένα ασφαλιστικό σύστημα και συ-
γκεκριμένα, αν είναι εκ του νόμου ή επαγγελματικό ασφαλιστικό ζήτημα.  

Το δεύτερο, λοιπόν, κρίσιμο θέμα, είναι η διάκριση μεταξύ των εκ του 
νόμου και των επαγγελματικών ασφαλιστικών συστημάτων. Τη σημασία 
της διάκρισης αναδεικνύει η σκέψη ότι η απαγόρευση ως προς τη διαφορε-
τική ηλικία συνταξιοδότησης ίσχυε, όπως ήδη ειπώθηκε, κατ’ αρχάς, μόνο 

                                                
63 Οδηγία υπ. αριθμ. 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-

ου της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Ενσωμα-
τώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3896/2010.  

64 Βλ. τις εξής αποφάσεις: ΔΕΚ 11.1.1981, Συλλογή Νομολογίας 1981, σελ. 767, ΔΕΚ 
9.2.1982 (Gerland), Συλλογή Νομολογίας 1982, σελ. 359. 
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για τα επαγγελματικά και όχι για τα εκ του νόμου συστήματα ασφάλισης. 
Προκειμένου να διαμορφωθεί πληρέστερη αντίληψη της θεματικής στη δια-
χρονική της εξέλιξη, ως προσφορότερος τρόπος προκρίθηκε η παράθεση 
των αρχικών διατάξεων των Οδηγιών με παράλληλη αναφορά στη σημα-
ντική εξέλιξη της νομολογίας, ενώ η σχετική πραγμάτευση ολοκληρώνεται 
με την ανάλυση της ισχύουσας κατάστασης, ύστερα από τις νεότερες Ο-
δηγίες που ενσωμάτωσαν τη νομολογία του ΔΕΚ65.  

Η πρώτη υπόθεση στην οποία το ΔΕΚ εφάρμοσε το άρθρο 119 
ΣυνθΕΟΚ ήταν η υπόθεση Defrene I66 που εκδόθηκε το έτος 1971. Στην υ-
πόθεση αυτή το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποτελούν αμοιβή με την έννοια 
του άρθρου 119 ΣυνθΕΟΚ οι συντάξεις γήρατος που απονέμονται από 
ασφαλιστικά συστήματα που καθιερώθηκαν με νόμο, ασφαλίζουν γενικές 
κατηγορίες εργαζομένων και στη χρηματοδότηση τους συμβάλλουν όχι 
μόνο οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, αλλά και οι δημόσιες αρχές, «κατά 
ένα μέτρο που τελεί σε συνάρτηση λιγότερο με τη σχέση εργασίας μεταξύ 
εργοδότη και εργαζόμενου παρά με λόγους κοινωνικής πολιτικής» (σκέψη 
υπ’ αριθμ. 8). Επομένως, η σύνταξη που καταβάλλεται σε αυτές τις περι-
πτώσεις δεν εμπίπτει στα «άλλα οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, 
σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέ-
σεως εργασίας».  

Από την άλλη μεριά, νομοθετικός ορισμός των επαγγελματικών συστη-
μάτων ασφάλισης συναντάται, για πρώτη φορά, αργότερα (το έτος 1986), 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 86/378/ΕΟΚ το οποίο όριζε ότι : «Ως ‘επαγγελμα-
τικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης’ θεωρούνται τα συστήματα που 
δεν διέπονται από την Οδηγία 79/7/ΕΟΚ και που έχουν ως αντικείμενο τη 
χορήγηση στους εργαζομένους, μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους, στα 
πλαίσια μιας επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, ενός οικονομικού κλά-
δου ή επαγγελματικού ή διεπαγγελματικού τομέα, παροχών που προορίζο-
νται να συμπληρώνουν ή να υποκαθιστούν τις παροχές των εκ του νόμου 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, είτε η υπαγωγή στα συστήματα αυτά 

                                                
65 Για μία μεθοδική παράθεση της εξελικτικής νομολογίας του ΔΕΚ που θα ακολου-

θήσει, βλ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ- ΔΕΔΟΥΛΗ, Κριτήρια της εφαρμογής της αρχής της ίσης με-
ταχείρισης του άρθρου 119 Συνθ. Ε.Ο.Κ. στην κοινωνική ασφάλιση, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 
802-815.  

66 C-80/70, απόφαση της 25.5.1971, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1971, 
σελ. 445.  
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είναι υποχρεωτική είτε προαιρετική»67. Την ανωτέρω θέση υιοθέτησε και το 
ΔΕΚ το 1986 στην υπόθεση Bilka68, προσθέτοντας, όμως, ότι, ακόμα και αν 
στη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού φορέα προβαίνει μόνο ο εργοδότης, 
αυτός ο φορέας εξαιρείται από τα επαγγελματικά συστήματα και εμπίπτει 
στα εκ του νόμου, αν έχει θεσπιστεί με νόμο. Στην αντίθετη παραδοχή οδη-
γήθηκε στην υπόθεση Barber69, κρίνοντας ότι μόνο το γεγονός ότι ένα α-
σφαλιστικό σύστημα έχει ιδρυθεί με νόμο δεν αρκεί για να αποκλεισθεί από 
τα επαγγελματικά συστήματα, εφόσον οι εισφορές καταβάλλονται απο-
κλειστικά από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.  

Η μεγάλη, όμως, νομολογιακή στροφή του ΔΕΚ πραγματοποιήθηκε με 
την απόφαση Beune70 με την οποία κρίθηκε ότι το αποφασιστικό κριτήριο 
για την ένταξη ενός ασφαλιστικού συστήματος στα επαγγελματικά, ώστε 
να καταλαμβάνεται από την ισχύ του άρθρου 141 ΣυνθΕΚ, είναι ο σύνδε-
σμος ανάμεσα στη σχέση εργασίας και τη σύνταξη. Το κριτήριο αυτό συ-
ντρέχει, όταν διαπιστώνεται η συνδρομή τριών ειδικότερων κριτηρίων: α) η 
σύνταξη να καταβάλλεται σε μία ειδική κατηγορία εργαζομένων, β) η σύ-
νταξη να υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ετών υπηρεσίας που συ-
μπλήρωσε ο εργαζόμενος, γ) η σύνταξη να υπολογίζεται βάσει του τελευ-
ταίου μισθού που λάμβανε ο εργαζόμενος πριν τη συνταξιοδότηση του. 
Την ένταξη ενός τέτοιου συστήματος στα επαγγελματικά δεν επηρεάζει η 
ίδρυσή του με νόμο του κράτους, η εν μέρει χρηματοδότησή του από τον 
κρατικό προϋπολογισμό ή ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της συνταξιοδό-
τησής του. Στην υπόθεση Εβρενόπουλου71 το ΔΕΚ έκρινε ότι εμπίπτουν στα 
επαγγελματικά συστήματα και τα συστήματα ασφαλίσεως των δημοσίων 
υπαλλήλων, εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια (εν προκειμένω ενέ-
ταξε στα επαγγελματικά το ασφαλιστικό σύστημα της ΔΕΗ).  

Δύο, ακόμα, υποθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος απασχόλησαν το ΔΕΚ: 
α) στην απόφαση της 14.12.2000 (υποθ. C-457/98) η Ελληνική Δημοκρατία 
καταδικάσθηκε για το λόγο ότι δεν είχε μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο την 
Οδηγία 96/97/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης αν-
δρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 
β) στην πρόσφατη απόφαση της 26.3.2009 (υποθ. C-559/07) το ΔΕΚ έκρινε 

                                                
67 Τον ίδιο ορισμό διατηρεί στο άρθρο 2 § 1 στοιχ. στ) η Οδηγία 2006/54/ΕΚ.  
68 C-170/84, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1986, σελ. Ι-01607.  
69 C-262/88, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1990, σελ. Ι-01889.  
70 C-7/93, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1994, σελ. Ι-04471 
71 C-147/95, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1997, σελ. Ι-02057.  
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ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα που καθιερώνει ο Κώδικας Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων, εμπίπτει στα επαγγελματικά συστήματα και, ως 
εκ τούτου, οι διατάξεις του που ορίζουν διαφορετικά όρια ηλικίας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, αντίκεινται στο άρθρο 141 ΣυνθΕΚ72. Η νομολογια-
κή αυτή ερμηνεία του ΔΕΚ υιοθετήθηκε και στην Οδηγία 2006/54/ΕΚ στο 
άρθρο 7 § 2 της οποίας ορίζεται ότι «Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επί-
σης στα συνταξιοδοτικά συστήματα για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζο-
μένων, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν οι παροχές που προβλέπονται από 
το σύστημα καταβάλλονται λόγω της εργασιακής σχέσης με τον δημόσιο 
εργοδότη. Το γεγονός ότι το εν λόγω σύστημα αποτελεί τμήμα γενικού εκ 
του νόμου συστήματος δεν ασκεί επιρροή συναφώς».  

Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τα ανωτέρω είναι ότι, ανα-
φορικά με τις συντάξεις, καμία διάκριση μεταξύ φύλου δεν επιτρέπεται στα 
επαγγελματικά συστήματα. Η δε έννοια των επαγγελματικών συστημάτων 
πρέπει να ερμηνεύεται με την ευρεία έννοια που τους δίνει η νομολογία του 
ΔΕΚ, η οποία κατ’ αποτέλεσμα δεν εντάσσει σ’ αυτά μόνο τα καθεαυτό 
επαγγελματικά συστήματα, αλλά καταρχήν και τα εκ του νόμου και εξαιρεί 
μόνο τα αμιγώς εκ του νόμου συστήματα, δηλαδή όσα καταβάλλουν συ-
ντάξεις με χρηματοδότηση αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
ή σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων και το ποσό της σύντα-
ξης που χορηγούν δε συναρτάται προς το ύψος του μισθού.  

Ωστόσο, όταν το ΔΕΚ καλείται να κρίνει αν ένα ασφαλιστικό σύστημα 
εμπίπτει στην έννοια της επιχείρησης και υπόκειται στις περί ανταγωνισμού 
διατάξεις, χαρακτηρίζει με διαφορετικά κριτήρια, από αυτά που χρησιμο-
ποιεί για την ερμηνεία του άρθρου 157ΣυνθΛΕΕ, ένα ασφαλιστικό σύστημα 
ως επαγγελματικό. Αυτό έχει σημασία, διότι για τα επαγγελματικά συστή-
ματα απαγορεύονται οι κρατικές ενισχύσεις, ενώ το αντίθετο ισχύει για τα 
εκ του νόμου73. Το κριτήριο που χρησιμοποιεί για την περίπτωση αυτή το 
ΔΕΚ είναι, αν το συγκεκριμένο σύστημα επιτελεί μία κοινωνική αποστολή 

                                                
72 Για την απόφαση αυτή του ΔΕΚ, βλ. Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, Η νο-

μολογία του ΔΕΚ… όπ.π. (υποσημ. 59), σελ. 346 επ., Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, Κατάργηση των ευνοϊκότερων για τις γυναίκες ορίων ηλικίας συνταξιο-
δότησης, Συνήγορος, τεύχος 72/2009, σελ. 31-33, Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Παρατηρήσεις σε ΔΕΚ 
26.3.2009, C-559/07, όπ.π (υποσημ. 59), σελ. 198 και ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Η ισότητα των 
φύλων στο συνταξιοδοτικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων, ΕΔΚΑ 2009, σελ. 334-
345.  

73 Βλ. Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Παρατηρήσεις..., όπ.π. (υποσημ. 59), σελ. 207.  
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και διέπεται από την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης74. Το στοιχείο αυτό 
το συμπεραίνει η νομολογία του ΔΕΚ από επιμέρους στοιχεία, όπως τα 
πρόσωπα που προχωρούν στην ίδρυσή τους, ο τρόπος χρηματοδότησης 
τους κ.ά.75. Έτσι, υφίστανται τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις των επαγ-
γελματικών συστημάτων: α) της έννοιας που τους δίνει το ΔΕΚ στο πλαί-
σιο της ισότητας των φυλών στην κοινωνική ασφάλιση, β) της έννοιας που 
τους δίνει το ΔΕΚ στο πλαίσιο των περί ανταγωνισμού διατάξεων, γ) της 
έννοιας που τους δίνει η εθνική νομοθεσία. Αναφορικά με το τελευταίο, 
στην ελληνική έννομη τάξη, η ίδρυση των επαγγελματικών ταμείων ασφά-
λισης προβλέφθηκε με το Ν. 3029/2002. Κατά το νόμο αυτό τα επαγγελμα-
τικά συστήματα ασφάλισης διακρίνονται τόσο από τα εκ του νόμου, όσο 
και από τα ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης. Χαρακτηριστικά τους γνωρί-
σματα είναι ότι αποτελούν μη κερδοσκοπικά συστήματα, ιδρύονται με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο και με βάση την επαγγελματική απασχόληση, 
χρηματοδοτούνται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και ακο-
λουθούν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, όταν χορηγούν συντάξεις76. Με τα 
κριτήρια πάντως που χρησιμοποιεί η νομολογία του ΔΕΚ στο πλαίσιο της 
ισότητας των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση, υποστηρίζεται ότι στα ε-
παγγελματικά συστήματα εμπίπτουν όλοι οι ελληνικοί φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, εκτός από το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και τον ΟΓΑ, λόγω του χαρακτήρα 
τους ως φορέων που ασφαλίζουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού και πολλές 
ανομοιογενείς κατηγορίες μισθωτών και αυτοτελώς απασχολούμενων77 . 
                                                

74 Βλ. Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Παρατηρήσεις..., όπ.π. (υποσημ. 59), σελ. 206.  
75 Βλ. αναλυτικότερα, ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και η 

νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Γ. ΑΜΙΤΣΗ/Ι. ΛΗΞΟΥΡΙΩ-
ΤΗ/Π. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ (επιμ.), Επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης και ζητήματα εργατι-
κού δικαίου από την ιδιωτική ομαδική ασφάλιση, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 
2004, σελ. 73-96 (85-89), καθώς και Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, Η επιρροή του κοινοτικού δι-
καίου στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας, ΕΔΚΑ 2006, σελ. 241-277 (251).  

76 Βλ. Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Τα επαγγελματικά συστήματα στην πρόσφατη με-
ταρρύθμιση του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, σε: Γ. ΑΜΙΤΣΗ/Ι. ΛΗ-
ΞΟΥΡΙΩΤΗ/Π. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ (επιμ.), Επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης και ζητήματα 
εργατικού δικαίου από την ιδιωτική ομαδική ασφάλιση, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-
Κομοτηνή, 2004, σελ. 23-33, Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ/ΕΙΡ.-ΕΛ. ΓΑΛΗΝΟΥ, Η ισότητα 
των φύλων στην κοινωνική προστασία, όπ.π. (υποσημ. 19), σελ. 21 επ. και Π. ΤΣΑΝΤΙ-
ΛΑ, Ίδρυση και οικονομική λειτουργία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, ΕΔΚΑ 
2002, σελ. 886-892.  

77 Βλ. ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης…, όπ.π. (υποσημ. 75), 
σελ. 76.  
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4) Ενδιάμεσο συμπέρασμα 

Η ισότητα των φύλων, παρά την έμμεση συναγωγή της από τη γενική 
αρχή της ισότητας και κυρίως, παρά τη ρητή κατοχύρωσή της στο Σύ-
νταγμα του 1975 εξακολουθεί, ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλι-
σης, να αποτελεί ζητούμενο στις μέρες μας. Αυτό αποδεικνύουν όχι μόνο η 
εξακολουθητική κήρυξη όλο και περισσότερων διατάξεων της κοινωνικοα-
σφαλιστικής νομοθεσίας ως αντισυνταγματικών, λόγω αντίθεσης στο άρ-
θρο 4 § 2 Σ, αλλά και οι προσφυγές κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώ-
πιον του ΔΕΚ (με πιο πρόσφατη απόφαση αυτή της 26.3.2009), λόγω αντί-
θεσης επιμέρους διατάξεων προς το κοινοτικό δίκαιο. Τα δεδομένα αυτά, 
ορθότερο είναι να θεωρηθεί, ότι δεν οφείλονται σε κάποιο «συνταγματικό 
έλλειμμα» αλλά σε έλλειμμα τήρησης του Συντάγματος. Η συνταγματική 
προστασία της ισότητας των φύλων είναι πλήρης, καθώς ρητά κατοχυρώ-
νεται ως δικαίωμα και αρχή, ενώ μετά την αναθεώρηση του 2001 οι απο-
κλίσεις είναι παραδεκτές μόνο στο μέτρο που απορρέουν από στάθμιση με 
άλλο θεμελιώδες δικαίωμα ή αρχή.  

Θα μπορούσε με βάση αυτά να ειπωθεί, ότι η ελληνική έννομη τάξη κα-
τοχυρώνει στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας των πηγών του δικαίου 
την ισότητα των φύλων και ως εκ τούτου, ότι δεν έχει ανάγκη την υπερε-
θνική κατοχύρωσή της. Η ιστορική εμπειρία, όμως, έδειξε ότι έχει την ανά-
γκη της έξωθεν πίεσης για την τήρηση της. Πράγματι, οι διατάξεις του ε-
νωσιακού δικαίου όχι μόνο δεν παρέχουν μεγαλύτερη, αλλά προδιαθέτουν 
σε ελλιπέστερη προστασία της ισότητας των φύλων, σε σχέση με τη διάτα-
ξη του άρθρου 4 § 2 Σ. Η συνεισφορά τους δεν έγκειται στην διεύρυνση του 
κανονιστικού περιεχομένου της αλλά στην ενίσχυση της τήρησής της. Πα-
ρά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 116 § 1 Σ, για εναρμόνιση της εθνι-
κής νομοθεσίας προς το άρθρο 4 § 2 Σ, ήδη από τις 31.12.1982, ο Έλληνας 
νομοθέτης λαμβάνει νομοθετικά μέτρα για την εξάλειψη των ανισοτήτων 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, κυρίως όταν πρόκειται να συμμορφωθεί 
προς τις κοινοτικές οδηγίες ή αποφάσεις του ΔΕΚ. Κατά τα λοιπά, για τις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτές, η αντισυνταγματικότητα κη-
ρύσσεται από τα δικαστήρια. Η στάση αυτή του Έλληνα νομοθέτη δεν εί-
ναι δυσεξήγητη. Είναι προφανές ότι συναρτάται προς τα δομικά προβλή-
ματα του ελληνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Άλλωστε, ενδε-
χόμενη εξίσωση των δύο φύλων προς όφελος και των δύο, θα έχει πρόσθε-
το οικονομικό κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο δεν φαίνεται να 
υπάρχει η πρόθεση ή η δυνατότητα να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό. Από την άλλη, ενδεχόμενη εξίσωση «προς τα κάτω» έχει πολιτικό 
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κόστος. Έτσι, η ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση συνθλίβεται 
εδώ και δεκαετίες στις συμπληγάδες του οικονομικού και του πολιτικού 
κόστους. Αυτό, όμως, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μία 
δικαιολογημένη από τα πράγματα αθέτηση του Συντάγματος. Προτεραιό-
τητα έχει η τήρηση του Συντάγματος, ως θεμελιώδους νόμου μιας πολιτεί-
ας. Όλες οι άλλες λύσεις, όλες οι άλλες πολιτικές σταθμίσεις πρέπει και 
μπορεί να γίνονται μόνο εντός του πλαισίου που επιτρέπει το Σύνταγμα.  

ΙII. Η επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκότερης ρύθμισης 

1) Προδιάθεση  
Το ζήτημα της επεκτατικής εφαρμογής ευνοϊκότερης διάταξης έχει σε 

αδρές γραμμές ως εξής: Ο δικαστής διαγιγνώσκει παραβίαση της αρχής 
της ισότητας για το λόγο ότι ο νομοθέτης εξαιρεί από τη χορήγηση μιας 
παροχής μία κατηγορία πολιτών, η οποία είναι ουσιωδώς όμοια με μία άλ-
λη κατηγορία στην οποία είχε ήδη χορηγηθεί. Μετά τη διάγνωση της αντι-
συνταγματικότητας της εξαίρεσης των πρώτων, ο δικαστής τι θα πράξει; 
θα χορηγήσει την παροχή που παίρνουν οι δεύτεροι και στους πρώτους ή 
θα αρκεστεί στη διάγνωση της αντισυνταγματικότητας; Το ζήτημα περι-
πλέκεται ακόμα περισσότερο, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι για τη χορή-
γηση επιδομάτων και συντάξεων το Σύνταγμα περιέχει ιδιαίτερες διατάξεις, 
οι οποίες επιφυλάσσουν τη σχετική αρμοδιότητα στη νομοθετική και εκτε-
λεστική, όχι όμως και στη δικαστική λειτουργία. Η επεκτατική εφαρμογή 
ευνοϊκότερης ρύθμισης, ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της ισότητας των 
φύλων στην κοινωνική ασφάλιση παρουσιάζει τους ίδιους καταρχήν προ-
βληματισμούς που αντιμετωπίζει η πρακτική αυτή κατά την εφαρμογή της 
γενικής αρχής της ισότητας σε διαφορές αναφορικά με τη χορήγηση μι-
σθών, συντάξεων και γενικά κοινωνικοασφαλιστικών παροχών σε κατη-
γορίες πολιτών που έχουν εξαιρεθεί, ενώ χορηγούνται σε άλλες όμοιες πε-
ριπτώσεις. Η μέθοδος που ακολουθείται στη συνέχεια της ανάπτυξης είναι 
συγκριτική-απαγωγική: Στην αρχή αναλύεται ο προβληματισμός στο πλαί-
σιο της γενικής αρχής της ισότητας, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώνονται τα 
κοινά σημεία του αναφορικά με την αρχή της ισότητας των φύλων στην 
κοινωνική ασφάλιση. Ακολούθως αναπτύσσονται τα ειδικότερα στοιχεία 
του προβληματισμού που αφορούν μόνο την αρχή της ισότητας των φύ-
λων στην κοινωνική ασφάλιση.  
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2) Η θέση του προβλήματος κατά την εφαρμογή της γενικής αρχής της ισό-
τητας  

α) Το κανονιστικό περιεχόμενο της αρχής της ισότητας και ο δικαστικός 
έλεγχος ως προς την τήρησή της 
Το ειδικότερο ζήτημα του ελέγχου εκ μέρους του δικαστή κατά πόσον ο 

νομοθέτης έχει τηρήσει τη συνταγματική επιταγή της ισότητας δεν μπορεί 
να εξετασθεί χωρίς αναφορά στο σύστημα του ελέγχου της συνταγματικό-
τητας που καθιερώνεται στο Σύνταγμα.  

Το Σύνταγμα συστηματοποιεί τους κυριότερους κανόνες που αναφέρο-
νται κατά βάση στη συγκρότηση και άσκηση της κρατικής εξουσίας, στην 
κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και στις εν γένει αρχές 
που πρέπει να διέπουν τη δικαιική ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων78. 
Βασικό χαρακτηριστικό του τυπικού Συντάγματος, όπως είναι το ελληνικό 
Σύνταγμα του 1975, αποτελεί η αυξημένη τυπική ισχύς του, η οποία απορ-
ρέει από τον αυστηρό του χαρακτήρα, καθώς δεν μπορεί να τροποποιηθεί, 
όπως η κοινή νομοθεσία, αλλά μόνο βάσει αυστηρότερων διατάξεων που 
προβλέπουν ειδικό όργανο και ειδική προς τούτο διαδικασία (βλ. άρθρο 
110 Σ)79. Το χαρακτηριστικό της αυξημένης τυπικής ισχύος σημαίνει συνε-
πώς ότι κάθε κρατική πράξη (νόμος και ατομικές διοικητικές πράξεις) που 
παράγεται εντός της ελληνικής πολιτείας οφείλει, αφενός να ακολουθεί 
τους διαδικαστικούς κανόνες που το Σύνταγμα τάσσει για τη δικαιοπαρα-
γωγική διαδικασία και αφετέρου να διαθέτει κανονιστικό περιεχόμενο 
σύμφωνο προς τους κανόνες του Συντάγματος. Ο έλεγχος κατά πόσον μία 
κρατική πράξη πληροί τις ανωτέρω δύο προϋποθέσεις ονομάζεται έλεγχος 
συνταγματικότητας. Η μέθοδος με την οποία διενεργείται ο έλεγχος αυτός 
συναρτάται προς διαφόρους παράγοντες (π.χ. προς τα κρατικά όργανα 
που είναι επιφορτισμένα με το σκοπό αυτό κ.ά.), όπως αυτοί αποτυπώνο-
νται στο αντίστοιχο σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας που προ-
βλέπει το κάθε Σύνταγμα.  

Αναφορικά με το σύστημα ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων που 
ισχύει στην ελληνική έννομη τάξη και για την κάλυψη των μεθοδολογικών 

                                                
78 Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος I, Σάκκουλας, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 131-132, Α. ΜΑΝΕΣΗ, Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Σάκκουλας, 
Θεσσαλονίκη, 1980, σελ. 151-152.  

79 Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, όπ.π. (υποσημ. 78), σελ. 118, Κ. 
ΜΑΥΡΙΑ, Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, σελ. 255.  



Η ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση… 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

335 

αναγκών που θα προκύψουν στη συνέχεια, αρκεί να αναφερθούν τα κά-
τωθι. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας εντός της ελληνικής έννομης τάξης 
διενεργείται είτε από κρατικά όργανα πριν από τη ψήφισή του (π.χ. από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσω του θεσμού της αναπομπής ψηφισμέ-
νου νομοσχεδίου του άρθρου 42 Σ), οπότε γίνεται λόγος για πολιτικό-
προληπτικό έλεγχο, είτε μετά τη ψήφισή του από τα δικαστήρια βάσει του 
άρθρου 93 § 4 Σ , οπότε γίνεται λόγος για δικαστικό-κατασταλτικό έλεγχο. 
Καθώς, όμως, η κατάφαση της αντισυνταγματικότητας μιας νομοθετικής 
διάταξης οδηγεί στη μη εφαρμογή της από το δικαστή, στην πραγματικό-
τητα αυτός παραμερίζει την απόφαση της νομοθετικής εξουσίας να ρυθμί-
σει με ορισμένο τρόπο μία βιοτική σχέση. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι είναι 
δυνατόν ο δικαστής, ασκώντας τον έλεγχο συνταγματικότητας, να «ακυ-
ρώσει» την λαϊκά νομιμοποιημένη βούληση του νομοθέτη καθ’ υπέρβαση 
της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26 Σ). Έτσι, ανακύπτει το 
ζήτημα των ορίων που μπορεί να έχει η δραστηριότητα αυτή του δικαστή, 
ώστε από τη μια μεριά να ασκήσει τα συνταγματικά του καθήκοντα και 
από την άλλη να μη φθάσει έως του σημείου να σφετεριστεί τις αρμοδιότη-
τες της νομοθετικής λειτουργίας. Στην πραγματικότητα το ζήτημα τίθεται 
ως πρόβλημα εναρμόνισης των διατάξεων των άρθρων 1 § 2, 26 § 1, 51 § 2, 
73 επ. Σ που προβλέπουν την αρμοδιότητα της Βουλής να θεσπίζει πρωτο-
γενείς κανόνες δικαίου προς ρύθμιση της έννομης συμβίωσης και των άρ-
θρων 93 § 4, 87 § 2, 8, 94 επ. Σ που αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα ελέγ-
χου της συνταγματικότητας στο δικαστή και καθορίζουν το συνταγματικό 
του status.  

Με βάση τα ανωτέρω, λειτουργική αποστολή του δικαστή είναι η δε-
σμευτική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των ιδιωτών ή 
μεταξύ κράτους και ιδιωτών, ως προς την επέλευση των εννόμων συνε-
πειών του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η τιμωρία των εγκλημάτων.80 Η 
διάγνωση που πραγματοποιούν οι δικαστές είναι δικαιοδοτική, δηλαδή 
στηρίζεται σε κριτήρια δικαιικά (όχι σε πολιτικά ή άλλα), καθώς «οι δικα-
στές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύ-
νταγμα και τους νόμους…» (άρθρο 87 § 2 Σ). Κατά την άσκηση των καθη-
κόντων του αυτών ο δικαστής εφαρμόζει το νόμο και το Σύνταγμα και όχι 
το γράμμα του νόμου ή το γράμμα του Συντάγματος, όπως γινόταν δεκτό 
υπό τις φιλελεύθερες και θετικιστικές εκδοχές που προήγαγαν το πρότυπο 

                                                
80 Βλ. σχετικώς Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Συνταγματικό Δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 363.  
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του δικαστή-υπηρέτη του νόμου, ο οποίος δεν νομιμοποιείτο να κρίνει ή να 
ερμηνεύσει το νομοθέτη ή το νόμο, αλλά μόνο να τον εφαρμόζει τυφλά και 
μηχανικά.81 Η μετάβαση από το φιλελεύθερο κράτος δικαίου στο κοινωνι-
κό κράτος συνεπέφερε την αλλαγή του τρόπου αντίληψης του ρόλου του 
δικαστή, ώστε σήμερα ο δικαστής να θεωρείται προστάτης των δικαιωμά-
των και των συμφερόντων των πολιτών (πρβλ. άρθρο 20 Σ για το δικαίωμα 
παροχής έννομης προστασίας από τα δικαστήρια), ο οποίος εφαρμόζει το 
νόμο ερμηνεύοντάς τον.82  

Αυτή, όμως, η δικαιοπλαστική ευχέρεια του δικαστή παρουσιάζει ιδιαί-
τερες δυσχέρειες, όταν καλείται, στο πλαίσιο του ελέγχου της συνταγματι-
κότητας του νόμου, να εφαρμόσει άρα και να ερμηνεύσει το Σύνταγμα. Και 
τούτο, διότι σε αντίθεση με την κοινή νομοθεσία, οι διατάξεις του Συντάγ-
ματος έχουν γενική και ελλειπτική διατύπωση και παρουσιάζουν μεγάλο 
βαθμό πολυσημίας83, έχουν «μία εγγενή απροσδιοριστία και αυτό αποτελεί 
αρετή και χαρακτηριστική ιδιότητά του»84. Έτσι, μία διάταξη του Συντάγ-
ματος επιδέχεται πολλές ερμηνείες, οι οποίες, αναλόγως της συγκεκριμένης 
περίπτωσης και των ερμηνευτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, 
μπορούν να καταλήξουν είτε σε διάγνωση της συνταγματικότητας, είτε σε 
διάγνωση της αντισυνταγματικότητας του νόμου. Ο σεβασμός της αρχής 
της διάκρισης των λειτουργιών και της λαϊκής νομιμοποίησης που έχει ο 
νομοθέτης, επιτάσσει στο δικαστή να οριοθετεί τη δραστηριότητά του κατά 
την ερμηνεία των εννοιών του Συντάγματος κατά τέτοιο τρόπο, που να 
αποφεύγει τον έλεγχο σκοπιμότητας και να προάγει τη διάσωση της συ-
νταγματικότητας του νόμου. Για τη διατήρηση αυτής της ισορροπίας, μία 
μέθοδος είναι η διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μόνο σε περίπτωση 

                                                
81 Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ο δικαστής υπηρέτης του νόμου ή εγγυητής των συνταγματι-

κών δικαιωμάτων και μεσολαβητής διαφορών;, ΝοΒ 1999, σελ. 177-201 (178, 179, 182).  
82 Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ο δικαστής υπηρέτης του νόμου,… όπ.π. (υποσημ. 81), σελ. 

184. Βλ. και Ι. ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ, Η διάκριση και η διασταύρωση των εξουσιών ως εγγύηση 
τηρήσεως του Συντάγματος, σε: Χαρμόσυνο Α. Μάνεση, Τομ. I, Σάκκουλας, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, σελ. 303-311 (310), όπου επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του κανόνα δι-
καίου έχει πάντοτε εν μέρει δικαιοπαραγωγικό, διαπλαστικό χαρακτήρα.  

83 Βλ. Δ. ΤΣΑΤΣΟΥ, Το πρόβλημα της ερμηνείας του Συντάγματος, σε: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ (ε-
πιμ.), Η ερμηνεία του Συντάγματος, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, σελ. 15-
60 (23), Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-
Κομοτηνή, 2008, σελ. 281.  

84 Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Πρόλογος σε: Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1975/1986/2001, Σάκ-
κουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. V-Χ (X).  
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που αυτή είναι πρόδηλη ή εμφανής85, η τήρηση του τεκμηρίου συνταγματι-
κότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αποδεικνύεται η αντίθεση του 
νόμου προς το Σύνταγμα και όχι η συμφωνία του, η οποία τεκμαίρεται, 
καθώς και η τεχνική της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας του νόμου 
που επιβάλλει, μεταξύ των περισσοτέρων δυνητικών ερμηνειών της κρίσι-
μης διάταξης του κοινού νόμου, ο δικαστής να επιλέγει εκείνη που δεν δη-
μιουργεί πρόβλημα αντίθεσης προς το Σύνταγμα. Σε κάθε περίπτωση, η 
κρίση του δικαστή περί αντισυνταγματικότητας του νόμου θα πρέπει να 
στηρίζεται σε μία συνεκτική συλλογιστική που θα πληροί τα κριτήρια της 
ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Τις παρατηρήσεις αυτές θα 
προσπαθήσουμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε όσον αφορά τον έλεγχο 
της συνταγματικότητας ως προς την τήρηση της αρχής της ισότητας, ώστε 
να αναδειχθούν τα ειδικότερα προβλήματα της επεκτατικής εφαρμογής 
της.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 § 1 Σ «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νό-
μου». Το νόημα, βέβαια, της διάταξης αυτής δεν είναι ότι όλοι οι Έλληνες 
πρέπει να αντιμετωπίζονται από το νόμο με τον ίδιο τρόπο, ούτε ότι ο νό-
μος οφείλει να εξισώσει όλους τους Έλληνες, ως προς όλα τους τα προσδι-
οριστικά χαρακτηριστικά, αφού τέτοιες παραδοχές αντιστρατεύονται τόσο 
το φιλελεύθερο, όσο και τον κοινωνικό χαρακτήρα του Συντάγματος. Η 
ισότητα του άρθρου 4 § 1 Σ είναι αναλογική, το οποίο σημαίνει ότι τόσο ο 
νομοθέτης, όσο και η διοίκηση και οι δικαστές οφείλουν να αντιμετωπίζουν 
με όμοιο τρόπο τις ουσιωδώς όμοιες περιπτώσεις και με διάφορο, αλλά 
ανάλογο τρόπο τις ουσιωδώς ανόμοιες περιπτώσεις. Το κανονιστικό αυτό 
περιεχόμενο της αρχής της ισότητας, όπως εφαρμόζεται από την νομολο-
γία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναλύεται ως εξής: Κατ’ αρχάς ο νο-
μοθέτης και η διοίκηση κατά τη θέσπιση και εφαρμογή νομοθετικών διατά-
ξεων μπορούν να ρυθμίζουν τις ποικίλες κοινωνικές σχέσεις με τον ίδιο ή με 
διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το σκοπό που θέλουν να εξυπηρετήσουν. 
Η γενική αρχή της ισότητας του άρθρου 4 § 1 Σ, όμως, επιβάλλει η διαφο-
ροποίηση αυτή να γίνεται μόνο μεταξύ των ουσιωδώς ανόμοιων περιπτώ-
σεων και αντίστροφα η εξομοίωση περισσοτέρων να γίνεται μόνο, όταν 
αυτές είναι ουσιωδώς όμοιες. Το πώς θα κριθεί η ομοιότητα είναι ένα δυ-

                                                
85 Βλ. Α. ΜΑΝΕΣΗ/Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Κρατικός παρεμβατισμός και Σύνταγμα (γνμδ.), σε: 

Α. ΜΑΝΕΣΗ/Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ/Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η υπόθεση «Ανδρεάδη» και το οικονο-
μικό Σύνταγμα, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1991, σελ. 13-54 (18).  
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σχερές ζήτημα, η εκτίμηση του οποίου εξαρτάται από υποκειμενικές σταθ-
μίσεις και ρευστά κριτήρια86.  

Κατά τη διατύπωση που παγίως επαναλαμβάνει με σχεδόν πανομοιό-
τυπο τρόπο η νομολογία του ΣτΕ87, «η αρχή της ισότητας αποτελεί συνταγ-
ματικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που 
τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες… Κατά το δικαστικό έλεγχο 
που είναι έλεγχος ορίων και όχι της ορθότητας των νομοθετικών επιλογών 
αναγνωρίζεται στον κοινό νομοθέτη ή την κατ’ εξουσιοδότηση θεσμοθε-
τούσα διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίσει με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις 
ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις ή και σχέσεις, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή 
άλλες συνθήκες, που συνδέονται με καθεμία από τις καταστάσεις ή σχέσεις 
αυτές με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, που βρίσκονται σε συνά-
φεια προς το αντικείμενο της ρυθμίσεως. Πρέπει όμως η επιλεγόμενη ρύθ-
μιση να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότη-
τας και τα οποία αποκλείουν τόσο την εκδήλως άνιση μεταχείριση με τη 
μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου μη συνδεομένου προς 
αξιολογικά κριτήρια ή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβαρύνσεως, όσο και 
την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μετα-
χείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες με βάση όλως 
τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα κριτήρια μεταξύ τους»88. Από την άλλη 
μεριά, κατά τον Άρειο Πάγο «η διάταξη του άρθρ. 4 § 1 του Συντάγματος, 
                                                

86 Βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 7), σελ. 
121. Βλ. και ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, Οι μετεγγραφές φοιτητών από τα Πανεπιστήμια της 
Νέας Γιουγκοσλαβίας στα ελληνικά Α.Ε.Ι. λόγω των πολεμικών γεγονότων, ΔτΑ Νο 
17/2003, σελ. 197-215 (205), όπου επισημαίνεται ότι «η διαπίστωση για το εάν δύο κα-
τηγορίες προσώπων τελούν σε όμοιες συνθήκες δεν είναι … μονοσήμαντο μέγεθος».  

87 Για το δικαστικό έλεγχο της ισότητας, βλ. Σ. ΚΟΦΙΝΗ, Ο Δικαστικός Έλεγχος Τή-
ρησης της Αρχής της Ισότητας. Με αφορμή την ΣτΕ 583/2008, ΘΠΔΔ 2008, σελ. 782-
795.  

88 Βλ. ΣτΕ 2396/2004. Βλ. επίσης ΣτΕ 765/2006, ΣτΕ 2378/2006, ΟλΣτΕ 2180/2004. Για 
την αντιμετώπιση της ισότητας από τη νομολογία, βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 7), σελ. 119 επ., Π. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατομικά Δι-
καιώματα, όπ.π. (υποσημ. 6) σελ. 1218 επ, Π. ΠΑΡΑΡΑ, Σύνταγμα–Corpus, Ι, άρθρα 1-4, 
2010, σελ. 451, Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Η ισότητα εντός και διά του νόμου, Αντ. Σάκκουλας, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, σελ. 31, Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Η συνταγματική αρχή της ισότητας και 
η έννοια του γενικού συμφέροντος, ΤοΣ 1978, σελ. 439-462, Α. ΜΑΝΕΣΗ, Η συνταγμα-
τική αρχή της ισότητος και η εφαρμογή της υπό των δικαστηρίων, σε: Συνταγματική 
θεωρία και πράξη, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1980, σελ. 316. 
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η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και καθιερώνει 
όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα 
του νόμου έναντι αυτών, δεσμεύει και τον κοινό νομοθέτη και τον υπο-
χρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή 
καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο 
ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρί-
σεις, εκτός αν αυτό επιβάλλουν λόγοι κοινωνικού ή δημοσίου συμφέρο-
ντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. 
Επομένως, αν γίνει από τον νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία 
προσώπων και αποκλείεται από τη ρύθμιση αυτή κατ’ αδικαιολόγητη δυ-
σμενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδι-
ος λόγος που επιβάλει την ειδική μεταχείριση89, η διάταξη αυτή που εισάγει 
τη δυσμενή αυτή μεταχείριση, είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική»90.  

Από τη συγκριτική παράθεση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας και του Αρείου Πάγου διαφαίνεται και η διαφορά τους ως προς 
τον τρόπο αντίληψης της εφαρμογής της αρχής της ισότητας. Η νομολογία 
του Συμβουλίου της Επικρατείας οριοθετεί το πεδίο της δικαστικώς ανέλε-
γκτης δράσης του νομοθέτη με κριτήριο τον έκδηλο χαρακτήρα της προκα-
λούμενης ανισότητας: ο νομοθέτης μπορεί να διακρίνει, έως ότου η διάκρι-
ση να μη συνιστά έκδηλα αδικαιολόγητη επιβάρυνση ή έκδηλα χαριστική 
ρύθμιση. Η νομολογία του Αρείου Πάγου, με λακωνικότερη διατύπωση, 
δίνει έμφαση στο δικαιολογητικό λόγο της ρύθμισης: αν αυτός συντρέχει 
για δύο κατηγορίες προσώπων, αλλά από αυτές η μία μόνο ευνοείται από 
τη νομοθετική ρύθμιση τότε πρόκειται για παραβίαση της αρχής της ισότη-
τας. Από τις δύο αυτές εκδοχές ορθότερη φαίνεται η προσέγγιση του Αρεί-
ου Πάγου. Διότι το κριτήριο του εκδήλου της προκαλούμενης ανισότητας 
είναι ιδιαίτερα ρευστό, καθώς ότι είναι έκδηλο για τον ένα δεν σημαίνει ότι 
είναι έκδηλο και για τον άλλον. Επίσης, ναι μεν το πρόδηλο της παραβία-
σης μιας συνταγματικής διάταξης, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αποτελεί 
μέθοδο οριοθέτησης του ασκούμενου από τα δικαστήρια ελέγχου συνταγ-
ματικότητας, ώστε να μην παραβιάζει ο δικαστής την αρχή της διάκρισης 
των λειτουργιών, ωστόσο η κατάφαση της αντισυνταγματικότητας δεν 
μπορεί να στηρίζεται μόνο στη διαπίστωση του εκδήλου, καθώς κάτι τέτοιο 
δεν πληροί την απαίτηση της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (93 

                                                
89 Η πλαγιογράμμιση είναι του συγγραφέα της παρούσας μελέτης.  
90 Βλ. ΑΠ 93/2009. Βλ. επίσης από την πρόσφατη νομολογία, ΑΠ 306/2011, ΠΠρΑθ 

3644/2010, ΠΠρΑθ 4267/2010, ΑΠ 574/2009, ΑΠ 60/2002.  
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§ 3 Σ) που επιβάλλει την παράθεση επιχειρημάτων ουσιαστικής ορθότητας 
βάσει νομικής συλλογιστικής91. Έτσι, μόνο η διατύπωση ότι μία διάταξη 
παραβιάζει εκδήλως την αρχή της ισότητας δεν είναι αρκετή. Βέβαια, το 
Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αρκείται σε τόσο απλοϊκή αιτιολόγηση και 
πολλές φορές λανθάνει στη συλλογιστική του το κριτήριο του λόγου που 
υπαγόρευσε μία ρύθμιση92. Όμως η περιορισμένη αξιοποίηση του δικαιο-

                                                
91 Βλ. σχετικά Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, όπ.π. (υποσημ. 

83), σελ. 257, όπου αναφέρεται ότι είναι αυτονόητη διαπίστωση ότι το πρόβλημα των 
ορίων του δικαστικού ελέγχου είναι τελικά πρόβλημα αιτιολογίας των σχετικών δικα-
στικών αποφάσεων που κατά το Σύνταγμα πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμέ-
να αιτιολογημένες. Βλ. επίσης, Β. ΣΚΟΥΡΗ/Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Ο δικαστικός έλεγχος της συ-
νταγματικότητας των νόμων, Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1985, σελ. 91 (όπου 
επισημαίνεται ότι «επειδή ο δικαστής στην περίπτωση του ελέγχου της συνταγματικό-
τητας κρίνει το έργο του δημοκρατικά νομιμοποιημένου νομοθέτη, πρέπει να είναι εξαι-
ρετικά ακριβής στην κατάστρωση και στη διατύπωση των δικανικών του συλλογι-
σμών») και σελ. 106 [όπου τονίζεται ότι «μόνο η αυστηρή κατάστρωση του συλλογι-
σμού αυτού αποτελεί σοβαρή οριοθέτηση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικό-
τητας. Ο δικαστής (πρέπει να) επιβάλει στον εαυτό του μία λογική και δικανική πειθαρ-
χία που επιτρέπει τον έλεγχο των σκέψεών του από τα ανώτερα δικαστήρια και την 
επιστήμη και θα καθιστά διαφανή τα κριτήρια που χρησιμοποίησε»]. Βλ. ακόμα Α. 
ΜΑΝΕΣΗ/Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Κρατικός παρεμβατισμός και Σύνταγμα (γνμδ.), όπ.π. (υποσημ. 
85), σελ. 17, όπου αναφέρεται ότι η κρίση του δικαστή κατά τον έλεγχο της συνταγμα-
τικότητας «δε μπορεί παρά να βασίζεται σε αυστηρά νομική συλλογιστική».  

92 Χαρακτηριστική είναι η ΣτΕ 765/2006, η οποία εκλήθη να κρίνει αν το άρθρο 80 
του Κώδικα Δικηγόρων που προέβλεπε την αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας σε πε-
ρίπτωση ποινικής καταδίκης, τόσο σε αυτούς των οποίων η ποινή ανεστάλη, όσο και 
σε αυτούς των οποίων η ποινή δεν ανεστάλη, είναι σύμφωνο με την αρχή της ισότητας. 
Το δικαστήριο τόνισε ότι: «Η πρόβλεψη από το νομοθέτη της αυτοδίκαιης αποβολής 
της δικηγορικής ιδιότητας λόγω αμετάκλητης καταδίκης για ένα από τα ως άνω αδι-
κήματα, ανεξάρτητα από τη διαταχθείσα από το δικαστήριο αναστολή εκτελέσεως της 
κύριας ποινής υπαγορεύθηκε κατά την κρίση του νομοθέτη από σοβαρό λόγο δημοσί-
ου συμφέροντος που ανάγεται στις προϋποθέσεις ασκήσεως και διατηρήσεως του δι-
κηγορικού λειτουργήματος, το οποίο λόγω του στενού συνδέσμου του προς την απο-
νομή της δικαιοσύνης και τη σημασία του, ως εκ τούτου για το κοινωνικό σύνολο, υ-
πόκειται σε ιδιαίτερες δεσμεύσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις». Έτσι, συμπέρανε ότι και 
για τις δύο κατηγορίες καταδικασθέντων δικηγόρων συνέτρεχε ο ίδιος δικαιολογητικός 
λόγος και ως εκ τούτου αυτές ως όμοιες ορθώς υπήχθησαν στην ίδια ρύθμιση. Η λαν-
θάνουσα χρήση της ratio legis φαίνεται και στην υπ’ αριθμόν 2738/2006 απόφαση του 
ΣτΕ. Στην περίπτωση αυτή το ΣτΕ εκλήθη να αποφασίσει κατά πόσον είναι σύμφωνη 
προς την αρχή της ισότητας η ρύθμιση που όριζε ότι καταβάλλονται από το ΙΚΑ πλή-
ρως οι δαπάνες νοσηλείας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο σε περίπτωση κινδύνου ζωής ή 
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λογητικού λόγου της ρύθμισης έχει οδηγήσει και σε άτοπα, όπως το να δι-
καιολογείται από την πλειοψηφία απόφασης η συνταγματικότητα ρύθμισης 
που διακρίνει δύο κατηγορίες με το αιτιολογικό ότι οι δύο περιπτώσεις 
προδήλως δεν τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, ενώ η μειοψηφία στήριζε την 
αντισυνταγματικότητα στο ότι προδήλως τελούσαν υπό τις ίδιες συνθήκες, 
άρα εσφαλμένως η παροχή δόθηκε μόνο στη μία κατηγορία93. Αντίθετα, η 
χρήση από τον Άρειο Πάγο του κριτηρίου του λόγου που υπαγόρευσε μία 
ρύθμιση ισοδυναμεί με ερμηνευτική αξιοποίηση της ratio legis και παραπέ-
μπει στην αντικειμενική-τελολογική ερμηνεία.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα. Κατά τη συλλογιστική 
του Αρείου Πάγου η ομοιότητα δύο περιπτώσεων διαγιγνώσκεται σε περί-
πτωση που και για τις δύο αυτές περιπτώσεις συντρέχει η ίδια ratio legis, 
δηλαδή ο ίδιος λόγος που δικαιολογεί αντικειμενικά με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο τη ρύθμιση του νόμου94. Αν ο δικαιολογητικός λόγος της ρύθμι-
σης καταλαμβάνει δύο κατηγορίες προσώπων εξίσου, τότε αυτές θα είναι 
ουσιωδώς όμοιες και, αν ρυθμίστηκαν με τον ίδιο τρόπο, τότε η ισότητα θα 
έχει τηρηθεί, ενώ, αν έχουν ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο, η ισότητα θα 
έχει παραβιασθεί. Αν ο δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης καταλαμβάνει 
μία κατηγορία προσώπων, όχι όμως και μία άλλη τότε δεν υφίσταται ου-
σιώδης ομοιότητα, αλλά ουσιώδης ανομοιότητα μεταξύ των δύο κατηγο-

                                                
υγείας, όταν αυτά βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ μερικώς αν βρίσκονται στο εσωτερι-
κό. Είναι προφανές ότι η ratio της διάταξης περιλαμβάνει την κάλυψη εξόδων σε περί-
πτωση κινδύνου ζωής ή υγείας, όπου κι αν αυτές έγιναν. Έτσι ο αποκλεισμός της πλή-
ρους καταβολής των δαπανών νοσηλείας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια του εσωτερικού 
κρίθηκε αντισυνταγματικός. Όρισε λοιπόν το ΣτΕ ότι: «η θέση των ασφαλισμένων στην 
ημεδαπή θα καθίστατο δυσμενέστερη εν σχέσει με τους ημεδαπούς που μεταβαίνουν 
για νοσηλεία στην αλλοδαπή, στους οποίους αποδίδεται το σύνολο των γενομένων 
δαπανών. Τούτο διότι και οι δύο κατηγορίες ασθενών τελούν κάτω από τις ίδιες συν-
θήκες αδυναμίας διαγνώσεως ή θεραπείας των σχετικών παθήσεων ή αδυναμίας αντι-
μετωπίσεως κατεπειγουσών περιπτώσεων λόγω έλλειψης των αναγκαίων υποδομών».  

93 Βλ. ΟλΣτΕ 1460/2005. 
94 Βλ. Π. ΣΟΥΡΛΑ, justi atque injusti scientia, Μία εισαγωγή στην επιστήμη του δικαί-

ου, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, σελ. 178-179, όπου αναφέρεται ότι «Ως 
‘σκοπός του νόμου’ δε μπορεί να εννοείται τίποτε άλλο παρά η ratio legis, δηλαδή οι 
ηθικοπολιτικοί εκείνοι λόγοι που δικαιολογούν αντικειμενικά με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τη ρύθμιση του νόμου». Βλ. και Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων, 
Επιτομή, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 276, όπου επισημαίνεται ότι στο 
πλαίσιο της τελολογικής ερμηνείας ο υπό συγκρότηση κανόνας κατανοείται ως απά-
ντηση σε ένα πρόβλημα του κοινωνικού βίου.  
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ριών. Έτσι, αν οι κατηγορίες αυτές ρυθμίστηκαν με τον ίδιο τρόπο, η ισότη-
τα θα έχει παραβιασθεί, ενώ αν ρυθμίστηκαν με διαφορετικό τρόπο θα έχει 
τηρηθεί. Η άποψη αυτή αντιλαμβάνεται την έννοια της ομοιότητας ως σύ-
μπτωσης σε περισσότερες κατηγορίες προσώπων του δικαιολογητικού λό-
γου που υπαγόρευσε μία ρύθμιση. Με τον τρόπο αυτό η κρίση ότι μία διά-
ταξη νόμου είναι αντισυνταγματική, ως παραβιάζουσα την αρχή της ισό-
τητας, αποτελεί το συμπέρασμα του δικανικού συλλογισμού, ο οποίος θα 
έχει αναπτυχθεί με βάση την τεχνική της αντικειμενικής-τελολογικής ερμη-
νείας της κρίσιμης διάταξης. Η αντίληψη αυτή προβάλλει ως η ορθότερη, 
γιατί το κανονιστικό περιεχόμενο της συνταγματικής αρχής της ισότητας 
που επιβάλλει την όμοια μεταχείριση των ομοίων και τη διάφορη μεταχείρι-
ση των ανομοίων περιπτώσεων ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τη χρήση 
συγκεκριμένου κριτηρίου και όχι επί τη βάση αμφίσημων εννοιών, όπως η 
έκδηλα χαριστική ή δυσμενής μεταχείριση, ενώ ο δικαστικός της έλεγχος 
μορφοποιείται μέσα από ένα συνεκτικό νομικό συλλογισμό που καλύπτει 
τις αξιώσεις ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας95.  

Περαιτέρω, τη διαπίστωση της αντισυνταγματικότητας της διάταξης 
που ευνοεί μία μόνο κατηγορία ή και περισσότερες, όχι όμως και άλλες υ-
πέρ των οποίων συντρέχουν οι ίδιες περιστάσεις που αντικειμενικά δικαιο-
λόγησαν τη ρύθμιση υπέρ των πρώτων, διαδέχεται ο προβληματισμός πώς 
εν τέλει θα επιλύσει ο δικαστής τη διαφορά. Το ζήτημα ορθότερο είναι να 
αντιμετωπιστεί κατά τον ακόλουθο τρόπο: Στην ως άνω περίπτωση αντι-
συνταγματικότητας ο νομοθέτης, καθώς έχει εξαιρέσει από το κανονιστικό 
πεδίο ρύθμισης μία ή περισσότερες κατηγορίες υπέρ των οποίων συντρέχει 
όμως ο δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης, στην πραγματικότητα έχει 
εκφρασθεί στενότερα απ’ ό,τι θα έπρεπε, προκειμένου το γράμμα του νό-

                                                
95 Από τη θεωρία, προς την κατεύθυνση αυτή κινείται ο Ι. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ (Επέκταση 

ευνοϊκής ρύθμισης για λόγους ισότητας –τάσεις δικαστικού αυτοπεριορισμού;, ΔιΔικ 
2003, σελ. 853-870), ο οποίος, χωρίς να προσφεύγει στην μεθοδολογική αναγκαιότητα 
της τελολογικής ερμηνείας και συναφώς της διασταλτικής, όπως στη συνέχεια της α-
νάπτυξής μας γίνεται κατανοητό, αναφέρει ότι: «Προκειμένου να επεκτείνει ορισμένη 
παροχή και σε άλλη κατηγορία εργαζομένων ο δικαστής ελέγχει πρώτα το σκοπό της 
παροχής υπέρ της πρώτης κατηγορίας. Από την οπτική γωνία του σκοπού της αρχικής 
παροχής, ο δικαστής ελέγχει, εάν οι πραγματικές και οικονομικές παράμετροι, που 
δικαιολόγησαν την αρχική παροχή, δικαιολογούν λόγω των ίδιων ή παρόμοιων συν-
θηκών, την απονομή του ίδιου ωφελήματος και στη δεύτερη κατηγορία», ενώ στη συ-
νέχεια εξειδικεύει τις παρατηρήσεις αυτές σε τρία κριτήρια: το κριτήριο του σκοπού, το 
οικονομικό κριτήριο και το πραγματικό κριτήριο.  
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μου να καταλάβει όλο το ρυθμιστικό βεληνεκές της διάταξης. Στην περί-
πτωση αυτή, δηλαδή, διαπιστώνεται διάσταση μεταξύ του γράμματος και 
της ratio μιας ρύθμισης καθώς το γράμμα του νόμου δεν καταλαμβάνει ό-
λες τις περιπτώσεις που δικαιολογούνται εξίσου από το «σκοπό» της ρύθ-
μισης. Η διάσταση αυτή θα καλυφθεί είτε με αναλογική ερμηνεία της διά-
ταξης, είτε με διασταλτική ερμηνεία. Η διασταλτική ερμηνεία εφαρμόζεται, 
όταν μεταξύ της ρυθμιζόμενης και της αρρύθμιστης περίπτωσης συντρέχει 
πλήρης σύμπτωση ως προς τη ratio legis, ως προς τις κοινωνικές ανάγκες, 
δηλαδή, που αντικειμενικά (και όχι κατά τη βούληση του νομοθέτη) δικαιο-
λογούν την υπό κρίση ρύθμιση96. Αντίθετα, η αναλογική ερμηνεία εφαρμό-
ζεται, όταν υφίσταται νομοθετικό κενό, όταν δηλαδή μεταξύ της ρυθμιζό-
μενης και της αρρύθμιστης περίπτωσης δεν υφίσταται ταυτότητα των κοι-
νωνικών αναγκών που δικαιολογούν αντικειμενικά τη ρύθμιση αλλά υψη-
λός βαθμός ομοιότητας97.  

Με βάση τις σκέψεις αυτές, ο δικαστής, όταν διαπιστώσει την αντισυ-
νταγματικότητα μιας ρύθμισης για τους λόγους που προηγουμένως ανα-
φέρθηκαν, οφείλει στη συνέχεια, εφόσον διαγιγνώσκει ταυτότητα του δι-
καιολογητικού λόγου της ρύθμισης, να εφαρμόσει τη μεθοδολογικά επιβαλ-
λόμενη διασταλτική ερμηνεία επεκτείνοντας το γράμμα του νόμου τόσο, 
ώστε να συμπεριλάβει και τις αρρύθμιστες περιπτώσεις. Η αναλογική ερμη-
νεία, όπως επισημαίνεται98, δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ των προτέρων, 
ωστόσο ο δικαστής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα φειδωλός ως προς τη χρή-
ση της κατά την εφαρμογή της ισότητας για το λόγο ότι στην περίπτωση 
αυτή είναι ιδιαίτερο πιθανό να υπερβεί τη μεθόριο και να εισέλθει στο πεδίο 
της δικαστικά ανέλεγκτης νομοθετικής ευχέρειας του νομοθέτη99. Έτσι, 
φαίνεται να μην έχει αυτοτελή μεθοδολογική χρησιμότητα το σχήμα κανό-

                                                
96 Βλ. Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Τι σημαίνει ότι «οι ευμενείς ρυθμίσεις πρέπει να ερμηνεύονται 

στενά»; , ΕΔΚΑ 2003, σελ. 641-647 (642), Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Γιατί οι συνταξιοδοτικές διατά-
ξεις περί των δημοσίων υπαλλήλων να ερμηνεύονται «στενά και αυστηρά», ΕΔΚΑ 
2006, σελ. 641-658 (652).  

97 Βλ. Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Τι σημαίνει ότι… , όπ.π. (υποσημ. 96), σελ. 642.  
98 Βλ. Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Τι σημαίνει ότι… , όπ.π. (υποσημ. 96), σελ. 646 και 647. Βλ. και 

ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, Οι μετεγγραφές φοιτητών…, όπ.π. (υποσημ. 86), σελ. 202, 205.  
99 Από τη θεωρία, η μεθοδολογική χρησιμότητα της διασταλτικής και αναλογικής 

ερμηνείας επισημαίνεται στις σημαντικές συμβολές του Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Τι σημαίνει ότι…, 
όπ.π. (υποσημ. 96) και Γιατί οι συνταξιοδοτικές διατάξεις… όπ.π. (υποσημ. 96)].  
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να-εξαίρεσης που προβάλλεται από τη θεωρία100 ως κριτήριο εφαρμογής 
μιας ευνοϊκής διάταξης, υπό την έννοια ότι, αν μία ευνοϊκή ρύθμιση κατα-
λαμβάνει όλες τις κατά γένος οριζόμενες περιπτώσεις εκτός από μία, είναι 
επιτρεπτή η εφαρμογή της και στην τελευταία, ενώ αν αφορά μία μόνο από 
τις κατά γένος οριζόμενες περιπτώσεις τότε δεν επιτρέπεται εφαρμογή της 
στις υπόλοιπες. Καίριο, όμως, ζήτημα, κατά τα ανωτέρω, είναι μόνο το αν 
ο δικαιολογητικός λόγος μιας ρύθμισης καταλαμβάνει όλες τις υπό κρίση 
περιπτώσεις, έτσι ώστε ακόμα και αν η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά μία μόνο 
από τις περισσότερες όμοιες περιπτώσεις, να είναι μεθοδολογικά επιτρεπτή 
η διεύρυνση των γλωσσικών της ορίων, ώστε να συμπεριληφθούν στο κα-
νονιστικό της πεδίο όλες οι περιπτώσεις που δικαιολογούν τη ρύθμιση, α-
κόμα και αν αυτές είναι περισσότερες από τις κατά γράμμα ρυθμιζόμενες.  

Συνοψίζουμε τα όσα προηγήθηκαν:  
i) Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας από το δικαστή παρουσιάζει τα 

σημαντικότερα προβλήματα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της θεμα-
τικής του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.  

ii) Καίριο ζήτημα για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας είναι η δια-
πίστωση της ομοιότητας μεταξύ δύο περιπτώσεων. Ανακύπτει, συναφώς, 
το θέμα πώς θα κριθεί αυτή η ομοιότητα. Ως προσφορότερος τρόπος που 
θα πληροί την αξίωση για έλεγχο ορίων με αυστηρή νομική συλλογιστική, 
που θα καλύπτει την επιταγή της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογί-
ας, αλλά και θα αποκαλύπτει τα αμιγώς νομικά κριτήρια που χρησιμοποί-
ησε ο δικαστής, προτείνεται η αντικειμενική-τελολογική ερμηνεία της υπό 
κρίση διάταξης και στη συνέχεια η διερεύνηση του ενδεχομένου εφαρμογής 
της διασταλτικής ή κατ’ εξαίρεση και της αναλογικής. Η εκτίμηση αυτή 
στηρίχτηκε στην παρατήρηση ότι, όταν, προκειμένου να διακριβωθεί η ο-
μοιότητα, ερευνούμε τις κοινωνικές ανάγκες που δικαιολογούν μία ρύθμι-
ση, στην πραγματικότητα αναζητούμε τη ratio μιας νομικής διάταξης. Οι 
σκέψεις αυτές αναδεικνύουν και μία άλλη πτυχή της εφαρμογής της αρχής 
της ισότητας: ότι η επέκταση μιας ρύθμισης και σε άλλες όμοιες περιπτώ-
σεις δεν είναι ένα ζήτημα που διαθέτει αυτοτέλεια ως προς την προσέγγισή 

                                                
100 Βλ. για το ζήτημα, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, Οι μετεγγραφές φοιτητών…, όπ.π. (υπο-

σημ. 86), σελ. 201, Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Επεκτατική εφαρμογή της αρχής της ισότητας και επί 
εξαιρετικής ευμενούς ρύθμισης;, ΔτΑ Νο 17/2003, σελ. 187-191, ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ, Η επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκών διατάξεων νόμου με βάση την αρχή της ισότη-
τας, ΤοΣ 3/1998, σελ. 545-556 (551), Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώμα-
τα, όπ.π. (υποσημ. 7), σελ. 126.  
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του, αλλά είναι οργανικά ενταγμένο στη μεθοδολογία της συλλογιστικής 
που πρέπει να ακολουθεί ο δικαστής. Ο δικαστής δεν επεκτείνει μία ρύθμι-
ση σε άλλες όμοιες περιπτώσεις, παρά μόνο για το λόγο ότι η επέκταση 
αποτελεί μεθοδολογική αναγκαιότητα της ερμηνείας της κρίσιμης διάταξης, 
όπως στη συνέχεια αναπτύσσεται. 

β) Η επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκότερης ρύθμισης ως ζήτημα παροχής έν-
νομης προστασίας 
Ήδη έχει αναφερθεί ανωτέρω ότι κατά τη μετάβαση από το κράτος δι-

καίου στο κοινωνικό κράτος δικαίου, μετεξελίχθηκε και ο δικαιοδοτικός 
ρόλος του δικαστή, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζεται όχι ως υπηρέτης του 
νόμου, που εφαρμόζει άκριτα τους κανόνες δικαίου, αλλά ως εγγυητής της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων από υπερβάσεις των άλλων 
δύο λειτουργιών, που εφαρμόζει δημιουργικά το δίκαιο ερμηνεύοντάς το.101 
Η ερμηνεία του δικαίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην επιστήμη της μεθο-
δολογίας του δικαίου, αποτελεί αρμοδιότητα και καθήκον του δικαστή. 
Όταν, λοιπόν, ο δικαστής, εφαρμόζοντας την διασταλτική ερμηνεία, επε-
κτείνει το πεδίο εφαρμογής μιας διάταξης κατά τρόπο, ώστε να καλύπτει 
τη ratio legis, δεν πράττει κάτι άλλο από το να ασκεί τα καθήκοντά του. Η 
πρακτική αυτή, επομένως, καλύπτεται από το συνταγματικό πλαίσιο που 
παράγεται από το συνδυασμό των άρθρων 8, 20 § 1, 25 § 1 εδ. β, 93 § 4, 87 
§ 2, από τα οποία απορρέει η θέση του δικαστή ως εγγυητή των δικαιωμά-
των.  

Αν, όμως, η εν γένει διαπλαστική αρμοδιότητα του δικαστή απορρέει 
από τις ανωτέρω διατάξεις, η επεκτατική εφαρμογή της ισότητας ειδικότε-
ρα επιτάσσεται και από το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας. 
Ορθώς η νομολογία κυρίως του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι: «Εάν τα 
δικαστήρια περιορίζονταν να κηρύξουν μόνο την αντισυνταγματικότητα 
της διατάξεως που εισάγει τη δυσμενή διάκριση, χωρίς να μπορούν να επε-
κτείνουν την ειδική ευμενή ρύθμιση και υπέρ εκείνου σε βάρος του οποίου 
έγινε η δυσμενής διάκριση, τότε θα παρέμενε η αντισυνταγματική ανισότη-
τα και δεν θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο η ζητούμενη δικαστική προστα-

                                                
101 Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ο δικαστής υπηρέτης του νόμου…, όπ.π. (υποσημ. 81), σελ. 

189-190, 195-196.  
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σία»102. Πράγματι, περιεχόμενο της «προστασίας» είναι η κατοχύρωση ή 
αποκατάσταση του θιγομένου δικαιώματος ή συμφέροντος103, εφόσον, βέ-
βαια, το δικαστήριο διαγνώσει την αιτούμενη από ενάγοντα έννομη συνέ-
πεια. Στην περίπτωση, επομένως, που το δικαστήριο κάνει δεκτό το λόγο 
ακυρότητας μιας πράξης, επειδή αυτή στηρίζεται σε νόμο αντίθετο προς το 
άρθρο 4 § 1 Σ, καθώς εξαιρεί ανεπίτρεπτα μία κατηγορία από το κανονι-
στικό περιεχόμενο του νόμου, δεν θα υπάρξει αποκατάσταση του θιγομέ-
νου δικαιώματος, αν δεν επεκταθεί η ρύθμιση του νόμου και στην εξαιρε-
θείσα κατηγορία ούτε η παρεχόμενη προστασία θα είναι αποτελεσματική. 
Υπό διαφορετική εκδοχή, θα διαπιστώνεται η αντισυνταγματικότητα στο 
σκεπτικό της απόφασης, θα καταφάσκεται το βάσιμο του ενδίκου βοηθή-
ματος, αλλά αυτό θα απορρίπτεται παρά το γεγονός ότι είναι βάσιμο, κα-
τάληξη που παραβιάζει το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, όπως 
ανωτέρω προσδιορίστηκε104.  

Παρόλα αυτά, προβάλλεται από μέρος της θεωρίας105 ότι η επεκτατική  
                                                

102 ΑΠ 93/2009 (Η πλαγιογράμμιση είναι του συγγραφέα της παρούσας μελέτης). 
Βλ. ομοίως: ΑΠ 306/2011, ΠΠρΑθ 3644/2010, ΠΠρΑθ 4267/2010, ΑΠ 574/2009, ΑΠ 
60/2002.  

103 Βλ. Π. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατομικά Δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 6), σελ. 1415. Βλ. επί-
σης, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 7), σελ. 423 
επ.  

104 Βλ. και τη σχετική παρατήρηση του Ι. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ [Επέκταση ευνοϊκής ρύθμι-
σης για λόγου ισότητας…, όπ.π. (υποσημ. 95), σελ. 859] και ιδιαίτερα την υποσημείωση 
υπ’ αριθμ. 22, σελ. 859.  

105 Βλ. σχετικώς, Π. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατομικά Δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 6), σελ. 1206 
επ. και 1241 επ, ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Η επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκών διατάξε-
ων νόμου με βάση την αρχή της ισότητας, όπ.π. (υποσημ. 100), σελ. 554, Β. ΣΚΟΥΡΗ, Η 
δικαστική επανόρθωση της νομοθετικής αδικίας, Σύμμεικτα Φαίδωνος Βεγλερή, Αντ. 
Σάκκουλας, 1988, σελ. 291-314 (309 επ.), Φ. ΒΕΓΛΕΡΗ, Η αρχή της ισότητας και το Σύ-
νταγμα, σε: Δικαιοσύνη και Δίκαιο, Πνευματικό Αφιέρωμα στο Μ. Στασινόπουλο, Αντ. 
Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, σελ. 67-101. Αντίθετα, βλ. υπέρ της αποδοχής της 
επεκτατικής ισότητας Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π. (υ-
ποσημ. 7), σελ. 127, Α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Συνταγματικά Δικαιώματα, Ειδικό Μέρος, 
Μητρικά Δικαιώματα, Φυσική Υπόσταση, Τόμος Γ-Τευχ.II, Σάκκουλας, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, 2007, σελ 331, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, Οι μετεγγραφές φοιτητών…, όπ.π. 
(υποσημ. 86), σελ. 197-215, Ι. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ, Επέκταση ευνοϊκής ρύθμισης για λόγους 
ισότητας…, όπ.π. (υποσημ. 95), σελ. 853-870, Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Επεκτατική εφαρμογή της 
αρχής της ισότητας…, όπ.π. (υποσημ. 100), σελ. 187-195, Α. ΤΣΙΡΩΝΑ, Η εξίσωση στην 
ανισότητα και η αμφισβήτηση του κρατικού προνομίου στην αναδιανομή, ΕφημΔΔ 
2009, σελ. 211-233, Ν.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΛΟΥΧΟΥ, Η επέκταση στους άνδρες ευνοϊ-
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εφαρμογή της ισότητας προσβάλλει την αρχή της διάκρισης των λειτουρ-
γιών (άρθρο 26 Σ) και ότι αντιτίθεται στις εξής διατάξεις: α) στο άρθρο 80 § 
1 Σ που ορίζει ότι μισθός, σύνταξη, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο, β) στο 
άρθρο 75 § 3 Σ που ορίζει ότι νομοσχέδιο που συνεπάγεται δαπάνη ή ελάτ-
τωση εσόδων δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από ειδική 
έκθεση για τον τρόπο που θα καλυφθούν, η οποία υπογράφεται από τον 
αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών, γ) στο άρθρο 73 § 2 Σ 
που ορίζει ότι τα νομοσχέδια που αναφέρονται στην απονομή σύνταξης 
και στις προϋποθέσεις της πρέπει να υποβάλλονται μόνο από τον Υπουργό 
Οικονομικών και ύστερα από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Επί των αιτιάσεων αυτών απαραίτητες κρίνονται οι ακόλουθες κριτικές 
σκέψεις. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών υπό την ουσιαστική και 
οργανική της εκδοχή106 σημαίνει ότι τα τρία είδη των πράξεων της κρατικής 
εξουσίας (νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές) κατανέμονται αντίστοιχα 
σε τρεις κατηγορίες διαφορετικών οργάνων. Το άρθρο 26 του Συντάγμα-
τος, όμως, δεν αναφέρει τις κατ’ ιδίαν αρμοδιότητες της κάθε λειτουργίας, 
καθώς αυτές προκύπτουν από άλλες διατάξεις του οργανωτικού μέρους 
του Συντάγματος. Στο μέτρο, μάλιστα, που το Σύνταγμα αναθέτει σε μία 
λειτουργία ορισμένες αρμοδιότητες που ανήκουν κατά το λειτουργικό τους 
περιεχόμενο σε άλλες (βλ. π.χ. το θεσμό της νομοθετικής εξουσιοδότησης 
με τον οποίο ανατίθενται νομοθετικές αρμοδιότητες στην εκτελεστική ε-
ξουσία) γίνεται λόγος για διασταύρωση των λειτουργιών107, ενώ σε περί-
πτωση που οι αρμοδιότητές τους διασταυρώνονται χωρίς σχετική συνταγ-
ματική πρόβλεψη ανακύπτει η ανάγκη της πρακτικής εναρμόνισης των 
σχετικών διατάξεων από τις οποίες απορρέει η αυτοτελής αρμοδιότητα της 
καθεμιάς. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, από τη μια μεριά κατοχυρώνε-
ται, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η δικαιοπλαστική αρμοδιότητα του δικα-

                                                
κότερων για τις γυναίκες συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, Με αφορμή την απόφαση 
ΟλΣτΕ 3088/2007, ΔτΑ Νο 42/2009, σελ. 513-543.  

106 Βλ. για την διάκριση σε λειτουργική και οργανική εκδοχή, Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Συ-
νταγματικό Δίκαιο, όπ.π. (υποσημ. 80), σελ. 295, Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήματα Συνταγμα-
τικού Δικαίου, όπ.π. (υποσημ. 83), σελ. 384 καθώς και Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Η διάκριση των 
εξουσιών ως μηχανισμός ανόρθωσης αντεξουσιών και ως θεμέλιο της νομιμοποίησης 
των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σε: Χαριστήριο εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και 
Δήμητρα Κοντόγιωργα Θεοχαροπούλου, Τόμος Ι, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 385-402 
(386).  

107 Βλ. για τη διασταύρωση των λειτουργιών την προηγ. υποσημ. 
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στή, μέρος της οποίας είναι η δυνατότητα εφαρμογής της αντικειμενικής-
τελολογικής καθώς και της διασταλτικής ερμηνείας, βάσει των οποίων επε-
κτείνει το γράμμα το νόμου, ώστε να καλύπτει το κανονιστικό βεληνεκές 
της ρύθμισης και από την άλλη οι προαναφερθείσες διατάξεις επιφυλάσ-
σουν την αρμοδιότητα χορήγησης κοινωνικοασφαλιστικών παροχών στη 
νομοθετική εξουσία.  

Τα δύο αυτά ζεύγη διατάξεων ερμηνεύονται υπό το φως της αρχής της 
διάκρισης των λειτουργιών κατά τον ακόλουθο τρόπο: Η αρχή της διάκρι-
σης των λειτουργιών σημαίνει ότι τα όργανα μιας λειτουργίας οφείλουν να 
μην υπεισέρχονται στο λειτουργικό πεδίο των αρμοδιοτήτων των άλλων 
λειτουργιών, όχι όμως και να μην ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε περί-
πτωση που η άσκηση αυτή είναι δυνατόν να επιφέρει αποτέλεσμα το οποίο 
θα μπορούσαν να επιφέρουν και τα όργανα μιας άλλης λειτουργίας ασκώ-
ντας τις δικές τους αρμοδιότητες. Η ρύθμιση ενός θέματος σε τέτοιες περι-
πτώσεις θα προκύπτει από την σύννομη και παράλληλη άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων και των δύο. Όπως επισημαίνεται, «ένας παρόμοιος ‘καταμε-
ρισμός’ εργασίας μεταξύ νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας εμπεριέχεται 
στην όλη λογική ενός συστήματος διάχυτου και παρεμπίπτοντος δικαστι-
κού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, όπως το ελληνικό»108. Έ-
τσι, εάν ο δικαστής επεκτείνει μία ευνοϊκή ρύθμιση, όπως ένα επίδομα, και 
σε άλλες όμοιες κατηγορίες προσώπων και ο νομοθέτης «διαφωνεί» ως 
προς τη ρύθμιση αυτή, τότε ο τελευταίος μπορεί να αναπροσαρμόσει το 
ύψος του για όλες τις όμοιες κατηγορίες προσώπων ή ακόμα και να το κα-
ταργήσει. Άλλωστε, παρατηρείται συναφώς: «σε τελική ανάλυση ο δικα-
στής, όταν επεκτείνει την ευνοϊκή εφαρμογή μιας διάταξης σε όσους αδι-
καιολόγητα παραλήφθηκαν, απλώς θέτει το νομοθέτη προ των ευθυνών 
του: Εάν ο τελευταίος κρίνει ότι προκύπτει δυσβάστακτο βάρος για τον 
κρατικό προϋπολογισμό, διατηρεί, καταρχήν τουλάχιστον, τη δυνατότητα 
να καταργήσει ή περιορίσει για το μέλλον τη χορήγηση της συγκεκριμένης 
παροχής σε όλους αδιακρίτως τους ενδιαφερόμενους»109. Υπό αυτή την 
έννοια, εάν ο νομοθέτης «διαφωνεί» με τις δικαστικές αποφάσεις, έχει την 
επιλογή να δράσει κανονιστικά προς τις ανωτέρω κατευθύνσεις, ενώ, αν 
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, τότε θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλία για την 
εγγραφή της δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να καλυφθούν 
οι σχετικοί όροι των άρθρων 80 § 1, 75 § 3, 73 § 2 Σ ή να ενεργοποιήσει το 

                                                
108 Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Συνταγματικό Δίκαιο, όπ.π. (υποσημ. 80), σελ. 163.  
109 Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 7), σελ. 127.  
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αποθεματικό πιστώσεων κατά το άρθρο 18 Νόμου περί Δημοσίου Λογιστι-
κού, ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες που θα προκύψουν110.  

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ζήτη-
μα, αν ο δικαστής θα διαστείλει τα γλωσσικά όρια μιας διάταξης, ώστε το 
κανονιστικό της βεληνεκές να καταλάβει όλες τις όμοιες περιπτώσεις, απο-
τελεί μεθοδολογικό πρόβλημα που πρέπει να υπακούει στους κανόνες της 
τελολογικής και διασταλτικής ερμηνείας. Αντίθετα, το ζήτημα, αν θα πραγ-
ματώσει τη μεθοδολογική επιλογή της διαστολής, κάνοντας έτσι δεκτό το 
ένδικο βοήθημα όχι μόνο ως προς τους λόγους του, αλλά και κατά το αιτη-
τικό του, είναι ζήτημα παροχής έννομης προστασίας κατά το άρθρο 20 § 1 
Σ. Τέλος, οι αντιρρήσεις που εγείρονται κατά της επεκτατικής εφαρμογής 
της ευνοϊκής ρύθμισης με επιχειρήματα τις δημοσιονομικές διατάξεις του 
Συντάγματος υποσκελίζονται, εάν ερμηνευθούν ενόψει της αρχής της διά-
κρισης των λειτουργιών κατά τον ανωτέρω τρόπο.  

                                                
110 Βλ. για το αποθεματικό πιστώσεων ως παρέκκλιση από τον κανόνα της ειδικό-

τητας των πιστώσεων, Ν. ΜΠΑΡΜΠΑ, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, Σάκκουλας, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 65. Βλ. επίσης, Ν. ΜΗΛΙΩΝΗ, Η επίδραση της νομολο-
γίας επί του κρατικού προϋπολογισμού, ΕΔΔΔΔ 2005, σελ. 701-719 (709), όπου επιση-
μαίνεται ότι οι δημοσιονομικές υπηρεσίες οφείλουν να προετοιμάζονται κατάλληλα, 
ώστε κατά τη σύνταξη και τη ψήφιση του προϋπολογισμού να προβλέπουν στο σκέλος 
των εξόδων κονδύλιο σχετικά με τις υποχρεώσεις από την εκτέλεση των δικαστικών 
αποφάσεων. Βλ. και Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Γιατί οι συνταξιοδοτικές διατάξεις…, όπ.π. (υποσημ. 
96), σελ. 651, όπου επισημαίνονται τα εξής: «Από τις διατάξεις αυτές στοιχειοθετείται 
απλώς η ευνόητη- για ευνομούμενο κράτος δικαίου- αρχή της νομιμότητας της συντά-
ξεως και των όρων απονομής της. Ratio constitutionis σ’ αυτό το πλέγμα διατάξεων 
είναι απλώς η συνταξιοδότηση να μη διενεργείται εκ του προχείρου ή ασυλλόγιστα από 
τα όργανα της νομοθετικής λειτουργίας του κράτους ή αυθαίρετα από τα όργανα της 
διοικητικής εξουσίας». Ως λύση για την υπέρβαση των ανωτέρω ερμηνευτικών προ-
βλημάτων προτείνεται [από τον Φ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Μισθολογικές διεκδικήσεις και ισό-
τητα, σε: Χαριστήριο εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα Θεοχαρο-
πούλου, Τόμος Ι, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 9-11 (11)] να παρουσιάζει το Υπουργείο 
Οικονομικών, πριν από τη θέσπιση μισθολογικών διατάξεων, με συγκεκριμένη διαδι-
κασία τα σχέδιά του και όσοι πιστεύουν ότι αδικούνται να εκθέτουν από πριν, επί ποι-
νή απαραδέκτου μελλοντικών τους διεκδικήσεων, τους ισχυρισμούς και τις ενστάσεις 
τους. 
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3) Η επεκτατική εφαρμογή και η ισότητα των φύλων στην κοινωνική α-
σφάλιση - Η επικαιροποίηση του προβληματισμού ενόψει πρόσφατων 
νομολογιακών εξελίξεων 

Καθώς κατά της επεκτατικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας των 
φύλων στην κοινωνική ασφάλιση αναφέρονται τα ίδια επιχειρήματα που 
βάλλουν και κατά της επεκτατικής εφαρμογής της γενικής αρχής της ισό-
τητας, αποτέλεσε μεθοδολογική επιλογή αυτής της μελέτης η εξέταση του 
θέματος στο πλαίσιο της γενικής αρχής της ισότητας, καθώς ο επιστημονι-
κός διάλογος που έχει αναπτυχθεί αφορά κυρίως τη δική της εφαρμογή. 
Μένει να εξετασθεί το εξής σημείο διαφοροποίησής τους: Η αρχή της ισό-
τητας των φύλων δεν έχει αναλογικό, αλλά τυπικό-αριθμητικό χαρακτή-
ρα111, καθώς το κανονιστικό της περιεχόμενο απαγορεύει κάθε διαφορετική 
ρύθμιση των ίδιων εννόμων σχέσεων με κριτήριο διάκρισης το φύλο. Ο νο-
μοθέτης δεν έχει μία, κατ’ αρχάς έστω, ευχέρεια διάκρισης, όπως στη γενι-
κή αρχή της ισότητας, αλλά είναι υποχρεωμένος για την ίδια έννομη σχέση, 
να προβλέπει τις ίδιες ευμενείς ή δυσμενείς ρυθμίσεις και για τους άνδρες 
και για τις γυναίκες. Εξαιρέσεις είναι επιτρεπτές μόνο, αν επιβάλλονται λό-
γω στάθμισης της ισότητας των φύλων με μία άλλη συνταγματική διάταξη 
(όπως π.χ. με το άρθρο 21 § 1 για την προστασία της μητρότητας) ή αν 
αποτελούν θετικά μέτρα (άρθρο 116 § 2 εδ. α Σ). Το χαρακτηριστικό αυτό 
που διαφοροποιεί ουσιωδώς το κανονιστικό περιεχόμενο της γενικής αρ-
χής της ισότητας από αυτό της ισότητας των φύλων συνεπιφέρει και τη 
διαφοροποίηση του δικαστικού ελέγχου ως προς την τήρηση καθεμίας αρ-
χής. Έτσι, κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας ως προς την τήρηση 
της αρχής της ισότητας των φύλων, ο δικαστής δεν ελέγχει κατά πόσον η 
ομοιότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών της κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης είναι ουσιώδης, αλλά επικεντρώνεται στην ίδια τη νομική ρύθ-
μιση και διαπιστώνει παραβίασή της αρχής, όταν, χωρίς να συντρέχει κά-
ποιος λόγος διαφοροποίησης από το Σύνταγμα ή κάποιο θετικό μέτρο, η 
ρύθμιση αυτή είναι διαφορετική (ευμενέστερη ή δυσμενέστερη) για το ένα 
από τα δύο φύλα. Συνεπώς, στο πλαίσιο του δικαστικού ελέγχου της ισό-
τητας των φύλων δεν ανακύπτει ανάγκη τελολογικής και συνακόλουθα 
διασταλτικής ή αναλογικής ερμηνείας με βάση τη ratio της κρίσιμης διάτα-
ξης, καθώς μόνη η διαπίστωση της ανομοιότητας της ρύθμισης συνεπάγε-
ται την κατάφαση της παραβίασης του άρθρου 4 § 2 Σ. Η διαστολή στην 
                                                

111 Βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 7), σελ. 
142.  
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περίπτωση αυτή υπαγορεύεται από την ίδια τη συνταγματική διάταξη κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε η ευνοϊκή ρύθμιση που ισχύει για το ένα φύλο να κατα-
λαμβάνει και το άλλο112. Κατά τα λοιπά, η πραγμάτωση αυτής της ερμη-
νείας είναι ζήτημα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας η οποία δεν 
θα παρέχεται αποτελεσματικά, εάν ο δικαστής αναγνωρίζει ως βάσιμο το 
λόγο του ενδίκου βοηθήματος που στηρίζεται στην αντισυνταγματικότητα, 
στη συνέχεια, όμως, το απορρίπτει κατά το αιτητικό του.  

Η επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκότερης ρύθμισης κατά το δικαστικό έλεγ-
χο της αρχής της ισότητας πραγματοποιήθηκε αρχικά από τον Άρειο Πά-
γο113 και στη συνέχεια από το Συμβούλιο της Επικρατείας114. Αναφορικά με 
την ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση115, οι πρώτες αποφάσεις 
με τις οποίες έγινε δεκτή η επεκτατική εφαρμογή της ήταν η ΟλΕλΣυν 
1273/1996116 και η ΣτΕ 2435/1997117. Έκτοτε ακολούθησε πληθώρα αποφά-
σεων που επεξέτειναν ιδιαίτερα τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ίσχυαν για τις 
γυναίκες και στους άνδρες. Από τις πιο πρόσφατες, ενδεικτικά αναφέρο-
νται οι εξής118: Με την ΟλΕλΣυν 44/2009119 το δικαστήριο έκρινε αντισυ-

                                                
112 Βλ. και Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 7), 

σελ. 142, όπου επισημαίνεται ότι η ισότητα των φύλων είναι ισότητα δημιουργική με 
την προσθήκη της παρατήρησης ότι: «δεν υποχρεώνει δηλαδή απλώς το νομοθέτη σε 
ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, αλλά δημιουργεί το δικαίωμα, τόσο για τους 
Έλληνες όσο και για τις Ελληνίδες, να αξιώσουν δικαστικά την επέκταση ευνοϊκών 
διατάξεων που ισχύουν μόνο για το άλλο φύλο».  

113 Βλ. τις αποφάσεις ΟλΑΠ 1277/1977, ΤοΣ 1978, σελ. 196, ΟλΑΠ 1470/1977, ΤοΣ 
1978, σελ. 197, ΟλΑΠ 576/1986, ΤοΣ 1987, σελ. 512 που μνημονεύονται από τον Π. 
ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατομικά Δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 6), σελ. 1208.  

114 Βλ. τις αποφάσεις ΣτΕ 9/1988, ΣτΕ 2435/1997, ΤοΣ 1998, σελ. 570 που μνημονεύ-
ονται από τον Π.ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατομικά Δικαιώματα, όπ.π. (υποσημ. 6), σελ. 1208.  

115 Βλ. από την πρόσφατη βιβλιογραφία, Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΛΟΥΧΟΥ, Η επέ-
κταση στους άνδρες ευνοϊκότερων για τις γυναίκες συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, όπ.π. 
(υποσημ. 105), σελ. 513-543.  

116 Βλ. ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Σκέψεις με αφορμή την Ελ.Σ. 1824/2010 (Ολομέλεια), ΕΔΚΑ 
2010, σελ. 1031-1033 (1032).  

117 Βλ. ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Σκέψεις με αφορμή τη Σ.Ε 1580/2010 (Ολομ.), ΕΔΚΑ 2010, 
σελ. 499-501 (500).  

118 Βλ. και τις αποφάσεις που αναφέρονται στο πρώτο μέρος της μελέτης αναφορι-
κά με την ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση δηλ. ΣτΕ 755/2010, ΕΔΚΑ 
2010, σελ. 571, ΣτΕ 755/2010, ΕΔΚΑ 2010, σελ. 571, ΣτΕ 581/2010, ΕφημΔΔ, σελ. 205, 
ΣτΕ 2527/2008, ΔιΔικ 2009, σελ. 1229, ΔιοικΕφΠειρ 496/2005, ΕΔΚΑ 2007, σελ. 633, 
ΔιοικΕφΑθ 4611/2001, ΕΔΚΑ 2003, σελ. 463, ΤριμΔιοικΠρωτΑθ 5115/2009, 
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νταγματική τη διάταξη του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιω-
τικών Συντάξεων, κατά το μέρος που προέβλεπε διαφορετικό όριο ηλικίας 
ως προς τη συνταξιοδότηση των ανδρών σε σχέση με αυτό των γυναικών 
και εφάρμοσε και γι’ αυτούς την ευνοϊκή διάταξη που προβλέπει ως όριο 
συνταξιοδότησης το 60ο έτος. Η ΣτΕ 2703/2008120 και η ΣτΕ 933/2003121 ε-
φάρμοσαν και στους άνδρες χήρους τις ίδιες διατάξεις που ίσχυαν για τις 
γυναίκες, επεκτείνοντας έτσι και σε αυτούς τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που 
ίσχυαν για χάρη των χήρων γυναικών122. Η ΣτΕ 3088/2007123 εφήρμοσε και 
για τους άνδρες δικηγόρους τις ευνοϊκότερες συνταξιοδοτικές διατάξεις 
που ίσχυαν για τις γυναίκες, δηλαδή αυτές που προέβλεπαν τη συμπλήρω-
ση χρόνου ασφαλίσεως 25 ετών κρίνοντας έτσι αντισυνταγματική την α-
παίτηση οι άνδρες να έχουν συμπληρώσει και το 60ο έτος της ηλικίας τους. 
Η νομολογία, επίσης, εφήρμοσε και για τους άνδρες ασφαλισμένους του 
ΙΚΑ τις διατάξεις εκείνες που προέβλεπαν μόνο υπέρ των γυναικών που 
έχουν ανήλικα τέκνα τη δυνατότητα χορήγησης μειωμένης σύνταξης, αν 
έχει συμπληρωθεί το 50ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρωμένες 
5.500 ημέρες εργασίας124.  

Από την πάγια αυτή νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των δικαστηρίων ουσίας φαίνεται να διαφορο-
ποιούνται τρεις πρόσφατες αποφάσεις, μία του ΣτΕ και δύο του ΕλΣυν. 
Αξίζει, στη συνέχεια, να εξετάσουμε τη συλλογιστική τους και έπειτα να τις 
σχολιάσουμε.  

- Η υπ’ αριθμ. 1580/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας125 εκλήθη να αποφασίσει, κατόπιν παραπομπής από την ΣτΕ 
3100/2008, κατά πόσον είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα οι διατάξεις εκείνες 
της νομοθεσίας του ΙΚΑ που προέβλεπαν μόνο για χάρη της μητέρας ανη-
                                                
ΤριμΔιοικΠρωτΑθ 5774/2007, ΕΔΚΑ 2009, σελ. 90, οι οποίες επεκτείνουν τις ευνοϊκότε-
ρες διατάξεις, που ισχύουν ιδίως προς όφελος των γυναικών, και στους άνδρες.  

119 Βλ. ΕΔΚΑ 2009, σελ. 356 επ. (=ΕφημΔΔ 2010, σελ. 368 επ.). Βλ και Σ. ΒΕΡΓΑ, Ζη-
τήματα ισότητας φύλων, Σχόλιο με αφορμή την ΕλΣυνΟλ 44/2009, ΘΠΔΔ 2009, σελ. 
763-772.  

120 Βλ. ΔιΔικ 2009, σελ. 1247.  
121 Βλ. ΕΔΚΑ 2003, σελ. 754.  
122 Βλ. και ΣτΕ 1584/2010, ΤΝΠ «ΝΟΜΟS».  
123 ΔιΔικ 2008, σελ. 789. Βλ. και ΣτΕ 1982/2006, ΔιΔικ 2008, σελ. 182.  
124 ΣτΕ 3100/2008, ΔΠρΧαν 136/2010, ΔΕφΑθ 1047/2010, ΤΝΠ «ΝΟΜΟS».  
125 Βλ. Αρμ 2011, σελ. 300 με παρατηρήσεις Ι. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ και ΕΔΚΑ 2010, σελ. 497 

με σχόλιο ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ.  
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λίκων τέκνων τη δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης υπό τον όρο της 
συμπλήρωσης του 50ου έτους της ηλικίας της και 5.500 ημερών εργασίας. Η 
μείζων πρόταση της απόφασης διέλαβε τις εξής σκέψεις: «Η διάταξη αυτή 
με το προεκτεθέν περιεχόμενό της, παρίσταται ως εξαιρετική126, με συνέ-
πεια τυχόν κρίση περί αντιθέσεώς της προς το Σύνταγμα να οδηγεί ανα-
γκαίως σε μη εφαρμογή της στην ειδική κατηγορία προσώπων στην οποία 
αφορά και όχι στην επέκταση της εφαρμογής της και σε άλλες γενικές ή 
ειδικές κατηγορίες προσώπων, τις οποίες ούτε κατά το γράμμα της ούτε 
κατά την έννοιά της διέπει. Επομένως, η προβολή της αντιθέσεώς της προς 
το Σύνταγμα από άρρενα εργαζόμενο, ο οποίος επιδιώκει κατ’ επίκληση 
της αντισυνταγματικότητος αυτής, σε επέκταση της εφαρμογής της και 
στον ίδιο, είναι αλυσιτελής, αφού δεν θα οδηγήσει στο επιδιωκόμενο από 
αυτόν αποτέλεσμα της επεκτατικής εφαρμογής»127.  

- Η υπ’ αριθμ. 1824/2010128 και η υπ’ αριθμ. 2081/2010129 αποφάσεις της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκλήθησαν να αποφασίσουν κατά 
πόσον είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η διάταξη του Κώδικα Πολιτικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων που απαιτεί για τη χορήγηση σύνταξης στα 

                                                
126 Η πλαγιογράμμιση είναι του συγγραφέα της παρούσας μελέτης.  
127 Επί του σκεπτικού αυτού διατυπώθηκε μειοψηφία 9 Συμβούλων, η οποία έχει ως 

εξής: «Η εξαιρετική όμως αυτή ρύθμιση κατά το μέρος που θεσπίζεται μόνο υπέρ των 
ασφαλισμένων γυναικών συνιστά δυσμενή μεταχείριση για τον άνδρα ασφαλισμένο 
που τελεί υπό αντίστοιχες συνθήκες, συνιστά δηλαδή δυσμενή διάκριση επί τη βάσει 
του φύλου και ως εκ τούτου η ρύθμιση του νόμου ενόσω αυτή διατηρείται σε ισχύ, ως 
δικαιολογούμενη κατά την αντίληψη του νομοθέτη από κοινωνικούς λόγους, είναι κατά 
το μέρος αυτό αντίθετη προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 και 116 
περ. 2 (όπως είχε πριν από την αντικατάστασή της με το ψήφισμα της 6ης Απριλίου 
2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής) (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3088/2007). Θα πρέπει λοιπόν προς 
άρση αυτής της μη σύμφωνης προς το Σύνταγμα διάκρισης να τύχει η διάταξη αυτή, 
επί συνδρομής των προϋποθέσεων που αυτή προβλέπει, επεκτατικής εφαρμογής και 
επί των ανδρών ασφαλισμένων, ώστε η θεσπιζόμενη με την διάταξη αυτή εξαιρετική 
ρύθμιση για την ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκων παιδιών να μπορεί να εφαρμοσθεί με 
τις ίδιες προβλεπόμενες προϋποθέσεις και για τον ασφαλισμένο πατέρα ανηλίκων παι-
διών». Η πλαγιογράμμιση στο κείμενο της απόφασης είναι του συγγραφέα της παρού-
σας μελέτης.  

128 Βλ. ΕΔΚΑ 2010, σελ. 1028, σχόλιο ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ. Βλ. σχολιασμό της απόφασης 
και σε Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Η εξέλιξη της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ως προς την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων, ΕΔΚΑ 2010, σελ. 1014-
1027 (1025,1026). 

129 Βλ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟS».  
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ενήλικα άρρενα τέκνα θανόντος υπαλλήλου, όχι μόνο να είναι άγαμα αλλά 
και ανίκανα κατά 50% προς εργασία, ενώ για τα θήλεα τέκνα αρκείται 
στην έλλειψη γάμου χωρίς να αξιώνει ανικανότητα προς εργασία. Η πλειο-
ψηφία του δικαστηρίου τοποθετήθηκε κατά τον εξής τρόπο (βλ. την 5η σκέ-
ψη και των δύο αποφάσεων): «με τη θέσπιση του ευνοϊκότερου αυτού συ-
νταξιοδοτικού καθεστώτος υπέρ των άγαμων θυγατέρων, δεν παραβιάζε-
ται η παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος, που αποτελεί ειδικότερη εκδή-
λωση της γενικής αρχής της ισότητας στον τομέα της κοινωνικής θέσης και 
της νομικής αντιμετώπισης των δύο φύλων, καθόσον η διάταξη του άρ-
θρου 5 παρ. 1 περ. β` του π.δ. 166/2000 αποτελεί εξαιρετική διάταξη, που 
αποσκοπεί στην προστασία των θυγατέρων που έλκουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1982 και 
οι οποίες, λόγω των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν, δεν είχαν 
ίση με τους άνδρες πρόσβαση στην κοινωνική και οικονομική ζωή130. Συνε-
πώς, η επιπλέον προϋπόθεση της ανικανότητας για εργασία που απαιτείται 
για τη συνταξιοδότηση των άγαμων γιων των ανωτέρω δεν εισάγει αδικαι-
ολόγητη εξαίρεση σε βάρος αυτών από τον κανόνα της συνταξιοδότησης 
με βάση την αγαμία, που ισχύει για τα κορίτσια, και επομένως, δεν είναι 
δυνατόν να επεκταθεί και σ` αυτούς ο εν λόγω κανόνας»131.  

                                                
130 Η πλαγιογράμμιση στο κείμενο της απόφασης είναι του συγγραφέα της παρού-

σας μελέτης.  
131 Επί της θέσεως αυτής διατυπώθηκε και στις δύο αποφάσεις μειοψηφούσα γνώμη 

η οποία έχει ως εξής: «η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. β` του Συνταξιοδοτικού 
Κώδικα, με την οποία απαιτούνται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
για τα άγαμα άρρενα τέκνα θανόντων υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου τα 
οποία θεμελίωσαν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα μετά την 31.12.1982, πέραν εκεί-
νων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των άγαμων θυγατέρων τους, οι οποίες 
επίσης θεμελίωσαν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα μετά την ίδια ημερομηνία, εισάγει 
αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των δύο φύλων. Επομένως, η διάταξη αυτή αντίκειται 
στην αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 2 του Συντάγματος και είναι, για το λόγο 
αυτό, ανίσχυρη και ανεφάρμοστη. Περαιτέρω, το ανωτέρω άρθρο 5 του Κώδικα Πολι-
τικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, περιέχει στο σύνολό του ρυθμίσεις προνοιακού 
χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία και προφύλαξη της οικογένειας του θανό-
ντος υπαλλήλου ή συνταξιούχου την οποία άλλωστε ο ίδιος εν ζωή φρόντιζε, προά-
σπιζε και ενίσχυε. Επομένως οι διατάξεις του και άρα και η επίμαχη της παρ. 1 περ. β` 
αυτού δεν μπορούν, κρινόμενες αυτοτελώς, να θεωρηθούν αντισυνταγματικές με την 
έννοια της παροχής αδικαιολόγητου προνομίου σε συγκεκριμένες και αριθμητικά περι-
ορισμένες κατηγορίες πολιτών, ώστε αυτό να μην επεκταθεί και σε άλλες που βρίσκο-
νται σε όμοια με αυτές κατάσταση. Ενόψει αυτών, και δεδομένου ότι ο νομοθέτης επέ-
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Η άποψη που διατύπωσε η Ολομέλεια των ανωτάτων δικαστηρίων στις 
τρεις προηγούμενες αποφάσεις έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πάγια 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 νομολογία τους. Οι αποφάσεις αυτές 
αμφισβητούν την αντισυνταγματικότητα των επίμαχων ρυθμίσεων και αρ-
νούνται να επεκτείνουν την εφαρμογή τους και υπέρ των ανδρών, του 
Συμβουλίου της Επικρατείας μόνο με το αιτιολογικό ότι είναι εξαιρετικές132, 
ενώ του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον πρόσθετο λανθάνοντα ισχυρισμό ότι 
δικαιολογούνται ως θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών. Η άρνηση της αντι-
συνταγματικότητας των κρίσιμων νομοθετικών διατάξεων διατυπώνεται με 
ευθύ τρόπο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας 
με πιο σιβυλλικό τρόπο κάνει λόγο για «τυχόν κρίση περί αντιθέσεώς … 
προς το Σύνταγμα», χωρίς να αρνείται ευθέως την αντισυνταγματικότητα. 
Επί των απόψεων αυτών χωρεί ο ακόλουθος προβληματισμός: Όπως ανω-
τέρω εξετέθη, η διαπίστωση ότι για την ίδια έννομη σχέση ισχύουν διαφο-
ρετικές ρυθμίσεις για τους άνδρες και διαφορετικές ρυθμίσεις για τις γυναί-
κες συνεπάγεται παραβίαση της αρχής της ισότητας των φύλων, εκτός και 
αν μία τέτοια ρύθμιση δικαιολογείται ως θετικό μέτρο ή αποσκοπεί στην 
ιδιαίτερη προστασία ενός φύλου κατ’ εφαρμογή κάποιας άλλης συνταγμα-
τικής ρύθμισης (π.χ. κατά το άρθρο 21 Σ), καθώς μετά την αναθεώρηση 
του άρθρου 116 § 2 Σ το 2001 απαλείφθηκε από το Σύνταγμα η δυνατότητα 
αποκλίσεων για αποχρώντες λόγους και η προθεσμία ανοχής προς συμ-
μόρφωση προς το άρθρο 4 § 2 Σ που προέβλεπε η παρ. 1 του άρθρου 116 

                                                
λεξε να διατηρήσει το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης των άγαμων θυγατέρων 
των θανόντων υπαλλήλων ή συνταξιούχων και για όσες θεμελίωσαν το δικαίωμά τους 
μετά την 31.12.1982 και στο εξής, πρέπει οι ρυθμίσεις του να επεκταθούν και στα άγα-
μα άρρενα τέκνα των ανωτέρω που επίσης θεμελίωσαν το συνταξιοδοτικό τους δικαί-
ωμα μετά την ίδια ημερομηνία (31.12.1982), αφού τα δικαστήρια υποχρεούνται, κατά 
το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος, να εφαρμόζουν σε όλη της την έκταση την αρχή 
της ισότητας και με βάση την αρχή αυτή να καταλήγουν στην εφαρμογή του νόμου 
που περιέχει την ευμενή ρύθμιση και υπέρ εκείνου σε βάρος του οποίου έγινε η δυσμε-
νής διάκριση. Κατά συνέπεια και τα άρρενα ενήλικα τέκνα των θανόντων υπαλλήλων 
ή συνταξιούχων του Δημοσίου, που θεμελιώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα 
μετά την 31.12.1982, δικαιούνται σύνταξη μόνο εφόσον είναι άγαμα και για όσο χρόνο 
τελούν σε κατάσταση αγαμίας, ανεξάρτητα από το αν είναι ταυτόχρονα και ικανά 
προς εργασία» Μειοψηφία επί της ΟλΕλΣυν 2081/2010 (Η πλαγιογράμμιση στο κείμενο 
της απόφασης είναι του συγγραφέα της παρούσας μελέτης). Βλ. και το παρόμοιο σκε-
πτικό της μειοψηφίας στην 5η σκέψη της ΟλΕλΣυν 1824/2010.  

132 Βλ. για το ζήτημα των εξαιρετικών διατάξεων, Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Τι σημαίνει ότι… , 
όπ.π. (υποσημ. 96) και Γιατί οι συνταξιοδοτικές διατάξεις… όπ.π. (υποσημ. 96).  
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έχει εκπνεύσει ήδη την 31/12/1982. Επομένως ζήτημα εξαιρετικών διατάξε-
ων ιδιαίτερα στην αρχή της ισότητας των φύλων δεν μπορεί να τεθεί αυτο-
τελώς χωρίς αναφορά σε μία από τις ως άνω δυνατότητες αποκλίσεων. Η 
εξαιρετική διάταξη θα θεσπίζει είτε θετικό μέτρο, είτε θα εξειδικεύει κάποια 
άλλη συνταγματική διάταξη. Ο δικαστής μάλιστα κατά τον έλεγχο συ-
νταγματικότητας θα πρέπει να αιτιολογεί ειδικά ποια από τις δύο αυτές 
περιπτώσεις συντρέχει, ώστε η κρίση του περί μη αντισυνταγματικότητας 
μιας ρύθμισης (περί της συνταγματικότητας του περιορισμού ενός δικαιώ-
ματος στην πραγματικότητα) να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολο-
γημένη. Διαφορετικά, μόνη η επίκληση του εξαιρετικού χαρακτήρα μιας 
διάταξης δεν μπορεί χωρίς αναφορά στο Σύνταγμα να δικαιολογήσει το 
θεμιτό ενός περιορισμού, καθώς κατά το άρθρο 25 § 1 εδ. δ Σ, «Οι κάθε εί-
δους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δι-
καιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα 
είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού».  

Με βάση τις παραδοχές αυτές, η κρίση της πλειοψηφίας του Συμβουλίου 
της Επικρατείας ότι η δυσμενής για τους άνδρες απόκλιση της ρύθμισης 
δεν έχει πρόβλημα συνταγματικότητας, για το λόγο ότι είναι εξαιρετική εί-
ναι προβληματική, καθώς εξαιρετικές διατάξεις που δεν δικαιολογούνται 
είτε από κάποια άλλη διάταξη του Συντάγματος είτε ως θετικά μέτρα, ισο-
δυναμούν με αντισυνταγματικές εξαιρέσεις. Το Ελεγκτικό Συνέδριο προ-
σπαθεί να υπερκεράσει το εμπόδιο αυτό με τη συγκεκαλυμμένη επίκληση 
των θετικών μέτρων. Κρίσιμο είναι το ακόλουθο χωρίο: «αποτελεί εξαιρετι-
κή διάταξη, που αποσκοπεί στην προστασία των θυγατέρων που έλκουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέ-
χρι 31.12.1982 και οι οποίες, λόγω των κοινωνικών συνθηκών που επικρα-
τούσαν, δεν είχαν ίση με τους άνδρες πρόσβαση στην κοινωνική και οικο-
νομική ζωή».133 Επί της θέσεως αυτής παρατηρητέα είναι τα εξής: η δικαιο-
λόγηση μιας απόκλισης από την αρχή της ισότητας των φύλων επειδή αυ-
τή συνιστά θετικό μέτρο134, κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της 
                                                

133 Η πλαγιογράμμιση είναι του συγγραφέα της παρούσας μελέτης.  
134 Βλ. για τα θετικά μέτρα από την πρόσφατη βιβλιογραφία, Χ. ΤΣΙΛΙΩΤΗ, Η ανα-

θεώρηση του άρθρου 116 § 2 Σ, ΔτΑ 2001, σελ. 479-507, Π. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατομικά Δι-
καιώματα, όπ.π (υποσημ. 6), σελ. 1203, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ, Ισότητα και θετικά μέτρα, Αντ. 
Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ, Τα θετικά μέτρα στο Σύνταγμα: 
Το ταξίδι προς την ουσιαστική ισότητα, σε: Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗ (επιμ.), Πέντε χρόνια μετά τη 
Συνταγματική αναθεώρηση του 2001, Αντ. Σάκκουλας, 2006, σελ. 541-571, Ξ. ΚΟΝΤΙΑ-
ΔΗ, Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 
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Επικρατείας ακολουθεί την επόμενη συλλογιστική πορεία135: αρχικά ερευ-
νάται, αν σε βάρος μιας κατηγορίας προσώπων έχουν δημιουργηθεί στην 
πράξη, κυρίως λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων, τέτοιες διακρίσεις, ώστε 
η απαρέγκλιτη εφαρμογή της αρχής της ισότητας να καταλήγει σε μία κατ’ 
επίφαση μόνο ισότητα, ενώ ουσιαστικά παγιώνει και διαιωνίζει μιαν υφι-
στάμενη και άνιση κατάσταση. Αν συμβαίνει αυτό, τότε δέχεται τη συ-
νταγματικότητα διατάξεων που θεσπίζουν πλεονεκτήματα για την κατηγο-
ρία αυτή υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρόσφορα και αναγκαία για την 
άρση των ανισοτήτων, αλλά και ότι η διάρκεια τους θα είναι περιορισμένη, 
δηλαδή ότι θα ισχύσουν μέχρις ότου εξαλειφθούν οι υφιστάμενες στην 
πράξη διακρίσεις. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση καμία τέτοια δικαιο-
λόγηση των αποκλίσεων ως θετικών μέτρων δεν υπήρξε, ώστε να δικαιο-
λογηθεί η συνταγματικότητα τους. Την έλλειψη αντίστοιχης θεμελίωσης δι-
απίστωσαν και οι μειοψηφίες των εξεταζομένων αποφάσεων, οι οποίες 
διέγνωσαν αντισυνταγματικότητα και πρότειναν την επεκτατική εφαρμογή 
των ευμενών για τις γυναίκες διατάξεων και στους άνδρες.  

Το καινοφανές το οποίο συναντάται στις σχολιαζόμενες αποφάσεις εί-
ναι ότι δεν βάλλουν ευθέως κατά της επεκτατικής εφαρμογής μιας ευνοϊκής 
ρύθμισης με τα επιχειρήματα της παραβίασης της αρχής της διάκρισης των 
λειτουργιών ή των σχετικών δημοσιονομικών διατάξεων του Συντάγματος, 
αλλά, ιδιαίτερα αυτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ότι προσπαθούν να 
την αποφύγουν με την επίκληση της μη αντισυνταγματικότητας. Διερωτά-
ται, συναφώς, κανείς πού οφείλεται η νέα αυτή τάση των ανωτάτων δικα-
στηρίων της χώρας μας. Παρατηρήθηκε σχετικώς ότι: «τόσο η ΕλΣυν 
1824/2010 (Ολομ) όσο και ΣΕ 1580/2010 (Ολομ) δημοσιεύθηκαν, ενώ η χώ-
ρα διέρχεται δημοσιονομική κρίση. Διερωτάται ως εκ τούτου κανείς αν η 
στροφή στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας μας … σχε-
τίζεται με τις σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η επε-
κτατική εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων. Εγκυμονεί άραγε η 
δημοσιονομική κρίση κίνδυνο αποδυνάμωσης της αρχής της ισότητας των 
                                                
2001, Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, σελ. 170 επ, Σ. ΚΟΥΚΟΥΛΗ–
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Η τροποποίηση του άρθρου 116 § 2 του Συντάγματος, ΔτΑ 2001, 
σελ. 509-527, Θ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Η αναθεώρηση του άρθρου 116 παρ. 2 του Συντάγματος 
του 1975, ΔτΑ 2001, σελ. 473-477, S. KOUKOULI–SPILIOTOPOULOS, From formal to sub-
stantive gender equality, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, Bruylant, 2001, Α. 
YOTOPOULOS – MARANGOPOULOS, Affirmative action, 1998, σελ. 50.  

135 Βλ. ΟλΣτΕ 1917/1998, ΔιΔικ 1999, σελ. 620, ΟλΣτΕ 1933/1998, ΤοΣ 1998, σελ. 792, 
ΣτΕ 1850/2002, ΣτΕ 2831/2003. 
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φύλων, μολονότι αυτή αποτελεί θεμελιώδη αρχή και αξία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;»136 Ο σχετικός προβληματισμός οξύνεται, αν ληφθούν υπόψη οι 
γενικότερες τάσεις που φαίνεται να επικρατούν στη νομολογία, κατά τις 
οποίες η δημοσιονομική ισορροπία του κράτους, άρα και των ασφαλιστι-
κών ταμείων, προέχει της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ι-
διαίτερα χαρακτηριστικά είναι τα όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 
1620/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αναφέρεται 
στο ζήτημα της διαφοροποίησης, μεταξύ κράτους και ιδιωτών του οφειλό-
μενου τόκου και η οποία ανατρέπει όχι μόνο την προηγούμενη πάγια νο-
μολογία, αλλά και τις καταδικαστικές για την Ελλάδα αποφάσεις του ΕΔ-
ΔΑ Μεϊδάνης και Ζουμπουλίδης137. Αναφέρει, λοιπόν, η απόφαση αυτή: «η 
διαφοροποίηση μεταξύ του τόκου, νομίμου και υπερημερίας, που αφορά 
τις οφειλές του Δημοσίου και του γενικώς ισχύοντος τόκου, που εφαρμόζε-
ται στις οφειλές των ιδιωτών, μπορεί να δικαιολογηθεί από αποχρώντα λό-
γο δημόσιου ή γενικού συμφέροντος. Τέτοιο λόγο δεν αποτελεί το απλό 
ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου, αποτελεί, όμως, η διασφάλιση της δη-
μοσιονομικής ισορροπίας του Κράτους. Εν προκειμένω, η δημοσιονομική 
ισορροπία του ελληνικού Κράτους, όπως είναι γνωστό, έχει ήδη σοβαρότα-
τα κλονισθεί. Το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος είναι τεράστια, 
ανερχόμενα σε πρωτοφανή, στην ιστορία των δημόσιων οικονομικών της 
Χώρας, επίπεδα. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπισή τους, λόγω και της διε-
θνούς συγκυρίας καθώς και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνι-
κής οικονομίας και διοίκησης, εκτιμάται ως εξαιρετικά δυσχερής … Η μεί-
ωση, συνεπώς, του δημοσίου χρέους δεν συνιστά έναν απλώς δημοσιονο-
μικό στόχο, αλλά αποτελεί εθνικό διακύβευμα. Και τούτο διότι η δημοσιο-
νομική κρίση έχει, εξαιτίας της πρωτοφανούς διάστασής της, χαρακτήρα 
εθνικής κρίσης. Επομένως, η διαφοροποίηση, μεταξύ του επιτοκίου που 
αφορά τις οφειλές του Δημοσίου και του υψηλότερου επιτοκίου που εφαρ-
μόζεται στις οφειλές των ιδιωτών, συνεπαγόμενη τον περιορισμό του κρα-
τικού χρέους, είναι, τουλάχιστον από το 2004, αφότου επισήμως το Ευρω-
                                                

136 ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Σκέψεις με αφορμή την Ελ.Σ. 1824/2010 (Ολομέλεια), όπ.π. (υ-
ποσημ. 116), σελ. 1032.  

137 Η απόφαση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδας (προσφυγή αριθ. 36963/06, απόφαση 
της 25.6.2009) αναφέρεται στο ζήτημα της διετούς παραγραφής των αξιώσεων κατά 
του δημοσίου, ενώ η Μεϊδάνης κατά Ελλάδας (προσφυγή αριθ. 33977/06, απόφαση της 
22.5.2008) αναφέρεται στη διαφοροποίηση του τόκου υπερημερίας, που οφείλει το δη-
μόσιο, ο οποίος, καθώς ήταν μικρότερος από εκείνον που όφειλαν οι ιδιώτες, κρίθηκε 
ως αντίθετος προς το άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ.  
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παϊκό Συμβούλιο είχε διαπιστώσει την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος 
που συνιστούσε απειλή για τη δημοσιονομική ισορροπία της Χώρας, πλή-
ρως δικαιολογημένη. Και τούτο διότι συμβάλλει στην επίτευξη ενός μείζο-
νος εθνικού συμφέροντος σκοπού, εκείνου της διασφάλισης της δημοσιο-
νομικής ισορροπίας αρχικά, ήδη δε της αποτροπής της οικονομικής κα-
τάρρευσης της Χώρας».138 Η οικονομική κρίση φαίνεται πως επηρεάζει τις 
εκτιμήσεις του δικαστή, ο οποίος δείχνει να θεωρεί τον εαυτό ως αρμόδιο 
για τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής ισορροπίας του κράτους. Για το θέ-
μα αυτό ισχύουν οι παρατηρήσεις που έγιναν σε προηγούμενο μέρος της 
μελέτης για τη διάκριση των λειτουργιών. Στο σημείο αυτό αρκεί το σχόλιο 
πως, όταν ο δικαστής ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας το νόμο κατά το 
Σύνταγμα, επιβαρύνει τα οικονομικά του κράτους δεν παραβαίνει καμία 
υποχρέωση του. Ο νομοθέτης είναι αρμόδιος για τη συνέχεια, προκειμένου 
να εκτιμήσει τις δημοσιονομικές συνέπειες της γενίκευσης μιας νομολογίας, 
οπότε και δύναται κατ’ αρχάς να προσαρμόσει αναλόγως το ισχύον νομο-
θετικό πλαίσιο, στο μέτρο, βέβαια, που αυτό δεν αντίκειται σε άλλες υπερ-
νομοθετικές διατάξεις. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι παρατηρήσεις που προηγήθηκαν είναι 
σύμφωνες και προς τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, η οποία παγίως επεκτείνει τις ευνοϊκές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που 
αφορούν το ένα φύλο και στο άλλο139. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν, επίσης 
οι σκέψεις που διαλαμβάνει το ΔΕΚ στην απόφαση της 26.3.2009 (C-
559/07) Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρα-
τίας140. Η Ελληνική Κυβέρνηση προέβαλε τον ισχυρισμό ότι αν γινόταν δε-
κτή η γνώμη της Επιτροπής για εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και 
γυναικών θα διαταρασσόταν η οικονομική ισορροπία του επιδίκου συντα-
ξιοδοτικού συστήματος και θα προκαλούνταν σοβαρά δημοσιονομικά 
προβλήματα (βλ. σκέψη υπ’ αριθμ. 76) και πρότεινε το χρονικό περιορισμό 
των αποτελεσμάτων που θα επέρχονταν με την εξίσωση των ορίων ηλικί-
ας. Το ΔΕΚ απάντησε ότι «κατά πάγια νομολογία οι δημοσιονομικές συνέ-
πειες που θα μπορούσαν να απορρέουν για ένα κράτος μέλος από απόφα-

                                                
138 Η πλαγιογράμμιση προτάσεων της απόφασης είναι του συγγραφέα της παρού-

σας μελέτης.  
139 Βλ. ΑΘ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Σκέψεις με αφορμή τη Σ.Ε 1580/2010 (Ολομ.), όπ.π. (υποσημ. 

117), σελ. 501 και Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο κοινοτικό 
δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας, ΕΔΚΑ 1996, σελ. 81-94 (92).  

140 Βλ. ΕφημΔΔ 2009, σελ. 191 με παρατηρήσεις Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, σελ. 198-210.  
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ση του Δικαστηρίου δεν δικαιολογούν καθ’ εαυτές τον διαχρονικό περιορι-
σμό των αποτελεσμάτων της απόφασης» (βλ. σκέψη υπ. αριθμ. 79) και ότι 
«ο περιορισμός των αποτελεσμάτων μιας απόφασης βάσει αυτής της συλ-
λογιστικής και μόνο θα κατέληγε σε ουσιαστική μείωση της δικαστικής 
προστασίας των δικαιωμάτων που έλκουν οι ιδιώτες από το κοινωνικό δί-
καιο» (βλ. σκέψη υπ’ αριθμ. 80).  

ΙV. Επίλογος 

Η βασική μεθοδολογική επιλογή πάνω στην οποία δομήθηκε η μελέτη 
που προηγήθηκε, ήταν, κατά κύριο λόγο, συγκριτική. Το νόημα της ισότη-
τας των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση προέκυπτε από αντιδιαστολή 
των προβληματισμών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο είτε της γενικής 
αρχής της ισότητας είτε της ισότητας των φύλων, προς τις ιδιαιτερότητες 
του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. Αυτή η προσπέλαση της νοηματικής 
της εξάρτησης αποτέλεσε το προαπαιτούμενο για την συγκρότηση του δι-
κού της εννοιολογικού περιεχομένου.  

Από τη σύγκριση αυτή προέκυψε ότι την ισότητα των φύλων στο πεδίο 
της κοινωνικής ασφάλισης κατατρέχουν όχι μόνο οι μεθοδολογικές δυσχέ-
ρειες που παρουσιάζει η θεματική της ισότητας, αλλά και οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει στην πράξη η νομοθετική και δικαστική προστασία των κοι-
νωνικών δικαιωμάτων. Στη θεωρία, βέβαια, μέχρι τώρα, γινόταν λόγος για 
έλλειμμα προστασίας και εκφραζόταν η προσδοκία ότι αυτό θα καλυφθεί 
ενόψει όχι μόνο της ευρωπαϊκής πίεσης, αλλά και της νομολογιακής ωρί-
μανσης των προβλημάτων και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. 
Ωστόσο, ο κίνδυνος η δημοσιο-ΝΟΜΙΚΗ κρίση να κλονίσει την προστασία 
των κοινωνικών κεκτημένων δεν αφήνει την ισότητα των φύλων στην κοι-
νωνική ασφάλιση ανέγγιχτη. Και αν οι σκέψεις αυτές κλείνουν εδώ, ο αγώ-
νας για την προστασία της, τώρα, πραγματικά αρχίζει.  
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Η αναθεώρηση του Συντάγματος 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ 
Δικηγόρου, Καθηγητή Πυροσβεστικής Ακαδημίας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η προβληματική της αναθεώρησης του Συντάγματος  

Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 είναι αυστηρό, ακολουθώντας 
το πάγιο πρότυπο όλων των Συνταγμάτων του ανεξάρτητου ελληνικού 
Κράτους, όπως προκύπτει από το άρ. 110 του ιδίου το οποίο θέτει τις ου-
σιαστικές, στην παρ. 1, και τις διαδικαστικές, στις παρ. 2-5, προϋποθέσεις 
της αναθεώρησής του. Ως αναθεώρηση νοείται η τροποποίηση, αντικατά-
σταση, κατάργηση ή αυθεντική ερμηνεία των διατάξεών του.  

Στη συνέχεια θα γίνει επισκόπηση των προϋποθέσεων αυτών και μετά 
κριτικές παρατηρήσεις σχετικά με το θεσμικό προηγούμενο των αναθεω-
ρήσεων, ιδιαίτερα κατόπιν της θέσπισης του Συντάγματος του 1975.  

1. Προϋποθέσεις αναθεώρησης του Συντάγματος 

Η παρ. 1 ορίζει τις εξής διατάξεις οι οποίες δεν είναι αναθεωρήσιμες: α. 
Αυτές που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προε-
δρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, γενική ρήτρα που αφορά το 
πολίτευμα (προεδρευόμενη μορφή και κοινοβουλευτική, δημοκρατική βά-
ση), όπως αυτό κατ’ αρχάς ρητά ορίζεται στην παρ. 1 του άρ. 1, β. το άρ. 2 
παρ. 1, για την πολιτειακή υποχρέωση σεβασμού και προστασίας της αξίας 
του ανθρώπου, γ. το άρ. 4 παρ. 1, 4 και 7, για την ισότητα των Ελλήνων 
ενώπιον του νόμου, την πρόσβαση κατ’ αρχήν μόνο Ελλήνων στις δημόσι-

Επίκαιρα θέματα  
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ες λειτουργίες και την απαγόρευση τίτλων ευγένειας ή διάκρισης, αντίστοι-
χα, δ. το άρ. 5 παρ. 1 και 3, για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας και την ελεύθερη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
ζωή της Χώρας καθώς και για το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερί-
ας αντίστοιχα, ε. το άρ. 13 παρ. 1, για το απαραβίαστο της ελευθερίας της 
θρησκευτικής συνείδησης, στ. το άρ. 26, για την αρχή της διάκρισης των 
λειτουργιών. Αν στη διαδικασία αναθεώρησης θεσπιστεί διάταξη που με-
ταβάλλει, μερικά ή ολικά, μία από τις διατάξεις που ορίζονται ως μη ανα-
θεωρήσιμες, τότε το Σύνταγμα θα περιλαμβάνει διάταξη αντισυνταγματική. 
Τη θεωρητική δυνατότητα ύπαρξης αντισυνταγματικών διατάξεων του Συ-
ντάγματος δεν αρνήθηκε το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Γερμανίας1.  

Όσον αφορά τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, αυτές είναι: α. Η ύπαρξη 
ειδικού οργάνου, το οποίο είναι μόνη η Βουλή, χωρίς τη σύμπραξη του 
Προέδρου της Δημοκρατίας ούτε της Κυβέρνησης. β. Η θέσπιση ειδικής δι-
αδικασίας, η οποία αρχίζει με τη φάση της υποβολής πρότασης για ανα-
θεώρηση από 50 τουλάχιστον βουλευτές και την απόφαση της Βουλής με 
την οποία διαπιστώνεται η «ανάγκη» αναθεώρησης του Συντάγματος. Η 
απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων, ή έστω την από-
λυτη πλειοψηφία, του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Πρέπει να διεξα-
χθεί σχετική ψηφοφορία με θετικό αποτέλεσμα δύο φορές, που να απέχουν 
μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Η απόφαση απαιτείται να καθορίζει 
αριθμητικά στο πλαίσιο του ισχύοντος συνταγματικού κειμένου, με ανα-
φορά σε άρθρο και παράγραφο ή ερμηνευτική δήλωση, τις αναθεωρητέες 
διατάξεις. Η δεύτερη φάση συνίσταται στη διεξαγωγή γενικών βουλευτι-
κών εκλογών. Σε αντίθεση με ό,τι όριζαν τα προγενέστερα ελληνικά Συ-
ντάγματα, η διαπίστωση της ανάγκης αναθεώρησης δεν επιφέρει την αυ-
τόματη διάλυση της Βουλής, πράγμα που διευκολύνει την ενεργοποίηση 
της αναθεωρητικής διαδικασίας. Η τρίτη φάση διεξάγεται από τη νεοε-
κλεγμένη Βουλή, η οποία είναι εξοπλισμένη με αναθεωρητική αρμοδιότητα 
                                                

1 Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Συνταγματικό Δίκαιο. Τόμος Α’ Θεωρητικό Θεμέλιο, Έκδοση Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1985, σ. 120. Ωστόσο, αργότερα ο ίδιος συγγραφέας 
απέκλινε μερικώς, τουλάχιστον όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, βλ. Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ, 
Συνταγματικό Δίκαιο. Τόμος Γ’ Θεμελιώδη Δικαιώματα, Έκδοση Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κομοτηνή 1988, σ. 296, και στη συνέχεια πλέον με πειστικό τρόπο δεν δεχόταν 
τη θεωρία των «αντισυνταγματικών διατάξεων του Συντάγματος», βλ. Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Συ-
νταγματικό Δίκαιο. Τόμος Β’ Οργάνωση & Λειτουργία της Πολιτείας, Έκδοση Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1992, σσ. 44-46.  
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μόνο κατά την πρώτη σύνοδό της, που είναι ούτως ή άλλως τακτική κατά 
τα άρ. 53 παρ. 1 και 41 του Συντάγματος. Η Βουλή αποφασίζει για κάθε 
αναθεωρητέα διάταξη χωριστά, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των βουλευτών. Το άρ. 110 παρ. 4 προβλέπει για πρώτη φορά τη 
δυνατότητα της αντιστροφής των απαιτούμενων πλειοψηφιών μεταξύ της 
πρώτης Βουλής και της δεύτερης, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Κάθε ανα-
θεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται, με εντολή του Προέ-
δρου της Βουλής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες 
αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά 
της, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αναθεωρημένες διατάξεις. γ. Η ύπαρξης 
ειδικής προθεσμίας, η οποία είναι πενταετής. Αυτή η αναβλητική προθε-
σμία, ώριμου χρόνου ή «διασκέψεως», αρχίζει από τη δημοσίευση του προ-
αναφερθέντος ψηφίσματος, μέχρι την ενεργοποίηση επόμενης αναθεωρητι-
κής διαδικασίας.  

2. Επισκόπηση των αναθεωρήσεων του Συντάγματος το 1986 και το 2001 

Η αναθεώρηση του 1986 υπήρξε θεματικά περιορισμένη καθώς εστίασε 
στον περιορισμό των προνομιών του Ανώτατου Άρχοντα σε συνδυασμό με 
την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού συστήματος και ιδιαίτερα του ρόλου 
του πρωθυπουργού. Οι προνομίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μο-
ναρχικά κατάλοιπα μίας συνταγματικής παράδοσης που διακοπτόταν με 
το Σύνταγμα του 1975. Επισημαίνεται ότι το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε με 
την προβλεπόμενη από το ίδιο διαδικασία2, πράγμα το οποίο συνέβη για 
πρώτη φορά στην ελληνική συνταγματική ιστορία. Το νέο κείμενο άρχισε 
να ισχύει από τις 12.03.1986, οπότε δημοσιεύθηκε το σχετικό Α’ Ψήφισμα 
το οποίο εκδόθηκε δυνάμει της παρ. 5 του άρ. 110 του Συντάγματος. Στις 
14.03.1986 δημοσιεύθηκε το Β’ Ψήφισμα, με το οποίο αποφασίστηκε η με-
ταφορά του Συντάγματος – συμπεριλαμβανομένων και των αναθεωρημέ-
νων διατάξεων, που είχαν διατυπωθεί στην καθαρεύουσα και είχαν ήδη 
τεθεί σε ισχύ με το Α’ Ψήφισμα – στη δημοτική. Με το Ψήφισμα αυτό προ-
βλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αρχικού 
κειμένου του Συντάγματος και του κειμένου στη δημοτική επικρατεί το αρ-
χικό κείμενο. Το νομικά ιδιόμορφο αυτό Ψήφισμα έχει αποτελέσει αντικεί-

                                                
2 Βλ. Ι. ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ, Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου. Συνταγματικό και Διοικητικό Δί-

καιο σε συνδυασμό με Διεθνές και Κοινοτικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, 2005, σ. 33. 
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μενο κριτικής διότι εντοπίζεται πρόβλημα καθ’ ύλην και κατά χρόνο αρμο-
διότητας της ΣΤ’ Αναθεωρητικής Βουλής, που προέβη σε έκδοση Ψηφί-
σματος μετά την ολοκλήρωση της αναθεωρητικής διαδικασίας, οπότε και 
έπρεπε να αποβάλει τον αναθεωρητικό της χαρακτήρα. Έχει διαπιστωθεί 
και πρόβλημα κανονιστικού περιεχομένου και τυπικής ισχύος, εφόσον το 
Β’ Ψήφισμα διεκδικεί για τον εαυτό του τυπική ισχύ υποδεέστερη του Συ-
ντάγματος3.  

Εξάλλου, στις 06.04.2001 έλαβε χώρα η τελική συνεδρίαση της Ζ’ Ανα-
θεωρητικής Βουλής και ολοκληρώθηκε έτσι η διαδικασία της επόμενης α-
ναθεώρησης. Αυτή άρχισε ουσιαστικά τον Ιανουάριο του 1995 και απα-
σχόλησε διαδοχικά τρεις βουλές (1993, 1996, 2000). Ειδικότερα, η αναθεω-
ρητική διαδικασία προχώρησε μέχρι και την αποπεράτωση του έργου της 
Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος και την κατάθεση της 
σχετικής έκθεσης προς την Ολομέλεια της Βουλής, στις 21.06.1996, αλλά 
ματαιώθηκε τελικά λόγω της διάλυσης της Βουλής στις 24.08.1996.  

Στις 17.04.2001 το αναθεωρημένο Σύνταγμα τέθηκε σε ισχύ, αν και η 
έναρξη ισχύος ορισμένων αναθεωρημένων διατάξεων μετατέθηκε για αρ-
γότερα.  

Το γεγονός ότι η αναθεώρηση του 2001 έγινε με την ακριβή τήρηση του 
Συντάγματος και στις δύο φάσεις της, δηλαδή της πρώτης Βουλής και της 
αναθεωρητικής Βουλής, όπως και η αναθεώρηση του 1986, αποτελεί α-
ναμφίβολα την επιβεβαίωση της εδραίωσης πλήρους συνταγματικής νομι-
μότητας στο ανώτατο επίπεδο λειτουργίας του Κράτους. Οι πραξικοπημα-
τικές επεμβάσεις «παρασυνταγματικών» εξουσιών σ’ αυτό το επίπεδο, στο 
οποίο ανήκει και η αναθεωρητική λειτουργία ως ανώτατη μορφή άσκησης 
της λαϊκής κυριαρχίας, παρήλθαν, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας 
το 1974, οριστικά. Τα πολιτικά κόμματα, που αποτελούν τους οργανωμέ-
νους πολιτικούς παράγοντες και βασικούς οργανικούς φορείς λειτουργίας 
του Κράτους, μπορούν να είναι υπερήφανα για την τήρηση της συνταγμα-
τικής νομιμότητας, όχι όμως στον ίδιο βαθμό για το σεβασμό του Συντάγ-
ματος κατά την άσκηση ορισμένων άλλων βασικών κρατικών λειτουργιών, 
όπως η νομοθετική λειτουργία. Η λειτουργία αυτή, που αποτελεί τη βάση 
της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, κακοποιεί-
ται στην Ελλάδα. Συχνά ασκείται κατά τρόπο (τροπολογίες του μεσονυχτί-
ου, μακροσκελή άρθρα και παράγραφοι, άσχετες διατάξεις, πολυνομοσχέ-

                                                
3 ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου Ι, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 

1991, σ. 76. 
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δια και νομοσχέδια «σκούπες» κ.ά. φαινόμενα της νομοθετικής διαδικασί-
ας) που καταρρακώνει το κύρος του αντιπροσωπευτικού σώματος και του 
Συντάγματος και δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες του κράτους δικαίου4.  

Μία σύστοιχη παρατήρηση για τις ομοιότητες των δύο πρώτων αναθε-
ωρήσεων είναι ότι η αναθεώρηση του 2001 σφράγισε και τυπικά το τέλος 
της ιστορίας του γλωσσικού διχασμού, εισάγοντας πια τη δημοτική ως τη 
γλώσσα του αυθεντικού κειμένου των νέων διατάξεων. Ενενήντα έτη μετά 
την αναθεώρηση που εμπνεύστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο Σύνταγμα 
του 1864, η οποία είχε ως μοναδικό συντηρητικό της σημείο τη διατήρηση 
της καθαρεύουσας ως της επίσημης γλώσσας του Κράτους, ο γλωσσικός 
διχασμός εξέλιπε, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο διχασμού στην ελληνική 
πολιτική ιστορία.  

3. Η αναθεώρηση του 2008 και η «εκνόμευση» του Συντάγματος  

Στα 2008 ο αναθεωρητικός συντακτικός νομοθέτης επανήλθε, αν και το 
έργο του είχε ασυνήθιστα περιορισμένη έκταση. Δεν επιτεύχθηκε η απαι-
τούμενη για τη δεύτερη Βουλή πλειοψηφία των τριών πέμπτων παρά για 4 
άρθρα. Ειδικότερα, καταργήθηκε το απόλυτο επαγγελματικό ασυμβίβαστο 
των βουλευτών που είχε μάλλον άστοχα εισαχθεί με την ευρύτερα αμφιλε-
γόμενου περιεχομένου αναθεώρηση του 2001 (άρ. 57 και μεταβατικές δια-
τάξεις στο άρ. 115 του προηγούμενου συνταγματικού κειμένου). Η μεταβα-
τική διάταξη του άρ. 115 απαλείφθηκε καθώς είχε καταστεί αχρείαστη λό-
γω υλοποίησής της. Εξάλλου, η Βουλή απέκτησε το δικαίωμα να τροπο-
ποιεί επιμέρους κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους και 
να παρακολουθεί την εκτέλεσή του (άρ. 79), πρόταση που έγινε ομόφωνα 
δεκτή αν και στο χώρο του δημοσιονομικού δικαίου είχαν ήδη προταθεί σε 
επιστημονικό επίπεδο αυστηροί περιορισμοί στην άσκηση της σχετικής πο-
λιτικής του Κράτους5. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τον προϋπολογισμό του 
2001, που αποτέλεσε τον πρώτο μίας δεκάδας διαδοχικών προϋπολογι-
σμών που δεν εκτελέστηκαν, και μετά είχε ήδη προκύψει μία σχετικά μεγά-
λη παράδοση δημοσιονομικής αταξίας, όταν τέθηκε αυτή η εύλογη ρύθμι-

                                                
4 Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Η Αναθεώρηση του Συντάγματος. Σκέψεις και παρατηρήσεις, ΤοΣ 

6/2000, http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/gnomi/item.php?id=118 (27-12-2011). 
5 Βλ. Π. ΚΑΖΑΚΟΣ, Αναθεώρηση του Συντάγματος & Οικονομία. Δοκίμιο οικονομι-

κής ανάλυσης των συνταγματικών θεσμών, Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2007, σσ. 110-
111.  
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ση. Τέλος, ο νομοθέτης επιφορτίζεται να μεριμνά ειδικά για τις νησιωτικές 
και ορεινές περιοχές σε κάθε νόμο που συντάσσει (άρ. 101).  

Η εμπλοκή στην αναθεώρηση προήλθε από τη στάση της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης, η οποία προέβη σε εκδήλωση «δομικής αντιπολίτευσης» 
ενώ διαμαρτυρήθηκε και για κοινοβουλευτικές παρατυπίες ως προς τη δια-
δικασία ψήφισης της αναθεώρησης του άρ. 24 του Συντάγματος για τη δα-
σοπροστασία.  

Το μικρό χρονικό διάστημα που είχε διαρρεύσει από την προηγούμενη 
αναθεώρηση, η οποία άλλωστε ήταν και επίκαιρη και ευρεία, προκάλεσε 
κριτική. Είναι ενδεικτικό ότι στον τύπο της εποχής επικρίθηκε η χρονική 
εγγύτητα των δύο τελευταίων αναθεωρητικών εγχειρημάτων με το νεολο-
γισμό «εκνόμευση του Συντάγματος», στην οποία οδηγεί η τάση για συχνές 
αναθεωρήσεις και αναλυτικές διατυπώσεις6.  

Ωστόσο, ο αντίλογος σε αυτή την επιστημονική και δημοσιογραφική 
κριτική είχε ασκηθεί σε επιστημονικό επίπεδο ήδη πριν από την αναθεώρη-
ση του 2001. Ειδικότερα, είχε διατυπωθεί η γνώμη ότι οι πολιτικές δυνάμεις 
της Χώρας πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι η συνταγματική αναθεώ-
ρηση στις σύγχρονες δημοκρατίες έχει εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα και 
περιορίζεται σε αντιμετώπιση συνταγματικών αναγκών που δημιουργήθη-
καν με την εξέλιξη των διεθνών σχέσεων και των εξελίξεων στις σχέσεις 
Κράτους και κοινωνίας. Οι αναθεωρήσεις αυτές είναι περιορισμένες σε έ-
κταση και, λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων, συχνές. Διαπιστώνεται με 
βάση το προηγούμενο των αναθεωρητικών εγχειρημάτων του 1986 και του 
2001 ότι με την απαρχαιωμένη αναθεωρητική διαδικασία των δύο Βουλών, 
θα πρέπει να αναμένεται αναγκαίος εκσυγχρονισμός συνταγματικών ρυθ-
μίσεων τουλάχιστον κάθε δώδεκα – δεκαπέντε χρόνια. Η γνώμη αυτή κα-
τέληγε στην ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος ως προς τις διαδικα-
στικές ρυθμίσεις του άρ. 110. Θεωρούνταν μάλιστα ότι δεν ευσταθούν οι 
αντιρρήσεις ότι δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των διαδικαστικών διατά-
ξεων του άρθρου αυτού, αν εξαιρεθεί ίσως η αδυναμία πλήρους κατάργη-

                                                
6 Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, «Εκνόμευση» του συντάγματος, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 

04.02.2007, http://www.aua.gr/gr/synd/eedip/Nea/2007/Pan_eleyth_07-02-
04_Siafakas.pdf (27-12-2011), Σ. ΛΥΓΕΡΟΥ, Η εκνόμευση του Συντάγματος, Η Καθημερι-
νή 23.02.2007, σ. 1.  
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σης της αυστηρότητας και, επομένως, εξομοίωσης του Συντάγματος με 
κοινό νόμο7.  

Η θέση αυτή φαίνεται ως η ορθότερη, χωρίς να παραγνωρίζεται ότι η 
υπερβολική προσφυγή στην αναθεωρητική λειτουργία ενδέχεται να απο-
βαίνει βλαπτική για το κύρος του Συντάγματος, αν όχι και αποπροσανατο-
λιστική για την ουσία της πολιτικής. Πράγματι, η περίπτωση της αναθεώ-
ρησης του 2008 από τη μια πλευρά κατέδειξε την οριακή πολιτική δυνατό-
τητα για αναθεώρηση σε ένα χρονικό διάστημα πολύ κατώτερο του μέχρι 
τότε διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών ανα-
θεωρήσεων και από την άλλη προκαλεί προβληματισμό με τη στενότητά 
της.  

Το μείζον ζήτημα ήταν η μεταβολή του περιεχομένου των κρίσιμων δια-
τάξεων του άρ. 16 του Συντάγματος, έτσι ώστε να επιτραπεί η ίδρυση ανώ-
τατων σχολών και από μη κρατικούς φορείς. Αυτή η πολιτειοκρατική ρύθ-
μιση, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική συνταγματική ιστορία 
το 1975, δεν έμελλε να καταργηθεί ούτε με την αναθεώρηση του 2008. Στην 
πραγματικότητα, η άσκηση της συντακτικής εξουσίας οδηγεί σε ζητήματα 
τα οποία χρειάζονται νέα αναθεωρητική τομή, τουλάχιστον για λόγους αλ-
λαγής των πολιτικών αντιλήψεων. Το διακύβευμα είναι όντως ο εκσυγχρο-
νισμός του Κράτους και, πάνω από όλα, η προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων.  

Το αποτέλεσμα από την έλλειψη συναίνεσης του πολιτικού «εκκρεμούς» 
σε αυτή τη στρατηγική επιλογή ήταν ότι η αναθεώρηση, ενώ βρισκόταν σε 
εξέλιξη, έχασε την αρχική της δυναμική. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αναθεω-
ρητική πρωτοβουλία, η οποία είχε επικριθεί στην προαναφερθείσα βάση 
της «εκνόμευσης» του Συντάγματος, έμελλε να οδηγήσει σε αναζήτηση λύ-
σεων της αντίστροφης λογικής, η οποία θα μπορούσε επομένως να ονομα-
στεί «συνταγματοποίηση» του κοινού νόμου.  

Καθώς πλέον είχε διαφανεί η αδυναμία φιλελευθεροποίησης του νομι-
κού καθεστώτος της ανώτατης παιδείας μέσα από την αναθεώρηση, η κυ-
βέρνηση εξέταζε το ενδεχόμενο να μετέλθει αυτό που της απέμενε, επικου-
ρικά και συμπληρωματικά σε σχέση με το υφιστάμενο συνταγματικό καθε-
στώς. Το σχέδιο συνίστατο στη νομοθετική πρόβλεψη της αρμοδιότητας 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως οι Δήμοι, να ιδρύουν και να 
λειτουργούν Πανεπιστήμια. Αυτή η μέθοδος θυμίζει κάπως την τακτική 

                                                
7 Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Η Αναθεώρηση του Συντάγματος. Σκέψεις και παρατηρήσεις, ΤοΣ 

6/2000, http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/gnomi/item.php?id=118 (27-12-2011). 
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κάποιων Δήμων, μία εικοσαετία πριν, να μετέλθουν τη φιλελευθεροποίηση 
του άλλου θεσμού που σε μεγάλο βαθμό είχε συνταγματικά υπαχθεί σε κα-
θεστώς πολιτειοκρατίας, της Ραδιοτηλεόρασης.  

Αν η κυβερνητική πλειοψηφία προχωρούσε σε αυτόν το θεσμικό ελιγμό, 
ο οποίος τελικά δεν επιχειρήθηκε, θα επρόκειτο για μία περίπτωση «συ-
νταγματοποίησης» του νόμου, με την έννοια ότι θα εμπλουτιζόταν με πρω-
τότυπα στοιχεία το ουσιαστικό Σύνταγμα. Ο λόγος είναι ότι νέες αρμοδιό-
τητες, και μάλιστα υπό τύπον διακριτικής ευχέρειας η οποία επομένως 
συγγενεύει με την έννοια του θεμελιώδους δικαιώματος, θα προσετίθεντο 
στη φαρέτρα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βέβαια θα διευ-
κολυνόταν η άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων με πνευματικό περιεχόμε-
νο, όπως της παιδείας, της διδασκαλίας, της έρευνας και σύστοιχα της ερ-
γασίας όσον αφορά το προσωπικό των νέων εκπαιδευτικών οργανισμών. 
Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «συνταγματοποίηση του νόμου» δεν εννοείται 
ότι το εκπαιδευτικό αυτό νομοθέτημα θα αποκτούσε ισχύ ίση με εκείνη του 
τυπικού Συντάγματος, προς το οποίο σε κάθε περίπτωση θα βρισκόταν σε 
αρμονία και όχι σε αντίθεση. Θα παρέμενε στο επίπεδο του κοινού νόμου, 
πλην όμως ο όρος αυτός είναι εύγλωττος για το φαινόμενο από το οποίο 
θα εκπορευόταν, δηλαδή από την ανορθόδοξη διαδικασία της παραγωγής 
του στο πλαίσιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού συστήματος από την 
Πολιτεία. Με άλλα λόγια, λόγω της αδυναμίας να δοθεί η πρόσβαση στο 
ζητούμενο των ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα γινόταν 
χρήση μίας διαδικασίας που θα συνεπαγόταν λιγότερο κρατισμό και πε-
ρισσότερες ευκαιρίες για μόρφωση από ένα πλουραλιστικό στερέωμα πα-
ρόχων.  

Σε τελευταία ανάλυση, εκτιμάται ότι ο απολογισμός της αναθεώρησης 
και της νομοθέτησης αποβαίνει σε βάρος των επικριτών αυτού του φαινο-
μένου που αποκλήθηκε με τον όχι και τόσο εύηχο όρο «εκνόμευση του Συ-
ντάγματος». Πράγματι, το έλλειμμα ρυθμίσεων σε ένα ζήτημα το οποίο α-
ποτελεί σχεδόν εθνικό curiosum μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης δεν αποτελεί δείγμα εκσυγχρονιστικής γραφής, ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι τελικά έμελλε μόνη η πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
οδηγήσει στη νομοθετική φιλελευθεροποίηση. Συναφής είναι η παρατήρηση 
που είχε διατυπωθεί αρκετά νωρίτερα στην επιστήμη, για αδιαφανή ανα-
θεώρηση κατ’ αντιδιαστολή προς τη θεσμοθετημένη αναθεώρηση του Συ-
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ντάγματος8. Εύστοχα έχει χαρακτηριστεί ως αδιαφανής αναθεώρηση το 
φαινόμενο ο καταστατικός χάρτης της Πολιτείας να αναπροσδιορίζεται 
διαρκώς με τρόπο δυσδιάκριτο στο πλαίσιο της συμμετοχής στο θεσμικό 
οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

4. Σταθερές της αναθεωρητικής διαδικασίας από τη Μεταπολίτευση και 
μετά 

Με βάση και όσα έχουν αναπτυχθεί, μπορούν σε ενδεικτική βάση να δι-
ατυπωθούν οι εξής κριτικές παρατηρήσεις σχετικά με την ιστορική πορεία 
των αναθεωρητικών εγχειρημάτων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από τη Μετα-
πολίτευση και μετά:  

α. Η έννοια της «αναθεώρησης» του Συντάγματος και το γλωσσικό ζήτημα  
Το Σύνταγμα του 1975 θεωρήθηκε ότι αποτελεί αναθεώρηση του έτους 

1952, με εξαίρεση τις διατάξεις για τη μορφή του Πολιτεύματος. Πράγματι, 
το «πολιτειακό» ζήτημα λύθηκε με το δημοψήφισμα της 08.12.1974 και το 
αποτέλεσμά του λήφθηκε υπόψη στο νέο κείμενο. Το Σύνταγμα όμως του 
1975 ήταν, κατά την ορθότερη γνώμη, νέο, όχι μόνο όσον αφορά την και-
νοτομία του προεδρευόμενου χαρακτήρα του Πολιτεύματος. Επομένως, 
συνεχίστηκε η ομιχλώδης αναφορά σε αναθεωρήσεις Συνταγμάτων, οι ο-
ποίες όμως κατ’ αποτέλεσμα συνιστούσαν πρωτογενή άσκηση συντακτι-
κής εξουσίας στο μέτρο που δεν τηρούνταν επακριβώς οι περί αναθεωρή-
σεως διατάξεις του εκάστοτε Συντάγματος. Βάσιμα έχει υποστηριχθεί η 
θέση ότι η συντακτική εξουσία της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές 
της 17.11.1974 ξεπερνούσε κατά πολύ τα «εσκαμμένα» μίας αναθεωρητικής 
Βουλής. Για το λόγο αυτό, και με τη σκέψη ότι τα μεγάλα πολιτικά και ι-
στορικά γεγονότα δεν έχουν την καθαρότητα των νομικών εννοιών, διατυ-
πώθηκε η άποψη ότι η Βουλή αυτή, με μόνη εξαίρεση το θεσμό της μορφής 
του πολιτεύματος, είχε συντακτικό χαρακτήρα, έστω και αν δεν τον χρησι-
μοποίησε9. Με άλλα λόγια, η Βουλή που αυτοανακηρύχθηκε «Ε’ Αναθεω-
ρητική» αποτέλεσε ένα ιδιότυπο Συντακτικό Σώμα και βέβαια αυτή η επιλο-

                                                
8 Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η αναθεώρηση του Συντάγματος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκου-

λα, Αθήνα – Κομοτηνή 1995, σ. 13.  
9 Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Συνταγματικό Δίκαιο. Τόμος Α’ Θεωρητικό Θεμέλιο, Έκδοση Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1985, σσ. 144-145.  
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γή της υποδήλωνε βούληση συνέχειας του πολιτικού και κοινωνικού καθε-
στώτος με εκείνο που εγκαθιδρύθηκε στη Χώρα με το Σύνταγμα του 195210.  

Η βασική κατεύθυνση του συντακτικού νομοθέτη ήταν αυτή, αλλά εκτι-
μάται ότι δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται και κάποιες αντίρροπες μετα-
ξύ τους παράμετροι. Από τη μια πλευρά, το Σύνταγμα του 1975 είχε πολλές 
μοντέρνες ρυθμίσεις, όπως τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία δεν προ-
βλέπονταν στο προηγούμενο Σύνταγμα και το πανευρωπαϊκής πρωτοπο-
ρίας θεμελιώδες δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομέ-
νου στη διοικητική διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε σε ένα ση-
μείο και απόπειρα έμπνευσης από την περίοδο της αυταρχικής διακυβέρ-
νησης. Πρόκειται για το Σχέδιο Συντάγματος των βουλευτών της Νέας Δη-
μοκρατίας το οποίο υιοθετούσε τη θεσμική εξέλιξη της δικτατορικής διακυ-
βέρνησης, δηλαδή τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια με πλειοψηφία των τακτι-
κών δικαστών έναντι των ενόρκων. Μάλιστα, η τελική ρύθμιση του νέου 
Συντάγματος, στο άρ. 97, κατάργησε συλλήβδην τα αμιγώς ορκωτά δικα-
στήρια, που είχαν αρχαιοελληνική, παράδοση, υπέρ των μεικτών ορκωτών 
δικαστηρίων αλλά και υπέρ των εφετείων κακουργημάτων. Η Δημοκρατία 
όμως δεν είναι μόνο «περί τας αρχάς» αλλά και περί το «δικάζειν» και 
στους πολίτες αρμόζει να έχουν πολιτικά θεμελιώδη δικαιώματα διττής 
ψήφου, πολιτικής για τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα και νομικής για 
την εκδίκαση διαφόρων κατηγοριών αξιόποινων πράξεων, και ιδιαίτερα 
των κακουργημάτων. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει και ένα πρόβλημα 
αποκοπής, έστω σε διάφορες περιπτώσεις μη συνειδητής, του Συντάγματος 
από την αυτόχθονα κλασική θεσμική παράδοση. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπήρχε μία μακρό-
χρονη σταθερά σύγχυσης της αναθεωρητικής συντακτικής εξουσίας με την 
πρωτογενή. Το φαινόμενο αυτό ξεπερνούσε τα όρια του ελληνικού κρά-
τους καθώς και το πρώτο Σύνταγμα της αυτόνομης «Κρητικής Πολιτείας», 
του έτους 1899, αναθεωρήθηκε κατά τρόπο που δεν ήταν απόλυτα σύμ-
φωνος με τις συνταγματικές περί αναθεωρήσεως διατάξεις11. Στον αντίπο-
δα, είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας η τομή που σημειώθηκε το 1986, από 
την οποία έχει προκύψει η αντίθετη σταθερά, συνιστάμενη στην κατά κυρι-
ολεξία (αμιγή) αναθεώρηση.  

                                                
10 Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Συνταγματικό Δίκαιο. Τόμος Α’ Θεωρητικό Θεμέλιο, Έκδοση Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1985, σ. 143. 
11 Α. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Επανάσταση Θερίσου 1905, Τάλως Περιοδική Έκδοση Ινστιτούτου 

Κρητικού Δικαίου Τόμος ΙΣΤ’ 2008 Χανιά Κρήτης, ιδίως σ. 232.  
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Σύστοιχο με το φαινόμενο της αλλαγής στην πολιτική για την αναθεώ-
ρηση είναι το ζήτημα της «αναθεώρησης» της επίσημης γλώσσας του Κρά-
τους. Σχεδόν αμέσως μετά την υιοθέτηση του Συντάγματος του 1975 προέ-
κυψε μία εξελικτική πορεία επίσημης αντικατάστασης της καθαρεύουσας 
από τη δημοτική, η οποία άλλωστε και αυτή απλουστεύθηκε μέσα κυρίως 
από τη νομοθετική καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος. Η υιοθέτηση 
της γλώσσας του λαού αποτελεί σαφή πολιτική επιλογή εκδημοκρατισμού 
μίας Πολιτείας η οποία ασκούσε, και μέσα από τους συνταγματικούς της 
θεσμούς, μία «άνωθεν» επιβαλλόμενη εξουσία, μυθοποιημένη στο μέτρο 
που προέκυπτε από μία υποτιθέμενη αυθεντία αντί από την κριτική βάσανο 
του ίδιου του λαού και των αντιπροσώπων του.  

β. Οι δύο Βουλές και τα δύο «μονοπώλια» του Κράτους  
 Ένα στοιχείο που κρίθηκε αναχρονιστικό και γι’ αυτό δεν αποτελεί 

πλέον σημείο αναφοράς για αναθεωρητικά εγχειρήματα είναι το δικαμερα-
λιστικό σύστημα. Η ύπαρξη ενός διττού κοινοβουλίου, με Βουλή και Γε-
ρουσία, αποτέλεσε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
στην πολιτική, όπως και στη συνταγματική επιστήμη. Η δημοκρατική α-
πλούστευση των πραγμάτων με την ύπαρξη μίας μόνο Βουλής, με μέλη αι-
ρετά αμέσως από το λαό, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση. Τηρουμέ-
νων των αναλογιών, παραπλήσιο ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί η προδια-
γραφή για δύο διαδοχικές Βουλές επιφορτισμένες με την αναθεώρηση. 
Πρόκειται όντως για ένα μάλλον αναχρονιστικό μηχανισμό, ο οποίος προ-
καλεί περισσότερα προβλήματα από τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει. 
Η παρατήρηση αυτή ισχύει παρά το γεγονός ότι κατά την κρατούσα και 
ορθότερη άποψη το περιεχόμενο των νέων διατάξεων το αποφασίζει κυρι-
αρχικά η αναθεωρητική Βουλή και όχι η προκάτοχη. Αν και εφόσον προβεί 
στην αναθεώρησή τους, η αναθεωρητική, όπως με δύναμη «συνθήκης του 
πολιτεύματος» έχει καθιερωθεί να ονομάζεται μόνο η δεύτερη Βουλή, δε-
σμεύεται απλώς ως προς το εξής: το αντικείμενο ρύθμισης των νέων διατά-
ξεων και των προσθηκών πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο των αναθεωρη-
τέων που όρισε η προηγούμενη Βουλή12.  

Το σύστημα των δύο Βουλών είναι πρόσφορο να προσδώσει στις εν-
διάμεσες βουλευτικές εκλογές δημοψηφισματικό χαρακτήρα, πολύ περισ-
σότερο σε περίπτωση που προκηρύσσονται ως πρόωρες με αιτιολογία διά-

                                                
12 Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Η Αναθεώρηση του Συντάγματος. Σκέψεις και παρατηρήσεις, ΤοΣ 

6/2000, http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/gnomi/item.php?id=118 (27-12-2011). 
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λυσης της Βουλής την επιτάχυνση της αναθεωρητικής διαδικασίας. Πράγ-
ματι, οι βουλευτικές εκλογές ενέχουν το στοιχείο του δημοψηφίσματος σχε-
τικά με τη δρομολογημένη από τη Συμπολίτευση αναθεώρηση. Εκτιμάται 
ότι κατ’ αρχήν αυτό το στοιχείο, όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή χωρίς να 
προκαλεί την άμεση προκήρυξη εκλογών, είναι λειτουργικό, διότι πέραν 
των άλλων αποφεύγεται η χρήση της ιδιαίτερης και λιγότερο πρακτικής 
διαδικασίας του δημοψηφίσματος, η οποία δεν προβλέπεται καθόλου στο 
ισχύον Σύνταγμα ως μία εναλλακτική διαδικασία για την αναθεώρηση. Σε 
κάθε περίπτωση, με την προτεινόμενη κατάργηση του συστήματος των δύο 
Βουλών, η Βουλή η οποία θα προκύπτει μέσα από τις εκλογές θα είναι «δι-
πλή» (δηλαδή και αναθεωρητικής συντακτικής λειτουργίας και νομοθετι-
κής) Βουλή. Το λογικά αναμενόμενο είναι να έχει αξιολογηθεί από το λαό η 
διαφαινόμενη πρόθεση αναθεώρησης του Συντάγματος στο πλαίσιο της 
εκλογικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο λαός θα έχει τη δυνατότητα 
να αξιολογήσει ολοκληρωμένο το αναθεωρητικό έργο, στην επόμενη διαδι-
κασία βουλευτικών εκλογών.  

Εξάλλου, η πορεία εκδημοκρατισμού συνεχίζεται και θα πρέπει να υ-
πάρχουν κανόνες που να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τα αναθεωρη-
τικά εγχειρήματα. Στο πλαίσιο της ίδιας συλλογιστικής, κρίνεται σκόπιμο 
να υιοθετηθούν πιο ευέλικτες διαδικασίες αναθεώρησης, ιδιαίτερα εφόσον 
υπάρχουν θεσμοθετημένα δύο «μονοπώλια» του Κράτους σε καίριους το-
μείς του πολιτικού συστήματος: α) Το κατ’ εξοχήν παράδειγμα κρατισμού 
στο χώρο της ανώτατης παιδείας, όπως έχει επισημανθεί, κατ’ αποκλεισμό 
των φυσικών προσώπων και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 
ως παρόχων. β) Τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τα οποία εξαιρούνται από τις προ-
στατευτικές για τον τύπο διατάξεις του άρ. 14 του Συντάγματος. Με άλλα 
λόγια, η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθεροτυπία δεν έχει επεκταθεί, 
έτσι ώστε να καθιερωθεί η ελευθερία των ΜΜΕ, παρά τις αρχικές προθέ-
σεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην αναθεώρηση που ολοκληρώθηκε 
το 2001. Η σύγκριση μεταξύ των δύο καθεστώτων, για τα Πανεπιστήμια 
και τα ηλεκτρονικά μέσα, οδηγεί στην παρατήρηση ότι προκύπτει μία ορι-
σμένη συμμετρία ως προς τα τροποποιητικά τους εγχειρήματα. Αν για τη 
θεσμοθέτηση των μη κρατικών Πανεπιστημίων επιχειρήθηκε αυτό που ο-
νομάστηκε «εκνόμευση του Συντάγματος», στην περίπτωση του κινηματο-
γράφου αφέθηκε αναξιοποίητη η αναθεωρητική διαδικασία και χρησιμο-
ποιήθηκε αποκλειστικά η νομοθετική οδός. Με άλλα λόγια, αν εξετάστηκε 
το ενδεχόμενο της χρησιμοποίησης της μεθόδου της «συνταγματοποίησης 
του νόμου» ως προς την ελευθερία της σύστασης ανώτατων σχολών από 
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τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως έχει επισημανθεί, η «συνταγματοποίηση 
του νόμου» είχε χρησιμοποιηθεί πριν από περισσότερο από μία εικοσαετία, 
για τη νομική απελευθέρωση του κινηματογράφου έναντι του κράτους. Το 
1986, έτος αναθεώρησης, δεν θα μπορούσε να καθιερωθεί η ελευθερία του 
κινηματογράφου με την αναθεώρηση καθώς δεν είχε επιλεγεί ως αναθεω-
ρητέο το σχετικό άρ. 15 παρ. 1. Ωστόσο, θεσπίστηκε νόμος ο οποίος εμμέ-
σως πλην σαφώς αναιρεί το πολιτειοκρατικό πνεύμα αυτής της διάταξης 
σε βάρος ειδικά της κινηματογραφίας. Συγκεκριμένα, ο Ν. 1597/1986, ο ο-
ποίος ρυθμίζει γενικά τον κινηματογραφικό θεσμό, διακηρύσσει την ελευ-
θερία της κινηματογραφικής τέχνης. Ο κοινός νομοθέτης καθιέρωσε ρητά 
την ελευθερία της κινηματογραφικής τέχνης, ερειδόμενος στην πρωτοπορι-
ακή για τα ελληνικά συνταγματικά δεδομένα σχετική διάταξη του άρ. 16 
παρ. 1, περί της ελευθερίας της τέχνης. Βέβαια, με αυτόν τον ελαφρώς α-
νορθόδοξο τρόπο παραμένουν κρίσιμα ερωτηματικά, ιδίως λόγω της σι-
βυλλικής διατύπωσης του άρ. 15 παρ. 1 του Συντάγματος που δεν διευκρι-
νίζει τι επιτρέπεται ως προς το καθεστώς των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, αλλά 
απλώς δεν προβλέπει την εφαρμογή ενός καθεστώτος όμοιου με την ελευ-
θεροτυπία. Ακόμη δυσχερέστερο είναι το ζήτημα της ερμηνείας, αν όχι και 
της νομοθέτησης, ως προς τη σύστοιχη ρύθμιση της παρ. 2, με την οποία 
επέρχεται κλιμάκωση της πολιτειοκρατίας. Το 1975, όταν εισήχθη στο Σύ-
νταγμα η διάταξη κατά την οποία η ραδιοφωνία και η τηλεόραση τελούν 
υπό τον άμεσο έλεγχο του Κράτους, κανένα δυτικοευρωπαϊκό Σύνταγμα 
δεν περιείχε μία τόσο ανελεύθερη ρύθμιση σε βάρος των δύο δραστικότε-
ρων ΜΜΕ, του πιο δραστικού που ήταν η τηλεόραση και του προηγουμέ-
νως πιο δραστικού, της ραδιοφωνίας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό της 
πολιτειοκρατίας που επικράτησε ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα κατά τα 
πρώτα χρόνια μετά τη Μεταπολίτευση ότι το Σύνταγμα παρερμηνευόταν 
από τη Διοίκηση στη βάση ότι ο άμεσος κρατικός έλεγχος συνεπαγόταν 
αποκλειστικό κρατικό μονοπώλιο σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το ζήτημα του συνταγματικού καθεστώτος 
της δυνατότητας συμμετοχής του λαού στα ΜΜΕ αποβαίνει συγκρίσιμο με 
το ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών στην εκδίκαση των υποθέσεων της 
ποινικής δικαιοσύνης, πράγμα το οποίο υποδηλώνει μία γενικότερη τάση 
πολιτειοκρατίας από την οποία εμφορείται το Σύνταγμα του 1975 παρά τη 
συγκυρία των μετέπειτα αναθεωρητικών εγχειρημάτων13. Ειδικότερα, εντο-

                                                
13 Βλ. Α. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Ο εκδημοκρατισμός των ΜΜΕ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 

Αθήνα – Κομοτηνή 2008, σ. 236 επ, ιδίως Σχήμα 3 στη σ. 237.  
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πίζεται κατ’ αρχάς ένας ειδικός κανόνας ελευθερίας καθενός από τους δύο 
συγκρινόμενους θεσμούς (ένορκοι μέσα από τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια 
και τύπος μέσα από την καθιέρωση της ελευθεροτυπίας). Στη συνέχεια, 
διαπιστώνεται η εξαίρεση από τον προαναφερθέντα κανόνα, συνιστάμενη 
στο σύστημα των κακουργιοδικείων, καθώς και στην εν δυνάμει ανελευθε-
ρία των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και ιδιαίτερα στον άμεσο έλεγχο του κράτους 
στη Ραδιοτηλεόραση, αντίστοιχα. Τέλος, παρατηρείται και η κατάργηση 
παραδοσιακά κατοχυρωμένων προνομίων, συνιστάμενη στην υπαγωγή 
των αδικημάτων του τύπου στο γενικό δικονομικό καθεστώς της εκδίκα-
σης των αδικημάτων. Αυτό σημαίνει, από τη μια πλευρά, ως προς τα Μ-
ΜΕ, ότι τα αδικήματα του τύπου θεωρούνται ως αυτόφωρα σχεδόν ακρι-
βώς όπως και στην περίπτωση των υπόλοιπων αδικημάτων σε αντιδιαστο-
λή προς τη ρύθμιση του Συντάγματος του 1927. Το γεγονός ότι υιοθετήθηκε 
το 1975 η πολιτειοκρατική αυτή ρύθμιση του Συντάγματος του 1952 ενδυ-
ναμώνει την προαναφερθείσα παρατήρηση σχετικά με το ιδεολογικοπολι-
τικό και προγραμματικό υπόβαθρο της ψευδεπίγραφης «αναθεώρησης» του 
1975. Από την άλλη πλευρά, ως προς το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
περιγραφόμενη κατάργηση προνομίων συνίσταται στην πρόβλεψη για εκ-
δίκαση των αδικημάτων κάθε βαθμού, ακόμη και των κακουργημάτων, 
που διαπράττονται δια του τύπου, από τα τακτικά ποινικά δικαστήρια. Αν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει μία εξελικτική πορεία στο θέμα της δικαιο-
δοσίας των αδικημάτων του τύπου, αυτή είναι από την πρόκριση των (αμι-
γώς) ορκωτών δικαστηρίων για αυτά, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν την 
ιδιωτική ζωή, για τα οποία αρμόδια ήταν τα κοινά ποινικά δικαστήρια, 
προς την ύπαρξη μεικτών ορκωτών. Τα τελευταία, κατά το Σύνταγμα του 
1952, έπρεπε να αποτελούνται κατά πλειοψηφία από ενόρκους. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, όχι απλώς ενισχύεται η προαναφερθείσα παρατήρηση 
για το συνεχές μεταξύ των δύο Συνταγμάτων που τα χωρίζει η τελευταία 
περίοδος αυταρχικής διακυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι σε κάποιες περι-
πτώσεις ο συντακτικός νομοθέτης της Μεταπολίτευσης υπερθεμάτισε όσον 
αφορά τις επιλογές του προκατόχου του. 

γ. Η νομοτεχνικά συζητήσιμη καθιέρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων στο 
Σύνταγμα 
Μία περίπτωση που δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας 

είναι η μάλλον κακότεχνη καθιέρωση διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων 
ή σχετικών αρχών στο συνταγματικό κείμενο. Θα μπορούσε να παρατηρη-
θεί ότι η έλλειψη της βέλτιστης επιλογής στη διαμόρφωση των διατάξεων 
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του Συντάγματος δεν εντοπίζεται κατ’ ανάγκη σε εκείνες που αφορούν τα 
συνταγματικά δικαιώματα. Ωστόσο, λόγω και της ιδιαίτερης σπουδαιότη-
τας του περιεχομένου τους αλλά και του σε πολλά σημεία καινοτόμου χα-
ρακτήρα τους, θα ήταν αναμενόμενο το αναθεωρητικό εγχείρημα που ε-
στιάζει σε αυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.  

Πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σταθεράς είναι η διάταξη 
του άρ. 20 παρ. 2 του Συντάγματος. Με αυτήν τη διάταξη καθιερώνεται για 
πρώτη φορά ρητά, όπως έχει επισημανθεί, σε ελληνικό Σύνταγμα το δικαί-
ωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου. Ωστόσο, όπως έχει 
παρατηρηθεί14, η ίδια η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε είναι προβλημα-
τική καθώς επιχειρεί να επεκτείνει, όχι απλώς κατόπιν πρωθύστερου σχή-
ματος (στην παρ. 1 καθιερώνεται η ύστερη του δικαιώματος προηγούμενης 
διοικητικής ακροάσεως δικαστική ακρόαση), αλλά και με μία διατύπωση 
κάπως αόριστη, την ισχύ του ήδη προβλεπόμενου δικαιώματος της παρ. 1. 
Ορίζεται δηλαδή ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει (πέρα από την προαναφερ-
θείσα περίπτωση των δικών, και) για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που 
λαμβάνεται σε βάρος δικαιωμάτων ή συμφερόντων του καθενός. Με αυτόν 
τον τρόπο όμως, λόγου χάρη, δεν διασφαλίζεται ότι γίνεται αντιληπτό από 
τους εφαρμοστές του δικαίου και από την ευρύτερη κοινωνία ότι το εκά-
στοτε αποφαινόμενο διοικητικό όργανο είναι το μόνο που είναι αρμόδιο να 
λειτουργήσει προηγουμένως και ως το «επήκοο». Είναι αξιοπερίεργο το γε-
γονός ότι ένα Κράτος που έγινε χάρη σε αυτήν τη διάταξη το μοναδικό 
στην Ευρώπη που καθιερώνει ρητά με γενικό τρόπο, για κάθε είδος διοικη-
τικής διαδικασίας και όχι μόνο για τις πειθαρχικές, το δικαίωμα προηγού-
μενης ακροάσεως του ενδιαφερομένου, έχει επιλέξει μία μάλλον ανεπαρκή 
σε περιεχόμενο και νομοτεχνικά προβληματική διάταξη, η οποία θα ήταν 
σκόπιμο να έχει τεθεί στο αναθεωρητικό στόχαστρο.  

Δεύτερο παράδειγμα αποτελεί ο συγγενικός θεσμός της αναλογικότη-
τας, όπως για πρώτη φορά καθιερώθηκε ρητά σε ελληνικό Σύνταγμα στα 
2001. Η καθιέρωση αυτή συνιστά μία ιδιαίτερα θετική συνταγματική εξέλι-
ξη, όταν γενική ρήτρα για την αρχή της αναλογικότητας δεν υπάρχει ούτε 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ωστόσο, νομοτε-
χνικά μία τόσο σημαντική αρχή θα ήταν προτιμότερο να καθιερωθεί αυτο-
τελώς, σε ξεχωριστό άρθρο παρά απλώς ως εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 25 
του Συντάγματος. Εναλλακτικά, θα ήταν λογικό να καθιερωθεί σε συνδυα-

                                                
14 Α. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Θεμελιώδη δικαιώματα & αρχιτεκτονική κληρονομιά. Συμβολή στο 

Διοικητικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή, 2010, σ. 216.  
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σμό με κάποιον άλλο συγγενικό της θεσμό, όπως το δικαίωμα της ισότητας 
(η οποία δεν νοείται ως ισοπέδωση αλλά ως λήψη αναλογικών μέτρων), ή 
το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως15. Η παράθεση της αναλογικότη-
τας μαζί με την προηγούμενη ακρόαση μπορεί να προβληθεί ως η κατ’ εξο-
χήν ενδεδειγμένη επιχειρησιακά λύση, για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση 
του ακροωμένου16 και του τυχόν πληρεξουσίου του δικηγόρου στη διοικη-
τική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, είναι αξιοσημείωτο ότι η δυνατότητα 
βελτίωσης της καθιέρωσης της αναλογικότητας δεν είναι απλώς νομοτε-
χνική αλλά άπτεται και του ουσιαστικού δικαίου. Πράγματι, η αρχή αυτή 
ενδείκνυται, μεταξύ άλλων, να καθιερωθεί γενικά, έναντι της νομοθετικής, 
της εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας του Κράτους, αντί να 
προβλέπεται μόνο έναντι των νομοθετικά θεσπιζόμενων περιορισμών των 
συνταγματικών δικαιωμάτων.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Η αναθεώρηση του Συντάγματος και ο λαός  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι θα ήταν σκόπιμο ο 
λαός να τεθεί στο προσκήνιο του καθεστώτος που διέπει την αναθεώρηση. 
Σε μία Δημοκρατία η οποία προήλθε από πολυετή αυταρχική διακυβέρνηση 
και τη σύστοιχη τραγωδία της Κύπρου και προέβη σε μία ιδιότυπη δημι-
ουργία νέου Συντάγματος, ενδείκνυται η εμβάθυνση στο συνταγματικό φι-
λελευθερισμό. Άλλωστε, οι συνταγματικές ατέλειες οι σχετικές με τις ατομι-
κές ελευθερίες, όπως άλλωστε και το έλλειμμα ελεγκτικών δικαιωμάτων 
των μειοψηφιών στο κοινοβουλευτικό σύστημα17, είναι ακόμη παρούσες 
                                                

15 Α. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Θεμελιώδη δικαιώματα & αρχιτεκτονική κληρονομιά. Συμβολή στο 
Διοικητικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή, 2010, σ. 263, Α. 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Ο εκδημοκρατισμός των ΜΜΕ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα – Κο-
μοτηνή 2008, σ. 235. 

16 Βλ. ένα ενδεικτικό σχέδιο διατάξεων in Α. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Θεμελιώδη δικαιώματα & 
αρχιτεκτονική κληρονομιά. Συμβολή στο Διοικητικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκου-
λα, Αθήνα – Κομοτηνή 2010, σ. 263 και κυρίως ένα συγκεντρωτικό κατάλογο ενδεικτι-
κά προτεινόμενων διατάξεων του Συντάγματος ως προς τις αρχές της ισότητας σε 
ευρεία έννοια («Ισότητα, Αναλογία, Επιείκεια»), το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσε-
ως στη διοικητική διαδικασία και το δικαίωμα ακροάσεως και παροχής έννομης προ-
στασίας από τα δικαστήρια in Α. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου Λογι-
στικού. Συμβολή στο Διοικητικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτη-
νή 2011, σσ. 391-394. 

17 Βλ. Γ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας και η αναθεώρηση του 
Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, ιδίως σσ. 205-206.  
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και το τελευταίο αναθεωρητικό εγχείρημα απέβη λειψό. Αν και η αυστηρό-
τητα των Συνταγμάτων είναι εγγενές στοιχείο του ελληνικού συνταγματι-
κού φιλελευθερισμού, το ζήτημα δεν είναι να προστατεύεται το Σύνταγμα 
από την … αναθεώρηση, αλλά αυτό να είναι γνωστό και κατανοητό στο 
λαό και να εκτίθεται διαρκώς στις διεργασίες των πολιτικών κομμάτων και, 
πάνω από όλα, στην εποικοδομητική κριτική του κάθε πολίτη. Έτσι διευκο-
λύνεται ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού χάρτη της Πολιτείας προς το 
συμφέρον του ίδιου του λαού, στην καθημερινότητά του. Θα ήταν ενδιαφέ-
ρον να υπάρχει άμεση συμμετοχή της κοινωνίας στην αναθεωρητική διαδι-
κασία, ιδίως μέσα από την καθιέρωση της δυνατότητας έγκρισης με δημο-
ψήφισμα των διατάξεων που ψηφίζει η Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
αξιοσημείωτες, σε επίπεδο μάλιστα συγκριτικού συνταγματικού δικαίου, οι 
κατακτήσεις που έχουν συμβεί στο χώρο των συνταγματικών δικαιωμά-
των από τη Μεταπολίτευση και μετά, όπως το δικαίωμα προηγούμενης 
ακροάσεως στη διοικητική διαδικασία και η αρχή της αναλογικότητας ως 
περιορισμός των δυνητικών περιορισμών των συνταγματικών δικαιωμά-
των, το 1975 και το 2001 αντίστοιχα. Αυτές θα ήταν σκόπιμο να προα-
χθούν, και καθαυτές αλλά και σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη ρητή γε-
νική καθιέρωση της σύστοιχης αρχής της επιείκειας σε ευρεία έννοια (που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ευθυδικία) στο Σύνταγμα. 

Φιλολαϊκές καινοτομίες σαν και αυτές περιμένουν το λαό ως το Δημι-
ουργό τους… 
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Ο διάλογος των δικαστών: 
Με αφορμή το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΟΦΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Δικηγόρου,  

Υπ. Διδάκτορος Νομικής Paris I Panthéon-Sorbonne 

Σημείο των καιρών; Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το δίκαιο έχει 
εξελιχθεί σε «αντικείμενο ανταλλαγών. Περνά τα σύνορα όπως ένα εξαγό-
μενο προϊόν»1. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη βιβλιογραφική 
παραγωγή2 στο νομικό κόσμο γύρω από το φαινόμενο που ορίζεται ως 
«διάλογος των δικαστών». Ο όρος έχει καθιερωθεί για να αποδώσει την 
εξέταση και λήψη υπ’όψιν, από ορισμένα δικαιοδοτικά όργανα, της νομο-
λογίας ξένων προς αυτά δικαστηρίων, είτε άλλων κρατών, είτε υπερεθνι-
κών. Ανακαλύπτουμε αίφνης ότι οι δικαστές διαλέγονται και οι θεωρητικοί 

                                                
1 ALLARD J., GARAPON A., Les juges dans la mondialisation, La République des idées 

Seuil, 2005, σελ. 5. 
2 Βλ. ενδεικτικά: Συγγράμματα: Le dialogue des juges: mélanges en l'honneur du 

président Bruno Genevois, Dalloz, 2009, 1166 σ., ALLARD J., GARAPON A., Les juges 
dans la mondialisation, La République des idées Seuil, 2005, 96 σ., Συνέδρια: Le dia-
logue des juge: actes du colloque organisé le 28 avril 2006 à l'Université libre de 
Bruxelles, Bruylant, 2007, 166 σ., Le juge administratif et l'Europe: le dialogue des 
juges. Actes du colloque du 50ème anniversaire des tribunaux administratifs: collo-
que organisé les 12 et 13 mars 2004 par la Section Rhône-Alpes de l'Institut français 
des sciences administratives à Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, DL 
2004, 359 σ., Le dialogue entre les juges européens et nationaux: incantation ou ré-
alité? Actes de la journée d'études organisée le 10 février 2003 à la Faculté de droit, 
économie et administration de l'Université de Metz, Némésis, Bruylant, 2004, 242 σ., 
Dialogue between Judges, European Court of Human Rights, Council of Europe, 
2009, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B35F6B38-
C429-48D2-AB33-77A3C0CD9DA3/0/DIALOGUE_2009_EN.pdf (2/1/2012). 
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με τη σειρά μας διαπιστώνουμε την ανάγκη μας να διαλεχθούμε πάνω στο 
διάλογο αυτό. 

Αλλά γιατί αυτό το ξαφνικό και έντονο3 ενδιαφέρον και γιατί το προσ-
λαμβάνουμε ως κάτι καινοφανές; Είναι άραγε ο διάλογος αυτός 
καθ’εαυτόν το νέο στοιχείο; Η μελέτη από τον δικαστή του αλλότριου, που 
καταλήγει στην οικειοποίηση ή την απόρριψή του, απαντάται για πρώτη 
φορά; Ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να αμφισβητήσει κάτι τέτοιο στηριζό-
μενος στην ύπαρξη του ίδιου του συγκριτικού δικαίου. Δεν είναι σπάνιο 
φαινόμενο, δικαστές έννομων τάξεων όχι μόνο του common law, να μελε-
τούν θεμελιώδεις αρχές άλλων δικαιικών συστημάτων και τις εκάστοτε λύ-
σεις, που υιοθετούνται από ξένους ομολόγους τους.4 

Ποιο είναι λοιπόν το καινούριο που συναρπάζει τους μελετητές και δη-
μιουργεί ζήτημα; Είναι η παγκόσμια διάσταση που έχει λάβει ο διάλογος 
αυτός, που τον καθιστά πλέον διασυνοριακό. Η σύγχρονη τεχνολογική 
πραγματικότητα και η πληθώρα των μέσων οδηγούν το δίκαιο στο να ξε-
περνά τα σύνορα κρατών, ακόμα και ηπείρων, έννομων τάξεων και πολι-
τικών θεσμών. Οι δικαστές δεν διστάζουν να εμπνευστούν λύσεις από ο-
μολόγους τους πολύ διαφορετικών έννομων τάξεων. Επιπλέον, όχι μόνο τα 
υποκείμενα ενός τέτοιου διαλόγου, αλλά και όλος ο νομικός κόσμος ως 
παρατηρητής καθίστανται μέτοχοι αυτής της διαδικασίας παραγωγής δια-
λόγου.  

Χαρακτηριστικό και γνωστό παράδειγμα διαλόγου που ξεπερνά τα όρια 
μιας ηπείρου αποτελεί η απόφαση Lawrence v. Texas5, στην οποία το Ανώ-

                                                
3 « Παθιασμένο» («passionné») κατά τον FRYDMAN B., «Conclusion: Le dialogue in-

ternational des juges et la perspective idéale d’une justice universelle», Le dialogue des 
juges, Bruxelles, Bruylant, col. Les cahiers de l’Institut d’Etudes sur la Justice, 2007, σελ. 
147-166. 

4 Κατά τον FRYDMAN B., ό.π., η πρακτική αυτή συνδεόταν με πολιτικά φαινόμενα, 
κυρίως κατακτήσεις, αποικιοκρατία, καθώς και πολιτισμικές επιρροές, ευνοούμενες 
από τη γεωγραφική γειτνίαση, την ταυτότητα γλώσσας και την εκπαίδευση των νομι-
κών στο εξωτερικό. Οι δικαστές των Η.Π.Α. δεν δίσταζαν κατά τον 19ο και 20ο αι. να 
αναφέρονται σε γερμανικές αποφάσεις, ενώ η βελγική νομολογία έχει αρκετές φορές 
εξετάσει τις γαλλικές αποφάσεις και την πιθανότητα να αποστασιοποιηθεί από αυτές.  

5 US Supreme Court Lawrence v. Texas, 538 U.S. 558 (2003): Στην απόφαση αυ-
τή, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανατρέποντας προγενέ-
στερη δικαστική κρίση του, έρχεται να αναγνωρίσει για πρώτη φορά, ότι η άσκηση 
του δικαιώματος στην ελευθερία, το οποίο προστατεύεται από τη ρήτρα της δίκαι-
ης διαδικασίας της 14ης Τροποποίησης, επεκτείνεται και προστατεύει τις ιδιωτικές 
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τατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε για πρώτη φορά 
ρητά σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου.  

Ο διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το θέμα του 
διαλόγου των δικαστών λαμβάνει προστιθέμενη αξία λόγω της συνάφειας 
της δικαστηριακής ύλης των δικαιοδοτικών οργάνων. Αυτή η συγγένεια 
του αντικειμένου, από τη μία, σε συνδυασμό με την απουσία κοινού κατα-
λόγου θεμελιωδών δικαιωμάτων, από την άλλη, οδηγεί στην παραδοχή 
μιας «αμοιβαίας συμπληρωματικότητας»6 των συστημάτων προστασίας. 
Άλλωστε, ο τρόπος διάρθρωσης των δικαιοδοτικών οργάνων στην Ευρώ-
πη ευνοεί την ανάπτυξη ενός τέτοιου διαλόγου: Ελλείψει κάποιου μηχανι-
σμού αυτόματης «συμμόρφωσης» του εθνικού δικαστή, η αρμονική τους 
συνύπαρξη στηρίζεται στη μεταξύ τους αγαστή συνεργασία.  

Οι σχέσεις διαρκούς αλληλεπίδρασης των δύο Ευρωπαϊκών δικαστηρί-
ων, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), είναι γνωστές και έχουν 
αναλυθεί από τη θεωρία7. Παράλληλα, ο εθνικός δικαστής, αποτελώντας 
                                                
σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ συναινούντων ενηλίκων του ιδίου φύλου. Εν προκει-
μένω, η απόφαση Dudgeon κατά Ηνωμένου Βασιλείου του ΕΔΔΑ προσέφερε στον 
ανώτατο δικαστή των Ηνωμένων Πολιτειών ένα ισχυρό επιχείρημα για να δικαιο-
λογήσει τη στροφή της μέχρι τότε νομολογίας του τη σχετική με τα δικαιώματα 
ομοφυλοφίλων. Για σχολιασμό της απόφασης, βλ. ενδεικτικά EUDES M., «Vingt ans 
après la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la Cour Suprême Américaine 
condamne la Répression pénale des Relations Homosexuelles», Droits fondamentaux, 
n° 3, janvier - décembre 2003, σελ. 153-161. 

6 Βλ. αναλυτικά για το θέμα αυτό TINIERE R., L’office du juge communautaire de 
droits fondamentaux (thèse), Montpellier I 2006, υπό την επίβλεψη του F. Sudre, σελ. 
487 επ. 

7 Μεταξύ άλλων, βλ. DOUGLAS-SCOTT S., «A tale of two courts: Luxembourg, 
Strasbourg and the growing European human rights acquis», Common Market Law 
Review, 43, 2006, σελ. 629-665, HARPAZ G., «The European Court of Justice and its 
relations with the European Court of Human Rights: The quest for enhanced re-
liance, coherence and legitimacy», Common Market Law Review, 46, 2009, σελ. 
105-141, JACOBS F., «Between Luxembourg and Strasbourg: Dialogue between the 
European Court of Human Rights and the European Court of Justice», Die Heraus-
forderung von Grenzen: Festschrift für Roland Bieber (mélanges en l'honneur de 
Roland Bieber, essays en honor of Roland Bieber), σελ. 205-214, PESCATORE P., «La 
coopération entre la Cour communautaire, les juridictions nationales et la Cour Eu-
ropéenne des droits de l’homme dans la protection des droits fondamentaux», Revue 
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την «τρίτη φωνή», βρίσκεται με τη σειρά του σε διαρκή «συνομιλία» με τους 
δικαστές του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση της νομολογίας περί προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμά-
των. 

Είμαστε, συνεπώς, παρατηρητές ενός διαλόγου δικαστών «τριών φω-
νών». Ο εθνικός δικαστής, το δικαστήριο του Στρασβούργου και το Δικα-
στήριο του Λουξεμβούργου αποτελούν τα οργανικά μέρη ενός υποθετικού 
ευρωπαϊκού δικτύου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η διαρ-
κής αλληλεπίδρασή τους συμβάλλει προοδευτικά, θα μπορούσε κανείς να 
ισχυρισθεί, στον ορισμό ενός μοναδικού ευρωπαϊκού επιπέδου προστασί-
ας. 

Η εμφάνιση του Χάρτη: Αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό και συ-
ζήτηση γύρω από την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη 
έδωσε η πρόσφατη εμφάνιση στο ευρωπαϊκό δικαιικό προσκήνιο του Χάρ-
τη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων8, του πρώτου καταλόγου θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι δικαστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο οι εθνικοί όσο και το ΕΔΔΑ και 
το ΔΕΕ, δεν δίστασαν από νωρίς να τον επικαλεσθούν και να τον εντάξουν 
προοδευτικά στο συλλογισμό τους, συμβάλλοντας στην παγίωση της «προ-
ενέργειας»9 του Χάρτη. Ακόμη και πριν από την επίσημη θέση του σε ισχύ 
με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας10 έγινε αισθητή η παρουσία του κατά τρόπο 

                                                
du Marché commun et de l’Union européenne, n° 466, mars 2003, σελ. 151-159, SI-
MON D., «Des influences réciproques entre CJCE et CEDH: ‘je t’aime, moi non 
plus’?», Le Seuil Pouvoirs, 2001/1 - n° 96, σελ. 31-49. Ας σημειωθεί ότι οι αλληλεπι-
δράσεις των δύο Δικαστηρίων βρίσκονται στο επίκεντρο και ερευνών διδακτορικού 
επιπέδου (βλ. ενδεικτικά TINIERE R., L’office du juge communautaire de droits fon-
damentaux (thèse), Montpellier I 2006, υπό την επίβλεψη του F. Sudre, 708 σ. και 
SCHEECK L., Les Cours européennes et l’intégration par les droits de l’homme (thèse), 
IEP, Paris, 2006, υπό την επίβλεψη του G. Devin, 537 σ.). 

8 Ο Χάρτης Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ο 
«Χάρτης») διακηρύχθηκε από το Συμβούλιο της Νίκαιας, στις 7 Δεκεμβρίου 2000. 

9 Για τον όρο αυτό, που αποδίδει τον εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο ανέπτυξε ο 
Χάρτης έννομες συνέπειες, ακόμη και στερούμενος δεσμευτικής ισχύος, βλ. ΗΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ ΤΖ., «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Από τη Νίκαια 
στη Λισσαβόνα», Ευρωπαίων Πολιτεία 1/2008, σελ. 97, υποσ. 15. 

10 Ο Χάρτης, ως γνωστόν, στερείτο μέχρι πρότινος δεσμευτικής ισχύος. Η ιδιαι-
τερότητα της φύσεως του Χάρτη είχε διαφανεί ήδη από τις εργασίες σύνταξής του. 
Το καθήκον να διαμορφωθεί ένα κείμενο «που δεν θα διαθέτει αμέσως δεσμευτική 
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εντυπωσιακό. Πέραν, όμως, της αξίας αυτής καθ’εαυτήν της επίκλησης 
του Χάρτη, η αναφορά σε αυτόν έδωσε αφορμή και για περαιτέρω διάλο-
γο. Με το παρόν θα επιχειρηθεί, λοιπόν, να φωτισθούν ορισμένες πτυχές 
του διαλόγου των Ευρωπαίων δικαστών με αφορμή το Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων.  

Μορφές διαλόγου: Ας διευκρινισθεί ότι ο διάλογος μεταξύ δικαστών 
μπορεί να διεξάγεται11 τόσο δυνάμει οργανωμένων θεσμικών μηχανισμών, 
όσο και στα πλαίσια μιας ανεπίσημης «συνομιλίας» των δικαστών. Ο μη-
χανισμός του προδικαστικού ερωτήματος αποτελεί κλασικό παράδειγμα 
της πρώτης περίπτωσης διαλόγου. Στη δεύτερη περίπτωση, δικαιοδοτικά 
όργανα, ανήκοντα σε διαφορετικά δικαιικά συστήματα, για τα οποία δεν 
προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός συντονισμού τους, ή μεταξύ τους 
συνεργασίας, «αφουγκράζονται» προσεκτικά το ένα τη νομολογία του άλ-
λου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας «ανεπίσημης συνομιλίας» δικα-
στών, με σαφή αποτελέσματα στις αντίστοιχες νομολογίες τους, συνιστά η 
σχέση των Δικαστηρίων του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου. Ε-
κτός από τα νομολογιακά ερεθίσματα που δίνει το ένα Δικαστήριο στο άλ-
λο, μία από τις συνήθεις τεχνικές διαλόγου μεταξύ δικαστών είναι και η 
επίκληση από το ένα Δικαστήριο του κειμένου αναφοράς του άλλου. Η 
αναφορά στο κείμενο της ΕΣΔΑ, ερμηνευθείσας υπό το φως της νομολογί-
ας του ΕΔΔΑ, είναι κλασική μέθοδος του ΔΕΕ κατά την εξέταση υποθέσε-
ων προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ας υπενθυμισθεί, άλλωστε, ότι η 
ίδια η εξασφάλιση της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ενωσιακό 
επίπεδο, προϊόν νομολογιακής κατασκευής, στηρίχθηκε, σε μεγάλο βαθμό, 

                                                
ισχύ» και, παράλληλα, «να συμπεριφερόμαστε ως αν να επρόκειτο να παρουσιά-
σουμε έναν κατάλογο δεσμευτικού χαρακτήρα», συνέβαλε στην παγιοποίηση μιας 
αμφίβολης, «δυνάμει» και έμμεσης κανονιστικότητας. Πρόκειται για ένα κείμενο 
αβέβαιης αξίας, στο μεταίχμιο δικαίου και πολιτικής. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας 
δεν περιλαμβάνει αυτό καθ’εαυτό το κείμενο του Χάρτη, αλλά αναγνωρίζει στον 
τελευταίο ισχύ ίδια με εκείνη των Συνθηκών. Συγκεκριμένα, το άρθρο 6 παρ. 1 της 
Συνθήκης παραπέμπει στο κείμενο του Χάρτη, όπως αυτό υπεγράφη στις 12 Δε-
κεμβρίου 2007. 

11 Για τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να λαμβάνει ο διάλογος, βλ. ενδεικτι-
κά: BURGORGUE-LARSEN L., «De l’internationalisation du dialogue des juges», Le dia-
logue des juges: mélanges en l'honneur du président Bruno Genevois, Dalloz, 2009, 
σελ. 95-130, MAUS D., «Les recours aux précédents étrangers et le dialogue des Cours 
Constitutionnelles», Revue Française de Droit Constitutionnel 2009, σελ. 675-696. 
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όπως εξαρχής κατέστη σαφές12 από το ΔΕΕ, στο κείμενο της ΕΣΔΑ και τη 
νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. 

Ο Χάρτης βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο ενός τέτοιου διαλόγου των δικα-
στών. Και αυτό γιατί «επιβεβαιώνει (…) τα δικαιώματα που απορρέουν ι-
δίως από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώ-
σεις των κρατών μελών, τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
κοινοτικές Συνθήκες, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινω-
νικούς Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Κοινότητα και το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, καθώς και από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπα-
ϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων».13 Ο κατάλογος αυτός θα μπορούσε, λοιπόν, να αποτελέσει τη 
νομική «Esperanto»14, χρησιμοποιούμενη από τον εθνικό, ενωσιακό και ευ-
ρωπαϊκό δικαστή. 

Όπως θα αναλυθεί στο πρώτο μέρος, ο Χάρτης λαμβάνεται υπόψη στα 
πλαίσια ενός διαλόγου αναφορικά με τις ίδιες τις σχέσεις των δύο συστη-
μάτων –ενωσιακού και συμβατικού – και τις αλληλεπιδράσεις τους, δηλαδή 
«ένα διάλογο για το διάλογο». Πρόκειται για μία ανάλυση in abstracto των 
όρων του διαλόγου από τους ίδιους τους δικαστές. (μέρος 1). Παράλληλα, 
και κατά συνέπεια, η επίκληση του Χάρτη επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέ-
σματα στη νομολογία. Ο διάλογος δηλαδή «υλοποιείται» και τα αποτελέ-
σματά του είναι εμφανή στη διαμόρφωση της νομολογίας. Πρόκειται, λοι-
πόν, για την υλοποίηση in concreto του διαλόγου (μέρος 2). 

                                                
12 Στην απόφαση Rutili (C-36/75, 28 Δεκεμβρίου 1975, Rutili), θεμελιώδη για τη δια-

μόρφωση της ενωσιακής νομολογίας προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, για πρώ-
τη φορά το ΔΕΕ αναφέρθηκε στην ΕΣΔΑ ως πηγή έμπνευσης για την κατασκευή των 
λεγόμενων «γενικών αρχών κοινοτικού δικαίου». Αργότερα, με την απόφαση ΕΡΤ (C-
260/89, 18 Ιουνίου 1991, ΕΡΤ) το Δικαστήριο συμπλήρωσε ότι αποδίδει «ιδιαίτερη ση-
μασία» στην ΕΣΔΑ. 

13 Βλ. προοίμιο του Χάρτη. 
14 ALLARD J./GARAPON A., ό.π., σελ. 35. 
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1. Η ανάλυση in abstracto του διαλόγου 

Από την εκπόνησή του, ο Χάρτης έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις15 
όσον αφορά τη σχέση του με την ΕΣΔΑ. Οι σχέσεις των δύο κειμένων α-
ντανακλούν και τις σχέσεις των ίδιων των συστημάτων προστασίας που 
εκπροσωπούν.  

Συχνά υπογραμμίζεται ο «ανταγωνισμός» μεταξύ των δύο κειμένων. Η 
ίδια η ύπαρξη δύο διαφορετικών κειμένων έχει χαρακτηριστεί ως «παράγο-
ντας νομικής ανασφάλειας»16, η οποία εντείνεται εξαιτίας του γεγονότος 
ότι «δύο διαφορετικά πρότυπα τείνουν να συνυπάρχουν στην Ευρώπη και 
να ανταγωνίζονται στη νομκή τάξη των κρατών μελών της Ένωσης»17. 
Ομοίως, ο δικαστής του ΕΔΔΑ Fischbach18 καταλήγει ότι ο Χάρτης «(…) 
δεν είναι ανταγωνιστικός, αλλά συμπληρωματικός της Ευρωπαϊκής Σύμ-
βασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», έχοντας πάντως υπογραμμίσει 
ότι «το εκάστοτε κράτος μπορεί να αναλαμβάνει διεθνείς υποχρεώσεις α-
ντικρουόμενες, προερχόμενες, από τη μία, από την ΕΣΔΑ και, από την άλ-
λη, από το δίκαιο της Ένωσης». 

                                                
15 Βλ. ενδεικτικά: BRAIBANT G., «De la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme à la Charte des Doits fondamentaux de l’Union Européenne», Libertés, justice, 
tolérance: mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, 
σελ.327-333, BURGORGUE-LARSEN L., «Chronique de jurisprudence européenne compa-
rée», Revue du Droit Public, CLAPHAM A., «On complementarity: Human Rights in the 
European Legal Orders», Human Rights Law Journal, 2000/8, σελ.313-323, LE BOT O., 
«Charte de l’Union Européenne et Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme: la 
coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux», Revue Trimestrielle des droits 
de l’homme, 2003, σελ.781-811, MARTENET V., «La Cour européenne des droits de 
l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne», Die Herausforde-
rung von Grenzen: Festschrift für Roland Bieber (mélanges en l'honneur de Roland Bie-
ber, essays en honor of Roland Bieber), σελ. 215-230. 

16 LE BOT O., ο.π., σελ. 787. 
17 LE BOT O., ο.π., σελ. 795. 
18 FISCHBACH M., «La Convention européenne des droits de l’homme et la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne: concurrence ou complémentari-
té?», Symposium des juges sur la relation entre la Convention européenne des droits 
de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Château de 
Bourglinster, Grand Duché du Luxembourg, 16 septembre 2002 Actes de la réunion, 
διαθέσιμο: http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2002-09-Symposium-
Juges/Fischbach.asp (2/1/2012). 
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Πρέπει όμως να σημειωθεί και η θέση του Braibant G.19, ο οποίος υπο-
στηρίζει τη δυνατότητα να συνυπάρξουν τα δύο κείμενα «σε πλήρη αρμο-
νία». Συγκεκριμένα, «θα ήταν μάταιο να αντιπαραθέσουμε τη Σύμβαση και 
το Χάρτη ή να θεσπίσουμε μεταξύ των δύο κειμένων μία σχέση ιεραρχίας. 
Έχουν και τα δύο κείμενα μία ιστορική σημασία». 

Οι δικαστές δεν δίστασαν να απαντήσουν σε θεμελιώδη ερωτήματα που 
γεννήθηκαν από τη συνύπαρξη των δύο συστημάτων και να θέσουν, συ-
νεπώς, τους όρους του διαλόγου. Σε αυτό το σημείο αναφέρονται μία α-
πόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και δύο αποφάσεις του Δι-
καστηρίου του Λουξεμβούργου, στις οποίες ο Χάρτης έλαβε σημαντική θέ-
ση στη διάρθρωση των δύο συστημάτων.  

1.1. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Στη θε-
σμικής σημασίας απόφασή του Bosphorus Airways κατά Ιρλανδίας20, στην 
οποία διασαφήνισε τις σχέσεις Σύμβασης και ενωσιακού δικαίου, το Δικα-
στήριο του Στρασβούργου επικαλέσθηκε και τον Χάρτη της ΕΕ. Επιβεβαιώ-
νοντας τη μέχρι τότε νομολογία του περί δυνατότητάς του να ελέγχει πρά-
ξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αντίστοιχων εθνικών εκτελεστικών 
μέτρων, απεφάνθη ότι αυτές οι πράξεις τεκμαίρονται συμβατές με την ΕΣ-
ΔΑ, λόγω της ισοδύναμης προστασίας που παρέχουν το ενωσιακό και το 
ευρωπαϊκό σύστημα. Βεβαίως, το λεγόμενο «τεκμήριο ισοδύναμης προ-
στασίας» που εξασφαλίζουν το ενωσιακό και το συμβατικό σύστημα δεν 
είναι αμάχητο, καθώς παύει να ισχύει σε περίπτωση «πρόδηλης ανεπάρ-
κειας»21 του πρώτου. Σε ό,τι μας αφορά εν προκειμένω, ο Χάρτης, εντασ-
σόμενος στην ευρύτερη ενωσιακή προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
έτυχε επίκλησης από το Δικαστήριο του Στρασβούργου σε μία συστηματική 
μελέτη της ενωσιακής προστασίας. Η τελευταία, συμπεριλαμβανομένης και 

                                                
19 BRAIBANT G., «De la Convention Européenne des Droits de l’Homme à la Charte des 

Doits fondamentaux de l’Union Européenne», Libertés, justice, tolérance: mélanges en 
hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, σελ. 327-333 (331). 

20 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi κατά Ιρλανδίας της 
30ης Ιουνίου 2005, αρ. προσφυγής 45036/98. Το Δικαστήριο έκρινε παραδεκτή 
προσφυγή τουρκικής εταιρείας τσάρτερ κατά της Ιρλανδίας για τον τρόπο που η 
τελευταία εφήρμοζε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τον οικονομικό 
αποκλεισμό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας που είχε κηρύ-
ξει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

21 «Insuffisance manifeste».  
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της προστασίας που παρέχει ο Χάρτης, κρίθηκε κατ’αρχήν «ισοδύναμη» με 
την προστασία του συμβατικού συστήματος. 

1.2. Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ο ενωσιακός δικαστής, από 
την πλευρά του, συνέβαλε επίσης στην ανάλυση του διαλόγου των δύο συ-
στημάτων. Σε δύο υποθέσεις, που μας υπενθυμίζουν τη σημασία του μηχα-
νισμού θεσμικού διαλόγου των εθνικών με τον ενωσιακό δικαστή, αυτού 
του προδικαστικού ερωτήματος, το ΔΕΕ απάντησε σε ερωτήματα σχετικά 
με τη θέση του Χάρτη. Ο εθνικός δικαστής, θέτοντας ευθέως, ενώπιον του 
δικαστή της Ένωσης ερωτήματα22 σχετικά με την ερμηνεία διατάξεων του 
Χάρτη αποδεικνύει την πρόθεσή του να εντάξει στο νομικό οπλοστάσιό του 
τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παράλληλα, ασκεί πίεση στον ενω-
σιακό δικαστή, ο οποίος καλείται να λάβει θέση σε ζητήματα ερμηνείας και 
εφαρμογής του Χάρτη.23 
                                                

22 C-465/00, C-138/01 και C-139/01, 20 Μαΐου 2003, Rechnungshof, C-482/01 
και C-493/01, 29 Απριλίου 2004, Γ. Ορφανόπουλος κ.α. κατά Land Baden-
Württemberg, C-347/03, 12 Μαΐου 2005, ERSA, C-328/04, 6 Οκτωβρίου 2005, Ποι-
νική διαδικασία κατά Attila Vajnai, C-231/04, 11 Μαϊου 2006, Confcooperative 
Unione Regionale, C-361/07, 16 Ιανουαρίου 2008, Olivier Polier κατά Najar EURL, 
C-275/06, 29 Ιανουαρίου 2008, Productores de Música de España, C-323/08, 19 Σε-
πτεμβρίου 2008, Ovidio Rodríguez Mayor κ.ά.., C-248/01, 14 Ιουνίου 2002, Her-
mann Pfanner Getranke GmbH κ.α., C-227/08, 17 Δεκεμβρίου 2009, EDP Editores, 
S.L. κατά Eva Martín Martín. 

23 Στα πλαίσια του θεσμικού διαλόγου ενωσιακού και εθνικού δικαστή, ο 
Χάρτης έχει κληθεί να παίξει το ρόλο τόσο ενός ερμηνευτικού εργαλείου του ενω-
σιακού δικαίου, όσο και ενός σημαντικού κειμένου αναφοράς. Όσον αφορά την 
πρώτη περίπτωση, θα μπορούσε, ενδεικτικά, να γίνει αναφορά στο παράδειγμα 
του αυστριακού συνταγματικού δικαστηρίου (Verfassungsgerichtshof), το οποίο, 
υποβάλλοντας για πρώτη φορά προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕK, ήταν από τα 
πρώτα εθνικά δικαστήρια που έθεσαν ενώπιον του δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ζήτημα ερμηνείας του Χάρτη (C-465/00, 20 Μαΐου 2003, Rechnungshof κατά 
Österreichischer Rundfunk κατά Österreichischer Rundfunk). Συγκεκριμένα, επρό-
κειτο για τη συμβατότητα της εθνικής νομοθετικής ρύθμισης, προβλέπουσας τη 
συλλογή και δημοσίευση περιουσιακών στοιχείων και ονομάτων προσώπων που 
υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις του δημοσίου με την οδηγία 95/46/ΕΚ, σχετικά 
με την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα. Το συνταγματικό δικαστήριο διερωτήθηκε εάν, ενόψει και 
του άρθρου 8 (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) του Χάρτη, η οδη-
γία αποσκοπεί εν τέλει στην ευρύτερη εναρμόνιση της ενωσιακής και των εθνικών 
νομοθεσιών. Σε άλλες υποθέσεις, αντίθετα, ο εθνικός δικαστής αναδεικνύει την 
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1.2.1. Οι σχέσεις του Χάρτη με την ΕΣΔΑ: Ένα αξιοσημείωτο παράδειγ-
μα έδωσε πρόσφατα το ΔΕΕ, απαντώντας σε ερώτημα που του έθεσε ολ-
λανδικό δικαστήριο όσον αφορά τη διάρθρωση του συστήματος της Ευ-
ρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) με το ενωσιακό. 
Η απόφαση του ΔΕΕ Epoux Elgafaji24 και ιδιαιτέρως τα συμπεράσματα που 
υπέβαλε για την ίδια υπόθεση ο γενικός εισαγγελέας Poiares Maduro, φαί-
νεται ότι δίνουν προβάδισμα στην αυτονομία του ενωσιακού δικαίου προ-
στασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε σχέση με το αντίστοιχο ευρω-
παϊκό.  

Απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με τη σχέση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ 
και άρθρου ευρωπαϊκής οδηγίας25, το ΔΕΕ υπέδειξε στον εθνικό δικαστή τη 
στάση που πρέπει να τηρεί κατά την εξέταση υποθέσεων προστασίας θε-
μελιωδών δικαιωμάτων: λαμβάνοντας, βεβαίως, τις διατάξεις της ΕΣΔΑ και 
τη νομολογία του ΕΔΔΑ ως απαραίτητο minimum προστασίας, η ενωσια-
κή προστασία έχει, κατά τ’άλλα, αυτόνομο χαρακτήρα. Πρέπει να εξετάζε-
ται ξεχωριστά ώστε να διαπιστώνεται αν η προστασία που εγγυάται είναι 

                                                
αξία του ίδιου του Χάρτη ως σημείου αναφοράς. Ας αναφερθεί, ενδεικτικά, η πε-
ρίπτωση της υποβολής προδικαστικού ερωτήματος από το Τribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Ισπανία) στις 16 Ιουλίου 2008. Τέθηκε το ερώτημα συμβατότη-
τας της σχετικής με τη συλλογική απόλυση ισπανικής νομοθεσίας με το άρθρο 30 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

24 C-465/07, 17 Φεβρουαρίου 2009, Epoux Elgafaji. 
25 Το Raad van State αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και 

να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: 
«1) Πρέπει το άρθρο 15, […] στοιχείο γ΄, της οδηγίας […] να ερμηνευθεί υπό 

την έννοια ότι η διάταξη αυτή παρέχει προστασία μόνο σε περίπτωση εμπίπτουσα 
στο άρθρο 3 της [ΕΣΔΑ], όπως έχει ερμηνευτεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ή υπό την έννοια ότι η πρώτη εκ των ανωτέρω δια-
τάξεων παρέχει συμπληρωματική ή άλλης φύσεως προστασία σε σχέση με το άρ-
θρο 3 της [ΕΣΔΑ]; 

2) Αν το άρθρο 15, […] στοιχείο γ΄, της οδηγίας παρέχει συμπληρωματική ή 
άλλης φύσεως προστασία σε σχέση με το άρθρο 3 της [ΕΣΔΑ], βάσει ποίων κριτη-
ρίων καθορίζεται στην περίπτωση αυτή αν ένα πρόσωπο που ζητεί να υπαχθεί στο 
καθεστώς επικουρικής προστασίας διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί σε 
σοβαρή και προσωπική απειλή λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας υπό την έννοια 
του άρθρου 15, […] στοιχείο γ΄, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, […] στοιχείο ε΄, της 
οδηγίας;» 
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ευρύτερη. Κατά τη διατύπωση του γενικού εισαγγελέα26, «παρά το ότι η 
νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου δεν αποτελεί επιτακτική 
πηγή ερμηνείας των κοινοτικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνιστά ωστό-
σο σημείο εκκινήσεως για τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της ση-
μασίας αυτών των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως».  

Αν και το ίδιο το Δικαστήριο δεν προέβη σε ευθεία αναφορά στο Χάρτη, 
τα συμπεράσματα του γενικού εισαγγελέα – τα οποία, κατά διατύπωση 
περισσότερο λακωνική, ακολουθήθηκαν και από τον δικαστή της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης – περιέχουν εκτενή αναφορά στο Χάρτη. Ο τελευταίος φαίνε-
ται να αποτυπώνει ρητώς αυτήν την αυτόνομη λειτουργία του ενωσιακού 
δικαίου: «Συναφώς, είναι καθ’ όλα φυσικό ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας ότι ‘περιλαμβάνει δικαιώματα που αντι-
στοιχούν σε δικαιώματα τα οποία διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμε-
λιωδών Ελευθεριών, η έννοια και η εμβέλεια των οποίων είναι ίδιες με εκεί-
νες που τους αποδίδει η εν λόγω Σύμβαση’, προσθέτει ότι «η διάταξη αυτή 
δεν εμποδίζει το δίκαιο της Ένωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία».27 

Η απόφαση Epoux Elgafaji, φαίνεται να τέμνει με πολύ ενδιαφέροντα 
τρόπο το ζήτημα της αντιμετώπισης των δύο βασικών κειμένων από τον 
εθνικό δικαστή. Για άλλη μια φορά28, εξετάζοντας το ενωσιακό δίκαιο μέσα 
στο ευρύτερο περιβάλλον του διεθνούς δικαίου, και εκφράζοντας σκέψεις 
θεσμικής σημασίας για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ο γενικός εισαγγελέας 
Poiares Maduro συμβάλλει στην έκδοση μιας σημαντικής απόφασης. Ο ε-
θνικός δικαστής όχι μόνο δεν φαίνεται να μένει ανεπηρέαστος, αλλά βρί-
σκεται, αντιθέτως, στο επίκεντρο αυτής της άκρως ενδιαφέρουσας προ-
βληματικής: όπως σημειώθηκε, επρόκειτο για απάντηση του ΔΕΕ σε προδι-
καστικό ερώτημα που του τέθηκε. Ενεργοποιήθηκε, δηλαδή, για άλλη μια 
φορά ο – θεσμικά οργανωμένος – μηχανισμός προδικαστικής παραπο-
μπής, κεντρικός μοχλός του διαλόγου εθνικού δικαστή και δικαστή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ο εθνικός δικαστής φαίνεται να λαμβάνει, λοιπόν, από 
τον Ευρωπαίο ομόλογό του το «πράσινο φως» για την αυτόνομη αντιμε-
τώπιση του ενωσιακού δικαίου, και κατ’ επέκταση του Χάρτη έναντι της 

                                                
26 Προτάσεις του γεν. εισαγγελέα Poiares Maduro, 9 Σεπτεμβρίου 2008, σκ. 23. 
27 Ό.π., σκ. 23. 
28 Είναι γνωστά και σχολιασμένα ευρέως από τη θεωρία τα συμπεράσματα του 

γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-402/05, Yassin Abdulah Kadi κατά Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΕΣΔΑ. Τα δύο συστήματα προστασίας – ευρωπαϊκό και ενωσιακό – μπορεί 
να παρέχουν ισοδύναμη προστασία «μέχρις αποδείξεως του εναντίου», δη-
λαδή μέχρι την κρίση, στην εκάστοτε συγκεκριμένη υπόθεση, ότι το ένα υ-
περέχει του άλλου. Ο δικαστής καλείται να προβαίνει κάθε φορά σε έλεγχο, 
ώστε να διαπιστώσει την περισσότερο «προστατευτική» διάταξη· αυτό, 
τουλάχιστον, φαίνεται να υποδεικνύει και ο δικαστής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ανοίγεται, κατά συνέπεια, ο δρόμος για την πιθανότητα «απο-
κλειστικής» επίκλησης του Χάρτη. Αυτό που προτείνεται είναι η επίκληση 
του Χάρτη, ανάλογα με την εκάστοτε εξεταζόμενη υπόθεση και όχι η a pri-
ori επιβληθείσα σε όλες τις περιπτώσεις, κάτι που έχει, άλλωστε απορριφθεί 
και από τη θεωρία29.  

1.2.2. Διάρθρωση επιμέρους διατάξεων του Χάρτη: Εκτός από τη σχέση 
του Χάρτη με το συμβατικό σύστημα, ο εθνικός δικαστής κάλεσε τον ενω-
σιακό να τάμει και τη διάρθρωση επιμέρους διατάξεων του ίδιου του Χάρ-
τη. Αρκεί να γίνει αναφορά στο χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόφα-
σης Productores de Música de España (Promusicae)30 που παρουσιάζει την 
εξής ιδιαιτερότητα: όπως υπογραμμίσθηκε από τον ίδιο τον ενωσιακό δι-
καστή, «… η υπό κρίση αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως θέτει 
το θέμα του αναγκαίου συμβιβασμού μεταξύ των επιταγών που συνδέο-
νται με την προστασία διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων (…)».31 Επρό-
κειτο για περίπτωση σύγκρουσης εξίσου προστατευόμενων από το Χάρτη 
δικαιωμάτων, δηλαδή, αφενός, του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτι-

                                                
29 Βλ. ενδεικτικά MORIJN J., «Judicial Reference to the EU Fundamental Rights Char-

ter- First experiences and possible prospects», Coimbra Human Rights Centre Working 
Paper n°1, Ιούνιος 2002  

30 C-275/06, 29 Ιανουαρίου 2008, Productores de Música de España (Promusi-
cae). Η υπόθεση αφορούσε μία ένωση παραγωγών μουσικών και οπτικοακουστι-
κών μέσων, που προσέφυγε κατά του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδί-
κτυο, Telefonica, προκειμένου να υποχρεωθεί ο δεύτερος να κοινοποιήσει πληρο-
φορίες προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας KaZaa. Το εθνικό 
δικαστήριο υπέβαλε το ερώτημα εάν το δίκαιο της ΕΕ, και συγκεκριμένα οι οδηγίες 
2000/31, 2001/29 και 2004/48, υπό το φως και των άρθρων 17 και 47 του Χάρτη, 
πρέπει να ερμηνευθούν με τέτοια έννοια, ώστε να επιβάλλουν στα κράτη μέλη να 
προβλέπουν, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία του δι-
καιώματος του συγγραφέα, την υποχρέωση κοινοποίησης δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα στα πλαίσια μιας αστικής διαδικασίας. 

31 Σκ. 65 της απόφασης. 
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κής ζωής και, αφετέρου, των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιοκτησίας και 
ασκήσεως αποτελεσματικής ένδικης προσφυγής. 

Ας σημειωθεί ότι το Δικαστήριο τελικά απάντησε ότι οι ευρωπαϊκές οδη-
γίες δεν επιβάλλουν στα κράτη-μέλη την πρόβλεψη της υποχρέωσης κοινο-
ποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια μιας διαδικασίας 
αστικού δικαίου. Ο ενωσιακός δικαστής δεν παρέλειψε πάντως, να υποδεί-
ξει στον εθνικό δικαστή τη μέθοδο ερμηνείας κατά την εξέταση παρόμοιων 
ζητημάτων: «Οι μηχανισμοί που καθιστούν δυνατή την εξεύρεση της ορθής 
ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων αυτών δικαιωμάτων και συμφερόντων 
περιλαμβάνονται, αφενός, στην ίδια την οδηγία 2002/58, καθόσον προβλέ-
πει κανόνες οι οποίοι καθορίζουν σε ποιες καταστάσεις και σε ποιο βαθμό 
επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ποια μέσα προστασίας πρέπει να προβλέπονται (…). Αφετέρου, οι μηχανι-
σμοί αυτοί πρέπει να προκύπτουν από την εκ μέρους των κρατών μελών 
θέσπιση εθνικών διατάξεων που διασφαλίζουν τη μεταφορά των οδηγιών 
αυτών στο εσωτερικό δίκαιο και την εκ μέρους των εθνικών αρχών εφαρ-
μογή των διατάξεων αυτών».32 

Το ζήτημα παραπέμπεται στον εθνικό δικαστή. Καλείται να εγγυηθεί την 
αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων προστατευ-
ομένων από την ενωσιακή έννομη τάξη. Καλείται όχι μόνο να ερμηνεύσει 
το εθνικό δίκαιο κατά τρόπο σύμφωνο με τις οδηγίες, αλλά, επιπλέον, να 
μην ερμηνεύσει αυτές τις τελευταίες κατά τρόπο αντίθετο με την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή με τις άλλες αρχές του δικαίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όπως την αρχή της αναλογικότητας. 

2. Η υλοποίηση in concreto του διαλόγου 

2.1. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η «οικειοποίηση» από ένα Δικα-

στήριο του κειμένου αναφοράς ενός άλλου αποτελεί κλασσική μέθοδο διε-
ξαγωγής διαλόγου μεταξύ των δύο δικαιοδοτικών οργάνων. Το Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου33, πολύ πιο νωρίς από το Δι-
                                                

32 Σκ. 66 της απόφασης. 
33 Βλ. μεταξύ άλλων αποφάσεων, Bosphorus Hava Yollari turizm ve ticaret 

anonim şirketi κατά Ιρλανδίας (GC) , αρ. προσφυγής 45036/98, Sørensen και 
Rasmussen κατά Δανίας της 11ης Ιανουαρίου 2006 (GC), αρ. προσφυγών n° 
52562/99 και 52620/99, Vilho Eskelinen και άλλοι κατά Φινλανδίας της 19ης 
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καστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο επικαλέσθηκε το Χάρτη, αλλά, 
χρησιμοποιώντας τον δημιουργικά, ανέδειξε σημειακά τη διαφοροποίησή 
του από το κείμενο αναφοράς του, την ΕΣΔΑ. Τιθέμενος στο επίκεντρο της 
επιχειρηματολογίας του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, ο Χάρτης συνέ-
βαλε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην έκδοση αποφάσεων, οι οποίες, σημειώ-
νοντας νομολογιακή στροφή, έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλού 
σχολιασμού.  

2.1.1. Ο Χάρτης ως φορέας νομολογιακής εξέλιξης: Η πιο αξιοσημείωτη 
επίκληση του Χάρτη είναι εκείνη που συμβάλλει σε μια δυναμική και εξελι-
κτική προσέγγιση κατά την ερμηνεία της Σύμβασης. Πρόκειται για την πε-
ρίπτωση στην οποία το ΕΔΔΑ προβαίνει στη μεταστροφή της πάγιας νομο-
λογίας του. 

Το διαπιστούμενο από το ΕΔΔΑ «consensus» (συναίνεση), θεμελιώδης 
έννοια για την αιτιολόγηση μίας μεταστροφής από το δικαστήριο, υπο-
γραμμίζει «τις σημαντικές εξελίξεις που διαπιστώνονται σε διεθνές επίπε-
δο»34 και την αναγκαιότητα για μια νομολογιακή εξέλιξη. Σύμφωνα με πά-
για μέθοδο του Δικαστηρίου, το αναζητούμενο consensus τεκμαίρεται από 
αριθμό διεθνών και περιφερειακών κειμένων35, τα οποία επικαλείται ο ευ-

                                                
Απριλίου 2007 (GC), αρ. προσφυγής 63235/00, Demir και Baykara κατά Turquie, 
της 12ης Νοεμβρίου 2008 (GC), αρ. προσφυγής 34503/97, Saadi κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου της 29ης Ιανουαρίου 2008, αρ. προσφυγής 13229/03, Sergueï 
Zolotoukhine κατά Ρωσίας της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (GC), αρ. προσφυγής 
14939/03. 

34 Απόφαση Scoppola κατά Ιταλίας της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, αρ. προσφυγής 
10249/03 (§ 105) 

35 Όσον αφορά το διεθνές δίκαιο στη νομολογία του ΕΔΔΑ, βλ. το χρονικό των 
FLAUSS J.-F. και COHEN-JONATHAN G. «La Cour européenne des droits de l'homme et droit 
international général», Annuaire français de droit international, από το 2001. Βλ. επίσης 
το χρονικό της BURGORGUE-LARSEN L. «Chronique de jurisprudence européenne 
comparée (2008)», Revue du droit public et de la science politique en France et à 
l'Étranger, 2009, σελ. 1245, όπου αναφέρεται ότι το Δικαστήριο του Στρασβούργου 
 εδώ και χρόνια έχει εισέλθει στη εποχή του «ανοίγματος των πηγών» τις οποίες λαμβά-
νει υπόψη. Για παράδειγμα, στην υπόθεση Scoppola κατά Ιταλίας, το Δικαστήριο ανα-
φέρεται, μεταξύ άλλων, στην Παναμερικανική Σύμβαση για τα δικαιώματα του Αν-
θρώπου, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Καταστα-
τικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τη νομολογία του ΔΕΕ, κλπ. 
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ρωπαίος δικαστής. Η «εργαλειοποίηση»36 των ξένων κειμένων από το Δι-
καστήριο του Στρασβούργου συμβάλλει στην ευθυγράμμιση της νομολογί-
ας στις εξελίξεις και τις ανακύπτουσες ανάγκες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας εί-
ναι μέλη πολλά από τα συμβαλλόμενα στην ΕΔΔΑ κράτη, είναι πιθανό να 
αντανακλά ένα ευρωπαϊκό consensus ενόψει του εκάστοτε εξεταζόμενου 
ερωτήματος. Λαμβάνεται, λοιπόν, υπόψη, ανάμεσα στα υπόλοιπα κείμενα, 
στην επιχειρηματολογία του Δικαστηρίου. Ο ρόλος του είναι μάλιστα ακό-
μη πιο κρίσιμος, δεδομένου ότι αποτελεί το πιο μοντέρνο κείμενο προστα-
σίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπογραμμίζοντας ότι η απόκλιση της 
διατύπωσης του Χάρτη από την αντίστοιχη της ΕΣΔΑ «μόνο τυχαία δεν 
μπορεί να θεωρηθεί»37, το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει ότι ο Χάρτης έχει λάβει υπόψη 
τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας και τις έχει εντάξει στις διατάξεις 
του.  

Ξεκινώντας από την επίκληση του άρθρου 9 (δικαίωμα γάμου και δι-
καίωμα ίδρυσης οικογένειας), στην απόφασή του Goodwin κατά Ηνωμέ-
νου Βασιλείου38, το Δικαστήριο απέδειξε ότι δεν διστάζει να αναφερθεί στο 
Χάρτη ως σημαντική πηγή έμπνευσης. Επρόκειτο για υπόθεση σχετική με 
θιγόμενα δικαιώματα τρανσεξουαλικού ατόμου και, μεταξύ άλλων, την 
προσβολή του δικαιώματος σύναψης γάμου39. Το Δικαστήριο στηρίχθηκε 
στην εξέλιξη που έχει επέλθει σε κοινωνικό, αλλά και επιστημονικό επίπεδο, 
κατά τη διάρκεια ζωής του κειμένου της ΕΣΔΑ, επικαλούμενο ενισχυτικά 
το άρθρο 9 του Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων:  

                                                
36 Ο όρος (« instrumentalisation ») χρησιμοποιείται ευρέως στο «Le dialogue des ju-

ges», Cahiers de l’IDEDH, τ. 11, 2007, Université Montpellier I Faculté de droit, σελ. 1-
480. 

37 Απόφαση Goodwin κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 11ης Ιουλίου 2002 (GC), αρ. 
προσφυγής 28957/95 (§ 100) και Scoppola κατά Ιταλίας (§ 105). 

38 Με την απόφαση αυτή το Δικαστήριο αναγνώρισε σε ένα τρανσεξουαλικό άτομο 
το δικαίωμα να συνάψει γάμο δυνάμει της «νέας» του σεξουαλικής ταυτότητας, αφή-
νοντας, παρόλα αυτά, στα κράτη τη φροντίδα να ορίσουν, κυρίως, τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληροί ένα τέτοιο πρόσωπο, από τη στιγμή που διεκδικεί τη νομική ανα-
γνώριση αυτής της «νέας» ταυτότητας. Βλ. επίσης την απόφαση I. κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου της 11ης Ιουλίου 2002 (GC), αρ. προσφυγής 25680/94. 

39 Η προσφεύγουσα C. Goodwin προέβαλε παραβίαση των άρθρων 8, 12 και 14 της 
ΕΣΔΑ. 
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«Αν και η πρώτη πρόταση του άρθρου 12 αναφέρεται στο δικαίωμα σύ-
ναψης γάμου των ‘ανδρών’ και των ‘γυναικών’, οι μεγάλες κοινωνικές αλ-
λαγές, που επήλθαν μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης στο θεσμό του γά-
μου, και οι μείζονες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη και την επιστημονική 
γνώση στο πεδίο του τρανσεξουαλισμού έχουν στην εποχή μας κλονίσει 
την αξιοπιστία του βασιζόμενου σε αμιγώς βιολογικά κριτήρια προσδιορι-
σμού του φύλου»40. 

Η εν λόγω απόφαση, η οποία ενέπνευσε λίγο αργότερα τον ενωσιακό 
και τον εθνικό δικαστή, μας δίνει, όπως θα φανεί και στη συνέχεια41, ένα 
εξαιρετικό παράδειγμα αυθόρμητου διαλόγου των δικαστών. 

Μετά το άρθρο 9, σειρά είχαν διατάξεις δικαιοδοτικής φύσεως, οι ο-
ποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής νομολογιακής εξέλιξης. Η 
διατύπωση του άρθρου 49 παρ. 1 του Χάρτη42, διαφορετική από αυτή του 
άρθρου 7 της Σύμβασης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταστροφή της νο-
μολογίας στην απόφαση Scoppola κατά Ιταλίας43. Η υπόθεση αυτή έδωσε 
στο Δικαστήριο την ευκαιρία να αναθεωρήσει τη νομολογία του σχετικά με 
την αρχή της μη αναδρομικότητας του ποινικού νόμου, ρητά προβλεπόμε-
νης από το άρθρο 7. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αναγνώρισε εξαίρεση 
στην εν λόγω αρχή, επικυρώνοντας την αναδρομικότητα του πιο ευνοϊκού 
ποινικού νόμου. Το consensus που «προοδευτικά διαμορφώθηκε σε ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο», συναγόμενο, μεταξύ άλλων από το άρθρο 49 
του Χάρτη, οδήγησε το Δικαστήριο να αποφανθεί ότι «η εφαρμογή του ευ-
νοϊκότερου ποινικού νόμου, ακόμη και μεταγενέστερου της διάπραξης του 
αδικήματος, έχει καταστεί θεμελιώδης αρχή του ποινικού δικαίου». 

Το διαπιστούμενο consensus στους κόλπους των κρατών-μελών και της 
νομολογίας του ΔΕΕ ενισχύεται, τέλος, από αναφορά στο Χάρτη στην α-
πόφαση Micallef κατά Μάλτας44. Το ΕΔΔΑ προέβη σε μεταστροφή της 
προγενέστερης νομολογίας του, σύμφωνα με την οποία οι προκαταρκτικές 

                                                
40 Σκέψη 100 της απόφασης 
41 Στην υποδιαίρεση 2.3. 
42 Διαφοροποιείται από το άρθρο 7 της Σύμβασης στο ότι προσδιορίζει ότι «εάν, με-

ταγενέστερα του αδικήματος, ο νόμος προβλέπει ποινή πιο ευνοϊκή, αυτή θα πρέπει να 
εφαρμόζεται». 

43 Απόφαση Scoppola κατά Ιταλίας, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, αρ. προσφυγής 
10249/03. 

44 Απόφαση Micallef κατά Μάλτας, της 15ης Οκτωβρίου 2009, αρ. Προσφυγής 
17056/06. 
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διαδικασίες, όπως οι διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων δεν θεωρούνται ότι 
«αποφαίνονται» επί αμφισβητήσεων επί δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων α-
στικής φύσεως και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν της προστασίας του άρ-
θρου 6. Με την εν λόγω απόφαση αναγνωρίστηκε η δυνατότητα εφαρμο-
γής του άρθρου 6 επί προσωρινών μέτρων.45 Το άρθρο 47 του Χάρτη, το 
οποίο αποδίδει μία ευρύτερη έννοια της «δίκαιης δίκης» από το άρθρο 6 της 
Σύμβασης46, υπογραμμίζεται από το Δικαστήριο προκειμένου να επικυρώ-
σει τη μεταστροφή της νομολογίας του. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι το κείμενο του Χάρτη, διαφοροποιούμενο 
από τη διατύπωση των αντίστοιχων άρθρων της Σύμβασης, έχει εντάξει τις 
εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει από την υπογραφή της Σύμβασης. Το Δι-
καστήριο του Στρασβούργου εκτιμά ότι ο Χάρτης αντανακλά την τρέχου-
σα πραγματικότητα όσον αφορά την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην Ευρώπη. 

2.1.2 Ο Χάρτης στην ερμηνευτική μέθοδο του Δικαστηρίου: Η συμβολή, 
όμως, του Χάρτη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο ουσιαστικό, αλλά και 
μεθοδολογικό. Στην απόφαση Vilho Eskelinen κ.α. κατά Φινλανδίας47, το 
Δικαστήριο υιοθέτησε ως ερμηνευτικό εργαλείο, εκτός από τις διατάξεις 
του Χάρτη, και τις επεξηγήσεις που τον συνοδεύουν, διευκρινίζοντας ότι 
«συνιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο ερμηνείας προορισμένο να διασαφηνίζει 
τις διατάξεις του Χάρτη»48. Συγκεκριμένα, μεταβάλλοντας τη μέχρι τότε νο-
μολογία του, το ΕΔΔΑ κατέληξε να επεκτείνει την προστασία των δικαιω-
μάτων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα 
άτομα που ασκούν κρατική εξουσία. Οι εγγυήσεις της ΕΣΔΑ εκτείνονται 
και στους δημόσιους υπαλλήλους, αστυνομικούς, στρατιωτικούς κλπ., οι 

                                                
45 Υπό τις εξής προϋποθέσεις: Πρώτον, το επίμαχο δικαίωμα τόσο στην κύρια δίκη 

όσο και στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να είναι «αστικής φύσεως». Δεύ-
τερον, η φύση, το αντικείμενο και ο σκοπός του ασφαλιστικού μέτρου πρέπει να εξετά-
ζονται λεπτομερώς.  

46 «Σε αντίθεση με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, ο Χάρτης δεν περιορίζει το δικαίωμα αυτό 
στις αιτιάσεις επί «δικαιωμάτων αι υποχρεώσεων αστικής φύσεως» ή στις «κατηγορίες 
ποινικής φύσεως», ούτε παραπέμπει σε σχετικές με τέτοιες αιτιάσεις αποφάσεις» (σκ. 
32 της απόφασης). 

47 Vilho Eskelinen κ.α. κατά Φινλανδίας της 19ης Απριλίου 2007, αρ. προσφυγής 
63235/00. 

48 Σκέψη 30 της απόφασης. 



Σοφία Μητσιοπούλου 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

396 

οποίοι μπορούν να προσφεύγουν παραδεκτά στο ΕΔΔΑ.49 Η αναφορά στο 
άρ. 47 του Χάρτη ήταν καθοριστικής σημασίας, καθώς η τελευταία διάταξη 
δεν περιορίζεται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις αστικού χαρακτήρα ή σε 
ποινικές υποθέσεις υπό την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.  

Ιδιαίτερα διαφωτιστική, όμως, για την ερμηνευτική μέθοδο του ΕΔΔΑ εί-
ναι η απόφαση Demir και Baykara κατά Τουρκίας50, στην οποία έγινε επί-
κληση του άρθρου 12 του Χάρτη και αφορούσε το δικαίωμα του συνεταιρί-
ζεσθαι των δημοτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, έκρινε ότι το τελευταίο ε-
δάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ51 είναι στενώς ερμηνευτέο, με 
την έννοια ότι επιτρέπονται περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων 
των πιο πάνω προσώπων, χωρίς όμως να θίγεται ο πυρήνας τους και ότι, 
καταρχήν, οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν είναι «μέλη των διοικητικών υπηρε-
σιών του Κράτους». Περαιτέρω, το ΕΔΔΑ προέβη σε στροφή της νομολογί-
ας του και έκρινε ότι το άρθρο 11 κατοχυρώνει και το δικαίωμα συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων.  

Η απόφαση είναι αξιοσημείωτη τόσο για την επίκληση του ΧΘΔΑ της 
ΕΕ σε υπόθεση κατά της Τουρκίας, κράτους τρίτου προς την ΕΕ, όσο και 
από μεθοδολογικής απόψεως: Το Δικαστήριο, στη σκέψη 80 της απόφασης, 
αναφέρθηκε συνοπτικά στις αποφάσεις στις οποίες «εμπνεύστηκε από το 
Χάρτη, παρ’όλο που δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα», ανακεφαλαιώνοντας 
και διευκρινίζοντας, με αυτό τον τρόπο, τη μέθοδο «ανοίγματος» προς πη-
γές δικαίου, «ξένες» προς το σύστημα της ΕΣΔΑ, όπως ο Χάρτης. Όχι μόνο 
εμπνέεται, λοιπόν, από το Χάρτη το Δικαστήριο, αλλά εν προκειμένω συ-
στηματοποιεί και την ερμηνευτική του μέθοδο, κατά τρόπο «παιδαγωγικό» 
για τον αναγνώστη της απόφασης. Το Δικαστήριο φαίνεται να λαμβάνει 
επισήμως θέση απέναντι στην έννοια του «διαλόγου των δικαστών» και την 

                                                
49 Αποκλείονται μόνον οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν τους επιτρέπει το εθνικό τους 

δίκαιο να έχουν πρόσβαση σε εθνικό Δικαστήριο και παράλληλα πρέπει να υφίσταται 
ιδιαίτερος χαρακτήρας της υφιστάμενης σχέσεως μεταξύ του δημόσιου υπαλλήλου και 
του κράτους αυτού. 

50 Demir και Baykara κατά Τουρκίας της 12ης Νοεμβρίου 2008, αρ. προσφυγής 
34503/97. Η υπόθεση σχετιζόταν με το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και σύναψης συλλογικών συμβάσεων ανάμεσα στο κράτος και μια συνδικαλιστική 
οργάνωση. 

51 «Το παρόν άρθρο δεν απαγορεύει την επιβολή νομίμων περιορισμών εις την ά-
σκησιν των δικαιωμάτων τούτων υπό μελών των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας 
ή των διοικητικών υπηρεσιών του Κράτους». 
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αλληλεπίδραση των διαφορετικών δικαιοδοσιών σε διεθνές επίπεδο. Ερμη-
νεύοντας τις διατάξεις της ΕΣΔΑ, λαμβάνει υπ’όψιν του τις εξελίξεις σε επί-
πεδο διεθνούς δικαίου: «Συνιστώντας κανόνες και αρχές αποδεκτές από 
μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών, οι κοινοί παρονομαστές των κανόνων διε-
θνούς δικαίου ή των εθνικών δικαίων των ευρωπαϊκών κρατών αντανα-
κλούν μια πραγματικότητα που το Δικαστήριο δεν θα μπορούσε να αγνοή-
σει από τη στιγμή που καλείται να διασαφηνίσει το εύρος προστασίας μιας 
διάταξης της ΕΣΔΑ, εφ’όσον η προσφυγή στα κλασικά ερμηνευτικά μέσα 
δεν αποδείχθηκε επαρκής για την εξασφάλιση του απαιτούμενου βαθμού 
βεβαιότητας»52.  

Για ακόμη μία περίπτωση επίκλησης του άρθρου 12 του Χάρτη, ας ανα-
φερθεί η απόφαση Sørensen και Rasmussen κατά Δανίας53. Αφορούσε την 
προβληματική των συμφώνων συνδικαλιστικού μονοπωλίου και, κυρίως, 
την αρνητική έκφανση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι – εν προκειμέ-
νω, ελευθερίας μη ένταξης σε συνδικάτο. Η αναφορά στο άρθρο 12 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συ-
νεταιρίζεσθαι)54, αποτέλεσε σημαντικό τμήμα του συλλογισμού του Δικα-
στηρίου και καθοριστικό βήμα, για να καταλήξει σε παραβίαση του άρθρου 
11 της ΕΣΔΑ55 από τη Δανία. 

Τέλος, ιδιαίτερο παράδειγμα διαλόγου μεταξύ δικαστών μας δίνει η α-
πόφαση Serguei Zolotoukhine κατά Ρωσίας56, ενδιαφέρουσα για την ερμη-
νεία της θεμελιώδους αρχής του ποινικού δικαίου non bis in idem, που α-
ποτυπώνεται και στο άρ. 4 του Πρωτοκόλλου 7 της ΕΣΔΑ. Ερμηνεύοντας, 
συγκεκριμένα, τον όρο «idem», δηλαδή την έννοια του «ίδιου αδικήματος», 
για το οποίο κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να μη δικάζεται ή τιμωρείται 
δύο φορές, το ΕΔΔΑ εξετάζει τα διεθνή κείμενα που αναγνωρίζουν το εν 

                                                
52 Σκέψη 76 της απόφασης. 
53 Απόφαση Sørensen και Rasmussen κατά Δανίας της 11ης Ιανουαρίου 2006 (GC), 

αρ. προσφυγών 52562/99 και 52620/99. 
54 Καθώς και στον Κοινοτικό Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 9ης Δεκεμβρίου 

1989. 
55 Χαρακτηριστικά, αντίθετα προς το άρθρο 20 του ΔΣΑΠΔ («ουδείς υποχρεώνεται 

να μετέχει σε σωματείο»), το άρθρο 11 ΕΣΔΑ δεν καθιστά παράνομη την πρακτική του 
συστήματος «συνδικαλιστικού μονοπωλίου εργαζομένων». 

56 Serguei Zollotoukhine κατά Ρωσίας της 10ης Φεβρουαρίου 2009, αρ. προσφυγής 
14939/03 



Σοφία Μητσιοπούλου 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

398 

λόγω δικαίωμα. Μεταξύ αυτών, αναφέρεται και το άρθρο 50 του Χάρτη57, 
το οποίο υιοθετεί τη διατύπωση της ΕΣΔΑ, ενώ άλλα διεθνή κείμενα στη 
θέση της διατύπωσης «ίδιο αδίκημα» αναφέρονται σε «ίδια πραγματικά πε-
ριστατικά». Η αναφορά, λοιπόν, εν προκειμένω στο Χάρτη αποσκοπεί στην 
υπογράμμιση των διαφορετικών διατυπώσεων, σε διεθνές επίπεδο, στην 
κατοχύρωση του ίδιου δικαιώματος. Επισημαίνοντας τη διαφοροποίηση 
μεταξύ «ίδιου αδικήματος» και «ίδιων πραγματικών περιστατικών», διαφο-
ροποίηση που έχει υπογραμμισθεί ως ιδιαιτέρως σημαντική από το Δικα-
στήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Παναμερικανικό Δικαστήριο Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου, το ΕΔΔΑ επιλέγει να ακολουθήσει τη νομολογία των 
δύο Δικαστηρίων. Αυτή στηρίζεται στην ταυτότητα των πραγματικών πε-
ριστατικών και όχι του νομικού χαρακτηρισμού τους. Σύμφωνα με τη νο-
μολογία και των δύο αυτών Δικαστηρίων, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι 
ευνοϊκότερη για τον δράστη της εκάστοτε πράξης, ο οποίος μετά την ανα-
γνώριση της ενοχής του και την έκτιση της ποινής του, θα απαλλάσσεται 
από τον φόβο δίωξης για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Το ΕΔΔΑ προ-
συπογράφει, λοιπόν, με τη σειρά του τη λιγότερο περιοριστική για το δι-
καίωμα ερμηνεία, δηλώνοντας ρητά την έμπνευσή του από τους ξένους 
ομολόγους του. 

2.1.3. Η «επιχειρούμενη» εξέλιξη της νομολογίας μέσω του Χάρτη: Δεν 
θα πρέπει να λησμονηθεί, βέβαια, η αναφορά του Χάρτη Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων σε αρκετές μειοψηφούσες γνώμες58 δικαστών, οι οποίες, μπορεί 
να μη δύνανται ακόμη να οδηγήσουν σε στροφή της πάγιας νομολογίας, 
διαγράφουν, όμως, μία τάση διαφοροποίησης, η οποία δεν αποκλείεται, 
αργά ή γρήγορα, να ενισχυθεί. 

Μια τέτοια περίπτωση εντοπίζεται και στην απόφαση Saadi κατά Ηνω-
μένου Βασιλείου59, με την οποία για πρώτη φορά60 το Δικαστήριο προέβη σε 

                                                
57 Βλ. σκέψη 33 της απόφασης. Κατά το άρθρο 50 του Χάρτη: «Κανείς δεν διώκεται, 

ούτε τιμωρείται ποινικά για αδίκημα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικαστεί 
εντός της Ένωσης με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο». 

58 Ας σημειωθούν οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις των αποφάσεων του ΕΔΔΑ 
Fretté κατά Γαλλίας της 26ης Φεβρουαρίου 2002, αρ. προσφυγής 36515/97 και Hatton 
κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 8ης Ιουλίου 2003, αρ. προσφυγής 36022/97. 

59 Saadi κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 29ης Ιανουαρίου 2008, αρ. προσφυγής 
13229/03. 

60 Rapport Annuel 2008, σελ. 72. 
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ερμηνεία του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. στ΄ της ΕΣΔΑ61 και ειδικότερα της διατύ-
πωσης «(…) voμίμoυ συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμoυ επί σκoπώ όπως 
εμπoδισθή από τoυ vα εισέλθη παραvόμως εv τη χώρα (…)». Συνάγεται ότι 
επιτρέπεται η κράτηση ενός αιτούντος άσυλο ή ενός άλλου μετανάστη πριν 
την παροχή από το κράτος άδειας εισόδου στην επικράτειά του. Το ΕΔΔΑ 
απέρριψε το επιχείρημα ότι το αίτημα ασύλου στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν 
αποτελεί «παράνομη» είσοδο στο κράτος και προχώρησε στον προσδιορι-
σμό των κριτηρίων που εξετάζονται για τη συνδρομή «αυθαίρετης» κράτη-
σης. Έκρινε τελικά ότι δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 εδ. στ΄ ΕΣΔΑ η 
κράτηση 7 ημερών σε αξιοπρεπείς συνθήκες, για λόγους διοικητικής υπερ-
φόρτωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η επεξεργασία της αίτησης ασύλου. 
Μειοψηφία, όμως, έξι δικαστών62 έκρινε ότι το ενωσιακό σύστημα προστα-
σίας των αιτούντων άσυλο, κατά το οποίο τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
στερήσουν την ελευθερία κάποιου προσώπου, μόνο για το λόγο ότι ζητά 
άσυλο, πρέπει να συνιστά τo «ελάχιστο επίπεδο» προστασίας. Το διακυ-
βευόμενο ζήτημα, σύμφωνα με την αποκλίνουσα γνώμη, είναι «αν επιτρέ-
πεται σήμερα η ΕΣΔΑ να παρέχει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από 
αυτό που έχει αναγνωριστεί και έχει γίνει αποδεκτό από άλλους οργανι-
σμούς». Το ερώτημα, λοιπόν, με το οποίο κλείνει η αποκλίνουσα γνώμη 
είναι το εξής: «Πρέπει, λοιπόν, να αποδεχθούμε πως το άρθρο 5 ΕΣΔΑ, που 
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον έλεγχο της καταχρηστικότητας 
της κράτησης, παρέχει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας σε αιτούντες άσυ-
λο και μετανάστες, η προστασία των οποίων, σήμερα και στο μέλλον, απο-
τελεί κρίσιμο ζήτημα; Είναι έγκλημα να είσαι αλλοδαπός;». Η απάντηση 
των έξι Δικαστών της μειοψηφίας είναι κατηγορηματική: «Δεν το νομίζου-
με». Μία τέτοια δυναμική θέση, υποστηριζόμενη από τόσο ισχυρή μειοψη-
φία, που προτάσσει το ενωσιακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του 
Χάρτη, ως πρότυπο ελάχιστης παρεχόμενης προστασίας, αναμένεται να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εξέλιξη της νομολογίας του ΕΔΔΑ. 

                                                
61 «Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα εις τηv ελευθερίαv και τηv ασφάλειαv. Ουδείς 

επιτρέπεται vα στερηθή της ελευθερίας τoυ ειμή εις τας ακoλoύθoυς περιπτώσεις 
και συμφώvως πρoς τηv vόμιμov διαδικασίαv: 

(…) στ) εάv πρόκειται περί voμίμoυ συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμoυ επί σκoπώ 
όπως εμπoδισθή από τoυ να εισέλθη παραvόμως εv τη χώρα ή εvαvτίov τoυ oπoίoυ 
εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως». 

62 Βλ. την αποκλίνουσα γνώμη των δικαστών Ροζάκη, Tulkens, Kovler, Hajiyev, 
Spielmann και Hirvelä. 
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2.2. Ο ενωσιακός μηχανισμός 
Είναι εντυπωσιακό ότι η αναφορά στο Χάρτη από το ΔΕΕ όχι μόνο άρ-

γησε να γίνει, αλλά και, στην αρχή τουλάχιστον, έγινε εμμέσως, μέσω επί-
κλησης της νομολογίας του ΕΔΔΑ, το οποίο είχε αναφερθεί στο Χάρτη. Το 
δρόμο άνοιξαν πανηγυρικά οι γενικοί εισαγγελείς63, οι οποίοι επικαλέσθη-
καν πρώτοι διατάξεις του Χάρτη εξετάζοντας υποθέσεις που αφορούσαν 
την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το παράδειγμά τους ακολούθη-
σε το Γενικό Δικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 
Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με τα συμπεράσματα 
των γενικών εισαγγελέων, διατήρησε για μεγάλο διάστημα σιγή όσον αφο-
ρά την εφαρμογή του Χάρτη. Παρόλο που του δόθηκε η ευκαιρία, επέλεγε 
να μην αναφερθεί στο Χάρτη.64 Η άρνησή του αυτή μετριάσθηκε, κατά κά-
ποιον τρόπο, με την απόφαση Κ.Β.65, στην οποία ο Χάρτης εντάχθηκε στο 
συλλογισμό εμμέσως, με αναφορά στη νομολογία του ΕΔΔΑ, το οποίο είχε 
προηγουμένως χρησιμοποιήσει το Χάρτη.66 Τη σιωπή του «έσπασε», πά-
ντως, οριστικά το 2006, με την απόφασή του Κοινοβούλιο κατά Συμβουλί-

                                                
63 Για μία ανάλυση των αναφορών στο Χάρτη στα πλαίσια της ενωσιακής δικαιο-

σύνης, και ιδιαιτέρως, από τους γενικούς εισαγγελείς, βλ. ενδεικτικά, MORIJN J., «Judi-
cial Reference to the EU Fundamental Rights Charter- First experiences and possible 
prospects», Coimbra Human Rights Centre Working Paper n°1, Ιούνιος 2002. Βλ., επί-
σης, ενδεικτικά, τις αρχικές αναφορές στο Χάρτη: C-340/99, TNT Traco κατά Poste 
Italiane, συμπεράσματα Γεν. Εισαγγελέα Alber, C-173/99, BECTU κατά Secretary of 
State for Trade and Industry, συμπεράσματα Γεν. Εισαγγελέα Tizzano, C-122 & 125/99, 
P, D. και Σουηδία κατά Συμβουλίου, συμπεράσματα Γεν. Εισαγγελέα Mischo, C-270/99 
P, Z. κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεράσματα Γεν. Εισαγγελέα Jacobs, C-49/00, 
Επιτροπή κατά Ιταλίας, συμπεράσματα Γεν. Εισαγγελέα Stix-Hackl, C-377/98, κλπ. 

64 Για παράδειγμα, το Δικαστήριο, στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση 
BECTU, προτίμησε να μην αναφερθεί στο Χάρτη, αλλά να στηριχθεί στον Κοινοτι-
κό Χάρτη Κοινωνικών Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στον οποίο αναφέρονται τόσο 
το άρθρο 136 ΣυνθΕΚ, όσο και η οδηγία 93/104. Στην υπόθεση Poste Italiane, το 
Δικαστήριο και πάλι δεν αναφέρθηκε στο άρθρο 36 του Χάρτη (πρόσβαση στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος), όπως του πρότεινε ο γενικός εισαγ-
γελέας.  

65 C-117/01, 7 Ιανουαρίου 2004, K.B. 
66 Επρόκειτο για υπόθεση σχετική με ένα τρανσεξουαλικό άτομο, R., το οποίο, ελ-

λείψει γάμου με την Κ.Β. (λόγω αδυναμίας εξασφάλισης του πιστοποιητικού αλλαγής 
φύλου) δεν ήταν σε θέση να λάβει τη σύνταξη χηρείας σε περίπτωση θανάτου της Κ.Β. 
Το Δικαστήριο στήριξε τον συλλογισμό του στην απόφαση Goodwin του ΕΔΔΑ. 
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ου, της 27ης Ιουνίου 2006. Έκτοτε, συνεχίζει και αυτό, όπως αποδεικνύει η 
μεταγενέστερη νομολογία67, να επικαλείται τον Χάρτη. Εκπεφρασμένη αρ-
χικά ως υπόθεση68, η αναγνώριση της «ενδικασιμότητας» του Χάρτη, ως 
αποτέλεσμα της αντίδρασης του δικαστή απέναντι στην επίκλησή του από 
όργανα πολιτικής φύσεως, επιβεβαιώθηκε, εν συνεχεία, από τον ενωσιακό 
δικαστή, όταν προέβη για πρώτη φορά σε επίκληση του Χάρτη69: 

Από νωρίς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης70 δήλωσαν την 
πρόθεσή τους να σεβασθούν τις διατάξεις του Χάρτη και να τις συμπεριλά-
βουν στην κανονιστική τους δραστηριότητα. Ο ενωσιακός δικαστής, με τη 
σειρά του, δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τον Χάρτη, τη στιγμή που η Επι-
τροπή, το Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή 
των Περιφερειών και αρκετές κυβερνήσεις κρατών τάχθηκαν υπέρ της δε-
σμευτικότητάς του. Η λήψη, λοιπόν, υπόψη του Χάρτη κατά την υιοθέτηση 
παράγωγου δικαίου, σύμφωνα με στρατηγική της Επιτροπής, μετά από 
σχετική ανακοίνωσή της71, οδήγησε και το ΔΕΕ να επικαλεσθεί για πρώτη 

                                                
67 Βλ., για παράδειγμα, τις αποφάσεις, C-432/07, 13 Μαρτίου 2007, Unibet, C-

341/05, 18 Δεκεμβρίου 2007, Laval un Partneri Ltd, C-275/06, 29 Ιανουαρίου 2008, Pro-
musicae, C-465/08, 17 Φεβρουαρίου 2009, Epoux Elgafaji.  

68 BERRAMDANE A., « La justiciabilité indirecte de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union Européenne », La Tribune du droit public, 2002 n°spécial, σελ. 39-54, ο ο-
ποίος αναφέρεται στην εφαρμογή του Χάρτη από τα θεσμικά όργανα ως προϋπόθεση 
πολιτικο-νομικής φύσεως της «έμμεσης ενδικασιμότητάς» του. 

69 C-540/03, 26 Ιουνίου 2006, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, με συμπεράσματα της 
γεν. εισαγγελέως Kokott (8 Σεπτεμβρίου 2005). Στην υπόθεση αυτή, το Δικαστήριο α-
πέρριψε αίτηση ακυρώσεως, εισαχθείσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά του 
άρθρου 4Α § 1 τελ. εδάφιο και των άρθρων 6 και 8 της οδηγίας 2003/86 της 22/9/2003, 
σχετική με την οικογενειακή επανένωση (ΕΕ L 251, σελ. 12). Απέρριψε τα διάφορα επι-
χειρήματα που προέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταλήγοντας ότι, δεδομένου 
του τρόπου με τον οποίο ήταν διαρθρωμένες οι εξαιρέσεις που προβλέπονταν από τα 
προβαλλόμενα κείμενα δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως αντίθετες προς το θεμελιώδες 
δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής ζωής, την υποχρέωση να λαμβάνεται υπ’όψιν το 
υπέρτερο συμφέρον του παιδιού ή την αρχή μη διάκρισης λόγω ηλικίας. 

70 Για μια σύντομη αναφορά στις αρχικές αντιδράσεις των θεσμικών οργάνων απέ-
ναντι στο Χάρτη, βλ., μεταξύ άλλων, DUTHEIL DE LA ROCHERE J., «Les droits fondamen-
taux reconnus par la Charte et leurs applications », Revue Européenne de droit public 
n°14, 2002/1, σελ. 227-253. 

71 Communication, SEC(2001) 380/3, σύμφωνα με την οποία, θα ασκείται προηγού-
μενος έλεγχος συμβατότητας κάθε προτάσεως για έκδοση πράξεως με τον Χάρτη, κα-
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φορά72 άρθρο του Χάρτη, σε μία απόφαση που έχει αναλυθεί από τη θεω-
ρία73. Υπενθυμίζοντας αρχικά ότι «ο Χάρτης αυτός δεν αποτελεί δεσμευτική 
νομική πράξη», το ΔΕΕ προσθέτει, παρόλα αυτά, στη συνέχεια της απόφα-
σής του αυτής ότι «ο κοινοτικός νομοθέτης θέλησε να αναγνωρίσει τη ση-
μασία του, βεβαιώνοντας, με τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, ότι 
η οδηγία τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται όχι μόνον από το άρθρο 8 
της ΕΣΔΑ, αλλά και από τον Χάρτη»74. Η προηγούμενη σιωπή του ΔΕΕ ως 
προς τον Χάρτη, αποδόθηκε «αποκλειστικά, στην πρόθεσή του να σεβασθεί 
τη βούληση των κρατών». Η ίδια πρόθεση φαίνεται να είναι και αυτή που 

                                                
θώς και θα εντάσσεται, σε κάθε πράξη που παρουσιάζει κάποια σχέση με τα θεμελιώ-
δη δικαιώματα, επίσημη δήλωση ότι είναι συμβατή με τον Χάρτη.  

72 Μέχρι τότε, το Δικαστήριο συνέχιζε να χρησιμοποιεί το νομικό εργαλείο των «γε-
νικών αρχών κοινοτικού δικαίου» προκειμένου να επιλύσει ζητήματα σχετικά με την 
προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, επικαλούμενο όχι μόνο το κείμενο της ΕΣΔΑ, 
αλλά και τη νομολογία του ΕΔΔΑ. (βλ. αποφάσεις C-71-02, 29 Απριλίου 2004, Herbert 
Karner, σκ. 51, συνεκδ. υποθ. C-482-01 και C-493-01, 16 Ιουνίου 2005, Γεώργιος Ορ-
φανόπουλος κ.α. κατά Land Baden-Württemberg, σκ. 99 καθώς και C-105-03, Maria 
Pupino, 16 Ιουνίου 2005).  

73 Βλ. ενδεικτικά: ARNULL A., «Editorial Family reunification and fundamental 
rights», European Law Review, 2006, 31(5), σελ. 611-612, BULTERMAN M., «Case C-
540/03, Parliament v. Council, Judgment of the Grand Chamber of 27 June 2006, 
[2006] ECR I-5769 », Common Market Law Review, 45 (2008), σελ. 245–259, BUR-
GORGUE-LARSEN L., «L’apparition de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
dans la jurisprudence de la CJCE ou les vertus du contrôle de légalité communau-
taire», AJDA, 2006, σελ. 2286-2288, DRYWOOD E., « Case Comment: Giving with one 
hand, taking with the other: fundamental rights, children and the family reunifica-
tion decision », European Law Review, 32 (2007), σελ. 396-407, LAWSON R., «Case 
note: Family Reunification Directive, Court of Justice of the European Communities 
Family Reunification and the Union’s Charter of Fundamental Rights, Judgment of 
27 June 2006, Case C-540/03, Parliament v. Council», European Constitutional Law 
Review, 2007 (3), σελ. 324–342. 

74 Σκ. 38 της απόφασης. Πράγματι, βλ. τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη της οδηγί-
ας, σύμφωνα με την οποία «[τ]α μέτρα που αφορούν την οικογενειακή επανένωση 
θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την υποχρέωση προστασίας της οικογένει-
ας και σεβασμού της οικογενειακής ζωής που αναφέρεται σε πολλές πράξεις διε-
θνούς δικαίου. Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής σύμβασης για 
την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
και από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
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οδήγησε το δικαστήριο να «σπάσει τη σιωπή» του: «έχοντας δηλώσει τα 
κράτη-μέλη την προσήλωσή τους στο νέο αυτό εμβληματικό κείμενο μιας 
‘ανθρωπιστικής’ Ευρώπης, το Δικαστήριο δεν μπορούσε να μείνει αμέτο-
χο»75. Παρατηρείται, λοιπόν, μια ιδιόμορφη «νομιμοποίηση» του Χάρτη μέ-
σω της αναφοράς του σε άλλα κείμενα των οποίων γίνεται επίκληση από 
το δικαστή. Από τη στιγμή που ο νομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ-
βαίνει σε αναφορά στο Χάρτη, έστω και κατά τρόπο ρητορικό, η απουσία 
νομικής ισχύος του, ήδη πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισ-
σαβόνας, έπαυσε να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επίκλησή του. 

Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης 
της Λισσαβόνας, ο Χάρτης απέκτησε δεσμευτική ισχύ, βάσει του άρθρου 6 
παρ. 1 της ΣυνθΕΕ. Η επίσημη πλέον αναγνώριση της νομικής ισχύος του 
Χάρτη αντικατοπτρίζεται ομαλά στη μετέπειτα νομολογία του ενωσιακού 
δικαστή.76 Ο δε Χάρτης εντάσσεται στο ενωσιακό νομικό οπλοστάσιο ως 
ξεχωριστό κείμενο με αυτόνομη αξία, αναγνωριζόμενη από το ΔΕΕ.77 

Από τη μελέτη της νομολογίας του ΔΕΕ μετά την ημερομηνία-ορόσημο 
της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας συνάγεται78 όχι μόνο η 
ανεμπόδιστη, πλέον, επίκληση του Χάρτη, αλλά και μια τάση εύνοιας του 
τελευταίου έναντι της επικρατούσας μέχρι τότε ΕΣΔΑ.  

Αναφέρεται ενδεικτικά η υπόθεση Volker,79 στην οποία εξετάστηκε η 
νομιμότητα διατάξεων των κανονισμών σχετικά με τη χρηματοδότηση της 
                                                

75 BURGORGUE-LARSEN L., «L’apparition de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union dans la jurisprudence de la CJCE ou les vertus du contrôle de légalité communau-
taire», AJDA, 2006, σελ. 2285. 

76 Είναι ενδιαφέρον ότι στις υποθέσεις που εξέτασε το 2010 το ΔΕΕ θεώρησε άνευ 
σημασίας το γεγονός ότι τα πραγματικά περιστατικά είχαν διαδραματιστεί πριν την 1η 
Δεκεμβρίου 2009 και τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας.  

77 Χαρακτηριστική είναι η χρήση του παρατατικού χρόνου «όριζε» από το Δικαστή-
ριο, όταν αυτό αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 6 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, 
αντιμετωπίζοντάς την ως μεταβατική διάταξη (απόφαση C-236/09, 1 Μαρτίου 2011, 
Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, σκ. 16). 

78 Βλ. BURGORGUE-LARSEN L, « Chronique de jurisprudence européenne comparée 
(2010) », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'Étranger, 2011, 
σελ. 1021. 

79 C-92/09, 9 Νοεμβρίου 2010, Volker und Markus Schecke GbR. Το Δικαστήριο α-
ναζήτησε την ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα από τη μία, και της ανάγκης διαφάνειας στην αξιοποίη-
ση κονδυλίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) από την άλλη.  
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Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, βάσει των άρθρων 7 (σεβασμός ιδιωτικής 
ζωής) και 8 (επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) του Χάρτη. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι η αιτιολόγηση της προσβολής των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων στηρίχθηκε αποκλειστικά σε διατάξεις του Χάρτη.80 Μόνο για 
την εξέταση του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας το ΔΕΕ συνδύα-
σε τη νομολογία του με εκείνη του Δικαστηρίου του Στρασβούργου.81 

2.3 Ένα δείγμα του διαλόγου «τριών φωνών»: η περίπτωση των δικαιωμά-
των των τρανσεξουαλικών ατόμων  
Το δρόμο άνοιξε δυναμικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούρ-

γου με την απόφασή του Goodwin κατά Ηνωμένου Βασιλείου82, κρίνοντας, 
όπως αναλύθηκε παραπάνω, υπόθεση σχετική με θιγόμενα δικαιώματα 
τρανσεξουαλικού ατόμου. 

Στην απόφαση Bellinger (FC) v. Bellinger83, το House of Lords ήρθε α-
ντιμέτωπο με τη νομιμότητα του γάμου ενός τρανσεξουαλικού ατόμου, συ-
νημμένου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα, όμως, με το Matrimonial 
Causes Act, είναι δυνατή η ακύρωση κάθε γάμου που δεν συνάπτεται ανά-
μεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα. Καθώς επρόκειτο για έναν άνδρα, ο 
οποίος μετά την υποβολή του σε εγχείριση αλλαγής φύλου, σύναψε γάμο 
με άλλον άνδρα, το δικαστήριο έπρεπε να προσδιορίσει το νόμιμο φύλο του 

                                                
80 Ενώ το εθνικό δικαστήριο εκτιμούσε ότι η υποχρέωση δημοσιοποιήσεως των 

δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους ενισχύσεων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ 
συνιστά αδικαιολόγητη προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραπέμποντας, κατ’ ουσία, στο άρθρο 
8 ΕΣΔΑ, το ΔΕΕ προέταξε ως κείμενο αναφοράς το Χάρτη, μέσω του άρθρου 6 
παρ. 1 ΣυνθΕΕ. Αποκλειστική επίκληση του Χάρτη έναντι της ΕΣΔΑ έγινε από το 
ΔΕΕ και στην υπόθεση C-236/09, 1 Μαρτίου 2011, Association belge des 
Consommateurs Test-Achats ASBL, όπου έγινε επίκληση των άρθρων 21 και 23 του 
Χάρτη, που απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις λόγω φύλου και απαιτούν την εξα-
σφάλιση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς. 

81 Το Δικαστήριο έκρινε ότι «το Συμβούλιο και η Επιτροπή, επιβάλλοντας τη δημοσι-
οποίηση των ονομάτων όλων των φυσικών προσώπων που είναι δικαιούχοι ενισχύ-
σεων, όπως επίσης και των αντιστοίχως ληφθέντων ποσών, υπερέβησαν τα όρια που 
επιβάλλει η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας» (σκ. 86), υπέρβαση η οποία δεν 
κρίθηκε ότι συντελέστηκε στην περίπτωση των νομικών προσώπων. 

82 Βλ. παραπάνω, υποσ. 33. 
83 [2003] UKHL 21, House of Lords, Bellinger (FC) (Appellant) v. Bellinger, (10 April 

2003) 
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προσφεύγοντος. Η λύση ήταν προφανής κατά το εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα 
με την απόφαση Corbett v. Corbett του 1970, το γένος, κατά το αγγλικό 
δίκαιο, στηρίζεται στο χρωμοσωμικό, δηλαδή το αρχικό, φύλο. Το βρετανι-
κό δικαστήριο διαπιστώνει, όμως, ότι η λύση αυτή αντίκειται στην απόφα-
ση Goodwin του ΕΔΔΑ, με την οποία αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα γάμου 
των τρανσεξουαλικών ατόμων. Το House of Lords οικειοποιείται την επι-
χειρηματολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αναγνωρίζοντας ότι ο 
τρανσεξουαλισμός είναι ψυχική διαταραχή και ότι δεν υπάρχει εξακριβω-
μένη επιστημονική απάντηση, σημειώνει μια διεθνή τάση στην αναγνώριση 
των δικαιωμάτων των τρανσεξουαλικών ατόμων. Η υιοθέτηση, παρόλα 
αυτά, ευθέως από το εθνικό δικαστήριο της λύσεως που ακολουθήθηκε 
στην απόφαση Goodwin ήταν, όπως έκρινε η απόφαση του House of 
Lords, προβληματική84, λόγω του εσωτερικού δικαίου. Το ανώτατο δικα-
στήριο δεν προέβη, λοιπόν, σε επικύρωση του γάμου, παρά την ανωτέρω 
απόφαση του ΕΔΔΑ.  

Σε μια μεταγενέστερη απόφασή του, της 6ης Μαΐου 2004, A. v. Chief 
Constable of West Yorshire, το House of Lords κλήθηκε να κρίνει επί αρνή-
σεως πρόσληψης τρανσεξουαλικού ατόμου στις δυνάμεις της αστυνομίας. 
Για τους ίδιους λόγους, το εθνικό δικαστήριο δεν ήταν σε θέση να εφαρμό-
σει άμεσα την προκρινόμενη από το ΕΔΔΑ λύση. Η φύση, όμως, της υπό-
θεσης επέτρεπε την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, και συγκεκριμένα, 
της απόφασης Κ.Β.85, την οποία είχε εκδώσει νωρίτερα το ΔΕΕ, στηριζόμε-

                                                
84 Το Human Rights Act του 1998, με το οποίο εισήχθη στο εσωτερικό δίκαιο η Ευ-

ρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιτρέπει την επίκληση ενώπιον των 
βρετανικών δικαστηρίων των διατάξεων της ΕΣΔΑ και της νομολογίας του Δικαστηρί-
ου. Παρόλα αυτά, δεν επιβάλλει στα δικαστήρια, στο τμήμα 3, παρά μία υποχρέωση 
σύμφωνης ερμηνείας της νομοθεσίας μέσα στα όρια του δυνατού. Σε αντίθετη περί-
πτωση, το τμήμα 4 προβλέπει ότι ο δικαστής θα υιοθετήσει μια διακήρυξη ασυμβατότη-
τας που δεν έχει ως αποτέλεσμα να αγνοήσει το εσωτερικό δίκαιο, αλλά να ενημερώσει 
το νομοθέτη για μια αντίφαση που καλείται να άρει. 

85 C-117/01, 7 Ιανουαρίου 2004, K.B. Το ΔΕΕ επικαλούμενο και την απόφαση 
Goodwin, έκρινε ότι «[ν]ομοθεσία η οποία, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Συμ-
βάσεως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, η οποία υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950, περιάγει ένα 
ζεύγος, όπως οι Κ. Β. και R, σε αδυναμία να ικανοποιήσει την προϋπόθεση γάμου, 
αναγκαία για το ένα εκ των δύο προσώπων προκειμένου να δυνηθεί να λάβει ένα 
στοιχείο της αμοιβής του ετέρου, πρέπει να θεωρηθεί ως κατ' αρχήν ασυμβίβαστη 
προς το άρθρο 141 ΕΚ. Εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να ελέγξει αν, σε περί-
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νο με τη σειρά του στην απόφαση Goodwin. Το House of Lords εφαρμόζο-
ντας τη λύση του ΔΕΕ (υιοθετηθείσα στην απόφαση Κ.Β.), στηρίχθηκε εμ-
μέσως στη νομολογία Goodwin, στην οποία το ΔΕΕ είχε αναφερθεί. Διαπι-
στώνουμε, λοιπόν, τον κύκλο που αναπτύσσεται μεταξύ των δικαστών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο: ο εθνικός δικαστής εφάρμοσε την ενωσιακή νομολογί-
α· ο ενωσιακός δικαστής στηρίχθηκε, με τη σειρά του, στη λύση που είχε 
δώσει ο ευρωπαϊκός δικαστής, ο οποίος είχε επικαλεσθεί, με τη σειρά του, 
το Χάρτη. Πρόκειται, λοιπόν, για μια νομολογιακή στροφή που οφείλεται 
σε έμμεση, «καμουφλαρισμένη» εφαρμογή του Χάρτη από τον εθνικό δικα-
στή. 

Επίμετρο 

Τριάντα χρόνια πριν, ο κυβερνητικός επίτροπος Bruno Genevois, στα 
συμπεράσματά του για την υπόθεση Cohn-Bendit ενώπιον του Γαλλικού 
Συμβουλίου της Επικρατείας, διακήρυττε ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας δεν πρέπει να επικρατεί «ούτε κράτος δικαστών, ούτε πόλεμος 
δικαστών, αλλά διάλογος δικαστών».86 Σήμερα, ο ακαδημαϊκός κόσμος 
αναγνωρίζει την ευστοχία του λόγου του, αφιερώνοντάς του συλλογικό 
έργο με θέμα το «διάλογο των δικαστών»87. 

Ο διάλογος «τριών φωνών» που αναπτύσσεται μεταξύ των δικαστών –
διαφορετικά, αυτός ο δικαστικός «τρίλογος»88 – επιβεβαιώνει τη διεθνή νο-
μολογιακή κινητικότητα. Η ευρωπαϊκή δε ιδιαίτερη φύση του και το γεγο-
νός ότι δεν συνιστά αποτέλεσμα σημειακών πολιτισμικών ανταλλαγών κα-
θιστά τη μελέτη του ακόμη πιο συναρπαστική. Δείγμα αυτού του ολοένα 
αναπτυσσόμενου διαλόγου παρακολουθήσαμε πρόσφατα με αφορμή τη 
διακήρυξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το μοντέρνο αυτό κείμε-
νο αποδεικνύει ότι μπορεί, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο, να συμβάλ-
λει στη δυναμική ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου. 
                                                
πτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, πρόσωπο τελούν στην κατάσταση της K. B. 
μπορεί να επικαλεστεί βασίμως το άρθρο 141 ΕΚ προκειμένου να του αναγνωρι-
στεί το δικαίωμα ο σύντροφός του να τύχει του πλεονεκτήματος συντάξεως χη-
ρείας». 

86 Conseil d’Etat, 22 Δεκεμβρίου 1978, Μinistre de l’intérieur c. Cohn-Bendit. 
87 Το συλλογικό έργο που αναφέρθηκε και προηγουμένως: Le dialogue des juges: 

mélanges en l'honneur du président Bruno Genevois, Dalloz, 2009, 1166 σ. 
88 Η έκφραση χρησιμοποιείται στην ενωσιακή θεσμική πρακτική, όσον αφορά τον 

«τρίλογο» ανάμεσα στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. 
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Brown vs. Entertainment Merchants Association: 
Ο «βίαιος ως προς τους ανήλικους» λόγος και η αποσαφήνιση 

του «εξονυχιστικού ελέγχου» 

ΘΩΜΑ Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ∗ 
Δικηγόρου, Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου  

Στην υπόθεση Brown vs. Entertainment Merchants Association της 27ης 
Ιουνίου 20111 το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. έκρινε ότι ο νόμος της 
Πολιτείας της Καλιφόρνια2 που απαγορεύει την πώληση ή την ενοικίαση 
«βίαιων» βιντεοπαιχνιδιών σε ανηλίκους και απαιτεί η συσκευασία τους να 
φέρει τη σήμανση «18» αντίκειται στην Πρώτη Τροποποίηση του αμερικα-
νικού Συντάγματος. Το νομοθέτημα καλύπτει παιχνίδια «στα οποία το εύ-
ρος επιλογών που είναι διαθέσιμες στον παίκτη περιλαμβάνει τη θανάτωση, 
τον ακρωτηριασμό, τον διαμελισμό ή τη σεξουαλική επίθεση σε εικόνα αν-
θρώπινου όντος, εφόσον αυτές οι πράξεις απεικονίζονται» με τρόπο που 
«ένας λογικός άνθρωπος, λαμβάνοντας υπόψη το παιχνίδι ως σύνολο, θα 
είχε ενστάσεις ως προς τη νοσηρότητα και την ασυμβατότητα (των πράξε-
ων) με την προστασία των ανηλίκων», το οποίο (παιχνίδι) είναι «προφανώς 

                                                
∗ E-mail: thomstavropoulos@gmail.com. 
1 Το πλήρες όνομα της υπόθεσης είναι «Edmund G. Brown, Governor of the 

State of California, and Kamala Harris, Attorney General of the State of California 
versus Entertainment Merchants Association and Entertainment Software Associa-
tion». Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο www.supremecourt.gov.  

2 Συγκεκριμένα πρόκειται για το California Assembly Bill 1179 του 2005. Τη 
σχετική νομοθεσία προώθησε προς ψήφιση ο Γερουσιαστής της Πολιτείας της Κα-
λιφόρνια, Leland Yee, που δραστηριοποιείται στο πολιτικό σκηνικό με το κόμμα 
των Δημοκρατικών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει σε σχέση με την εξεταζόμενη υπόθε-
ση το γεγονός ότι η διδακτορική διατριβή του Yee στο Πανεπιστήμιο της Hawaii 
αφορά στην ψυχολογία των ανηλίκων. Η επίδικη νομοθεσία ετέθη σε ισχύ στα τέλη 
του 2005 από τον τότε Κυβερνήτη της Πολιτείας της Καλιφόρνια, Arnold Schwar-
zenegger. 
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προσβλητικό σε σχέση με τα επικρατούντα πρότυπα σε μια κοινωνία όσον 
αφορά στο τι είναι κατάλληλο για τους ανήλικους» και το οποίο «έχει ως 
αποτέλεσμα το παιχνίδι, ως σύνολο, να έχει σοβαρή έλλειψη λογοτεχνικής, 
καλλιτεχνικής, πολιτικής ή επιστημονικής αξίας ως προς τους ανήλικους». 
Για την εφαρμογή του νόμου τα παραπάνω απαιτείται να συντρέχουν σω-
ρευτικά. Η παραβίαση του νόμου τιμωρείται με πρόστιμο έως 1.000 δολά-
ρια.  

Η Entertainment Merchants Association3 και η Entertainment Software 
Association4, εκπροσωπώντας τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, προσέφυγαν κατά του επίμαχου νομοθε-
τήματος ενώπιον του District Court της Βόρειας Καλιφόρνια. Κατά τους 
αιτούντες5 το νομοθέτημα ήταν αντίθετο με τις επιταγές της Πρώτης Τρο-
ποποίησης του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελευ-
θερία της έκφρασης. Πράγματι το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι η επίδικη 
                                                

3 Πρόκειται για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εμπορική ένωση που στόχο έχει 
την προώθηση των συμφερόντων των εταιριών οικιακής ψυχαγωγίας (home enter-
tainment) σε ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ε-
ταιρίες βιντεοπαιχνιδιών. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ένωσης 
(www.entmerch.org) το οικονομικό μέγεθος της βιομηχανίας οικιακής ψυχαγωγί-
ας, την οποία η Entertainment Merchants Association υπερασπίζεται, αποτιμάται 
σε 35 δισεκατομμύρια δολάρια. 

4 Πρόκειται για την εμπορική ένωση της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών των 
Η.Π.Α. που ιδρύθηκε το 1994 και έχει έδρα την Washington. Στις τάξεις της περι-
λαμβάνει τις σημαντικότερες εταιρίες βιντεοπαιχνιδιών όχι μόνο σε επίπεδο Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερα στο 
www.theesa.com. 

5 Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσβολή του νόμου ενώπιον της αμερικανικής δι-
καιοσύνης έγινε πριν την έναρξη ισχύος του. Πρόκειται για το λεγόμενο «facial 
challenge». Στις περιπτώσεις στις οποίες τίθεται υπό αμφισβήτηση η συμβατότητα 
του νόμου με τα προβλεπόμενα από την Πρώτη Τροποποίηση δίνεται η δικονομική 
δυνατότητα σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να προσβάλλει ευθέως το νόμο με 
αίτημα την κήρυξη του ως αντισυνταγματικού χωρίς να απαιτείται να έχει υποστεί 
κάποια βλάβη. Αυτός ο τρόπος προσβολής του νόμου θεωρείται ότι ενέχει έντονο 
κίνδυνο απόρριψης της αίτησης, καθώς ο αιτών πρέπει να δομήσει τη συλλογιστι-
κή του σε επίπεδο αφηρημένων επιχειρημάτων, χωρίς να μπορεί να επικαλεστεί 
συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά για να στηρίξει τη θέση του. Περισσότερα 
για το «facial challenge» στο άρθρο του MICHAEL DORF με τίτλο Facial Challenge to 
State and Federal Statutes που δημοσιεύτηκε στο Stanford Law Review, Volume 46 
(1994), σελ. 235 επ. 
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νομοθεσία παραβιάζει την ελευθερία του λόγου. Κατά της απόφασης α-
σκήθηκε έφεση από τον Κυβερνήτη της Πολιτείας της Καλιφόρνια6. Όμως 
και το Ninth Circuit Court of Appeals, ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε η 
έφεση, επικύρωσε, με ομόφωνη μάλιστα απόφασή του, την κρίση του πρω-
τοβάθμιου δικαστηρίου. Προβαίνοντας σε «εξονυχιστικό έλεγχο» του νόμου 
(«strict scrutiny») το Δικαστήριο θεώρησε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις που τάσσει η Πρώτη Τροποποίηση για να περιοριστεί η ελευθερία της 
έκφρασης, κηρύσσοντας το νόμο ανίσχυρο. 

Μετά την απόρριψη της έφεσης που άσκησε, η Πολιτεία της Καλιφόρνια 
δια του Κυβερνήτη της προσέβαλε την απόφαση του Ninth Circuit Court of 
Appeals ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η απόφαση του Δικαστηρίου 
να εξετάσει την επίμαχη υπόθεση ως προς την ουσία της προκάλεσε έκ-
πληξη. Ως γνωστόν το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει κάθε χρόνο ένα μικρό 
μόνο αριθμό υποθέσεων από αυτές που φτάνουν ενώπιον του. Από τις 
4.000 περίπου αιτήσεις που κατατίθενται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου 
μόνο 100 με 150 άγονται προς κρίση. Κριτήριο βάσει του οποίου το Δικα-
στήριο κρίνει αν θα πρέπει να εκδικάσει ή όχι μια υπόθεση είναι το αν αυτή 
αφορά κάποιο «ουσιώδες ομοσπονδιακό ζήτημα». Ποιο είναι το «ουσιώδες 
ομοσπονδιακό ζήτημα» το οποίο εντόπισαν οι δικαστές στη συγκεκριμένη 
περίπτωση; Η απάντηση στο ερώτημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αν λάβει 
κανείς υπόψη του το ότι το Supreme Court είχε μόλις την προηγούμενη ε-
βδομάδα εκδώσει την πολύκροτη απόφαση Stevens7. Το ιστορικό της Ste-
vens φαινόταν παραπλήσιο με αυτό της εξεταζόμενης υπόθεσης. Αλλά οι 
απορίες σχετικά με το λόγο για τον οποίο το Δικαστήριο δέχτηκε να εξετά-

                                                
6 Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Arnold Schwarzenegger μετά την ευ-

δοκίμηση της αίτησης των εκπροσώπων της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών ενώπι-
ον του District Court της Βόρειας Καλιφόρνια. Ο Κυβερνήτης διακήρυξε ότι «θα 
υπερασπιστεί σθεναρά το νόμο» και ότι «έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά και 
στην κοινωνία μας να τους προστατεύσουμε από τις επιδράσεις των παιχνιδιών 
που απεικονίζουν πράξεις υπέρμετρης βίας». Βλέπε σχετικά το άρθρο του JASON 
DOBSON της 10ης Αυγούστου του 2007 με τίτλο Schwarzenegger to Appeal California 
Game Law Ruling, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.gamasutra.com.  

7 United States vs. Stevens, 130 S.Ct. 1577 (2010). Με αυτή κρίθηκε η συνταγμα-
τικότητα ομοσπονδιακού νόμου που καθιέρωνε τον παράνομο χαρακτήρα της 
εμπορικής παραγωγής, πώλησης και κατοχής απεικονίσεων σκηνών βίας εις βά-
ρος ζώων. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος ήταν υπέρμετρα ευρύς, καθώς μπο-
ρούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην απαγόρευση και επιτρεπτών κατηγοριών 
λόγου, όπως παραδείγματος χάριν η απεικόνιση σκηνών κυνηγιού. 
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σει την υπόθεση δεν σταματούσαν εκεί. Οι ισχυρισμοί της Πολιτείας της 
Καλιφόρνια είχαν απορριφθεί και από το District Court της Βόρειας Καλι-
φόρνια και από το Ninth Circuit Court of Appeals και μάλιστα ομόφωνα. 
Και τα δύο δικαστήρια είχαν κρίνει ότι τα βιντεοπαιχνίδια εντάσσονται 
στην κατηγορία του προστατευόμενου από την Πρώτη Τροποποίηση λό-
γου και είχαν υποβάλλει σε «εξονυχιστικό έλεγχο» το νομοθέτημα της Κα-
λιφόρνια. Οι συγκεκριμένες δικανικές κρίσεις έρχονταν μάλιστα σε συνέ-
χεια αποφάσεων και άλλων δικαστηρίων που κήρυσσαν αντισυνταγματι-
κούς νόμους διάφορων Πολιτειών, οι οποίοι επιδίωκαν να απαγορεύσουν 
την πώληση ή την ενοικίαση «βίαιων» βιντεοπαιχνιδιών σε ανήλικους8. Γιατί 
ήταν απαραίτητη η τοποθέτηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί ενός ζητή-
ματος που φαινόταν λυμένο; Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ότι η υπόθεση 
συζητήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2010 και η απόφαση δημοσιεύτηκε μόλις την 
τελευταία ημέρα της δικαστικής περιόδου του 2010, δηλαδή στις 27 Ιουνίου 
2011. Αν όντως η υπόθεση δεν ήταν κάτι περίπλοκο, γιατί το Δικαστήριο 
αποφάσισε να την εξετάσει στην ουσία της και μάλιστα άργησε τόσο πολύ 
να εκδώσει την απόφαση επ’ αυτής;  

Η απάντηση στο ερώτημα θα αναζητηθεί στη συλλογιστική του Δικα-
στηρίου με βάση τη θέση της πλειοψηφίας, όπως διατυπώθηκε από το Δι-
καστή Scalia. Αρχικά θα εξεταστεί κατά πόσο τα βιντεοπαιχνίδια εμπί-
πτουν στο προστατευτικό πεδίο της Πρώτης Τροποποίησης. Στη συνέχεια, 
θα προσδιοριστεί ο περιορισμός περιεχομένου («content-based regulation») 
και ο λόγος για τον οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. τον θεωρεί 
απαράδεκτο. Περαιτέρω, θα εξεταστεί ο «εξονυχιστικός έλεγχος» στον ο-
ποίο υποβάλλεται κάθε νόμος που προβλέπει περιορισμό περιεχομένου και 
οι συνιστώσες του. Τέλος θα επιδιωχθεί να απαντηθεί το ερώτημα που τέ-
θηκε παραπάνω. 

Τα βιντεοπαιχνίδια ως προστατευόμενο μέσο επικοινωνίας 

Το πρώτο ζήτημα με το οποίο ήρθε αντιμέτωπο το Δικαστήριο ήταν το 
αν τα βιντεοπαιχνίδια εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο της Πρώτης 
Τροποποίησης, της συνταγματικής δηλαδή διάταξης που προστατεύει την 
ελευθερία της έκφρασης. Η αναγνώριση ή όχι των βιντεοπαιχνιδιών ως 

                                                
8 Για ένα πλήρη κατάλογο των σχετικών δικαστικών αποφάσεων βλέπε DAVID 

POST, Sex, Lies and Videogames: Brown vs. Entertainment Merchants Association, 
Cato Supreme Court Review (2011), σελ. 38.  
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μορφής έκφρασης που τίθεται υπό τη σκέπη του αμερικανικού Συντάγμα-
τος είναι καίριας σημασίας ζήτημα, γιατί από αυτό εξαρτάται καταρχήν το 
είδος του ελέγχου στο οποίο θα υποβληθεί το επίδικο νομοθέτημα. Αν το 
Supreme Court κρίνει ότι τα βιντεοπαιχνίδια δεν αποτελούν προστατευόμε-
νο λόγο, τότε θα εξετάσει αν ο νόμος εξυπηρετεί κάποιον «εύλογο σκοπό»9. 
Αν όμως τα βιντεοπαιχνίδια, των οποίων τη δυνατότητα πώλησης και ε-
νοικίασης θίγει ευθέως ο νόμος της Καλιφόρνια, κριθούν από το Δικαστή-
ριο ως λόγος που χαίρει συνταγματικής προστασίας, τότε ο περιορισμός 
τους από τον πολιτειακό νομοθέτη θα υποβληθεί είτε σε «εξονυχιστικό έ-
λεγχο», είτε σε «ενδιάμεσο έλεγχο», όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα παρα-
κάτω. 

Αν και το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης προ-
στατεύει κυρίως τον πολιτικό λόγο, γίνεται δεκτό ότι ο διαχωρισμός πολιτι-
κής και ψυχαγωγίας είναι -αν όχι επικίνδυνος- τουλάχιστον δυσχερής. 
«Ό,τι είναι για κάποιον ψυχαγωγία, μπορεί να διδάσκει τις πεποιθήσεις κά-
ποιου άλλου»10. Όπως τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, λόγου χάρη τα 
βιβλία, τα θεατρικά έργα και οι ταινίες, έτσι και τα βιντεοπαιχνίδια μεταδί-
δουν ιδέες, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί αναμφίβολα να παρουσιάζει 
κοινωνικό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα τα «βίαια» βιντεοπαιχνίδια, στα 
οποία αφορά η νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια, έχουν ως κύριο 
θέμα τους τη βία, ένα ζήτημα που απασχολεί κάθε σύγχρονη κοινωνία. Ως 
μέσο λοιπόν που μεταδίδει ιδέες σε σχέση με ένα σημαντικό κοινωνικό ζή-
τημα αποτελεί λόγο άξιο προστασίας. Μόνο το γεγονός ότι τα βιντεοπαι-
χνίδια είναι ένα νεοπαγές, διαφορετικό σε σχέση με τα συμβατικά, μέσο 
επικοινωνίας δεν αρκεί, προκειμένου να αποκλειστούν από τη συνταγματι-
                                                

9 Ο έλεγχος του νόμου ανάλογα με το αν εξυπηρετεί ή όχι κάποιο εύλογο σκο-
πό είναι το λιγότερο αυστηρό είδος ελέγχου μετά τον «εξονυχιστικό έλεγχο» και 
τον «ενδιάμεσο έλεγχο». Έλκει τις ρίζες του στη θεωρία μέσου-σκοπού. Το συγκε-
κριμένο είδος ελέγχου απαιτεί από τον νομοθέτη να έχει λογική και όχι αυθαίρετη 
βάση κατά την άσκηση του έργου του. Πρώτη απόφαση του αμερικανικού Ανω-
τάτου Δικαστηρίου στην οποία ρητά εφαρμόζεται ο έλεγχος σε λογική βάση είναι η 
υπόθεση United States vs. Carolene Products Co, 304 U.S. 144 (1938). Για περισσό-
τερα γύρω από τον έλεγχο σε λογική βάση βλέπε MELISSA IRR, United States vs. 
Morrison, An Analysis of the Diminished Effect of Congressional Findings in Com-
merce Clause Jurisprudence and a Criticism of the Abandonment of the Rational 
Basis Test, University of Pittsburgh Law Review 62 (2001), σελ. 815 επ. 

10 Βλέπε στο σώμα της απόφασης, διαθέσιμο στο 
www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/08-1448.pdf. 
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κή προστασία της Πρώτης Τροποποίησης. Εφόσον λοιπόν υπάγονται στην 
επίμαχη διάταξη, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι γενικές αρχές της ελευθε-
ρίας της έκφρασης, όπως έχουν διαμορφωθεί από τη νομολογία του Su-
preme Court. 

Η απαγόρευση περιορισμού περιεχομένου 

Μία από τις πλέον βασικές αρχές της ελευθερίας της έκφρασης είναι η 
απαγόρευση περιορισμού περιεχομένου («content-based regulation»)11. Ι-
σχύει δηλαδή η γενική θέση ότι «η κυβέρνηση δεν έχει εξουσία να απαγο-
ρεύσει έκφραση λόγω του μηνύματός της, των ιδεών της, του κύριου θέμα-
τός της, ή του περιεχομένου της»12. Το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ως αντι-
συνταγματική κάθε νομοθεσία που αποσκοπεί στο να περιορίσει το περιε-
χόμενο της δημόσιας συζήτησης, να αποκλείσει δηλαδή θέματα από αυ-
τήν13. Η δικαιολογητική βάση πίσω από τη στάση αυτή του Δικαστηρίου 
πρέπει να αναζητηθεί στη φιλελεύθερη νοοτροπία που διαπνέει όλη την α-
μερικανική έννομη τάξη. Στο πλαίσιο που χαράσσει το αμερικανικό Σύ-
νταγμα το άτομο αναδεικνύεται ως αυτόνομο ηθικό πρόσωπο, ικανό να 
διαμορφώσει μέσω των επιλογών του την προσωπικότητά του εκμεταλ-
λευόμενο τις ιδιαιτερότητές του. Αυτή η αυθυπαρξία του ατόμου επιτάσσει 
την αποχή του κράτους από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει 
αδικαιολόγητα τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Έτσι για να μπο-
ρέσει το άτομο να μορφώσει το «είναι» του θα πρέπει να μπορεί να έρχεται 
σε επαφή με όλες τις θέσεις και τις απόψεις που διακινούνται στο πεδίο του 
δημοσίου διαλόγου. Όταν όμως το κράτος απαγορεύει ένα συγκεκριμένο 
θέμα από το δημόσιο διάλογο, τότε αυτή η αυτονομία δέχεται σοβαρότατο 
πλήγμα. Και αυτό γιατί όχι μόνο δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το δεδο-
μένο θέμα, έτσι ώστε να πληροφορηθεί και να διαμορφώσει την όποια ά-
ποψή του επ’ αυτού. Με τον αποκλεισμό ενός θέματος από τη δημόσια συ-
ζήτηση το κράτος ουσιαστικά στρέφει το άτομο προς συγκεκριμένη κατεύ-

                                                
11 Εξαιρετική η προσέγγιση του θέματος του περιορισμού περιεχομένου από τον 

THOMAS SCANLON στο άρθρο του με τίτλο Content Regulation Reconsidered που 
είναι διαθέσιμο στο βιβλίο The Difficulty of Tolerance – Essays in Political Philoso-
phy, Cambridge University Press (2003), σελ. 151 επ. 

12 Police Department vs. Mosley, 408 U.S. 92 (1972).  
13 Για ένα σαφή ορισμό της επίμαχης έννοιας βλέπε LAURENCE TRIBE, American 

Constitutional Law (1978), σελ. 580 επ. 
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θυνση. Το κράτος δηλαδή κάνει μια επιλογή αντί του ατόμου. Έτσι καθιστά 
την αυτονομία του γράμμα κενό. 

Αφού η ελευθερία του λόγου είναι το μέσο προκειμένου να προάγεται η 
συζήτηση γύρω από πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, τότε το να τεθεί ένα 
θέμα τέτοιας υφής, όπως είναι στην εξεταζόμενη περίπτωση το θέμα της 
βίας, εκτός συνταγματικής προστασίας είναι καταρχήν ανεπίτρεπτο14. Το 
Δικαστήριο έκρινε ότι ο λόγος που αφορά στο θέμα της βίας προστατεύεται 
από την Πρώτη Τροποποίηση και δεν αρκεί μια απλή στάθμιση κόστους-
οφέλους από το νομοθετικό σώμα για να αναθεωρηθεί αυτή η θέση15. Για 
να τεθεί μια κατηγορία λόγου εκτός προστασίας συνταγματικής περιωπής 
απαιτείται αυτός ο αποκλεισμός της να είναι αποδεκτό από τη νομολογία 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Ο «βίαιος» λόγος ως προστατευόμενος λόγος 

Το Δικαστήριο εξέτασε αρχικά αν ο «βίαιος» λόγος, του οποίου η απα-
γόρευση επιδιώκεται με το επίδικο νομοθέτημα, μπορεί να ενταχθεί στις 
                                                

14 Σε αυτόν τον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει 
αναγνωρίσει ότι μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί του περιεχομένου του λόγου 
σε νομολογιακά οριοθετημένες περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις το επίδικο 
νομοθέτημα που περιορίζει λόγο με το δεδομένο περιεχόμενο ελέγχεται ως προς το 
αν εξυπηρετεί έναν «εύλογο σκοπό», καθώς το συγκεκριμένο περιεχόμενο θεωρεί-
ται ότι βρίσκεται εκτός του προστατευτικού πεδίου της Πρώτης Τροποποίησης. 
Αυτές οι περιπτώσεις λόγου που ο περιορισμός του περιεχομένου του γίνεται απο-
δεκτός είναι οι εξής: «άσεμνα» [Roth vs. United States, 354 U.S. 476 (1957)], «άσε-
μνα ως προς τους ανήλικους» [Ginsberg vs. State of New York, 390 U.S. 629 
(1968)], υποκίνηση σε παράνομες πράξεις [Brandenburg vs. Ohio, 395 U.S. 444 
(1969)], λέξεις ή φράσεις που μπορούν να προκαλέσουν καυγά [Chaplinsky vs. 
State of New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942)], απειλές [Virginia vs. Black, 538 U.S. 
343 (2003)], παιδική πορνογραφία με πραγματικά παιδιά [Ashcroft vs. Free Speech 
Coalition, 535 U.S. 234 (2002)]. Η προβολή βίας που αφορά στην εξεταζόμενη υ-
πόθεση δεν ανήκει σε αυτές τις περιπτώσεις. 

15 Το νομοθετικό σώμα, όπως διαμορφώνεται από ένα συγκυριακό συσχετισμό 
πολιτικών δυνάμεων, δεν μπορεί να ανατρέψει τη ρητή επιταγή της Πρώτης Τρο-
ποποίησης για προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Η θεμελιώδους σημασίας 
θέση ότι τα πλεονεκτήματα από την υποχρέωση αποχής της κυβέρνησης από ε-
πεμβάσεις στο λόγο υπερτερούν των μειονεκτημάτων έχει περιβληθεί με το κύρος 
του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να γίνεται σεβαστή από τον κοινό νομοθέτη.  
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νομολογιακά διαμορφωθείσες κατηγορίες λόγου που δεν χαίρουν συνταγ-
ματικής προστασίας. Η Πολιτεία της Καλιφόρνια προέβαλε τον ισχυρισμό 
ότι ο «βίαιος» λόγος υπάγεται στην κατηγορία του «άσεμνου» λόγου, όπως 
αναγνωρίστηκε στην υπόθεση Miller16. Όμως, «άσεμνος» είναι μόνο ο λό-
γος που αφορά στην απεικόνιση σεξουαλικής συμπεριφοράς. Κάτι τέτοιο 
δεν φαίνεται να ισχύει αναγκαστικά στην περίπτωση των «βίαιων» βιντεο-
παιχνιδιών. Επομένως η επίμαχη κατηγορία λόγου, δηλαδή ο λόγος που 
αφορά στη βία, δεν ανήκει στον «άσεμνο» λόγο, αλλά ούτε και στον «άσε-
μνο ως προς τους ανήλικους» λόγο, όπως διαμορφώθηκε στην απόφαση 
Ginsberg17. Ο «άσεμνος ως προς τους ανήλικους» λόγος, παρότι δεν αποτε-
λεί «άσεμνο» λόγο, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός στην Miller18, μπορεί να 
ρυθμιστεί όταν αποδεικνύεται βλαπτικός για τους ανήλικους. Όμως, κατά 
το Δικαστήριο, ο «βίαιος» λόγος είναι κάτι διαφορετικό από τον «άσεμνο 
ως προς τους ανήλικους» λόγος. Επομένως δεν ανήκει στις μη-
προστατευόμενες κατηγορίες λόγου19. 

Ο «βίαιος ως προς τους ανήλικους» λόγος ως προστατευόμενος λόγος 

Όμως, κατά το Δικαστήριο, η Πολιτεία της Καλιφόρνια δεν επιδιώκει 
την υπαγωγή του «βίαιου» λόγου σε μια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορί-
ες που δεν χαίρουν συνταγματικής προστασίας. Αντίθετα εκτιμά ότι η 
πρόθεση της Καλιφόρνια είναι να δημιουργήσει εκ του μη όντος μια και-
νούργια μη προστατευόμενη κατηγορία λόγου, αυτή του «βίαιου ως προς 
τους ανήλικους» λόγου. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν παράδοση στο να απαγορεύουν 
στα παιδιά την πρόσβαση σε απεικονίσεις βίας. Τα παιδιά επιτρέπεται να 
διαβάζουν παραμύθια και κόμικς, να βλέπουν τηλεοπτικές εκπομπές και να 

                                                
16 Miller vs. State of California, 413 U.S. 15 (1973).  
17 Ginsberg vs. State of New York, 390 U.S. 629 (1968). 
18 Miller vs. State of California, 413 U.S. 15 (1973).  
19 Η εξέταση της υπαγωγής του «βίαιου» λόγου στις άλλες κατηγορίες λόγου 

που εξαιρούνται από το προστατευτικό πεδίο της Πρώτης Τροποποίησης περιτ-
τεύει, αφού, πέρα από τις προφανείς διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ του «βίαι-
ου» λόγου και των κατηγοριών αυτών, η ίδια η Πολιτεία της Καλιφόρνια δεν επι-
χειρηματολόγησε υπέρ αυτής της υπαγωγής.  
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ακούν ραδιοφωνικές εκπομπές, στις οποίες οι ήρωες προβαίνουν σε πρά-
ξεις ωμής βίας20. 

Τα «βίαια» βιντεοπαιχνίδια δεν εμφανίζουν καμία διαφοροποίηση σε 
σχέση με τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας. Η διαδραστικότητα ως χα-
ρακτηριστικό γνώρισμα των παιχνιδιών αυτών δεν είναι κάτι καινούργιο. 
Κατά το Δικαστήριο κάθε καλό λογοτέχνημα είναι διαδραστικό. Η ιδιότητα 
αυτή, εξάλλου, μόνο θετικά εκλαμβάνεται από το Δικαστήριο, αφού όσο 
πιο άμεσο είναι το ερέθισμα, τόσο πιο καλή είναι η αντίληψη του θέματος 
από το δέκτη του μηνύματος. Έτσι το μήνυμα γίνεται αντικείμενο πιο εμπε-
ριστατωμένης κριτικής από το δέκτη. Επομένως η υπόθεση ότι ο «βίαιος ως 
προς τους ανήλικους» λόγος είναι μια μη προστατευόμενη από την Πρώτη 
Τροποποίηση κατηγορία λόγου, η οποία δεν έχει απασχολήσει μέχρι τώρα 
το Δικαστήριο, δεν ευσταθεί με βάση τα δεδομένα που εξετάστηκαν. 

Ο «εξονυχιστικός έλεγχος» 

Αφού έκρινε ότι τα «βίαια» βιντεοπαιχνίδια προστατεύονται από την 
Πρώτη Τροποποίηση, έπειτα το Δικαστήριο εξέτασε τη συμβατότητα του 
περιορισμού περιεχομένου που θέτει το επίδικο νομοθέτημα στον προστα-
τευόμενο λόγο με τις συνταγματικές επιταγές. Για να σχηματίσει το Su-
preme Court τη δικανική του κρίση σχετικά με τη συνταγματικότητα περιο-
ρισμού περιεχομένου προστατευόμενου λόγου προβαίνει στον λεγόμενο 
«εξονυχιστικό έλεγχο» της επίμαχης νομοθετικής διάταξης («strict 
scrutiny»)21. Η αξία22 που δίνεται στην ελευθερία της έκφρασης από την 

                                                
20 Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που παραθέτει ο Δικαστής Scalia. 

«Ως τιμωρία για το ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τη Χιονάτη, η κακιά μάγισσα 
αναγκάζεται να χορέψει σε καυτά παπούτσια μέχρι να πέσει νεκρή στο πάτω-
μα…», «ο Χάνσελ και η Γκρέτελ σκοτώνουν τη γυναίκα που τους κρατούσε αιχμά-
λωτους ψήνοντάς την σε ένα φούρνο», «ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Κύκλωπα Πο-
λύφημο τρυπώντας το μάτι του με ένα καυτό ξύλο». 

21 Στις περιπτώσεις που εξετάζεται η συνταγματικότητα περιορισμού περιεχο-
μένου το δικαστήριο μπορεί εξαιρετικά να προβεί σε «ενδιάμεσο έλεγχο», όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω. Ο ενδιάμεσος έλεγχος» είναι λιγότερο απαιτητικός από 
τον «εξονυχιστικό έλεγχο». Μόνο ζητούμενο κατά τον «ενδιάμεσο έλεγχο» είναι το 
νομοθέτημα που περιορίζει το λόγο να είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο, έτσι 
ώστε να εξυπηρετεί ένα επιτακτικό δημόσιο συμφέρον. Εφαρμόζεται στις εξής πε-
ριπτώσεις: όταν ο περιορισμός που τίθεται στον προστατευόμενο λόγο είναι ουδέ-
τερος σε σχέση με το περιεχόμενο του λόγου [Turner Broadcasting System Inc. vs. 
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Πρώτη Τροποποίηση μεταφράζεται στην προνομιακή μεταχείρισή της από 
το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο δέχεται τον περιορισμό της μόνο υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις. Ο «εξονυχιστικός έλεγχος»23 αναλύεται σε δύο 
συνιστώσες24. Για να είναι ο περιορισμός περιεχομένου εντός των συνταγ-
ματικών ορίων θα πρέπει μέσω αυτού (του περιορισμού) να εξυπηρετείται 
«επιτακτικό δημόσιο συμφέρον» («compelling state interest») και να είναι 
«στενά προσδιορισμένος» («narrowly tailored»).  

                                                
Federal Communications Commission, 520 U.S. 180 (1997)], όταν ο προστατευόμε-
νος λόγος έχει «μικρή αξία», όπως στην περίπτωση των διαφημίσεων [Virginia 
State Board of Pharmacy vs. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748 
(1976)], όταν τα υποκείμενα του λόγου αντιμετωπίζονται ως πολίτες «δεύτερης 
κατηγορίας», όπως οι φοιτητές, οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι κρατούμενοι [Morse vs. 
Frederick, 551 U.S. 393 (2007), Garcetti vs. Ceballos, 547 U.S. 410 (2006) και Turner 
vs. Safley, 482 U.S. 78 (1987)], ή τέλος όταν ο προστατευόμενος λόγος θίγεται πα-
ρεμπιπτόντως από νόμο γενικής εφαρμογής [Cohen vs. Cowles Media Co., 501 U.S. 
663, 669 (1991)]. Η εφαρμογή αυτού του είδους ελέγχου εγείρει αντιδράσεις λόγω 
του ότι επιτρέπει στα κατώτερα δικαστήρια να εκδίδουν αποφάσεις που είτε πα-
ρεκκλίνουν από τη νομολογία του Supreme Court σχετικά με την προστασία της 
ελευθερίας της έκφρασης, είτε διακρίνονται για την έλλειψη ποιότητας και ακρίβει-
ας. Βλέπε ενδεικτικά AVINASH BHAGWAT ASUTOSH, The Test that Ate Everything: 
Intermediate Scrutiny in the First Amendment Jurisprudence, University of Illinois 
Law Review 2007, σελ.783 επ. 

22 Επιγραμματικά η αξία της ελευθερίας του λόγου αναλύεται σε τέσσερα στοι-
χεία όπως καταγράφονται αρχικά από τον ZECHARIAH CHAFEE JR. στο βιβλίο του 
Free Speech in the United States, Harvard University Press (1941), ιδίως σελ. 21 επ. 
που συμπληρώνεται από τον THOMAS EMERSON περίπου 25 χρόνια αργότερα με τη 
μελέτη Towards a General Theory of the First Amendment, Random House, 1966, 
σελ. 72 επ. Η ελευθερία της έκφρασης συμβάλλει: στην αυτοπραγμάτωση του ατό-
μου, στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, στην προσέγγιση της αλή-
θειας και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Αναμφίβολα τα παραπάνω στοι-
χεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις σύγχρονες πολυσυλλεκτικές φιλελεύθερες κοι-
νωνίες. 

23 Ο όρος εισάγεται στη νομολογία του δικαστηρίου με την υπόθεση Skinner vs. 
Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942) και εξειδικεύεται στην υπόθεση Thomas vs. Collins, 
323 U.S. 516 (1945). 

24 Για εκτενή ανάλυση βλέπε MATTHEW BUNKER, CLAY CALVERT, WILLIAM NEVIN, 
Strict in Theory but Feeble in Fact? First Amendment Strict Scrutiny and The Pro-
tection of Speech, Communication Law and Policy (2011), σελ. 372.  
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Η πρόκληση βλάβης σε ανήλικους και η υποβοήθηση του ελεγκτικού ρόλου 
των γονέων ως «επιτακτικό δημόσιο συμφέρον» 

Κάθε περιορισμός περιεχομένου θα πρέπει για να θεωρηθεί δικαιολογη-
μένος να εξυπηρετεί ένα «επιτακτικό δημόσιο συμφέρον»25. Στην εξεταζό-
μενη υπόθεση η Πολιτεία της Καλιφόρνια προέβαλε ότι συντρέχει περίπτω-
ση «επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος», καθώς ο νόμος αποσκοπεί στην 
προστασία των ανηλίκων από τη βλάβη που τους προκαλούν τα βιντεο-
παιχνίδια και στην υποβοήθηση του εποπτικού ρόλου των γονέων των α-
νηλίκων. 

Αρχικά εξετάστηκε η πρόκληση βλάβη στους ανήλικους ως αποδεκτή 
δικαιολογία επέμβασης στο λόγο. Κατά το Δικαστήριο η Πολιτεία θα πρέ-
πει να αποδείξει ότι υπάρχει «πραγματικό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί λύ-
ση». Θα πρέπει, δηλαδή, να δείξει ότι υπάρχει «ευθύς αιτιώδης σύνδεσμος 
μεταξύ των βίαιων βιντεοπαιχνιδιών και της βλάβης στους ανήλικους». 
Απλές ενδείξεις δεν αρκούν για να γίνει δεκτός ο περιορισμός26. Ωστόσο οι 
ψυχολογικές έρευνες που επικαλέστηκε ως αποδεικτικά στοιχεία η Πολιτεία 
της Καλιφόρνια δεν απέδειξαν ότι τα «βίαια» βιντεοπαιχνίδια προκαλούν 
επιθετική συμπεριφορά των ανηλίκων27. Το μόνο που διαφαίνεται είναι μια 
συσχέτιση της έκθεσης σε «βίαιη» ψυχαγωγία με κάποιες μηδαμινής σημα-
σίας επιπτώσεις στη συμπεριφορά των ανηλίκων, όπως το ότι μετά την ε-
                                                

25 Είναι προφανές ότι για τη διαπίστωση «επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος» 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η προσωπική εκτίμηση του δικαστή.  

26 Η θέση αυτή του Δικαστηρίου θυμίζει έντονα το κριτήριο του «σαφούς και 
παρόντος κινδύνου» που υιοθετήθηκε στην υπόθεση Brandenburg vs. Ohio, 395 
U.S. 444 (1969). Το κριτήριο αυτό απαιτεί την ύπαρξη άμεσου, επικείμενου και σο-
βαρού κινδύνου, προκειμένου να περιοριστεί ο προστατευόμενος από την Πρώτη 
Τροποποίηση λόγος. Στην υπόθεση Brandenburg ο αρχηγός μιας ομάδας της Ku-
Klux-Klan με δράση στην περιοχή του Ohio δήλωσε ενώπιον τηλεοπτικού συνερ-
γείου ότι «ο Εβραίος και ο Νέγρος πρέπει να φύγουν από την Αμερική». Το Δικα-
στήριο έκρινε ότι από τη δήλωση αυτή δεν υφίσταται «σαφής και παρών κίνδυνος» 
πρόκλησης βλάβης σε άλλα υποκείμενα. Ως εκ τούτου ο λόγος αυτός τίθεται υπό 
τη σκέπη της Πρώτης Τροποποίησης.  

27 Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα των LAWRENCE KUTNER και CHERYL OLSON, 
σύμφωνα με την οποία τα «βίαια» βιντεοπαιχνίδια ουσιαστικά «απενοχοποιού-
νται». Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 1.500.000 δολαρίων από το Πα-
νεπιστήμιο του Harvard. Είναι προσβάσιμη στο βιβλίο Grand Theft Childhood-The 
Surprising Truth About Violent Video Games And What Parents Can Do, Simon and 
Schuster Press, 2011 και στην ιστοσελίδα www.grandtheftchildhood.com.  
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παφή τους με το επίμαχο υλικό αυξάνεται η ένταση της φωνής τους. Όμως 
οι ίδιες επιπτώσεις παρατηρούνται και στις περιπτώσεις που άλλα μέσα 
επικοινωνίας, όπως η τηλεόραση, μεταδίδουν ανάλογα μηνύματα. Επομέ-
νως, ναι μεν αναγνωρίζεται το θεμιτό της προστασίας της νεότητας ως 
σκοπός του νομοθέτη, ωστόσο από τα στοιχεία που ήχθησαν ενώπιον του 
Δικαστηρίου δεν προκύπτει συγκεκριμένη βλάβη των ανηλίκων από τα «βί-
αια» βιντεοπαιχνίδια. Άρα «σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα»28 που απαιτεί 
λύση δεν υπάρχει.  

Δεύτερος λόγος που καθιστά επιτακτική την επέμβαση στο λόγο είναι 
κατά τους ισχυρισμούς της Πολιτείας της Καλιφόρνια η υποβοήθηση του 
ελέγχου των ανηλίκων από τους γονείς τους. Με την θεσπισθείσα νομοθε-
τική ρύθμιση η αγορά των βιντεοπαιχνιδιών επιτρέπεται μόνο σε ενήλικα 
άτομα. Άρα τα «βίαια» βιντεοπαιχνίδια είναι προσβάσιμα στους ανήλικους 
μόνο μέσω των γονέων τους. Ωστόσο αυτή η θέση δεν βρίσκει σύμφωνη 
την πλειοψηφία του Δικαστηρίου. Η απουσία κριτηρίων, βάσει των οποίων 
οι γονείς εγκρίνουν ή απορρίπτουν την αγορά του επίμαχου υλικού, συνε-
πάγεται το απαράδεκτο της ρύθμισης. Και αυτό γιατί συνιστά τιμωρία για 
τους εμπλεκόμενους στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών που μεταδίδουν 
προστατευόμενο λόγο στους ανήλικους. Μια τέτοια τιμωρία θα ήταν επι-
τρεπτή μόνο αν επιβαλλόταν με νομοθετική ρύθμιση επαρκώς προσδιορι-
σμένη και σαφή29. Η επίδικη όμως ρύθμιση δεν εμφανίζει τέτοια χαρακτη-
ριστικά λόγω του ότι επαφίεται στην υποκειμενική κρίση των γονέων των 
ανηλίκων. Επομένως και ο δεύτερος λόγος επέμβασης στον προστατευό-
μενο λόγο δεν μπορεί να γίνει δεκτός.  

Η «στενότητα» της επίδικης νομοθετικής επέμβασης στο λόγο 

Η Πολιτεία της Καλιφόρνια δεν απέδειξε ότι το επίδικο νομοθέτημα εξυ-
πηρετεί κάποιο «επιτακτικό δημόσιο συμφέρον». Ωστόσο το Δικαστήριο 
δεν αρκείται σε αυτή τη διαπίστωση αλλά προχωρά στο δεύτερο στάδιο 
του «εξονυχιστικού ελέγχου», εξετάζει δηλαδή αν ο περιορισμός περιεχομέ-
νου είναι «στενά προσδιορισμένος». Κατ’ αυτό το στάδιο ελέγχονται τρία 
στοιχεία: αν το νομοθέτημα απαγορεύει περισσότερο λόγο από όσο είναι 

                                                
28 Βλέπε στο σώμα της απόφασης, διαθέσιμο στο  www.supremecourt.gov/ 

opinions/10pdf/08-1448.pdf. 
29 Αυτή η απαίτηση προκύπτει από την απόφαση Erznonik vs. City of Jackson-

ville, 442 U.S. 205 (1975). 
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αναγκαίο, προκειμένου να εξυπηρετήσει το «επιτακτικό δημόσιο συμφέ-
ρον» για τη θεραπεία του οποίου θεσπίστηκε, αν το νομοθέτημα επιτρέπει 
λόγο που είναι εξίσου βλαπτικός με αυτόν που απαγορεύεται30 και τέλος αν 
τα μέσα που επέλεξε ο νομοθέτης για την επίτευξη του σκοπού που ετέθη 
είναι τα λιγότερο περιοριστικά για την ελευθερία της έκφρασης31. 

Αρχικά το Δικαστήριο εξέτασε το αν ο πρώτος σκοπός επέμβασης στον 
προστατευόμενο λόγο είναι «στενά προσδιορισμένος». Έλεγξε δηλαδή τη 
σχέση της επίδικης νομοθετικής ρύθμισης με τη βλάβη που κατά τους ισχυ-
ρισμούς της Πολιτείας της Καλιφόρνια προκαλείται στους ανήλικους. Το 
Δικαστήριο έκρινε ότι ακόμα και αν τα «βίαια» βιντεοπαιχνίδια έχουν αρνη-
τικά αποτελέσματα στην ψυχολογία των παιδιών, το νομοθέτημα δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί συνταγματικό. Και αυτό γιατί ενώ απαγορεύονται τα «βί-
αια» βιντεοπαιχνίδια, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα βιβλία, τα καρτούν ή τις 
ταινίες που προβάλλουν τη βία. Επομένως αν όντως υπάρχει «σοβαρό κοι-
νωνικό πρόβλημα», τότε ο νομοθέτης δεν θα έπρεπε να προβαίνει σε τέτοι-
ους διαχωρισμούς, ειδικά από τη στιγμή που δεν αποδείχτηκε ότι τα βιντε-
οπαιχνίδια έχουν διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα 
παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας. Επιπρόσθετα η νομοθεσία της Πολιτείας 
της Καλιφόρνια αρκείται σε μια δίχως κριτήρια συναίνεση του ενός έστω 

                                                
30 Η σκέψη πίσω από το συγκεκριμένο έλεγχο εντοπίζεται από τον EUGENE VO-

LOKH στο βιβλίο του First Amendment and Related Statutes: Problems, Cases and 
Policy Arguments, New York Foundation Press (2001), σελ. 155 επ. στο εξής: Η μη 
απαγόρευση λόγου που εμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού του νόμου καταδει-
κνύει ή ότι ο σκοπός του νόμου δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ή ότι ο σκοπός του 
νόμου δεν είναι αυτός που η κυβέρνηση διακηρύσσει. Μια τέτοια επιλογή του νο-
μοθέτη δείχνει ότι θέλει ή να ευνοήσει ένα μέσο επικοινωνίας έναντι άλλων, ή να 
καταπιέσει το μη αρεστό λόγο.  

31 Τα μέσα που μπορούν να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο σκοπό και προσβάλ-
λουν κατά το δυνατόν λιγότερο την ελευθερία της έκφρασης μπορούν και να μην 
σχετίζονται με τον περιορισμό λόγου, αλλά με την ρύθμιση συμπεριφοράς. Χαρα-
κτηριστική η απόφαση 44 Liquormart vs. Rhode Island, 517 U.S. 484 (1996). Η επί-
δικη νομοθεσία απαγόρευε τις διαφημίσεις αλκοόλ. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε 
ότι ενώ η αποφυγή του αλκοολισμού είναι θεμιτός σκοπός, η κυβέρνηση θα μπο-
ρούσε να λάβει άλλα μέτρα που θίγουν λιγότερο το λόγο, όπως το να διοργανώσει 
ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης αλκοόλ. 
Βλέπε επίσης την Aschroft vs. ACLU, 535 U.S. 534 (2002). Το δικαστήριο έκρινε ότι 
η δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού, το οποίο υποβοηθά τον έλεγχο των γο-
νέων, ήταν λιγότερο περιοριστικό σε σχέση με την επίδικη νομοθεσία. 
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γονέα για να καταστούν τα «βλαβερά» βιντεοπαιχνίδια προσιτά στους ανή-
λικους. Κάτι τέτοιο όμως απάδει με την αντιμετώπιση ενός σοβαρού προ-
βλήματος. 

Αλλά και ο δεύτερος λόγος επέμβασης που επικαλέστηκε η Πολιτεία της 
Καλιφόρνια, δηλαδή η υποβοήθηση του εποπτικού ρόλου των γονέων 
στους ανήλικους, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «στενά προσδιορισμένος». 
Και αυτό γιατί η επίδικη νομοθετική ρύθμιση δεν προσθέτει τίποτα παρα-
πάνω στο ήδη υπάρχον σύστημα αξιολόγησης των βιντεοπαιχνιδιών32. 
Στην πραγματικότητα δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά το μεταθέτει απλώς 
χρονικά και τοπικά. Οι γονείς, δηλαδή, τώρα αντί να ελέγχουν τα βιντεο-
παιχνίδια, με τα οποία έρχεται σε επαφή το παιδί τους, στο χώρο του σπι-
τιού, θα πρέπει να το κάνουν στο χώρο πώλησης ή ενοικίασής τους. Όμως 
ενώ το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ο πολιτειακός νομοθέτης δεν επέλεξε το 
λιγότερο προσβλητικό για την ελευθερία της έκφρασης μέσο προς επίτευξη 
του επιδιωκόμενου σκοπού. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να γίνει δεκτό. 
Εξάλλου ο νόμος που απαγορεύει τα «βίαια» βιντεοπαιχνίδια είναι υπερχει-
λής, καθώς εκλαμβάνει ως δεδομένο το ότι όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς δεν 
συμφωνούν με το να έρχονται σε επαφή με αυτά (τα «βίαια» βιντεοπαιχνί-
δια) τα ανήλικα παιδιά τους. Η νομοθετική αυτή επιλογή δεν συνιστά «στε-
νό προσδιορισμό» της επίδικης επέμβασης, όπως απαιτεί η Πρώτη Τροπο-
ποίηση, αφού μπορεί να υπάρχουν γονείς που δεν νοιάζονται για το αν θα 
συμβεί κάτι τέτοιο ή όχι. 

Το Supreme Court έκρινε τελικά ότι η επίδικη νομοθεσία της Πολιτείας 
της Καλιφόρνια που απαγορεύει την πώληση ή την ενοικίαση «βίαιων» βι-
ντεοπαιχνιδιών σε ανήλικους αντίκειται στις επιταγές της Πρώτης Τροπο-
ποίησης. Το εξεταζόμενο νομοθέτημα, ως περιορισμός περιεχομένου, υπε-
βλήθη σε «εξονυχιστικό έλεγχο». Δεν μπόρεσε όμως να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις του, καθώς ούτε συγκεκριμένο «σημαντικό κοινωνικό πρόβλη-
μα»33, του οποίου η επίλυση είναι αναγκαία, διαπιστώθηκε, ούτε η επέμβα-

                                                
32 Τα βιντεοπαιχνίδια υπάγονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις ηλικίες για τις 

οποίες είναι κατάλληλα. Το σύστημα, που εισήχθη με πρωτοβουλία των εμπλεκό-
μενων στη βιομηχανία ψυχαγωγίας εταιριών, περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 
πρώιμη παιδική ηλικία, όλοι, όλοι από 10 ετών και άνω, έφηβοι, όλοι από 17 και 
άνω και μόνο για ενήλικους από 18 ετών και άνω.  

33 Βλέπε στο σώμα της απόφασης, διαθέσιμο στο www.supremecourt.gov/ 
opinions/10pdf/08-1448.pdf. 
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ση στον προστατευόμενο λόγο κρίθηκε «στενά προσδιορισμένη». Ως εκ 
τούτου ο επίδικος νόμος δεν συνάδει με το αμερικανικό Σύνταγμα. 

Η σημασία της απόφασης Brown vs. Entertainment Merchants Association 

Μέσα από την ανάπτυξη και το σχολιασμό της συλλογιστικής του Δι-
καστηρίου δίνεται απάντηση στο ερώτημα που ετέθη αρχικά. Γιατί εξέτασε 
το Δικαστήριο την υπόθεση; Γιατί άργησε να εκδώσει την απόφασή του επ’ 
αυτής; Κατά τη γνώμη μου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τα δεδομένα 
της επίδικης υπόθεσης δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες προκειμέ-
νου να δοθούν απαντήσεις σε δύο κρίσιμα θέματα: σε αυτό του «βίαιου ως 
προς τους ανήλικους» λόγου και σε αυτό της αποσαφήνισης του «εξονυχι-
στικού ελέγχου».  

Το ζήτημα του «βίαιου ως προς τους ανήλικους» λόγου δεν είχε απα-
σχολήσει έως τότε το Δικαστήριο. Παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο είχε 
πολλές φορές έρθει αντιμέτωπο με υποθέσεις περιορισμού «βίαιου λόγου»34, 
δεν του είχε δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί ως προς την ύπαρξη ή μη 
μιας μη προστατευόμενης κατηγορίας λόγου, του «βίαιου ως προς τους 
ανήλικους» λόγου. Η αναγκαιότητα εξέτασης του συγκεκριμένου ζητήμα-
τος από το Ανώτατο Δικαστήριο επιρρωνύεται από τη διαρκώς αυξανόμε-
νη κοινωνική πίεση προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης του «βίαιου ως 
προς τους ανήλικους» λόγου δια της νομοθετικής οδού. Το Δικαστήριο δι-
αχώρισε την προαναφερθείσα κατηγορία λόγου από τον «άσεμνο» και τον 
«άσεμνο ως προς τους ανήλικους» λόγο. Έκρινε ότι ο «βίαιος ως προς τους 
ανήλικους» λόγος χαίρει της προστασίας της Πρώτης Τροποποίησης, κα-
θώς δεν πείστηκε από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν ότι 
υπάρχει γενεσιουργή αιτία για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας μη 
προστατευόμενου λόγου. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου έρχεται σε συνέ-
χεια της μέχρι τότε νομολογίας του σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης, 
χωρίς να την ανατρέπει . Έχει, όμως, ιδιαίτερη σημασία, γιατί κρίθηκε πρώ-
τη φορά ρητά ότι ο «βίαιος ως προς τους ανήλικους» λόγος απολαμβάνει 
αυξημένης συνταγματικής προστασίας.  

Η αποσαφήνιση των συνιστωσών του «εξονυχιστικού ελέγχου» ήταν ο 
δεύτερος στόχος του Δικαστηρίου. Αυτό το είδος ελέγχου αρχικά είχε χα-

                                                
34 Ενδεικτικό παράδειγμα η υπόθεση United States vs. Stevens, 130 S.Ct. 1577 

(2010), η οποία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την εξεταζόμενη υπόθεση. Βλέ-
πε παραπάνω, την υποσημείωση υπ’ αρ. 7. 



Θωμάς Ν. Σταυρόπουλος 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

422 

ρακτηριστεί ως «εξονυχιστικός στη θεωρία αλλά θανάσιμος στην πράξη»35. 
Ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί ο σκόπελος του «εξονυχιστικού ελέγ-
χου» ήταν να αποδείξει η κυβέρνηση ότι η νομοθεσία που θεσπίστηκε είχε 
ως σκοπό να αποτρέψει «εξαιρετικά σοβαρές, ακόμη και καταστροφικές 
ζημιές»36. Για πολλά χρόνια οι όποιες κυβερνητικές προσπάθειες για περιο-
ρισμό περιεχομένου προστατευόμενου λόγου έπεφταν στο κενό. Όμως, με 
την πάροδο των ετών το άκαμπτο των προϋποθέσεων του «εξονυχιστικού 
έλεγχου» άρχισε να φθίνει. Τα τελευταία χρόνια τα ομοσπονδιακά δικα-
στήρια ερμηνεύοντας τις ούτως ή άλλως αόριστες νομικές έννοιες «επιτα-
κτικό δημόσιο συμφέρον» και «στενός προσδιορισμός» έκριναν ότι περίπου 
μια στις πέντε υποθέσεις ελευθερίας της έκφρασης, στις οποίες εφαρμό-
στηκε ο «εξονυχιστικός έλεγχος», ήταν σύμφωνη με τις συνταγματικές επι-
ταγές της Πρώτης Τροποποίησης37. Αυτή η τάση ελαστικοποίησης της 
προστασίας του λόγου έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής38. Η ανάγκη 
αποσαφήνισης του «εξονυχιστικού ελέγχου» από το Supreme Court μέσα 
από τη νομολογία του ήταν αδήριτη, προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης κατά τα προβλεπόμενα 
στην Πρώτη Τροποποίηση. Έτσι το Δικαστήριο αποσαφήνισε την έννοια 

                                                
35 Βλέπε σχετικά GERALD GUNTHER, In Search of Evolving Doctrine on a Chang-

ing Court: A Model for a Newer Equal Protection, Harvard Law Review 86 (1972) 
σελ. 8. 

36 Σαν τέτοιες θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι ζημιές από τη μετάδοση πληρο-
φοριών σχετικών με την εθνική ασφάλεια σε καιρό πολέμου. Είναι προφανές ότι ο 
κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών λόγω της διαρροής τέτοιων πληροφοριών 
δεν μπορεί να γίνει ανεκτός στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης πολιτείας. Έτσι η μετά-
δοση μιας τέτοιας πληροφορίας, που σε καιρό ειρήνης θα ήταν ανεμπόδιστη, δεν 
θεωρείται ότι εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο της Πρώτης Τροποποίησης. Φυσι-
κά και εδώ θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι από τη μετάδοση της πληροφορίας 
υπάρχει «σαφής και παρών κίνδυνος» να προκληθούν αυτές οι «καταστροφικές 
ζημιές». 

37 Η έρευνα αφορά σε 222 υποθέσεις που εκδικάστηκαν από τα αμερικανικά 
ομοσπονδιακά δικαστήρια από το 1990 έως το 2003. Τα στοιχεία παρατίθενται με 
εξαιρετική επιμέλεια από τον ADAM WINKLER στο άρθρο Fatal in Theory and Strict 
in Fact: An Empirical Analysis of Strict Scrutiny in Federal Courts, Vanderbilt Law 
Review (2006), σελ. 793 επ. 

38 Βλέπε ενδεικτικά MATTHEW BUNKER, CLAY CALVERT, WILLIAM NEVIN, Strict in 
Theory but Feeble in Fact? First Amendment Strict Scrutiny and The Protection of 
Speech, Communication Law and Policy, 2011, σελ. 349 επ. 
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του «επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος». Το Δικαστήριο δεν αρκείται 
στην καλή πρόθεση του νομοθέτη. Απαιτεί η επικαλούμενη βλάβη, την ο-
ποία έχει σκοπό να αποτρέψει ο νομοθέτης, να εξειδικεύεται, να αποδει-
κνύεται και να υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής και του λόγου 
που επιδιώκεται να περιοριστεί. Η συλλογιστική του Δικαστηρίου συμβαδί-
ζει με τα διαλαμβανόμενα στην υπόθεση Brandenburg39. Η απαίτηση του 
Δικαστηρίου να υπάρχει «σαφής και παρών κίνδυνος» προκειμένου να εί-
ναι δικαιολογημένη η επέμβαση του νομοθέτη στον προστατευόμενο λόγο 
αποκαθιστά την υψηλού επιπέδου προστασία της ελευθερίας της έκφρα-
σης, που είχε δεχτεί πλήγματα από την πρακτική των κατώτερων δικαστη-
ρίων.  

Συμπερασματικά η απόφαση Brown vs. Entertainment Merchants Asso-
ciation αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην σταθερή πορεία του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς την υπεράσπιση της 
ελευθερίας της έκφρασης ως αγαθού με ιδιαίτερα προνομιακή θέση στο 
αξιακό σύστημα του αμερικανικού Συντάγματος.  

                                                
39 Βλέπε σχετικά την υπόθεση Brandenburg vs. Ohio, 395 U.S. 444 (1969).  
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ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Υπόθεση Κώνστας κατά Ελλάδας* 

Αρ. προσφυγής 53466/07 

Απόφαση της 24ης Μαΐου 2011 [Πρώτο Τμήμα] 

[Επικριτικές δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Δικαιοσύνης ως προς εκκρεμή ποινική διαδικασία 

στον δεύτερο βαθμό παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας] 

Σύνθεση: Nina Vajić, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Γεώργιος Νικολάου, Mirjana 
Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Σπυρίδων Φλογαΐτης (δικαστής ad hoc) 

 
∗Άρθρο 6 §§ 1, 3 (γ) (δ) ΕΣΔΑ – Δι-

καίωμα σε δίκαιη δίκη. Άρθρο 6 παρ. 2 
ΕΣΔΑ – Τεκμήριο αθωότητας. Άρθρο 8 
ΕΣΔΑ – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτι-
κής και οικογενειακής ζωής. Άρθρο 13 
ΕΣΔΑ – Δικαίωμα πραγματικής προ-
σφυγής. Άρθρο 35 παρ. 1 ΕΣΔΑ – Εξά-
ντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων. 
Άρθρο 41 ΕΣΔΑ – Επιδίκαση δίκαιης 
ικανοποίησης. Άρθρα 57, 59 ΑΚ – 
Προστασία προσωπικότητας. Άρθρο 
105 ΕισΝΑΚ – Εξωσυμβατική ευθύνη 
του Κράτους.  

Η αγωγή για αποζημίωση, βασισμέ-
νη στο άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα, 
 

∗ Μετάφραση: Αλίκη Τερζή. 

δεν δύναται να θεραπεύσει πλήρως 
προβαλλόμενη προσβολή του τεκμηρί-
ου αθωότητας. Απόρριψη της ένστασης 
της μη εξάντλησης των εθνικών ενδί-
κων μέσων.  

Η επέμβαση στο τεκμήριο αθωότη-
τας μπορεί να εκπορεύεται όχι μόνον 
από έναν δικαστή ή ένα δικαστήριο, 
αλλά και από άλλες κρατικές αρχές. Η 
αρχή του τεκμηρίου αθωότητας πρέπει 
να γίνεται σεβαστή μέχρι την νόμιμη 
τελεσίδικη καταδίκη του ενδιαφερομέ-
νου. Το χρονικό διάστημα που ενδέχε-
ται να χωρίζει επικριτικές αναφορές 
από την επί της ουσίας εξέταση ή επα-
νεξέταση της υποθέσεως δεν αποτελεί 
κρίσιμο στοιχείο στην εκτίμηση της αι-

Νομολογία  
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τίασης που αντλείται από το άρθρο 6 § 
2 ΕΣΔΑ. Παραβίαση του άρθρου 6 § 2 
ΕΣΔΑ λόγω δηλώσεων του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών και του Υπουργού 
Δικαιοσύνης ως προς εκκρεμή διαδικα-
σία ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. 
Παραβίαση του άρθρου 13 ΕΣΔΑ λόγω 
έλλειψης ενδίκου μέσου στο οποίο θα 
μπορούσε να προσφύγει ο αιτών, προ-
κειμένου να πετύχει την αποκατάστα-
ση της παραβίασης του τεκμηρίου α-
θωότητας. 

Επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης, 
εξόδων και δικαστικής δαπάνης.  

Διαδικασία 

1. Στην αφετηρία της υποθέσεως 
βρίσκεται η προσφυγή αριθ. 53466/07 
στρεφόμενη εναντίον της Ελληνικής 
Δημοκρατίας από έναν υπήκοο αυτού 
του κράτους, τον Δημήτριο Κώνστα 
[εφεξής «ο προσφεύγων»], ο οποίος 
προσέφυγε ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου στις 25 Νοεμβρίου 2007, 
δυνάμει του άρθρου 34 της Συμβάσεως 
για την προστασία των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (εφεξής «η Σύμβαση»). 

2. Ο προσφεύγων εκπροσωπήθηκε 
από τον κ. Γ. Κτιστάκι, δικηγόρο, μέλος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η 
ελληνική κυβέρνηση [εφεξής «η Κυβέρ-
νηση»] εκπροσωπήθηκε από τους πλη-
ρεξούσιούς της, τον κ. Μ. Απέσσο, Νο-
μικός Σύμβουλος στο Νομικό Συμβού-
λιο του Κράτους, την κα. Ο. Πατσο-
πούλου, Πάρεδρο στο Νομικό Συμβού-
λιο του Κράτους, και την κα. Σ. Τρεκλή, 

Δικαστική Αντιπρόσωπο Α΄ στο Νομι-
κό Συμβούλιο του Κράτους. 

3. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι 
παραβιάστηκαν τα δικαιώματα που 
του εγγυώνται τα άρθρα 6 § 2 και 13 
της Σύμβασης. 

4. Στις 14 Μαΐου 2009, η Πρόεδρος 
του Πρώτου Τμήματος αποφάσισε να 
κοινοποιήσει την προσφυγή της Κυβερ-
νήσεως. Εξ άλλου, όπως το επιτρέπει 
το άρθρο 29 § 1 της Σύμβασης, αποφά-
σισε να αποφανθεί το Τμήμα ταυτό-
χρονα για το παραδεκτό και την ουσία 
της υποθέσεως. 

5. Ο κ. Χρήστος Ροζάκης, εκλεγμέ-
νος Δικαστής για την Ελλάδα, δήλωσε 
κώλυμα και η Κυβέρνηση όρισε τον κ. 
Σπυρίδωνα Φλογαΐτη ως Δικαστή ad 
hoc στην υπόθεση. 

Ως προς το πραγματικό 
Ι. Τα πραγματικά περιστατικά της 

υπόθεσης 
6. Ο προσφεύγων γεννήθηκε το 

1946 και ζει στην Αθήνα. 
7. Από το 1985 είναι καθηγητής Διε-

θνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Μεταξύ 1990 και 1995 
διετέλεσε Πρύτανης του ανωτέρω πα-
νεπιστημίου. Στις βουλευτικές εκλογές 
του 1996, ο προσφεύγων διατέλεσε υ-
πηρεσιακός (ad interim) Υπουργός Τύ-
που. Μεταξύ του 1997 και του 1999 
υπηρέτησε ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος 
της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώ-
πης. 

8. Τον Σεπτέμβριο του 1998, το Πρυ-
τανικό Συμβούλιο διέταξε διοικητική 
έρευνα αναφορικά με την οικονομική 
διαχείριση του Παντείου πριν το 1997. 
Σε συνέχεια αυτής της διοικητικής έ-
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ρευνας, και αφού υποβλήθηκε το σχε-
τικό πόρισμα στον Εισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών, ο τελευταίος άσκησε ποινικές 
διώξεις εναντίον πενήντα τεσσάρων 
ατόμων και συγκεκριμένα μελών του 
διδακτικού προσωπικού τα οποία κα-
τείχαν θέσεις του Πρυτάνεως, Αντιπρυ-
τάνεως την περίοδο 1992-1998. Ο προ-
σφεύγων κατηγορήθηκε για την διά-
πραξη κατ’εξακολούθηση και από κοι-
νού και των αδικημάτων της ψευδούς 
βεβαίωσης, της πλαστογραφίας, της 
υπεξαίρεσης και της απάτης σε βάρος 
του Δημοσίου για ποσό που υπερβαίνει 
τις 50.000.000 δραχμές (146.735 ευρώ 
περίπου). Με απόφαση του Εισαγγελέα 
Εφετών, παραπέμφθηκε με το υπ’ αριθ. 
2284/2005 κλητήριο θέσπισμα, μαζί με 
άλλους δέκα-οκτώ κατηγορούμενους, 
απευθείας σε δίκη. Η υπόθεση προσέλ-
κυσε, ιδιαίτερα, την προσοχή των μέ-
σων μαζικής επικοινωνίας. 

9. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2005 το Συμ-
βούλιο Εφετών Αθηνών επικύρωσε την 
απόφαση του Εισαγγελέα και αποφά-
σισε την απαλλαγή από ποινικές κατη-
γορίες για ορισμένους εκ των κατηγο-
ρουμένων. Αναφορικά με τον προ-
σφεύγοντα, το Συμβούλιο Εφετών δέ-
χθηκε ότι έπαιξε «πρωταγωνιστικό ρό-
λο» στη διάπραξη των ανωτέρω κα-
κουργηματικής μορφής αξιόποινων 
πράξεων (υπ’ αριθ. 1969/2005 απόφα-
ση). 

10. Στις 10 Οκτωβρίου 2005, ο προ-
σφεύγων άσκησε έφεση ενώπιον του 
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών κατά της 
απευθείας παραπομπής του στο ακρο-
ατήριο με το υπ’ αριθ. 2284/2005 κλη-
τήριο θέσπισμα. Στις 10 Νοεμβρίου 
2005 το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών 

απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη 
(υπ’ αριθ. 2380/2005 απόφαση). 

11. Στις 18 Νοεμβρίου 2005, ο προ-
σφεύγων άσκησε αναίρεση κατά της 
υπ’ αριθ. 2380/2005 απόφασης. Στις 5 
Απριλίου 2006 ο Άρειος Πάγος (σε 
Συμβούλιο) επικύρωσε την προσβαλλό-
μενη απόφαση (υπ’ αριθ. 850/2006 α-
πόφαση). 

12. Στις 6 Ιουνίου 2007, μαζί με ο-
κτώ άλλους κατηγορούμενους, το Εφε-
τείο Κακουργημάτων Αθηνών καταδί-
κασε τον προσφεύγοντα σε κάθειρξη 
δεκατεσσάρων ετών για υπεξαίρεση 
δημοσίου χρήματος, απάτη σε βάρος 
του Δημοσίου και ψευδή βεβαίωση (υπ’ 
αριθ. 2444/2007 απόφαση). Την ίδια 
ημέρα, ο προσφεύγων άσκησε έφεση 
και το Εφετείο Κακουργημάτων Αθη-
νών ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής 
μέχρι την εκδίκαση της εφέσεως. 

13. Κατά την ακροαματική διαδικα-
σία ενώπιον του Εφετείου Κακουργη-
μάτων Αθηνών, ο προσφεύγων φέρεται 
να αιτήθηκε προς το δικαστήριο την 
ακρόαση συγκεκριμένων μαρτύρων 
υπεράσπισης, αίτημα που απερρίφθη 
από το ίδιο δικαστήριο. Επιπλέον, το 
Εφετείο Κακουργημάτων φέρεται να 
απέρριψε τα αιτήματα του προσφεύγο-
ντος για πρόσβαση σε συγκεκριμένα 
πειστήρια ενοχής που αναφέρονταν 
στο πόρισμα της διοικητικής έρευνας 
και για υποβολή έκθεσης ανεξαρτήτων 
εμπειρογνωμόνων για την διαχείριση 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όταν ήταν 
Πρύτανης. Τέλος, προς το πέρας της 
διαδικασίας, το Εφετείο Κακουργημά-
των φέρεται να ανέγνωσε ανώνυμες 
επιστολές περί της ενοχής του προ-
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σφεύγοντος, χωρίς να του παρασχεθεί 
η ευκαιρία να τις αντικρούσει. 

14. Στις 11 Ιουνίου 2007, κατά την 
διάρκεια συζήτησης ενώπιον της Ολο-
μελείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο 
Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε 
στην εν λόγω δίκη, λέγοντας ότι συγκε-
κριμένοι βουλευτές της Αντιπολίτευσης 
κατάθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης 
ενώπιον του Εφετείου Κακουργημάτων 
Αθηνών. Ειδικότερα, δήλωσε: 
«Και ποιοι είναι οι άφθαρτοι; Οι συκο-
φάντες, οι πρωτοκλασάτοι Βουλευτές 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πρώην Υπουργοί του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. που έτρεξαν να υπερασπι-
στούν τους καταχραστές της Παντείου; 
Ήταν ή δεν ήταν προσωπικοί, πολιτι-
κοί σας φίλοι; Τους διορίσατε υπηρεσι-
ακούς Υπουργούς Τύπου, πρέσβεις εκ 
προσωπικοτήτων στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης, όταν ήδη είχαν αρχίσει να 
δημοσιοποιούνται τα σκάνδαλα στο 
Πάντειο; Φιλαράκια σας ήταν, αγαπη-
τοί συνάδελφοι, και τρέξατε να τους 
υπερασπιστείτε στη Βουλή. Κλέβεστε 
και μεταξύ σας. Σύμφωνα με το χθεσι-
νό «ΒΗΜΑ» ακόμα και τα λεφτά του κ. 
Σημίτη [πρώην Πρωθυπουργός] κατα-
χράστηκαν οι φίλοι σας!» 

15. Στις 2 Ιουλίου 2007, κατά την 
διάρκεια συζήτησης ενώπιον της Ολο-
μελείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο 
Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πα-
ρούσα υπόθεση λέγοντας ότι πρόκειται 
για «πρωτοφανές σκάνδαλο εσκεμμέ-
νης και σχεδιασμένης υπεξαίρεσης 
8.000.000 ευρώ προς ίδιον όφελος στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο». 

16. Στις 12 Φεβρουαρίου 2008 ο Υ-
πουργός Δικαιοσύνης απευθύνθηκε 

στην Αντιπολίτευση ενώπιον του Κοι-
νοβουλίου: 
«Σας θυμίζω επίσης το σκάνδαλο του 
Παντείου Πανεπιστημίου. Με θάρρος 
και παρρησία η ελληνική δικαιοσύνη 
απεφάσισε και κατεδίκασε εκείνους, 
τους οποίους εσείς προστατεύατε όλα 
αυτά τα χρόνια». 

17. Από τον φάκελο προκύπτει ότι η 
υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον του 
Εφετείου Αθηνών. Η υπ’ αριθ. 
2444/2007 απόφαση του Εφετείου Κα-
κουργημάτων Αθηνών καθαρογράφη-
κε την 4η Νοεμβρίου 2009. Πριν την κα-
θαρογραφή της, ο προσφεύγων δεν 
μπορούσε να λάβει πλήρως γνώση του 
περιεχομένου της. 

ΙΙ. Το σχετικό εσωτερικό δίκαιο 

18-19. [Σημ. της Σύνταξης: Μνημο-
νεύονται τα άρθρα 57, 59 ΑΚ και 104, 
105 ΕισΝΑΚ] 

20. Το άρθρο 105 εγκαθιδρύει την 
έννοια της ειδικής αποζημίωσης του 
δημοσίου δικαίου, γεννώντας την εξω-
συμβατική ευθύνη του Κράτους. Η ευ-
θύνη αυτή προκύπτει από παράνομες 
πράξεις ή παραλείψεις. Οι επίμαχες 
πράξεις μπορούν να είναι όχι μόνον οι 
νομικές αλλά και οι υλικές πράξεις της 
διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένων και 
των ανεκτέλεστων κατ’αρχήν πράξεων 
... Το παραδεκτό της αγωγής αποζημί-
ωσης τίθεται υπό έναν όρο: το παρά-
νομο της πράξης ή της παράλειψης. 

Ως προς το νομικό μέρος 
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Ι. Ως προς τις επικαλούμενες παραβιά-
σεις του άρθρου 6 της Συμβάσεως 

21. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η 
διαδικασία ενώπιον του Εφετείου Κα-
κουργημάτων Αθηνών ενέχει πολλές 
παρατυπίες. Ειδικότερα, παραπονείται 
ότι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών τον 
παρέπεμψε, σύμφωνα με μία ειδική δια-
δικασία, απευθείας σε δίκη, χωρίς προ-
ηγουμένως να τον παραπέμψει στο 
Συμβούλιο Εφετών. Κατά δεύτερον, ο 
προσφεύγων ισχυρίζεται ότι δεν του 
επετράπη να προσκομίσει συγκεκριμέ-
νες αποδείξεις ενώπιον του Εφετείου 
Κακουργημάτων, ούτε να εξετάσει ένα 
μάρτυρα υπεράσπισης, στοιχεία δηλα-
δή κρίσιμα για την διαδικασία. Τέλος, 
παραπονείται ότι ελήφθησαν υπ’ όψη 
ανώνυμα γράμματα χωρίς να του επι-
τρέψουν να αντιλέξει για την ακρίβεια 
του περιεχομένου τους. Ως προς τα 
ανωτέρω παράπονα, επικαλείται τις 
διατάξεις των άρθρων 6 §§ 1 και 3 (γ) 
και (δ) της Συμβάσεως. 

22. Εξ’άλλου, ο προσφεύγων ισχυ-
ρίζεται ότι η αρχή του τεκμηρίου αθωό-
τητας παραβιάστηκε από την απόφαση 
υπ’ αριθ. 1969/2005 του Συμβουλίου 
Εφετών Αθηνών. Παραπονείται, επί-
σης, ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουρ-
γού, του Υφυπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού Δικαιοσύνης αναφορικά 
με την υπόθεσή του, ενώ αυτή ήταν 
εκκρεμής στο Εφετείο, παραβίασαν την 
εν λόγω αρχή. Ως προς αυτό επικαλεί-
ται το άρθρο 6 § 2 της Συμβάσεως. Τα 
σχετικά μέρη του άρθρου 6 της Συμβά-
σεως ορίζουν τα ακόλουθα [...] 

  

Α. Αναφορικά με τους ισχυρισμούς επί 
των άρθρων 6 §§ 1 και 3 (γ) και (δ) 
της Συμβάσεως 

Επί του παραδεκτού 
23. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ο 

σεβασμός των απαιτήσεων του άρθρου 
6 § 1 της Συμβάσεως σε μία διαδικασία 
πρέπει, κατ’ αρχήν, να εξετασθεί στην 
βάση του συνόλου της διαδικασίας, 
δηλαδή όταν αυτή ολοκληρωθεί (βλ. 
Bernard κατά Γαλλίας, 23 Απριλίου 
1998, Συλλογή 1998-II, § 37). Το Δικα-
στήριο σημειώνει σε αυτό το σημείο ότι 
η παράγραφος 3 του άρθρου 6 περιέχει 
μία σειρά από ειδικά στοιχεία του γενι-
κού κανόνα της παραγράφου 1 (Artico 
κατά Ιταλίας, 13 Μαΐου 1980, § 32, 
série A no 37). Ωστόσο, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, δεν πρέπει να αποκλείεται 
ότι ένα συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί 
να αποβεί αποφασιστικό σε τέτοιο 
βαθμό ως προς το να επιτρέψει το Δι-
καστήριο να κρίνει τον δίκαιο χαρα-
κτήρα της διαδικασίας σε ένα πρόωρο 
στάδιο, πριν ακόμη αποφανθούν κατά 
τρόπο τελεσίδικο και αμετάκλητο τα 
εθνικά δικαστήρια (Sossoadouno κατά 
Ελλάδας, no 29845/06, § 30, 31 Ιουλίου 
2008). Σημειώνοντας ότι η ποινική δια-
δικασία σε βάρος του προσφεύγοντος 
είναι ακόμη εκκρεμής ενώπιον του Εφε-
τείου Αθηνών, το Δικαστήριο δεν ανι-
χνεύει καμία περίπτωση τέτοιου είδους. 
Συνεπώς, στο παρόν στάδιο της διαδι-
κασίας, ο ισχυρισμός αυτός είναι πρό-
ωρος και πρέπει να απορριφθεί σύμ-
φωνα με τα άρθρα 35 §§ 1 και 4 της 
Συμβάσεως.  
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Β. Αναφορικά με τον ισχυρισμό επί του 
άρθρου 6 § 2 της Συμβάσεως 

1. Θέσεις των διαδίκων 

α) Η Κυβέρνηση 

24. Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται εξ’ αρ-
χής ότι ο προσφεύγων δεν εξάντλησε 
τα εσωτερικά ένδικα μέσα. Εκτιμά ότι 
είχε στη διάθεσή του την αγωγή απο-
ζημιώσεως των άρθρων 57 και 59 του 
Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με το 
άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του 
Αστικού Κώδικα. Αναφερόμενη στην 
νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, η 
Κυβέρνηση επικαλείται ότι η ελληνική 
έννομη τάξη αποδέχεται ότι η αναγνώ-
ριση του τεκμηρίου αθωότητας συνιστά 
μέρος της προσωπικότητας του κάθε 
ανθρώπου. Επομένως, κάθε προσβολή 
της αρχής αυτής μπορεί να οδηγήσει 
στην αποζημίωση του ενδιαφερόμενου. 
Στη βάση αυτών των συμπερασμάτων, 
η Κυβέρνηση εκτιμά ότι ο προσφεύγων 
όφειλε να είχε προσφύγει στα εθνικά 
δικαστήρια με αγωγή αποζημιώσεως 
πριν την εισαγωγή της προσφυγής ε-
νώπιον του Δικαστηρίου. 

25. Επί της ουσίας, η Κυβέρνηση 
υποστηρίζει ότι οι επίμαχες φράσεις 
εντάσσονται σε μία πολιτική αντιπαρά-
θεση που έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο 
και αφορούσε ένα ζήτημα που είχε 
προσελκύσει το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης. Επιπλέον, η Κυβέρνηση ση-
μειώνει ότι οι σχετικές φράσεις διατυ-
πώθηκαν μετά την καταδίκη του προ-
σφεύγοντος σε πρώτο βαθμό. Για την 
Κυβέρνηση, αυτό το στοιχείο είναι πολύ 
καθοριστικό στην προκειμένη περίπτω-
ση διότι το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο 

καταδίκασε τον προσφεύγοντα στο 
τέλος μίας διαδικασίας που σεβάστηκε 
όλες τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης, 
όπως αυτές περιλαμβάνονται στο άρ-
θρο 6 § 1 της Συμβάσεως. Ισχυρίζεται 
ότι ο Πρωθυπουργός αναφερόταν γε-
νικά στην υπόθεση χωρίς να επισημαί-
νει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτό-
τητας του προσφεύγοντος. Σύμφωνα 
με την Κυβέρνηση, θα ήταν μη λογικό 
να γίνει δεκτό ότι η αναφορά στο απο-
τέλεσμα μίας ποινικής διαδικασίας, στο 
πλαίσιο μίας πολιτικής αντιπαράθεσης, 
είναι ικανή να παραγκωνίσει την αρχή 
του τεκμηρίου αθωότητας. Αναφορικά 
με τον Υφυπουργό Οικονομικών, η Κυ-
βέρνηση υποστηρίζει ότι οι επίμαχες 
φράσεις ειπώθηκαν στο πλαίσιο μίας 
δηκτικής πολιτικής αντιπαράθεσης, ότι 
δεν αναφέρθηκε το όνομα του προ-
σφεύγοντος και ότι, ουσιαστικά, το εν 
λόγω πολιτικό πρόσωπο αναφέρθηκε 
στο διατακτικό μίας ποινικής δίκης. 
Τέλος, η Κυβέρνηση τονίζει την χρονική 
απόσταση που χωρίζει την διατύπωση 
των επίμαχων φράσεων και την διαδι-
κασία ενώπιον του Εφετείου. Σημειώνει 
ότι η υπόθεση είναι πάντοτε εκκρεμής 
ενώπιον του Εφετείου και, κατά συνέ-
πεια, το συγκεκριμένο Εφετείο δεν θα 
μπορούσε να είχε επηρεαστεί από αυ-
τές μετά την παρέλευση ενός τόσο με-
γάλου χρονικού διαστήματος. 

β) Ο προσφεύγων  

26. Ο προσφεύγων υποστηρίζει 
κατ’αρχήν ότι τα εσωτερικά ένδικα μέ-
σα που επικαλείται η Κυβέρνηση δεν 
είναι αποτελεσματικά. Ειδικότερα, ι-
σχυρίζεται ότι σχεδόν όλες οι δικαστι-
κές αποφάσεις που παρουσίασε η Κυ-
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βέρνηση δεν αφορούν παρά την αστική 
ευθύνη των δημοσιογράφων για προ-
σβολή της τιμής των ατόμων που θίγο-
νταν. Σημειώνει ότι καμία από τις απο-
φάσεις που προσκομίστηκαν στο Δι-
καστήριο δεν αναγνωρίζει την ευθύνη 
μέλους της Κυβέρνησης για προσβολή 
του τεκμηρίου της αθωότητας. Επιπλέ-
ον, προσθέτει ότι σε μία από τις προ-
σκομισθείσες αποφάσεις κρίθηκε από 
τα εθνικά δικαστήρια συνταγματικός ο 
αποκλεισμός της προσωπικής αστικής 
ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την θέση του. 
Τέλος, αναφέρει ότι δεν διέθετε κανένα 
εσωτερικό ένδικο μέσο με το οποίο θα 
ζητούσε από το αρμόδιο ποινικό δικα-
στήριο να αποφανθεί επί της παραβία-
σης του τεκμηρίου αθωότητας στην 
προκειμένη περίπτωση. 

27. Επί της ουσίας, ο προσφεύγων 
τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός, ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών και ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης προέβησαν σε δηλώσεις 
ικανές να ασκήσουν επιρροή κατά την 
επανεξέταση κατ’έφεση της υποθέσε-
ως. Προσθέτει ότι η πρόθεση των ανω-
τέρω προσώπων να θίξουν το τεκμήριο 
αθωότητας απορρέει από το γεγονός 
ότι οι επίμαχες φράσεις ειπώθηκαν λί-
γες ημέρες μετά την ανακοίνωση της 
απόφασης του Εφετείου Κακουργημά-
των Αθηνών, ενώ, δηλαδή, η απόφαση 
υπ’ αριθ. 2444/2007 του ανωτέρω δικα-
στηρίου δεν είχε ακόμη καθαρογραφεί 
και συνεπώς τα μέλη της Κυβερνήσεως 
δεν μπορούσαν να γνωρίζουν τα γεγο-
νότα της υποθέσεως, όπως αυτά τα 
εξακρίβωσε το αρμόδιο δικαστήριο, 
οδηγώντας το στην καταδικαστική του 
απόφαση. Για τον προσφεύγοντα το 

γεγονός ότι η απόφαση υπ’ αριθ. 
2444/2007 δεν είχε καθαρογραφεί την 
εποχή των επίμαχων δηλώσεων του 
στέρησε και την δυνατότητα να απα-
ντήσει στους σχετικούς ισχυρισμούς, 
κάνοντας την αναγκαία αναφορά στο 
περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης. 
Γενικότερα, ο προσφεύγων εκτιμά ότι, 
δεδομένης της σημασίας των δημοσίων 
αξιωμάτων των συγκεκριμένων μελών 
της Κυβέρνησης, οι τελευταίοι όφειλαν 
να δείξουν αυτοσυγκράτηση στην στά-
ση τους έναντι μίας ποινικής διαδικα-
σίας που ήταν πάντοτε εκκρεμής. 

2. Εκτίμηση του Δικαστηρίου 

α) Επί του παραδεκτού 

28. Το Δικαστήριο σημειώνει ότι η 
Κυβέρνηση εγείρει την ένσταση της μη 
εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων 
μέσων διότι ο προσφεύγων δεν άσκησε 
αγωγή αποζημίωσης ενώπιον των ε-
θνικών δικαστηρίων για προσβολή της 
προσωπικότητάς του. Το Δικαστήριο 
υπενθυμίζει ότι ο κανόνας της εξά-
ντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέ-
σων, που περιέχει το άρθρο 35 § 1 της 
Συμβάσεως, στηρίζεται στην υπόθεση – 
ενσωματωμένη η τελευταία στο άρθρο 
13 με το οποίο παρουσιάζει στενή σχέ-
ση το άρθρο 35§ 1 – ότι η εσωτερική 
έννομη τάξη προσφέρει ένα αποτελε-
σματικό ένδικο μέσο, στην πράξη, αλλά 
και στον νόμο, αναφορικά με την επι-
καλούμενη παραβίαση (Kudła κατά 
Πολωνίας [GC], no 30210/96, § 152, 
Συλλογή 2000-XI; Hassan κατά 
Tchaouch κατά Βουλγαρίας [GC], 
no 30985/96, §§ 96-98, Συλλογή 
2000-XI). Το Δικαστήριο υπενθυμίζει 
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ότι, σύμφωνα με τον κανόνα της εξά-
ντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέ-
σων, ο προσφεύγων οφείλει, πριν προ-
σφύγει στο Δικαστήριο του Στρα-
σβούργου, να παράσχει στον υπόλογο 
Κράτος – διαμέσου της χρήσης εκείνων 
των ένδικων μέσων που είναι και μπο-
ρούν να θεωρηθούν αποτελεσματικά 
και επαρκή κατά την εθνική νομοθεσία 
– την δυνατότητα θεραπείας των προ-
βαλλομένων παραβιάσεων (μεταξύ άλ-
λων, Fressure και Roire κατά Γαλλίας 
[GC], no 29183/95, § 37, Συλλογή 
1999-I). Το άρθρο 35 § 1 της Συμβάσε-
ως δεν επιβάλλει την εξάντληση παρά 
μόνον εκείνων των ένδικων μέσων που 
σχετίζονται με τις προβαλλόμενες πα-
ραβιάσεις και είναι διαθέσιμα και κα-
τάλληλα. Πρέπει να υφίστανται σε ε-
παρκή βαθμό σαφήνειας, όχι μόνον 
στην θεωρία, αλλά και στην πρακτική, 
χωρίς την οποία απουσιάζει η επιθυμη-
τή αποτελεσματικότητα και η προσβα-
σιμότητα. Εναπόκειται στο αμυνόμενο 
Κράτος να αποδείξει ότι αυτές οι προ-
ϋποθέσεις πληρούνται (μεταξύ άλλων, 
Dalia κατά Γαλλίας, 19.2.1998, Συλλογή 
1998-I, σελ. 87, § 38). 

29. Στην προκειμένη περίπτωση, το 
Δικαστήριο παρατηρεί ότι η αγωγή που 
παρουσιάζει η Κυβέρνηση βασίζεται 
στο άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα, 
διάταξη που προβλέπει την δυνατότητα 
αποζημίωσης του ενδιαφερόμενου σε 
περίπτωση προσβολής της προσωπικό-
τητάς του. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει 
ότι η αρχή του τεκμηρίου της αθωότη-
τας συνιστά, κυρίως, μία διαδικαστική 
εγγύηση, η οποία συγκαταλέγεται με-
ταξύ των στοιχείων της δίκαιης δίκης 
που απαιτεί το άρθρο 6 της Συμβάσεως 

(Arrigo και Vella κατά Μάλτας (από-
φαση επί του παραδεκτού), no 6569/04, 
10.5.2005, Allenet de Ribemont κατά 
Γαλλίας, 10.2.1995, § 35, série A no 308). 
Όπως τονίστηκε ήδη, η αρχή αυτή είναι 
μία ειδική εφαρμογή του γενικού κανό-
να που αναγγέλλει η πρώτη παράγρα-
φος αυτής της διάταξης (Deweer κατά 
Βελγίου, 27.2.1980, § 56, série A no 35). 
Το Δικαστήριο τονίζει ότι η Κυβέρνηση 
δεν σημειώνει ποιο ένδικο μέσο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο προ-
σφεύγων ενώπιον της αρμόδιας ποινι-
κής δικαιοσύνης προκειμένου να διαπι-
στώσει την παραβίαση του τεκμηρίου 
αθωότητας στο δικονομικό σκέλος. 
Συνεπώς, η αγωγή για αποζημίωση, 
βασισμένη στο άρθρο 57 του Αστικού 
Κώδικα, και προβαλλόμενη από την 
Κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε παρά να 
είναι εν μέρει σχετική και κατάλληλη με 
την παρουσιαζόμενη παραβίαση της 
Σύμβασης. Κατά τούτο, δεν δύναται να 
θεραπεύσει πλήρως την προβαλλόμενη 
προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας. 
Το Δικαστήριο, λοιπόν, απορρίπτει την 
ένσταση της Κυβέρνησης. 

30. Περαιτέρω, το Δικαστήριο ση-
μειώνει ότι στο πρώτο σκέλος του ι-
σχυρισμού υπό το άρθρο 6 § 2 της Συμ-
βάσεως ο προσφεύγων παραπονείται 
ότι η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας 
παραβιάστηκε από την υπ’ αριθ. 
1969/2005 απόφαση του Συμβουλίου 
Εφετών Αθηνών. Εν τούτοις, το Δικα-
στήριο παρατηρεί ότι η απόφαση αυτή 
εκδόθηκε την 7η Σεπτεμβρίου 2005, δη-
λαδή περισσότερο από έξι μήνες πριν 
την 25η Νοεμβρίου 2007 που εισήχθη η 
παρούσα προσφυγή. 
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Συνεπώς αυτό το σκέλος του ισχυ-
ρισμού υπό το άρθρο 6 § 2 της Συμβά-
σεως είναι εκπρόθεσμο και πρέπει να 
απορριφθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
35 §§ 1 και 4 της Συμβάσεως. 

31. Τέλος, όσον αφορά το δεύτερο 
σκέλος του ισχυρισμού υπό το άρθρο 6 
§ 2 της Συμβάσεως, δηλαδή αυτό που 
αφορά τις δηλώσεις του Πρωθυπουρ-
γού, του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
του Υφυπουργού Οικονομικών, το Δι-
καστήριο διαπιστώνει ότι δεν είναι 
προδήλως αβάσιμο σύμφωνα με το 
άρθρο 35 § 3 (α) της Συμβάσεως και 
δεν προσκρούει σε οποιοδήποτε άλλο 
λόγο απαραδέκτου. Κηρύσσεται, λοι-
πόν, παραδεκτός ο ισχυρισμός. 

β) Επί της ουσίας 

i. Γενικές αρχές 
32. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι 

αν η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας 
που ενσαρκώνει η παράγραφος 2 του 
άρθρου 6 περιλαμβάνεται μεταξύ των 
στοιχείων της δίκαιης δίκης που απαι-
τεί το άρθρο 6 § 1, δεν περιορίζεται σε 
μία διαδικαστικού χαρακτήρα εγγύηση 
στην ποινική δίκη. Το εύρος της είναι 
μεγαλύτερο και απαιτεί να μην προβαί-
νει κανένας εκπρόσωπος του Κράτους 
σε δηλώσεις περί της ενοχής ενός προ-
σώπου πριν η ενοχή αυτή διαπιστωθεί 
από ένα δικαστήριο (Allenet de 
Ribemont, ό.π., §§ 35-36). Εξ’άλλου, το 
Δικαστήριο τονίζει ότι η επέμβαση στο 
τεκμήριο αθωότητας μπορεί να εκπο-
ρεύεται όχι μόνον από έναν δικαστή ή 
ένα δικαστήριο, αλλά και από άλλες 
κρατικές αρχές (Daktaras κατά Λιθου-
ανίας, no 42095/98, §§ 41-42, Συλλογή 
2000-X). Και αυτό συμβαίνει διότι το 

τεκμήριο αθωότητας, ως δικονομικό 
δικαίωμα, συμβάλλει κυρίως στον σε-
βασμό των δικαιωμάτων υπεράσπισης 
και ευνοεί ταυτόχρονα τον σεβασμό 
της τιμής και της ακεραιότητας του 
διωκόμενου προσώπου. 

33. Υπό αυτή την σκέψη, το Δικα-
στήριο επισημαίνει την σημασία της 
επιλογής των όρων που χρησιμοποιούν 
οι κρατικοί αξιωματούχοι στις δηλώ-
σεις που κάνουν πριν κάποιος δικαστεί 
και κριθεί ένοχος. Πιστεύει, λοιπόν, ότι 
εκείνο που έχει σημασία για την εφαρ-
μογή της ανωτέρω διάταξης είναι το 
πραγματικό νόημα των επίμαχων δη-
λώσεων και όχι η κυριολεκτική τους 
μορφή (Lavents κατά Λετονίας, 
no 58442/00, § 126, 28.11.2002). Ωστό-
σο, το αν η δήλωση ενός κρατικού α-
ξιωματούχου συνιστά παραβίαση της 
αρχής του τεκμηρίου αθωότητας πρέ-
πει να εξετασθεί στο πλαίσιο των ειδι-
κών συνθηκών εντός των οποίων δια-
τυπώθηκε η επίμαχη δήλωση (Adolf 
κατά Αυστρίας, 26.3.1982, série A no 
49, §§ 36-41). 

ii. Εφαρμογή των ανωτέρω αρχών 
στην προκειμένη περίπτωση 

α) Ως προς το γεγονός ότι οι δηλώ-
σεις έγιναν μετά την καταδίκη του 
προσφεύγοντος σε πρώτο βαθμό 

34. Το Δικαστήριο επισημαίνει κατ’ 
αρχήν ότι οι επίμαχες φράσεις ειπώθη-
καν μετά την καταδίκη του προσφεύ-
γοντος στον πρώτο βαθμό και εκκρε-
μούσης κατ’ έφεση της υποθέσεως. Το 
ζήτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν θα 
μπορούσε να υπάρξει προσβολή της 
αρχής του τεκμηρίου της αθωότητας σε 
αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Το 
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Δικαστήριο εκτιμά ότι το άρθρο 6 § 2 
της Συμβάσεως δεν εμποδίζει καθόλου 
τις αρμόδιες αρχές να αναφέρονται 
στην υπάρχουσα καταδίκη του προ-
σφεύγοντος, ενώ ακόμη δεν έχει κατα-
στεί η καταδίκη του τελεσίδικη. Με άλ-
λα λόγια, η πρωτόδικη καταδίκη είναι 
το αντικειμενικό στοιχείο το οποίο συ-
νιστά το κεντρικό στοιχείο της κατ’ έ-
φεση διαδικασίας. Άλλωστε, δεν πρέπει 
το άρθρο 6 § 2, υπό το φως του άρθρου 
10 της Συμβάσεως, ούτε να εμποδίζει 
τις αρχές να ενημερώσουν το κοινό για 
την επίμαχη καταδίκη, ούτε, πολύ πε-
ρισσότερο, να εμποδίζει την σχετική 
συζήτηση στον Τύπο μεγάλης κυκλο-
φορίας ή στο κοινό γενικά ή, όπως στο 
παράδειγμά μας, σε μία κοινοβουλευτι-
κή αντιπαράθεση (mutatis mutandis, 
Allenet de Ribemont, ό.π., § 38; Papon 
κατά Γαλλίας (no 2) (απόφαση επί του 
παραδεκτού), no 54210/00, Συλλογή 
2001-XII). Εν τούτοις, οι σχετικές ανα-
φορές πρέπει να γίνονται με όλη τη δι-
ακριτικότητα και όλη την επιφύλαξη 
που επιβάλλει ο σεβασμός του τεκμηρί-
ου της αθωότητας (Peša κατά Κροατί-
ας, no 40523/08, § 139, 8.4.2010). 

35. Εξ άλλου, το Δικαστήριο υπεν-
θυμίζει ότι έχει ήδη αποφανθεί ότι σε 
ένα προκαταρκτικό στάδιο μίας ποινι-
κής υποθέσεως, οι δηλώσεις των κρα-
τικών αρχών δεν πρέπει ούτε να παρο-
τρύνουν το κοινό να πιστέψει στην ενο-
χή του κατηγορούμενου, ούτε να προ-
δικάζουν την δικαστική κρίση (Allenet 
de Ribemont, ό.π., § 41). Επίσης, στις 
υποθέσεις που τα εθνικά δικαστήρια 
δεν απεφάνθησαν επί της ενοχής κατά 
τρόπο οριστικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέ-

χθηκε ότι η αρχή του τεκμηρίου αθωό-
τητας πρέπει να γίνεται σεβαστή μέχρι 
την νόμιμη τελεσίδικη καταδίκη του 
ενδιαφερομένου (Englert κατά Γερμα-
νίας, no 10282/83, Έκθεση της Επιτρο-
πής, 9.10.1985, DR 31, σ. 11, § 49 και 
Nölkenbockhoff κατά Γερμανίας, no 
10300/83, Έκθεση της Επιτροπής, 
9.10.1985, DR 31, σ. 12, § 45). 

36. Το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να 
επαναλάβει επίσης ότι η Σύμβαση πρέ-
πει να ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να εγγυάται δικαιώματα συγκε-
κριμένα και αποτελεσματικά και όχι 
θεωρητικά και πλασματικά (μεταξύ 
άλλων, Artico, προηγουμένως, § 33 ; 
Capeau κατά Βελγίου, no 42914/98, § 21, 
Συλλογή 2005-I). Επομένως, και σύμ-
φωνα με όσα προεκτέθηκαν, το Δικα-
στήριο κρίνει ότι το τεκμήριο αθωότη-
τας δεν παύει να βρίσκεται σε ισχύ 
στην κατ’ έφεση διαδικασία μόνον από 
το γεγονός ότι η πρωτόδικη διαδικασία 
οδήγησε στην καταδίκη του προσφεύ-
γοντος. Ένα τέτοιο συμπέρασμα θα 
αντέκρουε τον ίδιο τον ρόλο της έφε-
σης, κατά την οποία ο αρμόδιος δικα-
στής είναι υποχρεωμένος να επανεξε-
τάσει και τα πραγματικά και τα νομικά 
ζητήματα της πρωτόδικης απόφασης. 
Το τεκμήριο αθωότητας θα ήταν έτσι 
μη εφαρμοστέο σε μία διαδικασία κατά 
την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητά μία 
νέα δικανική κρίση της υποθέσεώς του 
και αποσκοπεί στην ανατροπή της 
προηγούμενης καταδίκης του. 

37. Μένει, πάντως, στο Δικαστήριο 
να εξετάσει αν οι δηλώσεις για την κα-
ταδίκη του προσφεύγοντος έλαβαν 
χώρα σε τέτοιες περιστάσεις και διατυ-
πώθηκαν με τέτοιο τρόπο που μπορού-
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σαν να θεωρηθούν ικανές να επηρεά-
σουν την εκτίμηση του δικαστηρίου 
ενώπιον του οποίου η υπόθεση ήταν 
εκκρεμής. Με άλλα λόγια, το Δικαστή-
ριο θα ερευνήσει αν οι επίμαχες φρά-
σεις των αξιωματούχων οδηγούσαν 
στην σκέψη ότι αυτοί είχαν προδικάσει 
την επανεξέταση της υποθέσεως που 
θα γινόταν από το αρμόδιο δικαστήριο. 

β) Ως προς τον σεβασμό της αρχής του 
τεκμηρίου της αθωότητας 

38. Στην προκειμένη περίπτωση, το 
Δικαστήριο επισημαίνει ευθύς εξαρχής 
ότι οι επίμαχες δηλώσεις έγιναν από 
τον Πρωθυπουργό και δύο Υπουργούς 
του. Προέρχονταν δηλαδή από τους 
πιο υψηλούς κρατικούς αξιωματού-
χους. Το Δικαστήριο εκτιμά ότι αυτοί οι 
αξιωματούχοι ήταν δεσμευμένοι να 
σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας 
(Y.B. και άλλοι κατά Τουρκίας, nos 
48173/99 και 48319/99, § 43, 
28.10.2004). Εξ άλλου, οι δηλώσεις αυ-
τές έγιναν όταν η υπόθεση εκκρεμούσε 
στο εφετείο. Επιπλέον δε, το (πρωτόδι-
κο) Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών 
είχε διατάξει την αναστολή εκτέλεσης 
της ποινής του προσφεύγοντος μέχρι 
την έκδοση της εφετειακής απόφασης 
(Nölkenbockhoff, ό.π., § 46). Συνεπώς, 
παρά την πρωτόδικη καταδίκη του 
προσφεύγοντος, η αρχή του τεκμηρίου 
της αθωότητας εφαρμόζεται στην προ-
κειμένη περίπτωση. 

- Ως προς το ζήτημα της προσωπο-
ποίησης των επίμαχων αναφορών 

39. Σχετικά με τις αναφορές του 
Υφυπουργού Οικονομικών, το Δικα-
στήριο παρατηρεί ότι πρόθεση των δη-
λώσεών του, στο πλαίσιο μίας κοινο-

βουλευτικής αντιπαράθεσης, ήταν να 
ασκήσει κριτική στο Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα για τους δεσμούς που διατήρησε με 
πρόσωπα που είναι εμπλεκόμενα στην 
υπόθεση. Το Δικαστήριο σημειώνει ι-
διαίτερα ότι ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών χρησιμοποίησε φράσεις όπως 
«Τους διορίσατε υπηρεσιακούς Υπουρ-
γούς Τύπου, πρέσβεις εκ προσωπικο-
τήτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 
όταν ήδη είχαν αρχίσει να δημοσιοποι-
ούνται τα σκάνδαλα στο Πάντειο;». Το 
Δικαστήριο εκτιμά ότι οι λεπτομέρειες 
αυτές καθιστούσαν πολύ εύκολα ανα-
γνωρίσιμο τον προσφεύγοντα, δεδομέ-
νου ότι, όπως προκύπτει από τον φά-
κελο, κανένας άλλος καταδικασθείς με 
την υπ’ αριθ. 2444/2007 απόφαση δεν 
συγκεντρώνει αυτή την περιγραφή 
(Y.B. και άλλοι, ό.π., § 48, και Pandy 
κατά Βελγίου, no 13583/02, § 45, 
21.9.2006). Με άλλα λόγια, ακόμη κι αν 
δεν αναφέρθηκε ονομαστικώς, ο προ-
σφεύγων προσδιορίστηκε χωρίς αμφι-
βολία με τις φράσεις του Υφυπουργού 
Οικονομικών. 

40. Όσον αφορά τις δηλώσεις του 
Πρωθυπουργού, στις 2 Ιουλίου 2007, 
και του Υπουργού Δικαιοσύνης, στις 12 
Φεβρουαρίου 2008, το Δικαστήριο δια-
πιστώνει ότι αυτές δεν αναφέρουν ευ-
θέως τον προσφεύγοντα. Ο Πρωθυ-
πουργός περιέγραψε την παρούσα υ-
πόθεση ως πρωτοφανές σκάνδαλο υ-
πεξαίρεσης προς όφελος των εμπλεκο-
μένων προσώπων. Από την πλευρά 
του ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξεφρά-
σθη ενώπιον του Κοινοβουλίου επί του 
«σκανδάλου του Παντείου», συμπλη-
ρώνοντας ότι η ελληνική δικαιοσύνη 
καταδίκασε με «θάρρος και παρρησία» 
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όλους αυτούς που προηγουμένως η 
Αντιπολίτευση δήθεν προστάτευε. Α-
κόμη κι αν οι δηλώσεις αυτές δεν υπε-
δείκνυαν ονομαστικά τον προσφεύγο-
ντα, εν τούτοις έκαναν ρητή αναφορά 
στην ποινική υπόθεση και στα εμπλε-
κόμενα πρόσωπα. Το Δικαστήριο ση-
μειώνει επίσης ότι η υπ’ αριθ. 2444/2007 
απόφαση του Εφετείου Κακουργημά-
των Αθηνών καταδίκασε πρωτοδίκως 
τον προσφεύγοντα μεταξύ άλλων εν-
νέα κατηγορουμένων, δηλαδή, μίας 
σαφώς προσδιορισμένης ομάδας προ-
σώπων. Προσδίδει, επίσης, ιδιαίτερη 
σημασία στο γεγονός ότι η υπ’αριθ. 
1969/2005 απόφαση του Συμβουλίου 
Εφετών Αθηνών δέχθηκε ότι ο προ-
σφεύγων έπαιξε «πρωταγωνιστικό ρό-
λο στη διάπραξη των κακουργηματικής 
μορφής αξιόποινων πράξεων». Επιπλέ-
ον, η υπόθεση είχε γίνει ειδικό θέμα των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Ελ-
λάδα και ο προσφεύγων είχε στο πα-
ρελθόν διατελέσει Πρύτανης του Πα-
ντείου, υπηρεσιακός (ad interim) Υ-
πουργός Τύπου και Μόνιμος Αντιπρό-
σωπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Τα ανωτέρω αρκούν στο 
Δικαστήριο για να συμπεράνει ότι, εξαι-
τίας της ανάμειξής του στην επίδικη 
υπόθεση, του κύρους και των αξιωμά-
των που κατείχε στο παρελθόν, οι δη-
λώσεις του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Δικαιοσύνης αναφέρονταν 
στον προσφεύγοντα σε τέτοιο βαθμό 
που τον καθιστούσαν αναγνωρίσιμο. 

- Ως προς το περιεχόμενο των επί-
μαχων δηλώσεων 

41. Σχετικά με τον Πρωθυπουργό, 
το Δικαστήριο παρατηρεί ότι οι δηλώ-
σεις του παρέπεμπαν στην υπόθεση 

αυτή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση 
αναφορά στην εκκρεμή ποινική διαδι-
κασία ενώπιον του Εφετείου. Βεβαίως, 
η έκφραση «σκάνδαλο άνευ προηγου-
μένου» θα μπορούσε να είχε αποφευ-
χθεί, καθώς θα μπορούσε να δώσει αρ-
νητική χροιά στο περιεχόμενο των δη-
λώσεων του Πρωθυπουργού, αλλά και 
στην ίδια την υπόθεση. Ωστόσο, το 
Δικαστήριο εκτιμά ότι, στο σύνολό 
τους, οι αμφισβητούμενες εκφράσεις 
μάλλον αποτελούν μία γενική αναφορά 
στο αντικείμενο της υποθέσεως παρά 
μία απόπειρα να προδικάσουν την α-
πόφαση του Εφετείου. 

Συνεπώς, το Δικαστήριο καταλήγει 
ότι όσον αφορά τις δηλώσεις του Πρω-
θυπουργού, δεν υπήρξε παραβίαση του 
άρθρου 6 § 2 της Συμβάσεως. 

42. Αναφορικά με τις δηλώσεις του 
Υφυπουργού Οικονομικών, το Δικα-
στήριο διαπιστώνει ότι ο Υφυπουργός 
χρησιμοποίησε κυρίως τις εκφράσεις 
«απατεώνες» και «εσείς κλέβετε μέχρι κι 
ο ένας τον άλλον». Δεν περιορίστηκε σε 
μία απλή μνεία της καταδίκης του προ-
σφεύγοντος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2444/2007 απόφαση του Εφετείου Κα-
κουργημάτων, επιλογή που θα ήταν 
απόλυτα σύμφωνη με την αρχή του 
τεκμηρίου αθωότητας. Ως προς αυτήν 
την παρατήρηση, αξίζει να σημειωθεί 
ότι, καθώς η απόφαση αυτή δεν είχε 
ακόμη καθαρογραφεί, ο Υφυπουργός 
Οικονομικών χρησιμοποίησε τις ανω-
τέρω εκφράσεις χωρίς να γνωρίζει τα 
πραγματικά περιστατικά στα οποία 
βασίστηκε το Εφετείο Κακουργημάτων 
για να ανακοινώσει την ετυμηγορία 
του. Για το Δικαστήριο, τόσο απόλυτες 
και τόσο λίγο επιφυλακτικές εκφράσεις 
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ήταν πιθανό να οδηγήσουν το κοινό να 
πιστέψει στην οριστική ενοχή του προ-
σφεύγοντος. Ιδιαιτέρως, η λέξη «απα-
τεώνας» αποτελούσε προσωπική του 
ερμηνεία, με έντονα αρνητική χροιά, 
της υπ’ αριθ. 2444/2007 απόφασης έ-
ναντι του προσφεύγοντος. Επιπλέον, η 
έκφραση «εσείς κλέβετε μέχρι κι ο ένας 
τον άλλον», αναφερόμενη με έμμεσο 
αλλά σαφή τρόπο στον προσφεύγοντα, 
παρουσιάστηκε ως μία νέα εκτίμηση 
των γεγονότων στην οποία θα προέ-
βαινε το Εφετείο προκειμένου να εκδώ-
σει απόφαση με ισχύ δεδικασμένου. 
Συνοψίζοντας, οι επίμαχες εκφράσεις 
που χρησιμοποίησε ο Υφυπουργός Οι-
κονομικών φαίνεται να αντανακλούν 
την προσωπική του εκτίμηση της κα-
τάστασης προδικάζοντας ενδεχομένως 
την απόφαση του Εφετείου. 

43. Όσον αφορά τα λεγόμενα του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, το Δικαστήριο 
εκτιμά, πρώτον, ότι δεν χρησιμοποίησε 
τόσο απόλυτες εκφράσεις όσο ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών για να αναφερ-
θεί στην καταδίκη όσων εμπλέκονταν 
σε αυτήν την υπόθεση. Συνεπώς, οι 
εκφράσεις του δεν μπορούν να θεωρη-
θούν ως προσωπική εκτίμηση, με αρνη-
τική χροιά, της υπ’ αριθμ. 2444/2007 
απόφασης. Όμως, πρέπει εξίσου να 
σημειωθεί ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
είχε δηλώσει πως η ελληνική δικαιοσύ-
νη είχε καταδικάσει «με θάρρος και 
τόλμη» όσους εμπλέκονταν σε αυτή την 
υπόθεση. Αυτή η έκφραση θα μπορού-
σε να δώσει την εντύπωση ότι ο συγκε-
κριμένος Υπουργός ήταν ικανοποιημέ-
νος με την υπ’ αριθ. 2444/2007 απόφα-
ση και προέτρεπε το Εφετείο, ενώπιον 
του οποίου εκκρεμούσε η υπόθεση, να 

επιβεβαιώσει την προαναφερθείσα ετυ-
μηγορία. Επ’αυτού, πρέπει να ληφθούν, 
ιδίως, υπόψη τα συγκεκριμένα πολιτικά 
καθήκοντα του Υπουργού αυτού εκείνη 
την περίοδο. Με την ιδιότητα του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, ενσάρκωνε την 
πολιτική εξουσία που είχε κατ’εξοχήν 
υπό την αιγίδα της την οργάνωση και 
σωστή λειτουργία των δικαστηρίων. 
Επομένως, θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα 
προσεκτικός ως προς τη χρήση εκφρά-
σεων που θα έδιναν ενδεχομένως την 
εντύπωση ότι αποβλέπει να επηρεάσει 
την έκβαση της υποθέσεως που εκκρε-
μούσε ενώπιον του αρμόδιου δικαστη-
ρίου. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το 
Δικαστήριο θεωρεί ότι οι εκφράσεις που 
χρησιμοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύ-
νης φάνηκαν να προδίκασαν την από-
φαση του Εφετείου. 

44. Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη 
τον ισχυρισμό της ελληνικής κυβέρνη-
σης σύμφωνα με τον οποίο δίνεται ση-
μασία στη χρονική απόσταση που χω-
ρίζει τις επίμαχες αυτές εκφράσεις από 
την κατ’ έφεση εξέταση της υποθέσεως. 
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η υπόθε-
ση παραμένει εκκρεμής ενώπιον του 
Εφετείου και, συνεπώς, οι επίμαχες 
εκφράσεις δεν δύνανται να επηρεά-
σουν τούτο το δικαστήριο μετά την 
παρέλευση ενός τόσο μεγάλου εύλογου 
χρονικού διαστήματος. Το Δικαστήριο 
θεωρεί ότι η συμβατότητα των επικριτι-
κών εκφράσεων με την αρχή του τεκ-
μηρίου αθωότητας καθορίζεται σε συ-
νάρτηση με τη στιγμή που είχαν ειπω-
θεί. Επομένως, το χρονικό διάστημα 
που ενδέχεται να τις χωρίζει από την 
επί της ουσίας εξέταση ή επανεξέταση 
της υποθέσεως δεν αποτελεί κρίσιμο 
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στοιχείο στην εκτίμηση της αιτίασης 
που αντλείται από το άρθρο 6 § 2 της 
Σύμβασης. Πάντως, το Δικαστήριο πα-
ρατηρεί ότι το να αποδεχτεί τον ισχυρι-
σμό της ελληνικής κυβέρνησης θα οδη-
γούσε σε παράλογο συμπέρασμα σύμ-
φωνα με τους όρους της Σύμβασης, ότι 
δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η διάρ-
κεια μιας ποινικής διαδικασίας τόσο 
μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η προσβολή 
του τεκμηρίου αθωότητας τελεσθείσα 
σε ένα ορισμένο στάδιο της ίδιας διαδι-
κασίας. 

45. Συνοψίζοντας, το Δικαστήριο 
θεωρεί ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών 
και ο Υπουργός Δικαιοσύνης στις δη-
λώσεις τους της 11ης Ιουνίου 2007 και 
12ης Φεβρουαρίου 2008 αντίστοιχα επέ-
λεξαν φρασεολογία που ξεπερνούσε 
κατά πολύ την απλή αναφορά στην 
καταδίκη με την υπ’ αριθ. 2444/2007 
απόφαση. Το Δικαστήριο δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στο γεγονός ότι οι εν λόγω 
δηλώσεις προήλθαν από υψηλόβαθμα 
πολιτικά πρόσωπα και, ιδιαιτέρως στην 
περίπτωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
από μία αρχή που λόγω του ρόλου της 
υποτίθεται ότι κρατάει ιδιαίτερα συ-
γκρατημένη στάση όσον αφορά το 
σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων. Τα 
στοιχεία αυτά αρκούν για να καταλήξει 
το Δικαστήριο ότι υπήρξε, εν προκειμέ-
νω, παραβίαση του άρθρου 6 § 2 της 
Σύμβασης ως προς την εκκρεμή διαδι-
κασία ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 
όσον αφορά τις δηλώσεις του Υφυ-
πουργού Οικονομικών και του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης. 

ΙΙ. Ως προς την επικαλούμενη παραβί-
αση του άρθρου 8 της Σύμβασης  

46. Ο προσφεύγων παραπονείται 
ότι οι ισχυριζόμενες παρατυπίες της 
διαδικασίας ενώπιον των εθνικών δι-
καστηρίων καθώς επίσης το ότι αγνοή-
θηκε το τεκμήριο αθωότητας αποτε-
λούν προσβολή του άρθρου 8 της Σύμ-
βασης.  

Επί του παραδεκτού 
47. Το Δικαστήριο σημειώνει ότι ο 

προσφεύγων δεν προσκόμισε καμία 
διευκρίνιση ως προς αυτήν την αιτίαση 
και με τον τρόπο που αυτή παρουσιά-
στηκε δεν παρατηρείται καμία παραβί-
αση του άρθρου 8 της Σύμβασης. Από 
τα ανωτέρω συνάγεται ότι το τμήμα 
αυτό της προσφυγής πρέπει να απορ-
ριφθεί ως προδήλως αβάσιμο υπό την 
έννοια του άρθρου 35 §§ 3 α) και 4 της 
Σύμβασης. 

ΙΙΙ. Ως προς την επικαλούμενη παραβί-
αση του άρθρου 13 της Σύμβασης 

48. Ο προσφεύγων παραπονείται 
ότι δεν διέθετε κανένα ένδικο μέσο στο 
εσωτερικό δίκαιο προκειμένου να εγεί-
ρει τις αιτιάσεις που αντλούνται από 
την επικαλούμενη παραβίαση των άρ-
θρων 6 §§ 1, 2 και 3 καθώς επίσης του 
άρθρου 8 της Σύμβασης. Επικαλείται το 
άρθρο 13 της Σύμβασης [...] 

Α. Επί του παραδεκτού 

49. Όσον αφορά τα τμήμα της αιτί-
ασης που αντιστοιχεί στο τεκμήριο α-
θωότητας του προσφεύγοντος σχετικά 
με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Οικο-
νομικών και του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, το Δικαστήριο σημειώνει ότι δεν 
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είναι προδήλως αβάσιμα υπό την έν-
νοια του άρθρου 35 § 3 α) της Σύμβα-
σης. Επιπλέον, το Δικαστήριο διαπι-
στώνει ότι η αιτίαση αυτή δεν προ-
σκρούσει σε κανένα άλλο λόγο απαρα-
δέκτου. Συνεπώς, πρέπει να κριθεί πα-
ραδεκτή. 

50. Επίσης, το Δικαστήριο σημειώνει 
πως ο προσφεύγων παραπονείται ότι 
δεν είχε στη διάθεσή του μια πραγματι-
κή προσφυγή προκειμένου να παραπο-
νεθεί για την προσβολή των άρθρων 8, 
6 §§ 1 και 3 καθώς επίσης του άρθρου 
6 § 2 της Σύμβασης αναφορικά με την 
υπ’ αριθμ. 1969/2005 απόφαση του Ε-
φετείου Αθηνών, αλλά και τις δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού. Ως προς αυτό, το 
Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το άρθρο 13 
της Σύμβασης απαιτεί εθνικό ένδικο 
μέσο μόνο για όσες καταγγελίες θεω-
ρούνται «υπερασπίσιμες» στο πλαίσιο 
της Σύμβασης (μεταξύ άλλων, Σαμπά-
νης και άλλοι κατά Ελλάδας, Νο. 
32526/05, § 55, 5 Ιουνίου 2008). Ωστό-
σο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην υπό 
κρίση υπόθεση για τις αιτιάσεις που 
αντλούνται από το άρθρο 8, αλλά και 
το άρθρο 6 §§ 1 και 3. Το ίδιο ισχύει για 
τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού λαμ-
βάνοντας υπόψη το συμπέρασμα στο 
οποίο κατέληξε το Δικαστήριο σχετικά 
με το άρθρο 6 § 2 (βλέπε την ανωτέρω 
παράγραφο 41). 

51. Ως εκ τούτου, το μέρος αυτό 
της προσφυγής κηρύσσεται προδήλως 
αβάσιμο και απορρίπτεται κατ’ εφαρ-
μογή του άρθρου 35 §§ 3 α) και 4 της 
Σύμβασης. 

Β. Επί της ουσίας 

52. Το Δικαστήριο καλείται να απο-
φασίσει αν ο προσφεύγων είχε στη διά-
θεσή του κάποιο ένδικο μέσο στο εσω-
τερικό δίκαιο προκειμένου να εγείρει 
την αιτίαση που αντλείται από την πα-
ραβίαση του άρθρου 6 § 2 σχετικά με 
τις δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονο-
μικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης 
σε βάρος του ιδίου. 

53. Η ελληνική κυβέρνηση υποστη-
ρίζει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της εν 
λόγω διάταξης. Σημειώνει ότι ο ενδια-
φερόμενος είχε στη διάθεσή του την 
αγωγή αποζημίωσης όπως αυτή προ-
βλέπεται από τα άρθρα 57 και 59 του 
αστικού κώδικα σε συνδυασμό με το 
άρθρο 105 του εισαγωγικού νόμου του 
αστικού κώδικα.  

54. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται πως 
δεν είχε στη διάθεσή του κάποιο ένδικο 
μέσο που θα του εξασφάλιζε επαρκή 
αποκατάσταση της διαπιστωθείσας 
παραβίασης. 

55. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το 
άρθρο 13 της Σύμβασης προβλέπει το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής 
ενώπιον εθνικής αρχής για όσες παρα-
βιάσεις θεωρούνται «υπερασπίσιμες» 
στο πλαίσιο της Σύμβασης. Μια τέτοια 
προσφυγή πρέπει να της παρέχει την 
αρμοδιότητα να εξετάσει το περιεχόμε-
νο της αιτίασης που θεμελιώνεται στη 
Σύμβαση και να προσφέρει την κατάλ-
ληλη αποκατάσταση, ακόμη κι αν τα 
συμβαλλόμενα κράτη έχουν μια ορι-
σμένη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνο-
νται στις υποχρεώσεις που τους επι-
βάλλει η διάταξη αυτή. Η προσφυγή 
που απαιτείται από το άρθρο 13 πρέπει 
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να είναι «πραγματική» από πρακτικής 
και νομικής άποψης (βλέπε ανωτέρω, 
Hassan και Tchaouch, §§ 96-98, Συλλο-
γή 2000-ΧΙ, και Μητροπολιτική Εκκλη-
σία της Βεσσαραβίας και άλλοι κατά 
Μολδαβίας, Νο. 45701/99, §§ 136-137, 
Συλλογή 2001-ΧΙΙ). 

56. Λαμβάνοντας υπόψη τους λό-
γους για τους οποίους απέρριψε την 
ένσταση της μη εξάντλησης των εθνι-
κών ένδικων μέσων που προέβαλε η 
ελληνική κυβέρνηση βασιζόμενη στα 
άρθρα 57 και 59 του αστικού κώδικα σε 
συνδυασμό με το άρθρο 105 του εισα-
γωγικού νόμου του αστικού κώδικα 
(βλέπε ανωτέρω παραγράφους 28 και 
29) και δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση δεν αναφέρει κανένα άλλο ένδικο 
μέσο στο οποίο θα μπορούσε να προ-
σφύγει ο αιτών προκειμένου να πετύχει 
την αποκατάσταση της παραβίασης 
του τεκμηρίου αθωότητας, το Δικαστή-
ριο διαπιστώνει ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση παραβίασε τις υποχρεώσεις της 
απέναντι στο άρθρο 13 της Σύμβασης. 

57. Επομένως, υπάρχει παραβίαση 
του άρθρου 13 της Σύμβασης ως προς 
τα ανωτέρω. 

ΙV. Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 
41 της Σύμβασης 

[...] 

Α. Βλάβη 

59. Ο προσφεύγων ζητά 500.000 
Ευρώ (EUR) για αποκατάσταση της 
ηθικής βλάβης που του προκλήθηκε 
λόγω της παραβίασης των άρθρων 6 § 
2 και 13 της Σύμβασης. 

60. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί 
το ποσό αυτό υπερβολικό. Εκτιμά ότι οι 
διαπιστώσεις της παραβίασης αποτε-
λούν από μόνες τους επαρκή και δίκαιη 
αποζημίωση για ηθική βλάβη.  

61. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι 
διαπίστωσε παραβίαση των άρθρων 6 
§ 2 και 13 της Σύμβασης. Αποφασίζο-
ντας αμερόληπτα, το Δικαστήριο επιδι-
κάζει στον προσφεύγοντα το ποσό των 
12.000 Ευρώ (EUR) για ηθική βλάβη 
συν κάθε ποσό που μπορεί να οφείλε-
ται ως φόρος. 

Β. Έξοδα και δικαστική δαπάνη 

62. Ο προσφεύγων ζητά το ποσό 
των 14.000 Ευρώ (EUR) για την κατα-
βολή των εξόδων όσον αφορά την υπε-
ράσπισή του ενώπιον του Δικαστηρίου 
προσκομίζοντας τις σχετικές αποδεί-
ξεις. 

63. Η ελληνική κυβέρνηση καλεί το 
Δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα του 
προσφεύγοντος ή αλλιώς να μην του 
επιδικάσει ποσό που υπερβαίνει τα 
1.500 Ευρώ (EUR).  

64. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η 
επιδίκαση εξόδων και δικαστικής δα-
πάνης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 
της Σύμβασης προϋποθέτει ότι αυτά 
αποδεικνύονται πραγματικά, αναγκαία 
και, επίσης, εύλογα ως προς το ύψος 
τους (Ιατρίδης κατά Ελλάδας [GC], Νο 
31107/96, § 54, Συλλογή 2000-XI). Συ-
νεπώς, στην υπό κρίση υπόθεση, λαμ-
βάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει 
στην κατοχή του και τα προαναφερθέ-
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ντα κριτήρια, το Δικαστήριο θεωρεί εύ-
λογο να επιδικάσει στον προσφεύγοντα 
το ποσό των 10.000 Ευρώ (EUR) συν 
κάθε ποσό που μπορεί να οφείλεται ως 
φόρος. 

Γ. Τόκοι υπερημερίας  

65. Το Δικαστήριο κρίνει σωστό να 
υπολογίσει το ύψος των τόκων υπερη-
μερίας με βάση το επιτόκιο διευκολύν-
σεως οριακού δανεισμού της Κεντρικής 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας προσαυξημέ-
νου κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΤΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, 

1. Κηρύσσει παραδεκτή την αιτίαση 
που αντλείται από το άρθρο 6 § 2 σχε-
τικά με τις δηλώσεις μελών της κυβέρ-
νησης και την αιτίαση που αντλείται 
από το άρθρο 13 της Σύμβασης σχετικά 
με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Οικο-
νομικών και του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, ενώ κηρύσσει απαράδεκτα τα πε-
ραιτέρω της προσφυγής, 

2. Αποφαίνεται ότι δεν υπήρξε πα-
ραβίαση του άρθρου 6 § 2 της Σύμβα-
σης σχετικά με τις δηλώσεις του Πρω-
θυπουργού, 

3. Αποφαίνεται ότι υπήρξε παραβί-
αση του άρθρου 6 § 2 της Σύμβασης 

σχετικά με τις δηλώσεις του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών και του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, 

4. Αποφαίνεται ότι υπήρξε παραβί-
αση του άρθρου 13 της Σύμβασης, 

5. Αποφαίνεται ότι  
α) το εναγόμενο, ήτοι το ελληνικό 

κράτος, πρέπει να καταβάλει στον 
προσφεύγοντα, εντός τριών μηνών με-
τά την ημερομηνία που θα καταστεί η 
απόφαση τελεσίδικη σύμφωνα με το 
άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης, το ποσό 
των 12.000 Ευρώ (EUR) (δώδεκα χιλιά-
δων Ευρώ) για ηθική βλάβη και το πο-
σό των 10.000 Ευρώ (EUR) (δέκα χι-
λιάδων Ευρώ) για έξοδα και δικαστική 
δαπάνη, συν κάθε ποσό που μπορεί να 
οφείλεται ως φόρος από τον προσφεύ-
γοντα. 

β) ότι από την παρέλευση της προ-
θεσμίας αυτής και μέχρι την καταβολή, 
τα ποσά αυτά θα αυξάνονται με απλό 
τόκο με επιτόκιο ίσο προς το ισχύον 
κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα επιτό-
κιο διευκολύνσεως οριακού δανεισμού 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
προσαυξημένου κατά τρεις ποσοστιαί-
ες μονάδες.  

6. Απορρίπτει την αίτηση δίκαιης 
ικανοποίησης για τα περαιτέρω.  

Παρατηρήσεις  

Με την ανωτέρω απόφαση (επανα)τίθενται ορισμένα κρίσιμα ζητήματα 
αναφορικά με το κανονιστικό περιεχόμενο του τεκμηρίου αθωότητας στην 
ποινική δίκη και τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής προ-
σφυγής ενώπιον των εθνικών αρχών, κατ’ ά. 6 παρ. 2 και 13 της ΕΣΔΑ, 
αντίστοιχα. Ενόψει της δικαιοδοτικής κρίσης του Δικαστηρίου περί της 
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προκειμένης παραβίασης των εν λόγω διατάξεων της Σύμβασης, ανακύπτει 
περαιτέρω το ερώτημα των συνεπειών της απόφασης, υπό την έποψη της 
«υποχρέωσης συμμόρφωσης» της χώρας μας προς τις αποφάσεις του ΕΔ-
ΔΑ. Πλέον συγκεκριμένα: 

1. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε, κατ’ αρχάς, μία πάγια ή άλλως «εδραιω-
μένη» πλέον θέση του επί της εγγυητικής λειτουργίας του τεκμηρίου αθωότη-
τας και των φορέων που δεσμεύονται από αυτό: Αναγνωρίζοντας – για μια 
ακόμη φορά – «την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας» ως συστατικό στοιχείο 
της δίκαιης δίκης κατ’ ά. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, «υπενθύμισε» ότι η εν λόγω αρχή 
«δεν περιορίζεται σε μία διαδικαστικού χαρακτήρα εγγύηση στην ποινική 
δίκη. Το εύρος της είναι μεγαλύτερο και απαιτεί να μην προβαίνει κανένας 
εκπρόσωπος του Κράτους σε δηλώσεις περί της ενοχής ενός προσώπου πριν 
η ενοχή αυτή διαπιστωθεί από ένα δικαστήριο» (παρ. 32 της απόφασης). 
Υποχρέωση σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας υπέχουν δηλαδή όχι μόνο 
τα δικαστικά πρόσωπα και μάλιστα οι καθαυτό φορείς της δικαστικής κρί-
σης1, αλλά οι εν γένει «κρατικοί αξιωματούχοι»2. Για την εφαρμογή δε της 
οικείας διάταξης σημασία έχει «το πραγματικό νόημα των επίμαχων δηλώ-
σεων και όχι η κυριολεκτική τους μορφή» (παρ. 33 της απόφασης).  

Υπό το πρίσμα των γενικών αυτών παραδοχών για την κανονιστική εμ-
βέλεια του τεκμηρίου αθωότητας, ενδιαφέρον έχουν δύο ειδικότερα σημεία 
της απόφασης:  

α) Το Δικαστήριο, επικαλούμενο προγενέστερες αποφάσεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επαναλαμβάνο-
ντας πάγια θέση του επί των κριτηρίων ερμηνείας της Σύμβασης, ρητά α-
ποφάνθηκε ότι το τεκμήριο αθωότητας ισχύει και στην κατ’ έφεση διαδι-
κασία, παρά την ύπαρξη πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης (παρ. 36, 
37 της απόφασης). Αξιοπρόσεκτη δε είναι η επισήμανσή του ότι, στην α-
ντίθετη περίπτωση, το εν λόγω τεκμήριο θα ήταν «μη εφαρμοστέο σε μία 
διαδικασία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητά μία νέα δικανική κρίση 
της υποθέσεώς του και αποσκοπεί στην ανατροπή της προηγούμενης κα-
ταδίκης του» (παρ. 37). Τούτη η, κατά τη γνώμη μου επί τη βάσει γενικών 

                                                
1 Βλ. σχετ. Lavents κατά Λετονίας της 28ης Νοεμβρίου 2002 και Daktaras κατά Λι-

θουανίας της 10ης Οκτωβρίου 2000. 
2 Βλ. σχετ. Υ.Β και άλλοι κατά Τουρκίας της 28ης Οκτωβρίου 2004 [δελτίο τύπου της 

Διεύθυνσης Ασφάλειας της Αστυνομίας], Butkevicious κατά Λιθουανίας της 26ης Μαρ-
τίου 2002 [δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής], Allenet de Ribemont κατά Γαλλίας της 
10ης Φεβρουαρίου 1995 [δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών]. 
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κριτηρίων, ερμηνευτική προσέγγιση επιτρέπει το συμπέρασμα ότι η προ-
στατευτική λειτουργία του τεκμηρίου αθωότητας ενεργοποιείται και σε όλες 
τις λοιπές περιπτώσεις επανεξέτασης μιας υπόθεσης, όπως λ.χ. κατόπιν 
αίτησης του καταδικασθέντος για ακύρωση της διαδικασίας (κατ’ ά. 341 
ΚΠΔ) ή για επανάληψη αυτής (κατ. ά. 525 ΚΠΔ). 

β) Το Δικαστήριο φαίνεται να αποσυνδέει την εφαρμογή του ά. 6 παρ. 2 
από την ανάγκη απόδειξης – εκ μέρους του προσφεύγοντος – ότι η έκδοση 
καταδικαστικής απόφασης ήταν η απόληξη των αρνητικών σε βάρος του 
δηλώσεων των – εκάστοτε – φορέων δημόσιας εξουσίας (παρ. 44 της από-
φασης). Σχετικά δε αποφάνθηκε ότι «η συμβατότητα των επικριτικών εκ-
φράσεων με την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας καθορίζεται σε συνάρτη-
ση με τη στιγμή που είχαν ειπωθεί», το δε «χρονικό διάστημα που ενδέχεται 
να τις χωρίζει από την επί της ουσίας εξέταση ή επανεξέταση της υπόθεσης 
δεν αποτελεί κρίσιμο στοιχείο» (παρ. 44). Κατά τούτο, η συμπεριφορά των 
κρατικών οργάνων και λειτουργών συνιστά το πλέον αποφασιστικό κριτή-
ριο, χωρίς να απαιτείται σωρευτικά, ως προϋπόθεση εφαρμογής του ά. 6 
παρ. 2 της ΕΣΔΑ, η διαπίστωση της επίδρασης της εκάστοτε συγκεκριμένης 
συμπεριφοράς στην επί της ουσίας κρίση του (εθνικού) δικαστηρίου. Οι 
φορείς της δημόσιας εξουσίας υπέχουν λοιπόν καθ’ όλη την εξέλιξη της 
ποινικής δίκης μία βαρύνουσα υποχρέωση σεβασμού του τεκμηρίου αθωό-
τητας, η μη εκπλήρωση της οποίας προκαλεί αυτή καθεαυτή προσβολή του 
αντίστοιχου δικαιώματος του κατηγορουμένου. 

2. Οι κατά τα ως άνω μείζονες σκέψεις αποτυπώνουν ορισμένα γενικά 
και αφηρημένα κριτήρια επί της ερμηνείας κι εφαρμογής του ά. 6 παρ. 2 της 
ΕΣΔΑ. Η δε αναφορά του ΕΔΔΑ σε προγενέστερες αποφάσεις του – όπου 
εν προκειμένω το ελληνικό κράτος δεν ήταν διάδικος – υποδηλώνει ότι σε 
αναπόσπαστη σχέση με το θετικό δίκαιο της Σύμβασης τελεί το αποκαλού-
μενο νομολογιακό προηγούμενο ή άλλως ερμηνευτικό δεδικασμένο επί του 
κανονιστικού νοήματος της (εκάστοτε ερμηνευόμενης) διάταξης. Είναι ευ-
νόητο ότι η επισήμανση αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη προβληματική, η 
οποία, μεταξύ άλλων, αφορά: Πρώτον, τη συλλογιστική που ακολουθεί το 
ΕΔΔΑ κατά την αναζήτηση της κοινής ευρωπαϊκής συνισταμένης προστα-
σίας των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Σύμβα-
ση και τον προσδιορισμό των ορίων του «εθνικού περιθωρίου εκτίμησης»3. 

                                                
3 Βλ. ενδεικτικά ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ζητήματα μεθόδου του Συνταγματικού Δικαίου. 

Από τα αδιέξοδα της παραδοσιακής αντίληψης στο νεφελώδες μετά-το-μοντέρνο; 
1995, σελ. 125, 126, DELMAS-MARTY, Τρεις προκλήσεις για ένα παγκόσμιο δίκαιο, με-
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Δεύτερον, την οιονεί «δεσμευτικότητα» των εθνικών αρχών του κάθε συμ-
βαλλόμενου μέρους από το ως άνω δεδικασμένο4. Στο πλαίσιο του παρό-
ντος σχολιασμού, η εν λόγω προβληματική ενδιαφέρει ιδίως κατά το μέρος 
εκείνο που συνδέεται με τα αποτελέσματα που επάγονται οι αποφάσεις 
του ΕΔΔΑ στην εσωτερική έννομη τάξη. 

Ως γνωστόν, αφενός η παρατηρούμενη διστακτικότητα ή ακόμη και 
άρνηση των (ελληνικών) δικαστηρίων να λάβουν υπόψη τους το ερμηνευ-
τικό δεδικασμένο, αφετέρου οι σχετικές απορρέουσες «δεσμεύσεις» του ε-
θνικού νομοθέτη απασχολούν συστηματικά θεωρία και πράξη5. Το ζήτημα 
της κατά ως άνω «δεσμευτικότητας» διαπλέκεται με τον «εναρμονιστικό 
ρόλο» της Σύμβασης, τον κανόνα του ά. 1 (ΕΣΔΑ) και την ερμηνεία της έν-
νοιας της «υποχρέωσης συμμόρφωσης» που απαντά στο ά. 46 (ΕΣΔΑ). 
Ήδη πριν από τη θέση σε διακρατική ισχύ του 14ου Πρωτοκόλλου (τον 
Ιούνιο του 2010), Επιτροπή Υπουργών και ΕΔΔΑ είχαν υιοθετήσει τη δια-
σταλτική ερμηνεία της έννοιας της «συμμόρφωσης»6. Όπως σχετικά επιση-

                                                
τάφρ. Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη, 2000, σελ. 88, ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, Towards a Truly Common 
Law, Europe as a laboratory for Legal Pluralism, transl. by N. Norberg, 2002, σελ. 98 επ., 
ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, Ordering Pluralism, transl. by N. Norberg, 2009, σελ. 17 επ., ΡΟΖΑΚΗ, Η ΕΣΔΑ 
και η εφαρμογή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε: Η ΕΣΔΑ. Πενήντα χρόνια ε-
φαρμογής, 3ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, 2004, σελ. 25, 26 

4 Βλ. ενδεικτικά, με περαιτέρω παραπομπές, ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην εθνική έννομη τάξη, 2001, σελ. 401 επ., ΖΟΛΩΤΑ, Η δέ-
σμευση του εθνικού δικαστή από το νομολογιακό προηγούμενο και δεδικασμένο των απο-
φάσεων του ΕΔΔΑ, σε: www. constitutionalism.gr, καταχ. 7.6.2010, MICHAEL/MORLOK, 
Grundrechte, 2. Aufl. 2010, σελ. 86 επ., καθώς και ΡΟΖΑΚΗ, Το ΕΔΔΑ στη δίνη της ευρωπα-
ϊκής κρίσης ταυτότητας, σε: www. Contitutionalism.gr, καταχ. 24.11.2011. 

5 Πρβλ. ενδεικτικά ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, ό.π., σελ. 147 επ., ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Η (μη) εφαρμογή της 
ΕΣΔΑ από τα ελληνικά δικαστήρια, ΤοΣ 2002, σελ. 677 επ., ΖΟΛΩΤΑ, ό.π., τις εισηγήσεις 
των ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ, ΒΟΥΛΓΑΡΗ και ΚΑΣΤΑΝΑ, σε: Εθνική Σχολή Δικα-
στών, Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην 
ερμηνεία και εφαρμογή του ελληνικού δικαίου, Επιμ. Κτιστάκις, 2002, σελ. 75 επ., τις 
εισηγήσεις των ΡΟΖΑΚΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, σε: Η ΕΣΔΑ 
και η εφαρμογή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πενήντα χρόνια εφαρμογής, ό.π., 
2004, σελ. 23 επ. 

6 Βλ. ενδεικτικά τη Recommendation CM/Rec(2008) 2002, καθώς και τις ετήσιες εκ-
θέσεις της Επιτροπής Υπουργών αναφορικά με την εποπτεία της εκτέλεσης των απο-
φάσεων του ΕΔΔΑ. 
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μαίνει ο Σισιλιάνος7, η «υποχρέωση συμμόρφωσης» προς τις αποφάσεις 
του Δικαστηρίου «δεν περιορίζεται στην τυπική εκτέλεση του διατακτικού, 
αλλά εκτείνεται στην ουσιαστική ευθυγράμμιση προς τη νομολογία του Δι-
καστηρίου και το πνεύμα των σχετικών εγγυήσεων της ΕΣΔΑ». Υπό το πρί-
σμα της συστηματικής και τελεολογικής ερμηνείας της Σύμβασης, οι εθνικές 
αρχές «υποχρεούνται» - στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους - να διασφαλί-
ζουν τη «συμμόρφωση» προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και να λαμβάνουν 
μέτρα για τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου της «συμβατότητας» των νο-
μοσχεδίων και της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η αντίληψη αυτή φαίνεται να 
διαπνέει τις τροποποιήσεις της διάταξης του ά. 46, όπως κι εκείνης του ά. 
28 της ΕΣΔΑ που επήλθαν με το προμνημονευθέν Πρωτόκολλο. 

3. Υπό το «φακό» των ανωτέρω επισημάνσεων ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτη 
είναι η προκειμένη δικαιοδοτική κρίση του ΕΔΔΑ επί της έλλειψης αποτελε-
σματικών ενδίκων μέσων προστασίας του κατηγορουμένου από την πα-
ραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Το Δικαστήριο, επικαλούμενο και πάλι 
προγενέστερη νομολογία του, εξέτασε συνδυαστικά αφενός την ένσταση 
της ελληνικής κυβέρνησης περί απαραδέκτου της σχετικής προσφυγής, λό-
γω μη εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων κατ’ ά. 35 παρ. 1 της 
ΕΣΔΑ, αφετέρου την αιτίαση του προσφεύγοντος για παραβίαση (και) του 
ά. 13 της Σύμβασης. Το Δικαστήριο «υπενθύμισε» ότι η εφαρμογή του ά. 35 
παρ. 1 συνέχεται άμεσα με την εκπλήρωση της - κατ’ ά. 13- υποχρέωσης 
της χώρας μας (όπως και του εκάστοτε συμβαλλόμενου μέρους) να «προ-
σφέρει ένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο, στην πράξη, αλλά και στο νόμο, 
αναφορικά με την επικαλούμενη παραβίαση» (παρ. 28 και 55 της απόφα-
σης). Ειδικότερα αποφάνθηκε ότι η προβαλλόμενη από την ελληνική κυ-
βέρνηση δυνατότητα του προσφεύγοντος περί άσκησης αγωγής αποζημί-
ωσης για προσβολή προσωπικότητας κατ’ ά. 57 ΑΚ δεν συνιστά ένα «πλή-
ρες» μέσο θεραπείας της (επικαλούμενης) προσβολής του τεκμηρίου αθωό-
τητας (παρ. 28 και 52 επ.). Κατά την έννοια της «πραγματικής [ή αποτελε-
σματικής] προσφυγής» του ά. 13 της Σύμβασης, απαιτείται η (νομοθετική) 
πρόβλεψη ενδίκου μέσου στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, που στην 
κρινόμενη υπόθεση θα επέτρεπε στον προσφεύγοντα να στραφεί «ενώπιον 
της αρμόδιας ποινικής δικαιοσύνης, προκειμένου να διαπιστώσει την πα-
ραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας στο δικονομικό σκέλος» (παρ. 29 και 
56). Έτσι, η εντεύθεν κρίση περί της έλλειψης «πραγματικής» προσφυγής 

                                                
7 Η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου: το 14ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ, ΝοΒ 2005, σελ. 219 επ., 226. 
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στο πλαίσιο του ελληνικού ποινικοδικονομικού συστήματος οδήγησε στην 
απόρριψη της ως άνω ένστασης και την καταδίκη της Ελλάδας για παρα-
βίαση του ά. 13 της Σύμβασης.  

Δεν είναι ασφαλώς η πρώτη φορά που το ΕΔΔΑ αποδίδει βαρύνουσα 
σημασία στην υποχρέωση της χώρας μας, όπως και των λοιπών συμβαλ-
λομένων μερών, για την πρόβλεψη εντός της εσωτερικής έννομης τάξης «α-
ποτελεσματικών» ενδίκων μέσων προστασίας σε σχέση με τις αρχές και τα 
δικαιώματα που κατοχυρώνει η Σύμβαση8. Το παρατηρούμενο έλλειμμα 
«συμμόρφωσης» με την επιταγή του ά. 13 της ΕΣΔΑ θεωρείται μάλιστα ως 
παράγοντας επιβάρυνσης του έργου του ΕΔΔΑ9. Συνέχεται δε (και) με μια 
βασική πτυχή της αρχής της επικουρικότητας, δηλ. τον κανόνα της πρωτο-
γενούς ευθύνης των αρχών των συμβαλλομένων μερών για τη διασφάλιση 
της προστασίας των εν λόγω θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων, στο 
πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η λήψη μέτρων θεραπείας των τυχόν 
παραβιάσεων.  

Στη συνάφεια αυτή κρίνεται σκόπιμο ν΄αναφερθεί η πρόσφατη πρωτο-
βουλία της θέσπισης της παρ. 2 του ά. 11 του ν. 3904/2010: Στην παρ. 1 του 
ά. 171 ΚΠΔ προστέθηκε, ως λόγος απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, 
η μη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν «την άσκηση των δικαιωμά-
των του κατηγορουμένου» που του παρέχονται από την ΕΣΔΑ. Κατά την 
αιτιολογική έκθεση, με την παρέμβαση αυτή του ποινικοδικονομικού νομο-
θέτη, επιχειρείται αφενός να «αποκατασταθεί πλήρως η εμβέλεια» των 
προστατευομένων από τη Σύμβαση δικαιωμάτων «και στη δικαστηριακή 
πρακτική», αφετέρου η χώρα μας «να εναρμονισθεί στο προσφάτως επικυ-
ρωθέν από όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 14ο Πρωτόκολλο της 
ΕΣΔΑ που προωθεί ακόμη περισσότερο την αρχή της επικουρικότητας [..]» 
(σελ. 7). Είναι προφανές ότι στην ενεργοποίηση του νομοθέτη συνέβαλε 
σημαντικά η απόφαση του ΕΔΔΑ επί της υπόθεσης Περλάλα κατά Ελλά-
δας της 22ας Φεβρουαρίου 2007. Έτσι, προκρίθηκε η δια της νομοθετικής 
οδού επίλυση του «προβλήματος» της μη ρητής πρόβλεψης κυρώσεων στο 
εσωτερικό νομικό σύστημα για παραβιάσεις ορισμένων θεμελιωδών αρχών 

                                                
8 Βλ. ιδίως, ως προς την εύλογη διάρκεια της διαδικασίας, τις αποφάσεις επί των 

υποθέσεων Κόντη-Αρβανίτη κατά Ελλάδας της 10ης Απριλίου 2003, Angelov κατά Ελ-
λάδας της 6ης Νοεμβρίου 2008, Μπέκα κατά Ελλάδας της 12ης Μαϊου 2009, καθώς και 
Kudla κατά Πολωνίας της 26ης Οκτωβρίου 2000. 

9 Βλ. ενδεικτικά ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, σε: Η ΕΣΔΑ και η εφαρμογή της από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο. Πενήντα χρόνια εφαρμογής, ό.π., 2004, σελ. 61 επ. 
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ή δικαιωμάτων της Σύμβασης καθεαυτής και της εντεύθεν δικαστηριακής 
πρακτικής απόρριψης των σχετικών αιτιάσεων ως απαραδέκτων. 

Ενόψει των ανωτέρω, ανακύπτει το ερώτημα, αν η νομοθετική αυτή 
προσθήκη συμβάλλει στη διασφάλιση (και) της εγγύησης του ά. 13 της 
Σύμβασης. Κατ’ αρχάς, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της σύμφωνης με 
την ΕΣΔΑ ερμηνείας των διατάξεων του ΚΠΔ, είναι κατά τη γνώμη μου 
ευνόητο ότι στα ως άνω «δικαιώματα του κατηγορουμένου» δεν εντάσσο-
νται μόνον εκείνα, τα οποία ειδικότερα καθορίζονται στην παρ. 3 του ά. 6 
της ΕΣΔΑ. Περιλαμβάνονται επίσης τα δικαιώματα που απορρέουν από τις 
παρ. 1 και 2 του ά. 6, όπως λ.χ. η εύλογη διάρκεια της ποινικής δίκης και το 
τεκμήριο αθωότητας, ή που συνάγονται ερμηνευτικά από τη σύνολη διά-
ταξη του ά. 6 κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ (όπως λ.χ. το δικαίωμα στην 
μη αυτοενοχοποίηση). Τούτο σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος σε κάθε μεν 
διαδικαστικό στάδιο, σύμφωνα δε με τα ήδη προβλεπόμενα στον ΚΠΔ έν-
δικα μέσα και βοηθήματα έχει πλέον τη δυνατότητα να προβάλλει ευθέως 
την ακυρότητα της διαδικασίας λόγω παραβίασης των σχετικών δικαιω-
μάτων, υπό το κανονιστικό νόημα που τους προσδίδει το ΕΔΔΑ.  

Εν τούτοις, η προβλεπόμενη αυτή προστασία, υπό το πρίσμα του ά. 13 
της Σύμβασης, είναι ατελής. Ενδεικτικό παράδειγμα παρέχουν οι περιστά-
σεις της υπόθεσης Κώνστας κατά Ελλάδας. Οι επίμαχες δηλώσεις έλαβαν 
χώρα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης της πρωτόδικης α-
πόφασης και της εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Έ-
τσι, ακόμη κι αν γίνει δεκτό ότι σε ανάλογες περιπτώσεις ο κατηγορούμε-
νος θα έχει το δικαίωμα – σύμφωνα με τη διάταξη του ά. 171 παρ. 1 δ) 
ΚΠΔ – να «παραπονεθεί» ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για 
παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας κατ’ ά. 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ, η σχετική αι-
τίασή του θα εξετάζεται μεν από το δικαστήριο, η ευδοκίμησή της, όμως, 
είναι αμφίβολο ποιες – εν τοις πράγμασιν – έννομες συνέπειες θα παράγει. 
Δηλαδή την ακυρότητα ποιας πράξης ή ποιας διαδικασίας οφείλει να α-
παγγείλει το δικαστήριο, κατόπιν της απόφανσής του περί της προσβολής 
του τεκμηρίου αθωότητας; Άλλως, ποιο είναι το συγκεκριμένο μέτρο θερα-
πείας της εν λόγω παραβίασης ή άμβλυνσης των συνεπειών της; Τα ερω-
τήματα αυτά ασφαλώς δεν ανακύπτουν μόνο στο πλαίσιο των περιστά-
σεων της ως άνω υπόθεσης. Θεωρώ ότι θα απασχολήσουν τα δικαστήρια, 
περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, σε κάθε περίπτωση που θα καλού-
νται ν’ αποφανθούν περί της εφαρμογής του ά. 171 παρ. 1 δ) ΚΠΔ λόγω 
προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας από δηλώσεις φορέων της δημόσιας 
εξουσίας καθ’ όλη την εξέλιξη της ποινικής δίκης. Είναι ευνόητο ότι αντί-
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στοιχα ερωτήματα τίθενται και σε άλλες περιπτώσεις, ιδίως σ΄ εκείνες που 
(τυχόν θα) διαπιστώνεται η υπέρβαση της ευλόγου διάρκειας της ποινικής 
διαδικασίας10. 

Ενόψει των ανωτέρω, οι συνέπειες της δημοσιευόμενης απόφασης δεν 
περιορίζονται στη «δεσμευτικότητα» των εθνικών δικαστηρίων από το ερ-
μηνευτικό δεδικασμένο. Υπό το πρίσμα της ως άνω νοούμενης «υποχρέω-
σης συμμόρφωσης» προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, ο νομοθέτης οφείλει να 
αναζητήσει και να λάβει εκείνα τα κατάλληλα και πρόσφορα μέτρα που θα 
συμβάλλουν στη βελτίωση των εσωτερικών ενδίκων μέσων προστασίας 
έναντι (τυχόν) παραβιάσεων όχι μόνον του τεκμηρίου αθωότητας, αλλά 
και άλλων θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ.  

  Όλγα Β. Τσόλκα 
Λέκτορας Γενικού Τμήματος Δικαίου  

Παντείου Πανεπιστημίου 
    

                                                
10 Βλ. σχετ. και τις επισημάνσεις των ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ και ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, σε: Η ΕΣ-

ΔΑ και η εφαρμογή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πενήντα χρόνια εφαρμογής, 
ό.π., 2004, σελ. 62 επ. και 148 επ. αντίστοιχα. 



Εταιρίες μικτής οικονομίας 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 1/2011 

449 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΤΟΠΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

[Bundesverfassungsgericht]* 

BVerfG, 1 BvR 699/06, NJW 2011, σελ. 1201 επ. 

Πρώτο Τμήμα 
Απόφαση της 22ας Φεβρουαρίου 2011 

[Εταιρίες μικτής οικονομίας που ελέγχονται από το Δημόσιο δεσμεύονται ευθέως 
από τα θεμελιώδη δικαιώματα – Αντισυνταγματικότητα περιορισμών της ελευθε-

ρίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας έκφρασης σε αεροδρόμιο] 

 
∗Άρθρο 1 παρ. 3 γερμανικού Συ-

ντάγματος [Grundgesetz (Θεμελιώδης 
Νόμος) – Δέσμευση δημόσιας εξουσίας 
από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Άρθρο 
8 Θεμελιώδους Νόμου – Ελευθερία του 
συνέρχεσθαι. Άρθρο 5 Θεμελιώδους 
Νόμου – Ελευθερία έκφρασης γνώμης. 
§§ 903 εδ. 1, 1004 γερμανικού Αστικού 
Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch) – 
Εξουσίες κυρίου του πράγματος.  

Εταιρίες μικτής οικονομίας που ε-
λέγχονται από το Δημόσιο υπόκεινται, 
εξίσου όπως και δημόσιες επιχειρήσεις 
που βρίσκονται στην αποκλειστική κυ-
ριότητα του κράτους και είναι οργανω-
μένες κατά το ιδιωτικό δίκαιο, σε ευ-
θεία δέσμευση από τα θεμελιώδη δι-
καιώματα.  

Η ελευθερία των συναθροίσεων εγ-
γυάται την πραγματοποίηση συνα-

 
∗ Απόδοση στα ελληνικά: Λύσανδρος 

Ζώρας, Υποψήφιος Δ.Ν., Υπότροφος 
Ακαδημίας Αθηνών. Το πλήρες κείμενο 
της απόφασης είναι διαθέσιμο στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.bverfg.de. 

θροίσεων εκεί όπου διεξάγεται μια γε-
νική δημόσια κυκλοφορία. Εφόσον δια-
τίθενται χώροι για μια συνύπαρξη δια-
φόρων, μεταξύ αυτών και επικοινωνι-
ακών, χρήσεων και μετατρέπονται σε 
δημόσιο forum, δεν μπορεί να εξαιρεθεί 
από αυτές η πολιτική αντιπαράθεση με 
τη μορφή της συλλογικής δημοσιοποί-
ησης απόψεων μέσω συναθροίσεων. 
Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ως 
τόπος γενικής επικοινωνιακής κυκλο-
φορίας. Επιφύλαξη νόμου. Έλεγχος 
αναλογικότητας επεμβάσεων στην ε-
λευθερία του συνέρχεσθαι. Η απαγό-
ρευση διεξαγωγής μιας συνάθροισης 
είναι δυνατή μόνο όταν συντρέχει ένας 
άμεσος κίνδυνος που απορρέει από 
διαπιστώσιμες περιστάσεις για ισοδύ-
ναμα με την ελευθερία του συνέρχε-
σθαι, θεμελιακής σημασίας έννομα α-
γαθά. Ο ιδιαίτερα ευαίσθητος χαρα-
κτήρας ενός αεροδρομίου δικαιολογεί 
περιορισμούς, οι οποίοι από την άποψη 
της αρχής της αναλογικότητας δεν θα 
ήταν επιτρεπτοί στην περίπτωση συνα-
θροίσεων στο δίκτυο των δημοσίων 
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οδών. Αντίθεση της επιβληθείσας απα-
γόρευσης εισόδου στο αεροδρόμιο 
προς την αρχή της αναλογικότητας. 

Η ελευθερία έκφρασης γνώμης και 
το δικαίωμα διάδοσης γνώμης δεν έ-
χουν κάποια ειδική «τοπική» αναφορά. 
Οι γενικοί νόμοι ως όριο της ελευθερίας 
της γνώμης. Έλεγχος αναλογικότητας 
των περιορισμών. Μια γενική απαγό-
ρευση της διάδοσης γνώμης ή μια κα-
θολική υποχρέωση λήψης προηγούμε-
νης άδειας είναι δυσανάλογες, τουλά-
χιστον στην περίπτωση των τομέων οι 
οποίοι έχουν διαμορφωθεί ως χώροι 
δημόσιας επικοινωνίας. 

Ι. 

Η εναγόμενη στην κύρια δίκη [σημ. 
μεταφραστή: εφεξής εναγόμενη] υπό-
κειται έναντι της προσφεύγουσας ευ-
θέως στις δεσμεύσεις από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα. Αντιστοίχως, δεν μπορεί 
να επικαλεστεί από την πλευρά της 
δικά της θεμελιώδη δικαιώματα, προ-
κειμένου να δικαιολογήσει την από την 
ίδια επιβληθείσα απαγόρευση εισόδου 
στο αεροδρόμιο. 

1. Η χρήση μορφών του ιδιωτικού 
δικαίου δεν απαλλάσσει τη δημόσια 
εξουσία από τη δέσμευσή της από τα 
θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 3 γερμανικού Συντάγμα-
τος [Grundgesetz (Θεμελιώδης Νόμος), 
στο εξής: ΘΝ]. Αυτό ισχύει τόσο για 
την περίπτωση που αυτή μετέρχεται 
των μορφών δράσης του ιδιωτικού δι-
καίου, όσο και στην περίπτωση που 
χρησιμοποιεί οργανωτικές και εταιρικές 
μορφές του ιδιωτικού δικαίου. Εταιρίες 
μικτής οικονομίας που ελέγχονται από 
το Δημόσιο υπόκεινται, εξίσου όπως 

και δημόσιες επιχειρήσεις που βρίσκο-
νται στην αποκλειστική κυριότητα του 
κράτους και είναι οργανωμένες κατά 
το ιδιωτικό δίκαιο, σε ευθεία δέσμευση 
από τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

a) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 
ΘΝ τα θεμελιώδη δικαιώματα δεσμεύ-
ουν τη νομοθετική, εκτελεστική και δι-
καστική λειτουργία ως άμεσα ισχύον 
δίκαιο. Δεν ισχύουν μόνο για συγκεκρι-
μένους τομείς, λειτουργίες ή μορφές 
δράσεις κατά την εκπλήρωση των λει-
τουργιών του κράτους, αλλά δεσμεύ-
ουν τη δημόσια εξουσία στην ευρύτερη 
δυνατή έκταση και στο σύνολό της. [...] 

b) Η ευθεία δέσμευση από τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα δεν αφορά μόνο 
δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκο-
νται στην αποκλειστική κυριότητα του 
Δημοσίου, αλλά και εταιρίες μικτής οι-
κονομίας, όταν αυτές ελέγχονται από 
το Δημόσιο. 

aa) Σχετικά με τις δημόσιες επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες 
βρίσκονται στην αποκλειστική κυριότη-
τα του Δημοσίου, γίνεται δεκτό ότι η 
δέσμευση από τα θεμελιώδη δικαιώμα-
τα δεν αφορά μόνο τον ή τους φορείς 
της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά και την 
επιχείρηση την ίδια [...] Οι δραστηριό-
τητες των δημόσιων επιχειρήσεων πα-
ραμένουν ανεξάρτητα από τη ειδικότε-
ρη διαμόρφωση των εταιρικών δικαιω-
μάτων επιρροής μια μορφή εκπλήρω-
σης κρατικών λειτουργιών, κατά την 
οποία οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεσμεύο-
νται ευθέως από τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα. 

bb) Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για 
εταιρίες μικτής οικονομίας στις οποίες 
συμμετέχουν ιδιώτες και δημόσιοι μερι-
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διούχοι, όταν αυτές ελέγχονται από το 
Δημόσιο. 

(1) Και στην περίπτωση των εται-
ριών μικτής οικονομίας το ζήτημα της 
δέσμευσης από τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα αφορά συνολικά την εκάστοτε 
εταιρία και μόνο με ενιαίο τρόπο μπορεί 
να απαντηθεί. Αυτές δραστηριοποιού-
νται επίσης ως ανεξάρτητες μονάδες 
δράσης. Μόνη η δέσμευση από τα θε-
μελιώδη δικαιώματα των μεριδιούχων 
του Δημοσίου που βρίσκονται πίσω 
από την εταιρία και τα εταιρικά δι-
καιώματα επιρροής δεν δύνανται να 
υποκαταστήσουν τη δέσμευση αυτών 
των εταιριών από τα θεμελιώδη δι-
καιώματα και κυρίως δεν την καθι-
στούν περιττή. [...] 

(2) Μια εταιρία μικτής οικονομίας 
δεσμεύεται ευθέως από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, όταν ελέγχεται από τους 
μεριδιούχους του Δημοσίου. Αυτό συμ-
βαίνει κατά κανόνα όταν η πλειοψηφία 
των μεριδίων βρίσκεται στην κυριότητα 
του Δημοσίου. [...] 

Το κριτήριο του ελέγχου αναφερό-
μενο στο συσχετισμό μεταξύ των μερι-
διούχων δεν προσδίδει αποφασιστική 
σημασία σε συγκεκριμένα δικαιώματα 
επιρροής στη διεύθυνση, αλλά στη συ-
νολική ευθύνη για την εκάστοτε εταιρί-
α: Αντίθετα από τις περιπτώσεις που το 
Δημόσιο διαθέτει μειοψηφική μόνο συμ-
μετοχή σε μια ιδιωτική εταιρία, πρόκει-
ται τότε όχι για ιδιωτικές δραστηριότη-
τες με τη συμμετοχή του κράτους, αλλά 
για κρατικές δραστηριότητες με τη 
συμμετοχή ιδιωτών. [...] Κατά τη διε-
νέργεια αυτών των δραστηριοτήτων οι 
εταιρίες που ελέγχονται από το Δημό-
σιο δεσμεύονται ευθέως από τα θεμε-

λιώδη δικαιώματα, ενώ, αντίστροφα, 
δεν μπορούν έναντι των πολιτών να 
στηριχθούν σε δικά τους θεμελιώδη 
δικαιώματα. 

(3) Τα δικαιώματα των ιδιωτών με-
ριδιούχων δεν γνωρίζουν εκ τούτου 
κάποια αναιτιολόγητη βλάβη: Αν αυτοί 
θα συμμετάσχουν σε κάποια ελεγχόμε-
νη από το Δημόσιο εταιρία ή όχι, ενα-
πόκειται στην ελεύθερη επιλογή τους 
και ακόμη και όταν ο συσχετισμός με-
ταξύ των μεριδιούχων μεταβληθεί εκ 
των υστέρων, έχουν τη δυνατότητα – 
όπως σε κάθε περίπτωση αλλαγής του 
συσχετισμού – να αντιδράσουν. [...] 
Aνεπηρέαστη παραμένει, ούτως ή άλ-
λως, η νομική θέση τους ως φορέων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως του 
θεμελιώδους δικαιώματος στην ιδιο-
κτησία, ευθέως έναντι των μεριδιούχων 
του Δημοσίου ή, κατά τα λοιπά, έναντι 
της δημόσιας εξουσίας. 

c) Με την ευθεία δέσμευση από τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και την αντί-
στοιχη αδυναμία επίκλησης ιδίων θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων σε μια ιδιωτική 
διαφορά έναντι ιδιωτών οι ελεγχόμενες 
από το Δημόσιο εταιρίες υπόκεινται σε 
ειδικούς περιορισμούς, στους οποίους 
δεν υπόκεινται ιδιωτικές από ουσιαστι-
κή άποψη ή ελεγχόμενες από ιδιώτες 
εταιρίες. Οι επιπτώσεις αυτής της δέ-
σμευσης από τα θεμελιώδη δικαιώματα 
είναι βέβαια περιορισμένες, αφού πα-
ραμένουν στο πεδίο του ιδιωτικού δι-
καίου. Ειδικότερα, το Δημόσιο καταρ-
χήν δεν εμποδίζεται εκ του λόγου αυ-
τού να κάνει χρήση κατά τρόπο πρό-
σφορο και υπό τους ίδιους γενικά ό-
ρους όπως οι ιδιώτες των εργαλείων 
δράσης του ιδιωτικού δικαίου για την 
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εκπλήρωση των λειτουργιών του, αλλά 
και να συμμετέχει επίσης στις ιδιωτικές 
οικονομικές συναλλακτικές σχέσεις. 
[...] 

aa) Πολλές τυπικές καταστάσεις δι-
ακινδύνευσης αναφορικά με την προ-
στασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
αποκλείονται στο πεδίο του ιδιωτικού 
δικαίου εκ των προτέρων, καθώς εκεί 
το κράτος δεν διαθέτει ιδιαίτερες εξου-
σίες επέμβασης. [...] 

bb) Εντούτοις η δέσμευση από τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και η αντίστοιχη 
αδυναμία επίκλησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων δεν στερούνται σημασίας. 
[...] Το Δημόσιο μπορεί λοιπόν να κάνει 
χρήση των ιδιωτικού δικαίου εξουσιών 
που απορρέουν από την κυριότητα [...], 
αυτές όμως δεν το απαλλάσσουν από 
την υποχρέωση να δικαιολογεί ιδίως 
μονομερείς δεσμευτικές αποφάσεις στη 
βάση νόμιμων σκοπών δημοσίου συμ-
φέροντος με γνώμονα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και την αρχή της αναλογι-
κότητας. Η δέσμευση από τα θεμελιώ-
δη δικαιώματα αποκτά πρακτική ση-
μασία κυρίως ως υποχρέωση τήρησης 
της επιβαλλόμενης από την αρχή του 
κράτους δικαίου ουδετερότητας κατά 
τη διαμόρφωση των συμβατικών σχέ-
σεων. [...] 

cc) Η ευθεία δέσμευση των ελεγχό-
μενων από το Δημόσιο εταιριών από τα 
θεμελιώδη δικαιώματα διακρίνεται ε-
πομένως καταρχήν από την κατά κα-
νόνα έμμεση μόνο δέσμευση από τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, στην οποία υ-
πόκεινται και ιδιώτες και ιδιωτικές ε-
ταιρίες –ιδίως σύμφωνα με τις αρχές 
της έμμεσης τριτενέργειας και στη βάση 
των κρατικών υποχρεώσεων προστα-

σίας. [...] Αυτό δεν σημαίνει ότι η δε-
σμευτική ενέργεια των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων και επομένως και η – έμμε-
ση ή ευθεία – δέσμευση των ιδιωτών 
έχει σε κάθε περίπτωση μικρότερη έ-
κταση. Αντίθετα, ανάλογα με το εγγυη-
τικό περιεχόμενο και τα δεδομένα της 
συγκεκριμένης περίπτωσης η έμμεση 
δέσμευση των ιδιωτών από τα θεμελιώ-
δη δικαιώματα μπορεί να προσεγγίζει, 
ή και να εξομοιούται με τη δέσμευση 
του κράτους από αυτά. [...] Κατά πό-
σον αυτό ισχύει σήμερα σε σχέση με 
την ελευθερία του συνέρχεσθαι ή την 
ελευθερία έκφρασης γνώμης και για 
ιδιωτικές από ουσιαστική άποψη εται-
ρίες, οι οποίες εγκαινιάζουν μια δημό-
σια κυκλοφορία, δημιουργώντας ταυ-
τόχρονα χώρους γενικής επικοινωνίας, 
μπορεί εν προκειμένω να παραμείνει 
ανοιχτό. 

2. Η εναγόμενη, ως κεφαλαιουχική 
εταιρία, τα μερίδια της οποίας ανήκουν 
σε ποσοστό πάνω από 50% σε μερι-
διούχους του Δημοσίου, δεσμεύεται 
ευθέως από τα θεμελιώδη δικαιώματα 
του Θεμελιώδους Νόμου. 

ΙΙ. 

Οι προσβληθείσες αποφάσεις των 
πολιτικών δικαστηρίων προσβάλλουν 
το θεμελιώδες δικαίωμα της προσφεύ-
γουσας από το άρθρο 8 παρ. 1 ΘΝ. 

1. [...] 
a) aa) Το άρθρο 8 παρ. 1 ΘΝ προ-

στατεύει την ελευθερία συνάντησης 
στον ίδιο χώρο με άλλα άτομα για το 
σκοπό της από κοινού ανταλλαγής ή 
γνωστοποίησης απόψεων, η οποία α-
ποβλέπει στη συμμετοχή στη διαδικα-
σία διαμόρφωσης της κοινής γνώμης 
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(βλ. BVerfGE 104, 92 [104]· 111, 147 
[154 επ.]). Ως ελευθερία συλλογικής 
γνωστοποίησης γνώμης η ελευθερία 
του συνέρχεσθαι είναι δομικό στοιχείο 
μιας φιλελεύθερης δημοκρατικής πολι-
τειακής τάξης (βλ. BVerfGE 69, 315 
[344 επ.]). [...] 

bb) Το άρθρο 8 παρ. 1 ΘΝ εγγυάται 
επίσης το δικαίωμα του καθενός να 
αποφασίζει ο ίδιος πότε, πού και με 
ποιούς όρους θα λάβει χώρα μια συνά-
θροιση. [...] 

(1) Η ελευθερία του συνέρχεσθαι δεν 
παρέχει εντούτοις ένα δικαίωμα πρό-
σβασης σε κάθε χώρο. Ιδίως δεν εγ-
γυάται στους πολίτες την πρόσβαση σε 
χώρους που δεν είναι γενικά προσβά-
σιμοι για το κοινό, ή στους οποίους, 
σύμφωνα ήδη με τις εξωτερικές περι-
στάσεις, επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο 
για συγκεκριμένους σκοπούς. Η πραγ-
ματοποίηση συναθροίσεων, για παρά-
δειγμα, σε διοικητικά κτίρια ή σε περι-
φραγμένες, μη δημοσίως προσβάσιμες 
εγκαταστάσεις δεν προστατεύεται από 
το άρθρο 8 παρ. 1 ΘΝ, όπως δεν προ-
στατεύεται άλλωστε και η πραγματο-
ποίηση συναθροίσεων σε δημόσια λου-
τρά ή νοσοκομεία. 

(2) Απεναντίας η ελευθερία των συ-
ναθροίσεων εγγυάται την πραγματο-
ποίηση συναθροίσεων εκεί όπου διεξά-
γεται μια γενική δημόσια κυκλοφορία. 

Αυτό αφορά καταρχήν – ανεξάρτη-
τα από τις ρυθμίσεις του κοινού δικαίου 
των δημοσίων οδών – το δίκτυο των 
δημοσίων οδών. Αυτό αποτελεί το φυ-
σικό και από ιστορική άποψη τυπικό 
forum, στο οποίο οι πολίτες μπορούν 
να δημοσιοποιούν με ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικό τρόπο τα αιτήματά τους και 

να προσφέρουν ερεθίσματα επικοινω-
νίας επ’ αυτών. Κυρίως οι αστικοί δρό-
μοι και οι πλατείες θεωρούνται σήμερα 
ως τόποι ανταλλαγής πληροφοριών και 
απόψεων, αλλά και προαγωγής των 
επαφών μεταξύ των ατόμων. Αυτό 
ισχύει σε πολλαπλό βαθμό για τους 
πεζοδρόμους και τις περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας· η διασφάλιση της επικοι-
νωνιακής κυκλοφορίας είναι ένας ου-
σιώδης σκοπός, ο οποίος επιδιώκεται 
με τις εγκαταστάσεις αυτές [...]. To δί-
καιο των συναθροίσεων ανατρέχει στις 
λειτουργίες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό 
λαμβάνει υπόψη τις γενικές διατάξεις 
του δικαίου των δημοσίων οδών και 
του δικαίου της οδικής κυκλοφορίας, 
τις οποίες βέβαια εν μέρει επικαλύπτει, 
εφόσον τούτο επιβάλλεται για την απο-
τελεσματική άσκηση της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι. Οι δημόσιες συναθροίσεις 
και οι πορείες βρίσκουν εδώ τις προϋ-
ποθέσεις, προκειμένου να δημοσιο-
ποιήσουν αιτήματα στο γενικό κοινό 
και να μεταφέρουν συμβολικά τη δια-
μαρτυρία ή τη δυσαρέσκεια «στο δρό-
μο». 

Το ίδιο ισχύει όμως και για τόπους 
εκτός των δημοσίων δρόμων, στους 
οποίους διεξάγεται με παρόμοιο τρόπο 
μια δημόσια κυκλοφορία και προκύ-
πτουν τόποι γενικής επικοινωνίας. Ε-
φόσον σήμερα η επικοινωνιακή λει-
τουργία των δημοσίων οδών, δρόμων 
και πλατειών συμπληρώνεται συνεχώς 
με επιπλέον fora, όπως εμπορικά κέ-
ντρα, εμπορικές στοές ή άλλους χώ-
ρους συνάντησης, η ελευθερία του συ-
νέρχεσθαι δεν μπορεί να μην αφορά 
τους κοινόχρηστους χώρους των εγκα-
ταστάσεων αυτών, εφόσον υφίσταται 
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μια άμεση δέσμευση από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ή προκύπτουν υποχρεώ-
σεις για τους ιδιώτες διαμέσου της έμ-
μεσης τριτενέργειας. Αυτό ισχύει ανε-
ξαρτήτως του αν οι χώροι βρίσκονται 
σε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις, ή συνδέο-
νται με εγκαταστάσεις υποδομής, αν 
είναι κλειστοί ή υπαίθριοι. Καταρχήν 
άνευ σημασίας είναι το αν ένας τέτοιος 
χώρος επικοινωνίας δημιουργείται με 
τα μέσα του δημοσίου δικαίου των δη-
μοσίων οδών ή του ιδιωτικού δικαίου. 
Μια απαγόρευση των συναθροίσεων 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι έλασ-
σον έναντι της μη παραχώρησης του 
χώρου προς χρήση από το κοινό και 
επομένως ως απλή άρνηση μιας οικειο-
θελούς παροχής. [...] Εκεί όπου παρα-
χωρούνται χώροι για τη δημόσια επι-
κοινωνία το δεσμευόμενο ευθέως από 
τα θεμελιώδη δικαιώματα κράτος δεν 
μπορεί, επικαλούμενο τιθέμενους κατά 
βούληση σκοπούς χρήσης ή πράξεις 
αφιέρωσης, να εξαιρέσει την άσκηση 
των επικοινωνιακών ελευθεριών από 
τις επιτρεπόμενες χρήσεις: Τότε θα α-
ντέφασκε με την ίδια την απόφασή του 
σχετικά με την παραχώρηση του χώ-
ρου. 

(3) Τόποι μιας γενικής επικοινωνια-
κής κυκλοφορίας, οι οποίοι, παράλλη-
λα με το δίκτυο των δημοσίων οδών, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση συναθροίσεων είναι 
καταρχήν μόνο εκείνοι οι οποίοι είναι 
γενικά ανοιχτοί και προσβάσιμοι για το 
κοινό. Αποκλείονται, επομένως, τόποι, 
η πρόσβαση στους οποίους είναι ατο-
μικά ελεγχόμενη και επιτρέπεται μόνο 
για ειδικούς, περιορισμένους σκοπούς. 
[...] 

Από την άλλη πλευρά το ερώτημα, 
αν ένας τέτοιος ευρισκόμενος εκτός του 
δικτύου των δημοσίων οδών, δρόμων 
και πλατειών τόπος μπορεί να θεωρηθεί 
ως ένας χώρος δημόσιας επικοινωνίας, 
πρέπει να απαντηθεί σε προσανατολι-
σμό με το πρότυπο του δημόσιου forum 
(βλ. σχετικά με παρόμοια κριτήρια: 
Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά, 
Committee for the Commonwealth of 
Canada v. Canada, [1991] 1 S. C. R. 139· 
Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων 
Πολιτειών, International Society for 
Krishna Consciousness [ISKCON] v. Lee, 
505 U.S. 672 [1992]). Το τελευταίο χα-
ρακτηρίζεται από το γεγονός ότι στο 
πλαίσιό του μπορεί να αναπτυχθεί μια 
πλειάδα δραστηριοτήτων και διαδικα-
σιών και έτσι προκύπτει ένα πολυδιά-
στατο και ανοιχτό επικοινωνιακό 
πλέγμα. Αυτό πρέπει να διακρίνεται 
από τόπους που, κατά τις εξωτερικές 
τους περιστάσεις, διατίθενται στο κοινό 
μόνο για πολύ συγκεκριμένους σκο-
πούς και έχουν διαμορφωθεί ανάλογα. 
Στην περίπτωση χώρων που από 
πραγματική άποψη εξυπηρετούν απο-
κλειστικά, ή κατά κύριο λόγο, μόνο μια 
συγκεκριμένη λειτουργία δεν μπορεί να 
αξιωθεί εντός τους – πέραν των ιδιωτι-
κών δικαιωμάτων χρήσης – η πραγμα-
τοποίηση συναθροίσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παρ. 1 ΘΝ. Δεν ισχύει το 
ίδιο, βέβαια, εκεί, όπου η διασύνδεση 
καταστημάτων, παρόχων υπηρεσιών, 
εστιατορίων και χώρων ανάπαυσης 
δημιουργεί ένα χώρο περιπάτου και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν τό-
ποι περιπάτου και συνάντησης. Εφό-
σον κατ΄αυτόν τον τρόπο διατίθενται 
χώροι για μια συνύπαρξη διαφόρων, 
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μεταξύ αυτών και επικοινωνιακών, 
χρήσεων και μετατρέπονται σε δημόσιο 
forum, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 
ΘΝ δεν μπορεί να εξαιρεθεί από αυτές 
η πολιτική αντιπαράθεση με τη μορφή 
της συλλογικής δημοσιοποίησης από-
ψεων μέσω συναθροίσεων. Σχετικά με 
τους χώρους κυκλοφορίας τέτοιων τό-
πων το άρθρο 8 παρ. 1 εγγυάται το 
δικαίωμα των πολιτών να φέρουν το 
κοινό αντιμέτωπο με πολιτικές αντιπα-
ραθέσεις, κοινωνικές διαμάχες ή λοιπά 
θέματα. Αυτές οι δυνατότητες προσέλ-
κυσης της προσοχής του κοινού κατα-
λαμβάνονται ως θεμέλια της δημοκρα-
τικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
από το σκοπό της ελευθερίας του συ-
νέρχεσθαι και αποτελούν ένα δομικό 
στοιχείο της δημοκρατικής πολιτειακής 
τάξης. 

b) [...] 
Το αίτημα της προσφεύγουσας να 

πραγματοποιεί συναθροίσεις στο αερο-
δρόμιο της Φρανκφούρτης, δεν κινείται 
εκτός του πεδίου εφαρμογής της ελευ-
θερίας του συνέρχεσθαι. Το αεροδρόμιο 
της Φρανκφούρτης είναι διαμορφωμέ-
νο, σε ένα μεγάλο τμήμα του, ως τόπος 
γενικής επικοινωνιακής κυκλοφορίας. 
Ασφαλώς αυτό δεν ισχύει για ολόκλη-
ρο το αεροδρόμιο. [...] Το αεροδρόμιο 
πάντως περιλαμβάνει και μεγάλους 
τομείς, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι 
ως τόποι περιπάτου και συζήτησης, ως 
διαδρομές για αγορές και για εστίαση 
και έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό 
στη γενική κυκλοφορία. [...] Εν προκει-
μένω έχουν διαμορφωθεί προφανώς 
χώροι ως γενικά προσβάσιμα δημόσια 
fora και επομένως οι χώροι κυκλοφο-

ρίας τους διατίθενται καταρχήν για 
συναθροίσεις. 

Η προσφεύγουσα απαγορεύει απε-
ναντίας την πραγματοποίηση συνα-
θροίσεων χωρίς την άδειά της σε όλο 
το χώρο του αεροδρομίου χωρίς χρονι-
κό όριο για το μέλλον και, επομένως, 
όχι ενόψει ορισμένης, επαπειλούμενης 
εξαιτίας μιας συγκεκριμένης συνάθροι-
σης, διατάραξης της λειτουργίας της 
επιχείρησης. 

2 [...] 
a) Η ελευθερία του συνέρχεσθαι δεν 

κατοχυρώνεται ανεπιφύλακτα. Αντίθε-
τα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 ΘΝ 
οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να 
περιορίζονται με νόμο ή στη βάση νό-
μου. Σε αυτήν την επιφύλαξη υπέρ του 
νόμου υπόκεινται και οι συναθροίσεις 
στο εσωτερικό του αεροδρομίου της 
Φρανκφούρτης. 

aa) Οι συναθροίσεις σε τόπους της 
γενικής επικοινωνιακής κυκλοφορίας 
συνιστούν υπαίθριες συναθροίσεις κα-
τά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 2 ΘΝ 
και υπόκεινται στην επιφύλαξη υπέρ 
του νόμου. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως 
του αν οι δημόσια προσβάσιμοι τόποι 
ως τέτοιοι είναι ανοιχτοί, ή βρίσκονται 
σε κλειστούς χώρους. Σημασία έχει ότι 
οι συναθροίσεις στους τόπους αυτούς 
λαμβάνουν χώρα σε ένα δημόσιο χώρο, 
δηλαδή εν μέσω της γενικής κυκλοφο-
ρίας του κοινού και δεν είναι διαχωρι-
σμένες από αυτήν. 

[...] 
bb) [...] 
b) Οι διατάξεις του BGB [Bürgerli-

ches Gesetzbuch – γερμανικός Αστικός 
Κώδικας] μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ως ένας νόμος για τον περιορισμό 
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της ελευθερίας του συνέρχεσθαι κατά 
την έννοια του άρθρου 8 παρ. 2 ΘΝ. Οι 
ιδιωτικού δικαίου εξουσίες του κυρίου 
του χώρου (Hausrecht) σύμφωνα με 
την § 903 εδ. 1 και την § 1004 BGB1 δύ-
νανται καταρχήν να δικαιολογήσουν 
επεμβάσεις στην ελευθερία του συνέρ-
χεσθαι. [...] 

3. [...] 
a) Επεμβάσεις στην ελευθερία του 

συνέρχεσθαι πρέπει να τείνουν, σύμ-
φωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
στην εξυπηρέτηση ενός νόμιμου σκο-
πού. Μια απαγόρευση συνάθροισης 
στο χώρο του αεροδρομίου δεν μπορεί 
να στηριχθεί απλά σε ένα δικαίωμα της 
εναγόμενης, να αποφασίζει ελεύθερα 
σχετικά με τη χρήση της ατομικής της 
ιδιοκτησίας. [...] 

Στην περίπτωση συναθροίσεων που 
πραγματοποιούνται στο χώρο ενός 
αεροδρομίου συγκαταλέγονται στους 
παραπάνω σκοπούς κατά κύριο λόγο η 
ασφάλεια και η λειτουργικότητα της 
επιχείρησης. [...] Μέτρα που εξυπηρε-
τούν την ασφάλεια και την ομαλή λει-

 
1 Ο όρος Hausrecht περιγράφει στη 

γερμανική νομική παράδοση μια επιμέ-
ρους πτυχή των εξουσιών που απορρέ-
ουν από την κατοχή ή την κυριότητα επί 
ενός χώρου και, ειδικότερα, το δικαίωμα 
του κυρίου ή κατόχου να αποφασίζει 
καταρχήν ελεύθερα σε ποιον και για ποι-
ους σκοπούς θα επιτρέπει την πρόσβαση 
σε αυτόν. Bλ. JOOST, σε: SÄCKER/RIXECKER, 
Münchener Kommentar zum BGB, 5η εκδ., 
2009, § 858, παρ. 2, BALDUS, ibidem, § 
1004 παρ. 6. Στο παρόν κείμενο θα απο-
δίδεται εφεξής με τον ευρύτερο όρο «ε-
ξουσίες του κυρίου του χώρου». 

τουργία, καθώς και την προστασία των 
επιβατών, των επισκεπτών ή των εγκα-
ταστάσεων του αεροδρομίου μπορούν 
επομένως να στηριχθούν καταρχήν 
στις εξουσίες του κυρίου του χώρου. 

b) [...] 
aa) Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 

ΘΝ κατοχυρώνεται η πραγματοποίηση 
συναθροίσεων καταρχήν χωρίς να α-
παιτείται αναγγελία ή άδεια. Οι συνα-
θροίσεις δεν μπορούν επομένως να τε-
θούν υπό μια γενική επιφύλαξη λήψης 
προηγούμενης άδειας. Σε κάθε περί-
πτωση, έναντι ενός νομικού προσώπου 
που δεσμεύεται άμεσα από τα θεμελιώ-
δη δικαιώματα μια γενική υποχρέωση 
λήψης άδειας για την πραγματοποίηση 
συναθροίσεων στους χώρους που έ-
χουν διατεθεί στη γενική επικοινωνιακή 
κυκλοφορία δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
ούτε στις εξουσίες του κυρίου του χώ-
ρου. Απεναντίας μια υποχρέωση γνω-
στοποίησης – και στην εταιρία λειτουρ-
γίας του αεροδρομίου – δεν παρουσιά-
ζει καταρχήν προβλήματα συνταγματι-
κότητας, πολλώ δε μάλλον εφόσον αυ-
τή μπορεί να πραγματοποιηθεί και επί 
τόπου την τελευταία στιγμή. [...] 

Μια απαγόρευση διεξαγωγής μιας 
συνάθροισης είναι δυνατή μόνο όταν 
συντρέχει ένας άμεσος κίνδυνος που 
απορρέει από διαπιστώσιμες περιστά-
σεις για ισοδύναμα με την ελευθερία 
του συνέρχεσθαι, θεμελιακής σημασίας 
έννομα αγαθά. [...] Απλές οχλήσεις σε 
βάρος τρίτων οι οποίες προκύπτουν 
από το συλλογικό χαρακτήρα της ά-
σκησης του εν λόγω θεμελιώδους δι-
καιώματος και δεν μπορούν να απο-
φευχθούν χωρίς δυσμενείς συνέπειες 
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για το σκοπό της συνάθροισης δεν ε-
παρκούν. [...] 

Οι γενικές αυτές αρχές δεν εμποδί-
ζουν μια ειδική αντιμετώπιση των ιδιαί-
τερων κινδύνων που συνεπάγονται οι 
συναθροίσεις σε ένα αεροδρόμιο, κα-
θώς και τη συνεκτίμηση των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων των τρίτων. [...] Επί-
σης ο ιδιαίτερα ευαίσθητος χαρακτή-
ρας ενός αεροδρομίου, ιδωμένου στη 
βασική του λειτουργία ως τόπου διεκ-
περαίωσης της εναέριας κυκλοφορίας, 
δικαιολογεί περιορισμούς, οι οποίοι 
από την άποψη της αρχής της αναλο-
γικότητας δεν θα ήταν επιτρεπτοί στην 
περίπτωση συναθροίσεων στο δίκτυο 
των δημοσίων οδών. Αυτό ισχύει προ-
πάντων για μέτρα που εξασφαλίζουν 
την τήρηση των όρων ασφαλείας του 
αεροδρομίου. [...] 

bb) [...] 
c) Οι προσβληθείσες αποφάσεις δεν 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές. Η 
ευρύτατη επικύρωση από τα πολιτικά 
δικαστήρια της επιβληθείσας στην προ-
σφεύγουσα απαγόρευσης εισόδου στο 
αεροδρόμιο – τουλάχιστον ενόψει της 
άμεσης δέσμευσης της εναγόμενης από 
τα θεμελιώδη δικαιώματα– δεν είναι 
σύμφωνη με την αρχή της αναλογικό-
τητας. 

[...] 
ΙΙΙ. 
1. 
a) Το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. 1 ΘΝ προ-

στατεύει την έκφραση γνώμης όχι μόνο 
σε σχέση με το περιεχόμενό της, αλλά 
και σε σχέση με τον τρόπο της διάδο-
σής της [...]. Αυτός περιλαμβάνει και τη 
διανομή φυλλαδίων που εμπεριέχουν 
έκφραση γνώμης. Ακόμη προστατεύε-

ται και η επιλογή του τόπου και του 
χρόνου της έκφρασης γνώμης. [...] 

Το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. 1 ΘΝ δεν πα-
ρέχει, εντούτοις, στο άτομο μια αξίωση 
πρόσβασης σε χώρους μη προσβάσι-
μους κατά τα λοιπά σε αυτόν. Η ελευ-
θερία έκφρασης γνώμης κατοχυρώνε-
ται υπέρ του πολίτη μόνο για τους χώ-
ρους, στους οποίους αυτός αποκτά 
πράγματι πρόσβαση. Αντίθετα, όμως, 
από ό,τι στην περίπτωση του άρθρου 8 
παρ. 1 ΘΝ η διάδοση γνώμης, ήδη 
σύμφωνα με το προστατευτικό της πε-
δίο, δεν περιορίζεται μόνο σε δημόσια 
fora, που εξυπηρετούν την επικοινωνία. 
Και τούτο διότι, σε αντίθεση με τη συλ-
λογικά ασκούμενη ελευθερία του συ-
νέρχεσθαι, η άσκηση της ελευθερίας 
της γνώμης ως ατομικού δικαιώματος 
δεν υποδηλώνει μια ανάγκη για ορι-
σμένο χώρο, ούτε συνεπάγεται μια 
χρήση με την οποία συνδέονται συνή-
θως συγκεκριμένες οχλήσεις. Αντίθετα 
η ελευθερία έκφρασης γνώμης και το 
δικαίωμα διάδοσης γνώμης, το οποίο 
απορρέει από αυτήν, δεν έχουν κάποια 
ειδική «τοπική» αναφορά. Ως ατομικό 
δικαίωμα αναγνωρίζεται υπέρ του πο-
λίτη κατά κανόνα σε οποιοδήποτε χώ-
ρο και αν αυτός βρίσκεται. 

b) [...] 
2. Η ελευθερία της γνώμης – όπως 

και η ελευθερία του συνέρχεσθαι – δεν 
κατοχυρώνεται απεριόριστα. Αντίθετα 
έχει ως όριο τους γενικούς νόμους. Σε 
αυτούς συγκαταλέγονται ιδίως οι δια-
τάξεις του BGB, συμπεριλαμβανομένων 
των εξουσιών του κυρίου του χώρου 
που απορρέουν από τις § 903 εδ. 1 και 
§ 1004 BGB [...] 
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3. Οι νόμοι στη βάση των οποίων 
περιορίζεται η ελευθερία της γνώμης 
πρέπει βέβαια – όπως εκτέθηκε για την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι – να ερμη-
νεύονται με τη σειρά τους υπό το φως 
του περιοριζόμενου θεμελιώδους δι-
καιώματος. Σχετικά πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη η θεμελιακή για μια φιλε-
λεύθερη, δημοκρατική τάξη σημασία 
της ελευθερίας της γνώμης [...]. Ιδίως 
πρέπει να γίνονται σεβαστές οι απαιτή-
σεις της αρχής της αναλογικότητας. 

a) aa) Επεμβάσεις στην ελευθερία 
διάδοσης γνώμης χρήζουν καταρχήν 
ενός νόμιμου σκοπού. [...] 

Εκ του λόγου αυτού η απαγόρευση 
διανομής φυλλαδίων κατά κύριο λόγο 
δεν μπορεί να στηριχθεί στην επιθυμία 
διασφάλισης μιας «ξέγνοιαστης ατμό-
σφαιρας» σε ένα αποστειρωμένο περι-
βάλλον κατανάλωσης, ελεύθερο από 
πολιτικές συζητήσεις και κοινωνικές 
αντιπαραθέσεις. [...] Άνευ σημασίας 
είναι επομένως οχλήσεις σε βάρος τρί-
των, οι οποίες συνίστανται στο γεγονός 
ότι αυτοί εκτίθενται σε δυσάρεστα για 
αυτούς θέματα. Πολλώ δε μάλλον δεν 
επιτρέπονται απαγορεύσεις, προκειμέ-
νου να εμποδιστεί η έκφραση συγκε-
κριμένων απόψεων μόνο εκ του λόγου, 
ότι η εναγόμενη δεν συμφωνεί με αυτές, 
αποδοκιμάζει το περιεχόμενό τους, ή 
τις κρίνει ως βλαπτικές για την επιχεί-
ρηση εξαιτίας κριτικών τοποθετήσεων 
έναντί της. 

Αντιθέτως η εναγόμενη μπορεί να 
επιβάλλει περιορισμούς στη διανομή 
φυλλαδίων και σε άλλες μορφές έκ-
φρασης γνώμης δυνάμει των εξουσιών 
της ως κυρίας του χώρου, εφόσον αυτό 
είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας και της καλής λειτουργίας 
του αεροδρομίου. [...] 

bb) Οι περιορισμοί στη διάδοση 
γνώμης θα πρέπει να είναι πρόσφοροι 
για την επίτευξη του [επιδιωκόμενου] 
σκοπού, αναγκαίοι και ανάλογοι. Αυτό 
σε κάθε περίπτωση αποκλείει τη γενική 
απαγόρευση της διανομής φυλλαδίων 
στο αεροδρόμιο ή την εξάρτησή της 
από μια προηγούμενη άδεια. Απενα-
ντίας, δεν απαγορεύονται καταρχήν 
περιορισμοί που σχετίζονται με ορισμέ-
νους τόπους, είδη ή το χρόνο της έκ-
φρασης γνώμης και έχουν ως σκοπό 
την αποτροπή διαταράξεων [...] 

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια 
η εναγόμενη μπορεί, για το σκοπό της 
διασφάλισης της καλής λειτουργίας του 
αεροδρομίου, να εξαρτήσει τη διανομή 
φυλλαδίων σε συγκεκριμένους χώρους, 
όπως για παράδειγμα το μη γενικά 
προσβάσιμο τμήμα πίσω από τις θύρες 
ασφαλείας ή το χώρο παραλαβής απο-
σκευών, από τη λήψη προηγούμενης 
άδειας εκ μέρους της ή, ενδεχομένως, 
και να την απαγορεύσει τελείως. Αντί-
θετα, μια γενική απαγόρευση της διά-
δοσης γνώμης, ή μια καθολική υπο-
χρέωση λήψης προηγούμενης άδειας, η 
οποία καταλαμβάνει και την απλή δια-
νομή φυλλαδίων, είναι δυσανάλογες, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των το-
μέων οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί ως 
χώροι δημόσιας επικοινωνίας. [...] Κα-
τά τα λοιπά αποφασιστική σημασία 
έχει, κατά πόσον εκφράσεις γνώμης 
είναι πρόσφορες να διαταράξουν σο-
βαρά τη λειτουργία [του αεροδρομίου]. 
[...] 

b) Οι προσβληθείσες αποφάσεις δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. 
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Παρατηρήσεις 

Ι. Πραγματικά περιστατικά 

Τα πραγματικά περιστατικά που βρίσκονται στη βάση της ένδικης δια-
φοράς που ήχθη προς κρίση ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου έ-
χουν εν συντομία ως εξής: η προσφεύγουσα πραγματοποίησε στο χώρο 
του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, ο οποίος ανήκει κατά κυριότητα σε 
μια ανώνυμη εταιρία με πλειοψηφική συμμετοχή του Δημοσίου (Fraport), 
υπεύθυνη για τη λειτουργία του αεροδρομίου, μια διαμαρτυρία κατά της 
επικείμενης επαναπροώθησης ενός αλλοδαπού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο 
της οποίας μοιράστηκαν φυλλάδια στους επιβάτες της εν λόγω πτήσης. Η 
εταιρία λειτουργίας, επικαλούμενη τις εξουσίες που πηγάζουν από την κυ-
ριότητα επί του χώρου (Hausrecht), επέβαλε σε βάρος της πρώτης απαγό-
ρευση εισόδου στο αεροδρόμιο για το σκοπό της διεξαγωγής αντίστοιχων 
δράσεων χωρίς προηγούμενη άδεια εκ μέρους της, απειλώντας για την πε-
ρίπτωση μη συμμόρφωσης να κινήσει ποινική διαδικασία λόγω διατάραξης 
οικιακής ειρήνης. Η προσφεύγουσα πραγματοποίησε εκ νέου μια παρόμοια 
δράση και παράλληλα προσέβαλε την επιβληθείσα απαγόρευση ενώπιον 
των πολιτικών δικαστηρίων. Με την προκείμενη απόφαση το Συνταγματι-
κό Δικαστήριο ανέτρεψε την κρίση του Ανώτατου Ακυρωτικού δίνοντας 
μια αναπάντεχη τροπή στο σχετικό διάλογο και προσφέροντας ένα χαρα-
κτηριστικό δείγμα ρηξικέλευθης συνταγματικής νομολογίας.  

ΙΙ. Προκαταρκτικό ερώτημα: η δέσμευση των εταιριών μικτής οικονομίας 
από τα θεμελιώδη δικαιώματα 

Το ερώτημα της δέσμευσης των εταιριών μικτής οικονομίας από τα θε-
μελιώδη δικαιώματα αποτελεί το τελευταίο χρονικά κεφάλαιο μιας μακράς 
συζήτησης στο πλαίσιο της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας σχετικά με 
την έκταση της δέσμευσης της κατά το ιδιωτικό δίκαιο δρώσας διοίκησης 
από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Παραδοσιακά το ζήτημα της δέσμευσης 
της τελευταίας από τα θεμελιώδη δικαιώματα συζητείτο σε συνδυασμό με 
την πάγια θέση της θεωρίας, σύμφωνα με την οποία η διοίκηση, κατά την 
εκπλήρωση των δημόσιων λειτουργιών που της έχουν ανατεθεί, διαθέτει 
ευχέρεια επιλογής μεταξύ δύο διαφορετικών «καθεστώτων», εκείνου του 
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δημοσίου και εκείνου του ιδιωτικού δικαίου1. Η μετουσιούμενη κατ’ αυτό 
τον τρόπο σε υποκείμενο του ιδιωτικού δικαίου διοίκηση δεν δύναται βέ-
βαια δια μιας «φυγής στο ιδιωτικό δίκαιο» να απαλλαγεί από τις δημοσίου 
δικαίου δεσμεύσεις της. Αντίθετα, σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη, 
εφαρμοστέο είναι εν προκειμένω ένα ιδιαίτερο «ιδιωτικό δίκαιο της διοίκη-
σης», έννοια η οποία περιγράφει το ιδιαίτερο πλέγμα δεσμεύσεων που ι-
σχύουν για τη διοίκηση όταν μετέρχεται των μορφών δράσης και οργάνω-
σης του ιδιωτικού δικαίου για την εκπλήρωση δημοσίων λειτουργιών, κατά 
κύριο λόγο για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας2. Στις δεσμεύσεις 
αυτές ανήκουν κατά κύριο λόγο εκείνες που απορρέουν από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδίως από την αρχή της ισότητας (βλ. άρθρο 3 παρ. 1 ΘΝ), η 
οποία στο πεδίο της παροχικής διοίκησης αποκτά κεντρική σημασία. 

Αντίθετα, από το πεδίο εφαρμογής του «ιδιωτικού δικαίου της διοίκη-
σης» και, κατ’ επέκταση, από τη δεσμευτική ενέργεια των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων εξαιρούνταν δραστηριότητες της διοίκησης οι οποίες – κατά 
την κρατούσα αντίληψη – παραδοσιακά διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο 
και δεν σχετίζονται άμεσα με την εκπλήρωση δημοσίων λειτουργιών, όπως 
η συμμετοχή στις συναλλαγές για την κάλυψη των αναγκών της σε αγαθά3, 
η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και η απλή οικονομική δραστηριότη-
τα με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Ο εν λόγω περιορισμός πάντως δύσκο-
λα συμβιβαζόταν με την επιταγή δέσμευσης του συνόλου της κρατικής 
δράσης από τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 ΘΝ: 
Η κατά το ιδιωτικό δίκαιο δραστηριότητα της διοίκησης, ακόμη και όταν 
                                                

1 Η θέση περί «ευχέρειας επιλογής» συνδέεται με την ιστορική διεύρυνση των διοικη-
τικών λειτουργιών που κατά τη σύγχρονη ορολογία περιγράφονται με τον όρο «παρο-
χική διοίκηση». Τα εργαλεία κυριαρχικής διάπλασης που παρείχε το παραδοσιακό δι-
οικητικό δίκαιο (βλ. διοικητική πράξη) κρίνονταν ακατάλληλα για τις ανάγκες της τε-
λευταίας και ούτε η διστακτική εμφάνιση της μορφής της διοικητικής σύμβασης μπο-
ρούσε να ανάσχεσει την προσφυγή στα εργαλεία και τις μορφές του ιδιωτικού δικαίου. 
Βλ. σχετικά EHLERS, Verwaltung in Privatrechtsform, 1984, σελ. 64 επ., SCHLETTE, Die 
Verwaltung als Vertragspartner, 2000, σελ. 122 επ. Για τους συνταγματικούς περιορι-
σμούς της ευχέρειας της διοίκησης να επιλέγει τις οργανωτικές μορφές του ιδιωτικού 
δικαίου (διαδικασία περιγραφόμενη με τον όρο «οργανωτική ιδιωτικοποίηση»), συμπε-
ριλαμβανομένης της θεσμικής-οργανωτικής επιφύλαξης νόμου, βλ. BURGI, σε: ERICH-
SEN/EHLERS (έκδ.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 13η εκδ., 2006, § 9, παρ. 16.  

2 Βλ. WOLFF/BACHHOF, Verwaltungsrecht I, 9η έκδ., 1974, § 23 σελ. 106 επ. Βλ. επίσης 
BGHZ 91, 84 (96 επ.)· 155, 166 (173 επ.). 

3 Βλ. σχετικά με την υπαγωγή αυτής της κατηγορίας συμβάσεων στο ιδιωτικό δί-
καιο GURLIT, σε: ERICHSEN/EHLERS (έκδ.), όπ.π. (σημ. 2), § 29, παρ. 6. 



Παρατηρήσεις 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 1/2011 

461 

δεν στοχεύει άμεσα στην εκπλήρωση δημοσίων λειτουργιών, δεν αποτελεί 
έκφραση κάποιας φυσικής ελευθερίας ενός διακριτού από το κράτος υπο-
κειμένου (Fiskus), αλλά θα πρέπει να εξακολουθήσει να καταλογίζεται στο 
κράτος ως αποδέκτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων4. Την καθολική υπα-
γωγή της κατά το ιδιωτικό δίκαιο διοικητικής δράσης στις δεσμεύσεις που 
απορρέουν από τα θεμελιώδη δικαιώματα ανεξάρτητα από το λειτουργικό 
της προσανατολισμό5 δέχεται πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας6 
και επιβεβαίωσε ρητά με την σχολιαζόμενη απόφαση και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο για την περίπτωση, καταρχήν, που η διοίκηση μετέρχεται των 
μορφών δράσης του ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να έχει απεκδυθεί τις οργα-
νωτικές μορφές του δημοσίου δικαίου7. Αλλά και για την περίπτωση που η 
διοίκηση επιλέξει τις μορφές οργάνωσης του ιδιωτικού δικαίου, το Δικα-
στήριο δέχεται ότι το συσταθέν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπάγε-
ται κατά τρόπο ευθύ στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τουλάχιστον εφόσον ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο (αν 
και όχι κατ’ ανάγκην καθ’ ολοκληρία στον ίδιο φορέα)8. Αυτό ισχύει μάλι-
στα ανεξάρτητα από το αν η δράση του αποβλέπει άμεσα στην εκπλήρωση 

                                                
4 Βλ. MÖSTL, Grundrechtsbindung öffentlicher Wirtschaftstätigkeit, 1999, σελ. 77 επ., 

DREIER, σε: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ (εκδ.), GG Kommentar, 2η έκδ., 2004, Art. 1 III, παρ. 65. 
5 Για την αδυναμία της έννοιας των «δημόσιων λειτουργιών» να λειτουργήσει ως 

κριτήριο διάκρισης ενόψει της ασάφειας που τη διακρίνει βλ. MÖSTL, όπ.π. (σημ. 5), σελ. 
80. 

6 Βλ. αντί όλων DREIER, όπ.π. (σημ. 5), Art. 19 III, παρ. 72, με περισσότερες παρα-
πομπές. 

7 Αντίστοιχα συμπεράσματα φαίνεται να προκύπτουν και από την παλαιότερη νο-
μολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με το κατά πόσον ένα νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου μπορεί κατά την άσκηση απλής επιχειρηματικής δράσης να 
είναι φορέας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Bλ. BVerfGE 61, 82 (105)· 75, 192 (200), με το 
επιχείρημα ότι σε κάθε περίπτωση λείπει το αναγκαίο προσωπικό υπόστρωμα, προκει-
μένου η δράση τους να μπορεί να θεωρηθεί έκφραση πρωτογενούς ελευθερίας κάποιων 
φυσικών προσώπων. Βλ. επίσης BVerfGE 116, 135 (153). Για τη θέση περί αυστηρής 
διαζευκτικότητας μεταξύ του ρόλου του φορέα και εκείνου του αποδέκτη των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων βλ. SELMER, σε: MERTEN/PAPIER, Handbuch der Grundrechte, τόμ. ΙΙ, 
2006, § 53, παρ. 4, 17. Βλ. επίσης GRAF VITZTHUM, ibidem, § 48, παρ. 27. 

8 Βλ. ήδη BVerfGE 45, 63 (80), όσον αφορά τη δυνατότητα μιας δημοτικής επιχείρη-
σης παροχής ύδατος να είναι φορέας θεμελιωδών δικαιωμάτων, με το επιχείρημα ότι 
μόνη η αλλαγή νομικής μορφής δεν μπορεί να έχει καθοριστική σημασία. 
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μιας δημόσιας λειτουργίας,9 ή από τις νομικές ή πραγματικές δυνατότητες 
άσκησης επιρροής εκ μέρους του ή των ιδιοκτητών από την πλευρά του 
Δημοσίου στη διεύθυνση της εταιρίας10. 

Πιο σύνθετο εμφανίζεται το ζήτημα της ευθείας δέσμευσης από τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα στην περίπτωση ενός νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δι-
καίου στο οποίο το Δημόσιο συμμετέχει από κοινού με άλλους ιδιώτες με-
ριδιούχους (εταιρία μικτής οικονομίας), φαινόμενο ιδιαίτερα συχνό, αν 
ληφθεί υπόψη ότι συχνά δια της επιλογής των μορφών οργάνωσης του ιδι-
ωτικού δικαίου επιδιώκεται ακριβώς αυτή η συνύπαρξη. Ειδικότερα, ενώ 
στην περίπτωση ενός νομικού προσώπου του ιδιωτικού δικαίου που ανήκει 
αποκλειστικά στο Δημόσιο κατά κανόνα έχει λάβει χώρα απλά μια αλλαγή 
νομικής μορφής, η οποία δεν δύναται να μεταβάλει την ποιότητα της δρά-
σης αυτού, η εταιρία μικτής οικονομίας αποτελεί ένα υβριδικό μόρφωμα, το 
οποίο μόνο κατόπιν μιας ιδιαίτερης αξιολόγησης μπορεί να υπαχθεί είτε 
στη σφαίρα του κράτους, είτε σε εκείνη της φυσικής ελευθερίας των ιδιω-
τών. Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, στα χνάρια της – περι-
ορισμένης σε σχέση με το ζήτημα αυτό – παλαιότερης νομολογίας του11 και 
σε αντίθεση με ένα σεβαστό τμήμα της θεωρίας, το οποίο βλέπει σε κάθε 
ιδιωτική συμμετοχή που υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο ένα αποφασιστικό 
επιχείρημα για την απόρριψη κάθε δέσμευσης του νομικού προσώπου της 
εταιρίας από τα θεμελιώδη δικαιώματα12, απέδωσε καθοριστική σημασία 
                                                

9 Βλ. και GRAF VITZTHUM, όπ.π. (σημ. 8), § 48, παρ. 54. Αντίθετος ο MÖSTL, όπ.π. 
(σημ. 5), σελ. 107, ο οποίος εμμένει στη σημασία λειτουργικών κριτηρίων. Από τη σκο-
πιά του παραδοσιακού «ιδιωτικού δικαίου της διοίκησης» η BGHZ 52, 325 (327 επ.). 

10 Παρόλη λοιπόν την όποια σχετική αυτοτέλεια μιας δημόσιας επιχείρησης από 
τους επιμέρους μεριδιούχους, ανάλογα και με την επιλεγείσα κάθε φορά εταιρική μορ-
φή, ενόψει της αποκλειστικής συμμετοχής του Δημοσίου η δραστηριότητά της δεν παύ-
ει να αποτελεί έκφανση της δράσης του κράτους. Bλ. σχετικά και RÜFNER, σε: 
ISENSEE/KIRCHHOF, Handbuch des Staatsrechts, τόμ. IX, 3η έκδ., 2011, § 197, παρ. 81. 
Σχετικά με την απαίτηση ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων άσκησης επιρροής στη δρά-
ση της εταιρίας, η οποία απορρέει από τη δημοκρατική αρχή, βλ. MÖSTL, όπ.π. (σημ. 5), 
σελ. 97 επ. 

11 Βλ. BVerfG, NJW 1990, σελ. 1783. Bλ. επίσης και BGHZ 91, 84 (97 επ.), καθώς και 
VGH Kassel, NVwZ 2003, σελ. 874. Για την ειδική περίπτωση της Deutsche Telekom AG 
βλ. BVerwGE 114, 160 (189). 

12 Βλ. EHLERS, σε: ERICHSEN/EHLERS (εκδ.), όπ.π. (σημ. 2), § 3, παρ. 87, SELMER, όπ.π. 
(σημ. 8), § 53, παρ. 27, με περισσότερες παραπομπές. Αυτή η άποψη δέχεται μόνο μια 
υποχρέωση των μεριδιούχων του Δημοσίου να ασκούν τα δικαιώματα επιρροής σύμ-
φωνα με τις δημοσίου δικαίου δεσμεύσεις τους. 
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στο γνωστό από άλλες περιοχές του δικαίου κριτήριο του ελέγχου13 απο-
φαινόμενο ότι, εφόσον μια εταιρία μικτής οικονομίας ελέγχεται από το Δη-
μόσιο, υπόκειται η ίδια στη δέσμευση από τα θεμελιώδη δικαιώματα14. Αυ-
τό συντρέχει κατά κανόνα όταν η πλειοψηφία των μεριδίων της εταιρίας 
ανήκει στο Δημόσιο, πράγμα που αρκεί, προκειμένου να θεμελιώσει μια 
«συνολική ευθύνη» του τελευταίου, ανεξάρτητα από τις νομικές ή πραγμα-
τικές δυνατότητες άσκησης επιρροής από την πλευρά του στη διεύθυνση 
της εταιρίας15. Το γεγονός δε ότι η συγκεκριμένη διαμόρφωση των δικαιω-
μάτων επιρροής στο πλαίσιο του γερμανικού εταιρικού δικαίου (ιδίως του 
δικαίου των ανωνύμων εταιριών) δεν επιτρέπει μια αυτόματη αντανάκλα-
ση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τα θεμελιώδη δικαιώματα για τον 
ή τους μεριδιούχους του Δημοσίου στη δράση της ίδιας της εταιρίας, ακόμη 
και όταν αυτοί διαθέτουν την πλειοψηφία των μεριδίων, καθιστά την ευθεία 
δέσμευσή της απαραίτητη. Αυτό άλλωστε δεν θίγει υπέρμετρα τα συμφέρο-
ντα των ιδιωτών μεριδιούχων – ακόμη και στην περίπτωση που το κράτος 
δια της εξαγοράς της πλειοψηφίας των μεριδίων ενσωματώσει χωρίς τη 
θέλησή τους την εταιρία στην κρατική σφαίρα μετατρέποντάς την κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο από φορέα σε αποδέκτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων – 
δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται η θέση τους ως φορέων θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων, ιδίως του θεμελιώδους δικαιώματος ιδιοκτησίας, στις εξωτερικές 
σχέσεις τους με το κράτος, ή στις εσωτερικές σχέσεις με τους μεριδιούχους 
του Δημοσίου. 

Η βασική απόρροια της ευθείας δέσμευσης μιας εταιρίας μικτής οικονο-
μίας από τα θεμελιώδη δικαιώματα εντοπίζεται στην αδυναμία της να επι-
καλείται την ιδιωτική αυτονομία έναντι των ιδιωτών16. Οι συνέπειες αυτού 
γίνονται αισθητές όχι τόσο στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων, όπου ο 

                                                
13 Bλ. μεταξύ άλλων το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. στ΄ της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ της 15ης 

Δεκεμβρίου 2004 (ΕΕ 2004 L 390/38). 
14 Έτσι και οι GRAF VITZTHUM, όπ.π. (σημ. 8), § 48, παρ. 55, DREIER, όπ.π. (σημ. 5), 

Αrt. 19 III, παρ. 77. Και στην περίπτωση των εταιριών μικτής οικονομίας κανένα ρόλο 
δεν παίζουν οι σκοποί και το περιεχόμενο της δράσης της εταιρίας.  

15 Στο βαθμό αυτό για τον καταλογισμό της δράσης μιας εταιρίας μικτής οικονομίας 
στο κράτος δεν προϋποτίθεται ένας πραγματικός συντονισμός των τυχόν περισσοτέ-
ρων μεριδιούχων από την πλευρά του Δημοσίου στην περίπτωση όπου ουδείς από αυ-
τούς κατέχει την πλειοψηφία των μεριδίων.  

16 Αυτό έχει καταρχήν ως αποτέλεσμα μια σημαντική διαφορά στην έκταση των 
δεσμεύσεων σε σχέση με εκείνες που ενδέχεται να προκύψουν σε βάρος κάθε ιδιώτη 
διαμέσου της έμμεσης τριτενέργειας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
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οικειοθελής χαρακτήρας της συμβατικής δέσμευσης αποκλείει κατά κανό-
να μια κατάσταση διακινδύνευσης των δικαιωμάτων του αντισυμβαλλόμε-
νου ιδιώτη (παρόλο που και εδώ ιδιαίτερο ρόλο παίζουν οι αρχές της ισό-
τητας και της ουδετερότητας του κράτους), όσο στην περίπτωση των μο-
νομερών διαπλαστικών δικαιωμάτων, η άσκηση των οποίων θα πρέπει να 
δικαιολογείται από ένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας. 

ΙΙΙ. Η «τοπική» εμβέλεια του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και του δικαιώ-
ματος ελεύθερης έκφρασης 

Η καινοτομία βέβαια της εν λόγω απόφασης δεν έγκειται στην επιβε-
βαίωση της ευθείας δέσμευσης της εναγομένης από τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα (αυτήν υπέλαβε άλλωστε ως δεδομένη και το Ανώτατο Ακυρωτικό), 
αλλά στον ειδικότερο προσδιορισμό του εύρους των δεσμεύσεων που α-
πορρέουν για αυτήν από τα θεμελιώδη δικαιώματα της προσφεύγουσας. 

Για να καταστεί αυτό σαφές απαιτείται μια σύντομη έκθεση του σκεπτι-
κού της απόφασης του Ανωτάτου Ακυρωτικού17: αυτό έκρινε ότι, εν προ-
κειμένω, περιορισμοί στις εξουσίες της εναγόμενης ως κυρίας του χώρου 
δεν μπορούν να προκύψουν ούτε ενόψει των γενικών ορίων των εξουσιών 
αυτών18 ούτε – ακόμα κι αν υποτεθεί ότι η εναγόμενη δεσμεύεται άμεσα 
από τα θεμελιώδη δικαιώματα – από την ελευθερία του συνέρχεσθαι, κα-
θώς αυτή εγγυάται μεν την ελευθερία επιλογής του χώρου της συνάθροι-
σης, δεν μπορεί όμως να θεμελιώσει ένα δικαίωμα χρήσης ενός χώρου, το 
οποίο δεν υφίσταται ήδη κατά τις γενικές διατάξεις19. Εν προκειμένω το 

                                                
17 Βλ. BGH, NJW 2006, σελ. 1054. 
18 Σύμφωνα με το Δικαστήριο η απόφαση του κυρίου να καταστήσει ένα χώρο γενι-

κά προσβάσιμο στο κοινό δεν περιορίζει τη δυνατότητά του να αποκλείει την πρόσβα-
ση στο χώρο σε άτομα που κινούνται πέραν του πλαισίου που προδιαγράφουν οι επι-
τρεπόμενοι σκοποί χρήσης, ή διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Βλ. 
επίσης BGHZ 124, 39 (43). 

19 Κατά παραπομπή στην νομολογία του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου 
(BVerwGE 91, 135 [138 επ.]), σύμφωνα με την οποία και για την περίπτωση των δημο-
σίων πραγμάτων ειδικής χρήσης (στη συγκεκριμένη απόφαση επρόκειτο για πανεπι-
στημιακό χώρο πρασίνου) «το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του τόπου δεν περιλαμβά-
νει το δικαίωμα χρήσης κατά βούληση ξένης ιδιοκτησίας. Αυτό ισχύει καταρχήν και 
για ένα ακίνητο το οποίο [...] κατά τη βούληση του φορέα του διατίθεται στο κοινό ως 
δημόσια εγκατάσταση μόνο στο πλαίσιο ενός περιορισμένου σκοπού. Από το άρθρο 8 
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Ανώτατο Ακυρωτικό διαπίστωσε ότι η εταιρία διαχείρισης, ως κυρία του 
χώρου, τον είχε καταστήσει προσβάσιμο στο κοινό, πλην όμως για συγκε-
κριμένους μόνο σκοπούς, στους οποίους, κατά την διατυπωμένη στο κα-
νονισμό λειτουργίας βούλησή της, δεν περιλαμβανόταν γενικά η διεξαγωγή 
συναθροίσεων. Πάντως φρόντισε να σημειώσει ταυτόχρονα ότι μια υπο-
χρέωση ανοχής μιας τέτοιας χρησιμοποίησης του χώρου ενδεχομένως να 
υφίσταται, εφόσον εκτιμάται ότι η διεξαγωγή της συνάθροισης δεν θα βλά-
ψει τη σύμφωνη με τον δεδηλωμένο προορισμό του χρήση του20. Σε κάθε 
περίπτωση, το παραπάνω δεν συντρέχει όταν μια συνάθροιση, όπως εν 
προκειμένω, είναι πρόσφορη να διαταράξει τη λειτουργία του αεροδρομίου. 
Έτσι, αφού μάλιστα αναγνώρισε στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
του αεροδρομίου και, αντίστοιχα, της εναέριας κυκλοφορίας, ένα σκοπό 
δημοσίου συμφέροντος, ικανό να δικαιολογήσει τον περιορισμό και της 
ελευθερίας έκφρασης γνώμης στη βάση των εξουσιών του κυρίου του χώ-
ρου21, το Ανώτατο Ακυρωτικό επικύρωσε την αναλογικότητα της απαγό-
ρευσης διεξαγωγής παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον, ενόψει ιδίως του 
γεγονότος ότι αυτή παρέπεμπε απλά την προσφεύγουσα στην προβλεπό-
μενη από τον κανονισμό λειτουργίας υποχρέωση λήψης προηγούμενης ά-
δειας από την εταιρία. 

To Συνταγματικό Δικαστήριο ανέτρεψε εκ βάθρων τον ανωτέρω συλλο-
γισμό, απορρίπτοντας τη θέση ότι η «τοπική» εμβέλεια της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι «παρακολουθεί» αυστηρά την κατά το κοινό δίκαιο εμπράγ-
ματη τάξη. Για το σκοπό αυτό μάλιστα ανέτρεξε στον γνωστό από την νο-
μολογία του Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών όρο του «δημόσιου 

                                                
ΘΝ δεν μπορεί να προκύψει μια γενική υποχρέωση του φορέα της εγκατάστασης προς 
διεύρυνση του καθορισμένου από αυτόν σκοπού» (απόδοση του γράφοντος). 

20 Βλ. την αντιστοιχία με την ανωτέρω απόφαση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού 
Δικαστηρίου, κατά την οποία, παρόλο που στην περίπτωση των δημοσίων πραγμάτων 
ειδικής χρήσης δεν υφίσταται κάποια αξίωση χρησιμοποίησής τους κατά τρόπο που 
υπερβαίνει τον προορισμό τους, η απόρριψη της αίτησης παραχώρησης του χώρου 
χωρίς να ληφθεί δεόντως υπόψη το συμφέρον του αιτούντος στην άσκηση του θεμε-
λιώδους δικαιώματος του συνέρχεσθαι, μπορεί να στοιχειοθετεί κακή χρήση της δια-
κριτικής ευχέρειας εκ μέρους του φορέα της δημόσιας εγκατάστασης., βλ. BVerwGE 
91, 135 (139 επ.). 

21 Την εμβέλεια της οποίας πάντως αποσυνέδεσε από την ύπαρξη ενός δικαιώματος 
χρήσης του χώρου.  
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forum»22, τον οποίο και ενσωμάτωσε στο σκεπτικό του, αποδίδοντάς του 
βέβαια ταυτόχρονα ένα διαφορετικό περιεχόμενο, εν είδει ενός άτυπου «δι-
αλόγου» μεταξύ των δύο δικαστηρίων. Το Συνταγματικό Δικαστήριο υπο-
γραμμίζει καταρχήν τη σημασία της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ως μιας 
εγγύησης αυτόνομου καθορισμού του τόπου της συνάθροισης, η οποία 
βέβαια μπορεί να μην περιλαμβάνει – τουλάχιστον prima facie – κάθε δυνα-
τό χώρο, περιλαμβάνει όμως όλους τους χώρους «γενικής δημόσιας κυ-
κλοφορίας». Αυτό αφορά καταρχήν τους δρόμους και τις πλατείες που έ-
χουν αφιερωθεί στην κοινή χρήση, τις παραδοσιακές εκείνες εκφάνσεις του 
δημοσίου χώρου, οι οποίες, ανεξάρτητα από τις προβλέψεις του κοινού δι-
καίου ή το περιεχόμενο των ειδικότερων πράξεων αφιέρωσής τους, προο-
ρίζονται όχι μόνο για την εν στενή εννοία κυκλοφορία, αλλά και για την 
επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πολιτών23. Από την 

                                                
22 Η «θεωρία περί δημόσιου forum» (public forum doctrine) υποδεικνύει ένα σύστη-

μα κατηγοριών που διαμορφώθηκε από το Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών 
ως εργαλείο για την επίλυση ζητημάτων σχετικών με τη χρήση της κρατικής περιουσίας 
(δρόμων, πλατειών και άλλων δημόσιων εγκαταστάσεων) ή λοιπών κρατικών κανα-
λιών επικοινωνίας (π.χ. σχολική εφημερίδα) για το σκοπό της άσκησης του κατοχυρω-
μένου στην 1η Τροποποίηση του αμερικανικού Ομοσπονδιακού Συντάγματος δικαιώ-
ματος ελεύθερης έκφρασης (στο οποίο περιλαμβάνεται και η ελευθερία του συνέρχε-
σθαι). Ειδικότερα, γίνεται διάκριση μεταξύ «παραδοσιακών δημόσιων fora» (χώρων 
δηλαδή όπως οι δημόσιοι δρόμοι και οι πλατείες που παραδοσιακά προορίζονται για 
την άσκηση των επικοινωνιακών ελευθεριών), «αφιερωμένων» ή «περιορισμένων δημο-
σίων fora» (άλλων χώρων που το κράτος έχει ρητά διαθέσει στο σύνολο ή σε μέρος του 
κοινού για την άσκηση των επικοινωνιακών ελευθεριών) και λοιπών, «μη δημόσιων 
fora» (βλ. τη σχετική συστηματοποίηση σε Perry Education Association v. Perry Local 
Educator's Association, 460 U.S. 37 [1983], σελ. 45 επ.). Ενώ στην περίπτωση των πρώ-
των δυο κατηγοριών δημόσιων χώρων τυχόν περιορισμοί της ελευθερίας έκφρασης 
πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, στα μη 
δημόσια fora αυτοί αρκεί να κρίνονται ως εύλογοι ενόψει του προορισμού κάθε χώρου. 
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι σύμφωνα με την αμερικανική θεωρία περί δημόσιου forum η 
έκφραση γνώμης σε ένα μη δημόσιο forum δε βρίσκεται εκ των προτέρων εκτός του 
προστατευτικού πεδίου της σχετικής συνταγματικής κατοχύρωσης. Βλ. επίσης από τη 
σχετική βιβλιογραφία KALVEN, The Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana, Sup. 
Ct. Rev. 1965, σελ. 1, POST, Between Governance and Management: The History and 
Theory of the Public Forum, U.C.L.A. L. Rev. 34 (1987), σελ. 1713. 

23 Για τη διεύρυνση της έννοιας της «κυκλοφορίας» ως του κατά το κοινό δίκαιο 
προορισμού των δημοσίων δρόμων κάτω από την επίδραση της συνταγματικής κατο-
χύρωσης της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου βλ. PAPIER, σε: 
ERICHSEN/EHLERS (εκδ.), όπ.π. (σημ. 2), § 40, παρ. 32, με περισσότερες παραπομπές. 
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ελευθερία του συνέρχεσθαι απορρέει σε σχέση με τους χώρους αυτούς κα-
τά τρόπο άμεσο ένα δικαίωμα χρήσης, το οποίο υπερβαίνει τα λοιπά κατά 
το κοινό δίκαιο δικαιώματα χρήσης των δρόμων και πλατειών ως δημοσί-
ων πραγμάτων24 και ρυθμίζεται κατά προτεραιότητα από το δίκαιο περί 
συναθροίσεων25. 

Η έννοια όμως των χώρων «γενικής δημόσιας» ή, κατ’ άλλη έκφραση, 
«γενικής επικοινωνιακής κυκλοφορίας» δεν εξαντλείται, σύμφωνα με το 
Δικαστήριο, στους κοινόχρηστους δρόμους και τις πλατείες, αλλά περιλαμ-
βάνει και άλλους χώρους οι οποίοι έχουν διατεθεί στη γενική κυκλοφορία 
του κοινού και έχουν καταστεί τόποι δημόσιας επικοινωνίας. Τούτο αφορά 
καταρχήν χώρους οι οποίοι έχουν καταστεί γενικά προσβάσιμοι, έχουν 
διατεθεί δηλαδή προς χρήση από ένα μη ειδικότερα προσδιοριζόμενο κύ-
κλο προσώπων26. Αυτό μπορεί βέβαια να συνεπάγεται σημαντικούς περιο-
ρισμούς στην άσκηση των εξουσιών που απορρέουν από την κυριότητα 
επί του χώρου27, δεν θεμελιώνει όμως αυτομάτως ένα δικαίωμα χρήσης για 
τη διεξαγωγή συναθροίσεων ανεξάρτητα από τη βούληση του κυρίου ή 
κατόχου του χώρου. Περαιτέρω προϋπόθεση είναι ότι ο υπό εξέταση χώ-
ρος προσομοιάζει στην εικόνα του δημόσιου forum με την έννοια ότι ενόψει 
των εξωτερικών του χαρακτηριστικών προσφέρεται για την ανάπτυξη ενός 
πλέγματος επικοινωνιακών πρακτικών παρόμοιων με εκείνων που χαρα-
κτηρίζουν τη γενική κυκλοφορία στους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους. 
                                                

24 Κατά την μέχρι τώρα κρατούσα – μάλλον συσταλτική – άποψη στη θεωρία το δι-
καίωμα αυτό προϋποθέτει επομένως την γενική αφιέρωση στην κοινή χρήση, δεν εξαρ-
τάται όμως από το κοινό δίκαιο όσον αφορά το περιεχόμενό του. Αντίστοιχα, η απο-
καθιέρωση ενός δρόμου έχει ως συνέπεια την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης, χω-
ρίς αυτό να συνιστά επέμβαση στην ελευθερία του συνέρχεσθαι. Βλ. σχετικά BURGI, 
Art. 8 GG und die Gewährleistung des Versammlungsorts, DÖV 1993, σελ. 633 (638), 
ΗÖFLING σε: SACHS (εκδ.), GG Kommentar, 5η έκδ, 2009, Art. 8 παρ. 38. Υπερβολική ση-
μασία στο σκοπό της αφιέρωσης αποδίδει ο GUSY σε: VON MANGOLDT/KLEIN/STARCK, 
GG Kommentar, 6η έκδ, 2010, Art. 8 παρ. 45. 

25 Οι διατάξεις του δικαίου περί συναθροίσεων εκτοπίζουν κάθε άλλη διάταξη του 
κοινού δικαίου που προβλέπει υποχρέωση λήψης προηγούμενης άδειας για την ανα-
γκαία για τους σκοπούς της συνάθροισης χρησιμοποίηση των δημόσιων οδών, βλ. 
BVerwGE 82, 34 (38 επ.).  

26 Αποκλείονται επομένως εκ των προτέρων εγκαταστάσεις μη προσβάσιμες στο 
κοινό, όπως π.χ. σιδηροδρομικές γραμμές (βλ. OVG Lüneburg, NVwZ-RR 2004, σελ. 
575), καθώς και χώροι με ελεγχόμενη και εξατομικευμένη πρόσβαση (όπως για παρά-
δειγμα ο τομέας αναχωρήσεων ενός αεροδρομίου). 

27 Βλ. πιο πάνω, υποσ. 19. 
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Αυτό δεν αφορά μόνο χώρους που εκ της φύσεώς τους προορίζονται να 
λειτουργήσουν ως χώροι συνάντησης και επικοινωνίας (βλ. το παράδειγμα 
ενός χώρου αναψυχής), αλλά και χώρους που αποκτούν αυτή τη λειτουρ-
γία δια της συνύπαρξης πολύπλευρων εμπορικών χρήσεων και χώρων κυ-
κλοφορίας, όπως στην περίπτωση ενός εμπορικού κέντρου28. Εφόσον συ-
ντρέχουν τα παραπάνω, δευτερεύουσα μόνο σημασία έχουν οι σκοποί 
χρήσης, όπως αυτοί έχουν οριοθετηθεί από τον κύριο ή κάτοχο του χώρου: 
εφόσον αυτός διαθέσει στο κοινό ένα χώρο που φέρει τα χαρακτηριστικά 
ενός δημόσιου forum, δεν μπορεί – διαπλάθοντας ανάλογα τη σχετική 
πράξη αφιέρωσης ή τον ιδιωτικού δικαίου κανονισμό λειτουργίας – να ε-
ξαιρέσει την άσκηση των επικοινωνιακών ελευθεριών29 και, ειδικότερα, της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι από το φάσμα των επιτρεπόμενων χρήσεων30. 
Με απλά λόγια η ελευθερία του συνέρχεσθαι εγγυάται και εδώ κατά τρόπο 
άμεσο ένα δικαίωμα χρήσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντίστοιχων δι-
καιωμάτων κατά το κοινό δίκαιο. 

Η αποσύνδεση της «τοπικής» εμβέλειας της ελευθερίας του συνέρχεσθαι 
από τα λοιπά δικαιώματα χρήσης σηματοδοτεί την επιθυμία του Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου για μια οριοθέτηση του προστατευτικού πεδίου του 
δικαιώματος χωρίς αναδρομή στο κοινό δίκαιο. Η αποκατάσταση του χα-

                                                
28 Αντίθετα από καμία σκοπιά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δημόσια fora χώροι 

που είναι μεν γενικά προσβάσιμοι, εξυπηρετούν όμως αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 
συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. ένα δημόσιο νοσοκομείο). 

29 Για το ακόμη ευρύτερο προστατευτικό πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης βλ. στο 
ίδιο κεφάλαιο in fine. 

30 H αντίληψη του Συνταγματικού Δικαστηρίου περί δημοσίου forum φαίνεται να 
προσεγγίζει τη μειοψηφούσα γνώμη του δικαστή Kennedy στην απόφαση Supreme 
Court of the United States, International Society for Krishna Consciousness v. Lee, 505 
U.S. 672 (1992) [με την οποία κρίθηκε ότι οι γενικά προσβάσιμοι χώροι του αεροδρομί-
ου του Λος Άντζελες δεν αποτελούν δημόσιο forum], σελ. 693 επ., ο οποίος, αφού κα-
ταλόγισε στην παραδοσιακή θεωρία περί δημοσίου forum ότι, εξαρτώντας την ανα-
γνώριση περαιτέρω δημοσίων fora – πέραν των παραδοσιακών – από την κρατική 
βούληση, αντιστρέφει πλήρως το νόημα της 1ης Τροποποίησης ως ορίου για την κρατι-
κή εξουσία και αποκλείει κάθε δυνατότητα προσαρμογής στις σύγχρονες ανάγκες 
προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης, εκφράζεται περαιτέρω υπέρ μιας αντικειμε-
νικής προσέγγισης με γνώμονα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός χώρου και την 
πραγματική προσφορότητά του για την άσκηση των επικοινωνιακών ελευθεριών. Βλ. 
επίσης Supreme Court of Canada, Committee for the Commonwealth of Canada v. Cana-
da, (1991) 1 S.C.R. 139, στην οποία οι Δικαστές έκριναν την παραδοσιακή θεωρία περί 
δημοσίου forum ως ιδιαίτερα τυποκρατική. 
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ρακτήρα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ως φυσικής, prima facie απεριό-
ριστης ελευθερίας31 και όχι ως ελευθερίας στα πλαίσια του κοινού νόμου 
(εξαρτώμενης από κάποια προηγούμενη, μη αξιώσιμη κρατική «παροχή» 
δικαιωμάτων χρήσης32) στην περίπτωση των δημοσίων δρόμων και πλα-
τειών, αντέφασκε με το γεγονός ότι κατά τα άλλα η «τοπική» εμβέλεια του 
δικαιώματος προσδιοριζόταν ακριβώς δια της αναφοράς σε μια νομοθετι-
κή ή διοικητική απόφαση (την αφιέρωση στην κοινή χρήση)33. Με την από-
φασή του αυτή το Δικαστήριο διαρρηγνύει το φαύλο αυτό κύκλο αποκαθι-
στώντας την πλήρη αυτοτέλεια του κανονιστικού περιεχομένου του θεμε-
λιώδους δικαιώματος από το κοινό δίκαιο. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας 
τη (λειτουργική) έννοια του «δημόσιου forum» προβαίνει σε μια ειδικότερη 
οριοθέτηση του εγγυητικού περιεχομένου αυτού στη βάση του γενετικού 
προορισμού της εν λόγω κατοχύρωσης, που είναι ακριβώς η διασφάλιση 
της δυνατότητας των πολιτών να παρεμβαίνουν συλλογικά στη δημόσια 
σφαίρα, όχι ως μια έννοια που περιγράφει μια συγκεκριμένη κατηγορία 
δημοσίων πραγμάτων, αλλά ως το πεδίο εκείνο στο οποίο κατεξοχήν εκτυ-
λίσσεται ο δημόσιος διάλογος και η διαδικασία σχηματισμού των απόψεων 
του κοινού34. 

Ενόψει αυτών η συγκεκριμένη άσκηση εκ μέρους της εναγόμενης των 
εξουσιών της ως κυρίας του χώρου, ενόψει και της άμεσης δέσμευσής της 
από τα θεμελιώδη δικαιώματα, συνιστά μια επέμβαση στην ελευθερία του 
                                                

31 Για την έννοια της απεριόριστης φυσικής ελευθερίας (σε αντιπαραβολή με ένα 
στενό, εκ των προτέρων οριοθετημένο προστατευτικό πεδίο των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων) ως προϋπόθεσης για τη θεμελίωση ενός εκτεταμένου βάρους δικαιολόγησης 
της κρατικής δράσης και ενίσχυσης της ορθολογικότητας της δογματικής των περιορι-
σμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων βλ. LÜBBE-WOLFF, Die Grundrechte als Eingriffs-
abwehrrechte, 1988, σελ. 75 επ., CORNILS, Die Ausgestaltung der Grundrechte, 2005, 
passim. 

32 Βλ. για αυτήν την αντίληψη BVerwGE 91, 135 (138). 
33 Τη θέση ότι η «τοπική» εμβέλεια της ελευθερίας του συνέρχεσθαι εξαντλείται 

στους κοινόχρηστους χώρους υιοθετεί και η ελληνική θεωρία, βλ. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατομικά 
Δικαιώματα, 3η έκδ., 2010, παρ. 1011, σελ. 850. 

34 Σχετικά με τη διάκριση μεταξύ προστατευτικού πεδίου και -στενότερου- εγγυητι-
κού περιεχομένου των θεμελιωδών δικαιωμάτων βλ. ΚAHL, Vom weiten Schutzbereich 
zum engen Gewährleistungsgehalt. Zur Kritik einer neuen Richtung der deutschen 
Grundrechtsdogmatik, Der Staat 43 (2004), σελ. 167 επ., passim, ΗOFFMANN-RIEM, 
Grundrechtsanwendung unter Rationalitätsanspruch, ibidem, σελ. 203 επ., passim. Υπέρ 
μιας καταρχήν απεριόριστης τοπικής εμβέλειας ο SACHS, σε: STERN, Das Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, τόμ. IV/1, 2006, § 107, σελ. 1224 επ. 
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συνέρχεσθαι, η οποία, ενόψει του εύρους της επιβληθείσας απαγόρευσης 
διεξαγωγής συναθροίσεων, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αρχής της 
αναλογικότητας, παρόλο πάντως που η ιδιαίτερη φύση της λειτουργίας 
ενός αεροδρομίου ενδέχεται να δικαιολογεί ευρύτερους περιορισμούς από 
ό,τι είναι γενικά ανεκτό στην περίπτωση συναθροίσεων στα παραδοσιακά 
δημόσια fora. Επίσης το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρι-
σμούς της εναγόμενης ότι και η ελευθερία της έκφρασης (στο προστατευτι-
κό πεδίο της οποίας υπάγεται η διανομή φυλλαδίων, διακρινόμενη από τη 
συνάθροιση καθ’ εαυτήν35) έχει εκ των προτέρων περιορισμένη εμβέλεια σε 
χώρους όπου η πρόσβαση επιτρέπεται για συγκεκριμένους σκοπούς. Ειδι-
κότερα, υπογράμμισε ότι το εν λόγω θεμελιώδες δικαίωμα δεν διαθέτει κά-
ποια ειδική «τοπική» εμβέλεια, αλλά ακολουθεί το φορέα του σε όλους τους 
χώρους, στους οποίους αυτός τυχαίνει να βρίσκεται36. Λειτουργικοί λόγοι 
μπορούν βέβαια να δικαιολογήσουν ακόμη και την πλήρη απαγόρευση της 
έκφρασης και διάδοσης γνώμης σε ορισμένα fora, η γενική όμως απαγό-
ρευση της διανομής φυλλαδίων στο τμήμα του αεροδρομίου που είναι δια-
μορφωμένο ως χώρος δημόσιας επικοινωνίας υπερβαίνει κατά πολύ τα 
όρια αυτά. 

IV. Επικοινωνιακές ελευθερίες και ιδιωτικά δημόσια fora 

Ο προσδιορισμός της «τοπικής» εμβέλειας της ελευθερίας του συνέρχε-
σθαι με γνώμονα τον τύπο του δημόσιου forum δημιουργεί εντούτοις μια 
σειρά νέων ερωτημάτων. Ειδικότερα, αδιευκρίνιστο φαίνεται να παραμένει 
το αν η άμεση δέσμευση του κυρίου ή κατόχου ενός χώρου «γενικής δημό-
σιας κυκλοφορίας» από τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι προαπαιτούμενο 
για τη θεμελίωση ενός δικαιώματος συνάθροισης σε αυτόν. Η υπογράμμιση 
από το Δικαστήριο του χαρακτήρα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ως 

                                                
35 Σχετικά με την οριοθέτηση μεταξύ των προστατευτικών πεδίων των δύο θεμελιω-

δών δικαιωμάτων βλ. DEPENHEUER, σε: MAUNZ/DÜRIG, GG Kommentar, 62η αναν., 2011, 
παρ. 181. Βλ. επίσης BVerwGE 56, 63 (69). 

36 Το Συνταγματικό Δικαστήριο αρνείται να προβεί σε μια εκ των προτέρων κατη-
γοριοποίηση του εύρους της ευχέρειας του κράτους να επιβάλει περιορισμούς στην 
ελευθερία της έκφρασης κατά το πρότυπο της θεωρίας περί δημοσίου forum. Την απο-
σύνδεση της ελευθερίας έκφρασης από τα κατά το κοινό δίκαιο δικαιώματα χρήσης 
του χώρου είχε δεχθεί το Ανώτατο Ακυρωτικό στην προσβαλλόμενη απόφασή του. Για 
την περίπτωση όπου ο κύριος ή κάτοχος του χώρου δεν είναι ταυτόχρονα και αποδέ-
κτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων βλ. πιο κάτω, στο επόμενο κεφάλαιο. 
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φυσικής ελευθερίας που δεν εξαρτάται από κάποια προηγούμενη παροχή 
επιτρέπει την υπόθεση ότι ένα prima facie δικαίωμα χρήσης ενός τέτοιου 
χώρου δεν αποκλείεται εκ μόνου του γεγονότος ότι αυτός ανήκει σε έναν 
ιδιώτη. Το γεγονός ότι αυτός δεν είναι άμεσος αποδέκτης των υποχρεώσε-
ων που πηγάζουν από τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν εμποδίζει θεωρητικά 
τη θεμελίωση σε βάρος του μιας σχετικής υποχρέωσης ανοχής διαμέσου 
της έμμεσης τριτενέργειας της ελευθερίας του συνέρχεσθαι. Η δυνατότητα 
επανοριοθέτησης των σφαιρών εξουσίας των ιδιωτών, όπως αυτές δια-
γράφονται από το κοινό δίκαιο, διαμέσου μιας ερμηνείας του τελευταίου σε 
προσανατολισμό με τη βαρύτητα των συγκρουόμενων κάθε φορά, συ-
νταγματικά προστατευόμενων συμφερόντων είναι άλλωστε μια γενικά α-
ναγνωρισμένη έκφανση της κανονιστικής ενέργειας των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων37. Η τάξη εμπράγματων δικαιωμάτων του κοινού δικαίου δεν 
θα έπρεπε να αποτελεί μια εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα και μια 
θεώρησή της ως a priori ορίου της εμβέλειας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
όχι μόνο στερείται νομιμοποίησης, αλλά ούτε επιβεβαιώνεται από τη νομο-
λογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου38. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός 
ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο παραπέμπει σε διάφορα σημεία της από-
φασης στην τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αναφέροντας μά-
λιστα ότι οι δεσμεύσεις που μπορούν να προκύψουν εμμέσως κατ’ αυτόν 
τον τρόπο για τους ιδιώτες ενδέχεται, ανάλογα με τις περιστάσεις, να μην 
υπολείπονται σε ένταση των άμεσων δεσμεύσεων που βαρύνουν το κρά-
τος. 

                                                
37 Για την τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις ποικίλες δογματικές 

θεμελιώσεις της βλ. DREIER, όπ.π. (σημ. 5), Vorb. vor Art. 1, παρ. 96 επ.  
38 Βλ. ενδεικτικά ήδη BVerfGE 7, 230 (234 επ.)· BVerfGE 90, 27 (33 επ.). Αντίθετα η 

BVerfG, NJW 1984, σελ. 1293 (1924), η οποία αποτελεί βέβαια μεμονωμένη περίπτωση. 
Eιδικά για τις εξουσίες του κυρίου ενός χώρου βλ. επίσης BGHZ 165, 62 (72 επ.)· BAGE 
117, 137 (143 επ.). Βλ. ιδίως SACHS, όπ.π. (σημ. 35), σελ. 1225 επ., FISCHER-
LESCANO/MAURER, Grundrechtsbindung von privaten Betreibern öffentlicher Räume, 
NJW 2006, σελ. 1394 (1395). Αποκλειστικά από την σκοπιά μιας καταναγκαστικής 
σύμβασης σε περιπτώσεις «μονοπωλιακής» θέσης του υπό συζήτηση ιδιωτικού χώρου 
ο SCHULZE-FIELITZ, σε: DREIER (εκδ.), όπ.π. (σημ. 5), Art. 8, παρ. 118. Έτσι πλέον και ο 
GUSY, όπ.π. (σημ. 25), παρ. 43 (βλ. όμως την 5η έκδοση του ίδιου τόμου, 2005, ίδια 
παρ.). Η γενική λοιπόν αναφορά ότι η ελευθερία της συνάθροισης δεν παρέχει ένα δι-
καίωμα χρήσης ξένης ιδιοκτησίας μπορεί να θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Τα παρα-
πάνω ισχύουν πολλώ δε μάλλον και για την ελευθερία της έκφρασης. 
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Σαφή κατέστησε το Δικαστήριο και τα κίνητρα που το οδήγησαν σε αυ-
τήν την απόφαση. Επίδικο ζήτημα της εν λόγω διαφοράς δεν ήταν τόσο οι 
συνέπειες της οργανωτικής ιδιωτικοποίησης των φορέων διαχείρισης δη-
μοσίων υποδομών όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης του κοινού39, όσο 
ορισμένες ευρύτερες μεταβολές στην εικόνα του δημόσιου χώρου, ιδιαίτερα 
σημαντικές από τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι μεταβολές 
αυτές, συνοψιζόμενες συχνά με τον όχι ιδιαίτερα ακριβή όρο της «ιδιωτικο-
ποίησης του δημόσιου χώρου», προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επέκτα-
σης αρχιτεκτονικών δομών που υιοθετούν μεν λειτουργίες των παραδοσια-
κών κοινόχρηστων δημοσίων χώρων, όχι όμως και το δημοσίου δικαίου 
καθεστώς τους (παρόλο που κατά κανόνα είναι γενικά προσβάσιμες για το 
κοινό) και αναδεικνύονται σε νέους πόλους δημοσιότητας, ανταγωνιστι-
κούς προς τα παραδοσιακά δημόσια fora40. Αυτή η μετατόπιση του κέ-
ντρου βάρους της δημοσιότητας δεν συνοδεύεται από μια αντίστοιχη επέ-
κταση της πραγματικής εμβέλειας των επικοινωνιακών ελευθεριών των πο-
λιτών, η άσκηση των οποίων σε αυτούς τους μη διεπόμενους από καθε-
στώς κοινοχρησίας χώρους τελεί υπό μια γενική επιφύλαξη συμφωνίας με 
τους εκάστοτε σκοπούς χρήσης, όπως αυτοί έχουν τεθεί κατά την ελεύθερη 
κρίση του κυρίου ή κατόχου. Η δημιουργία αποστειρωμένων χώρων, αφιε-
ρωμένων αποκλειστικά στην «ξέγνοιαστη» κατανάλωση επιτείνει την απο-
ψίλωση της δημόσιας σφαίρας από την πολιτική επικοινωνία, κάτι που μα-
κροπρόθεσμα δεν μπορεί παρά να επιφέρει σημαντικές συνέπειες και για 
την ίδια τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, δομικό στοιχείο 
του οποίου είναι άλλωστε οι επικοινωνιακές ελευθερίες. 

                                                
39 Από αυτήν την σκοπιά οι KERSTEN/MEINEL, Grundrechte in privatisierten öffentli-

chen Räumen, JZ 2007, σελ. 1127 (1131 επ.). Το Ανώτατο Ακυρωτικό, υπολαμβάνοντας 
την άμεση δέσμευση της εναγόμενης από τα θεμελιώδη δικαιώματα, είχε όμως ήδη 
φροντίσει να θέσει κάποια απώτατα όρια στις εξουσίες που απορρέουν για αυτήν από 
το δικαίωμα κυριότητας επί του χώρου, επιδιώκοντας μια εναρμόνιση με τις αρχές που 
διέπουν την πρόσβαση στα δημόσια πράγματα ειδικής χρήσης. Βλ. και VGH Kassel, 
NVwZ 2003, σελ. 875. 

40 Βλ. χαρακτηριστικά την επέκταση ιδιωτικών δημοσίων fora ως αποτέλεσμα της 
Privately Owned Public Spaces Initiative στη Νέα Υόρκη ή προγραμμάτων ανάπλασης 
αποβιομηχανοποιημένων εκτάσεων των πόλεων, όπως για παράδειγμα η HafenCity 
στο Αμβούργο, η οποία διέπεται από ένα ιδιότυπο καθεστώς ιδιωτικής αυτορρύθμισης. 
Για τις περίφημες «περίκλειστες κοινότητες» (gated communities) βλ. GLASZE, 
Privatisierung öffentlicher Räume?, Berichte zur deutschen Landeskunde 75 (2001), σελ. 
160 (169 επ.). 



Παρατηρήσεις 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 1/2011 

473 

Η δυνατότητα επίκλησης των επικοινωνιακών ελευθεριών έναντι ενός 
ιδιώτη κυρίου ή κατόχου ενός τέτοιου χώρου θα ήταν το λογικά συνεπές 
συμπέρασμα του ανωτέρω συλλογισμού, δεδομένου ότι ένα μικρό μόνο 
μέρος των εν λόγω δομών ανήκουν σε φορείς που εντάσσονται στην κρα-
τική σφαίρα. Άγνωστο παραμένει σε ποιο βαθμό το Δικαστήριο ανατρέχο-
ντας στη νομολογία του Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών έλαβε 
υπόψη του τις αποφάσεις του ίδιου Δικαστηρίου σχετικά με την άσκηση 
επικοινωνιακών ελευθεριών σε χώρους που ανήκουν σε ιδιώτες41. Σε κάθε 
περίπτωση το Δικαστήριο θα χρειαστεί στο άμεσο μέλλον να διευκρινίσει τη 
σημασία που μπορεί να έχουν για τη στάθμιση μεταξύ των συμφερόντων 
του κυρίου ή κατόχου του χώρου και των τρίτων ορισμένα ειδικότερα κρι-
τήρια, όπως για παράδειγμα η τυχόν «μονοπωλιακή» θέση του υπό εξέταση 
ιδιωτικού χώρου δημόσιας επικοινωνίας σε μια περιοχή, η σημασία του 
συγκεκριμένου χώρου όσον αφορά τα αιτήματα των επίδικων επικοινωνι-
ακών δράσεων, ή η συμβατότητα των συγκεκριμένων δράσεων με τον 
πρωταρχικό προορισμό του χώρου42. Ήδη πάντως μπορεί να διακινδυνευ-
θεί η πρόβλεψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο πολύ σύντομα θα κληθεί 
να δώσει μια απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα. 

Λύσανδρος Ζώρας  
Υποψήφιος Δ.Ν., υπότροφος Ακαδημίας Αθηνών 

                                                
41 Βλ. τη νομολογία με αφετηρία την απόφαση Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 

(1946), στην οποία το δικαστήριο επιβεβαίωσε την ισχύ της 1ης Τροποποίησης στην 
περίπτωση μιας πόλης που ανήκε εξ ολοκλήρου σε μια ιδιωτική εταιρία. Oμοίως η 
Amalgamated Food Employees Union v. Logan Valley Plaza, 391 U.S. 308 (1968), όπου 
σημασία έχει η λειτουργική ισοδυναμία του ιδιωτικού χώρου με δομές του δημοσίου 
χώρου. Βλ. όμως την υπαναχώρηση σε ένα πιο περιοριστικό σκεπτικό στις Lloyd Corp. 
v. Tanner, 407 U.S. 551 (1972) και Hudgens v. National Labor Relations Board, 424 U.S. 
507 (1976). Βλ. και Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980), στην ο-
ποία κρίθηκε ότι είναι δυνατή η θέσπιση ευρύτερων υποχρεώσεων ανοχής σε σχέση με 
την έκφραση γνώμης από όσες προκύπτουν από την 1η Τροποποίηση. Την περιοριστι-
κή προσέγγιση του Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθέτησε και το ΕΔΔΑ 
στην απόφασή του της 6ης Μαΐου 2003, Αppleby κ.α. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (α-
ριθμ. προσφυγής 44306/98), Reports of Judgments and Decisions 2003-VI, εξετάζοντας 
το ζήτημα από τη σκοπιά των θετικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων κρατών. 

42 Βλ. τη σημασία αντίστοιχων κριτηρίων στην απόφαση Lloyd Corp. v. Tanner, 407 
U.S. 551 (1972). 
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ  
ΣΕ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

[Bundesverfassungsgericht]  

2 BvR 987/10 - 2 BvR 1485/10 - 2 BvR 1099/10 
Απόφαση του 2ου Τμήματος της 7ης Σεπτεμβρίου 2011 

[Η Ομοσπονδιακή Βουλή δεν επιτρέπεται να εκχωρεί την αρμοδιότητά της 
επί του προϋπολογισμού σε διεθνείς οργανισμούς, οι μηχανισμοί των οποίων 

είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ανυπολόγιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού 
χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ομοσπονδιακής Βουλής] 

 
∗Άρθρο 14 γερμανικού Συντάγματος 

[Θεμελιώδης Νόμος (Grundgesetz)] – 
Δικαίωμα ιδιοκτησίας. Άρθρο 20 παρ. 
1-2 γερμανικού Συντάγματος – Δημο-
κρατική αρχή. Άρθρο 23 γερμανικού 
Συντάγματος – Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Άρθρο 38 παρ. 1-2 γερμανικού Συντάγ-
ματος – Εκλογικό δικαίωμα. Άρθρο 79 
παρ. 3 γερμανικού Συντάγματος – Ου-
σιαστικά όρια αναθεώρησης του Συ-
ντάγματος. 

Γερμανικός Νόμος της 7ης Μαΐου 
2010 για την ανάληψη εγγυήσεων για 
τη διατήρηση της ικανότητας πληρω-
μών της Ελληνικής Δημοκρατίας 
(Währungsunion-
Finanzstabilitätsgesetz). Γερμανικός 
Νόμος της 21ης Μαΐου 2010 για την α-
νάληψη εγγυήσεων στο πλαίσιο ενός 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθεροποίη-
σης (Euro-Stabilisierungsmechanismus-
Gesetz). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
407/2010 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐ-
 

∗ Μετάφραση-επιμέλεια: Χρήστος Πι-
λαφάς, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M. eur. 
(Würzburg). 

ου 2010 - Θέσπιση ευρωπαϊκού μηχα-
νισμού χρηματοοικονομικής σταθερο-
ποίησης.  

1. Το άρθρο 38 του γερμανικού Συ-
ντάγματος προστατεύει τους πολίτες με 
εκλογικό δικαίωμα από την απώλεια 
της ουσίας των συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένων κυριαρχικών δικαιωμάτων 
τους μέσω σημαντικής και μάλιστα 
συνολικής μεταβίβασης υποχρεώσεων 
και εξουσιών της Ομοσπονδιακής Βου-
λής κυρίως σε υπερεθνικούς οργανι-
σμούς. Η αμυντική διάσταση του άρ-
θρου 38 παρ. 1 του γερμανικού Συ-
ντάγματος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
όπου υφίσταται προφανώς ο κίνδυνος 
οι αρμοδιότητες της παρούσας ή της 
μελλοντικής Ομοσπονδιακής Βουλής 
να αποδυναμωθούν σε τέτοιο βαθμό 
και έκταση, ώστε να καταστεί στην 
πράξη αδύνατη η κοινοβουλευτική εκ-
προσώπηση της θέλησης του λαού που 
αποσκοπεί στην πραγματοποίηση της 
πολιτικής θέλησης των πολιτών. 

2. α) Η απόφαση περί εσόδων και 
εξόδων του Δημοσίου συνιστά θεμε-
λιώδες τμήμα της δημοκρατικής ικανό-
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τητας αυτοπροσδιορισμού στο Συ-
νταγματικό Κράτος. Η Γερμανική Ομο-
σπονδιακή Βουλή έχει την υποχρέωση 
έναντι του λαού να λαμβάνει υπεύθυνες 
αποφάσεις για έσοδα και δαπάνες. Το 
«δικαίωμα στον προϋπολογισμό» συνι-
στά συνεπώς κεντρικό στοιχείο της 
δημοκρατικής διαμόρφωσης της βού-
λησης.  

β) Οι εκλεγμένοι βουλευτές της Γερ-
μανικής Ομοσπονδιακής Βουλής οφεί-
λουν, ως αντιπρόσωποι του λαού, 
να διατηρούν τον έλεγχο ως προς τις 
θεμελιώδεις αποφάσεις επί του προϋ-
πολογισμού ακόμη και σε ένα σύστημα 
διακυβερνητικής δράσης.  

3. α) Η Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Βουλή δεν δύναται να εκχωρήσει την 
αρμοδιότητά της για τον προϋπολογι-
σμό σε άλλους οργανισμούς μέσω αό-
ριστων εξουσιοδοτήσεων. Ειδικότερα, 
δεν επιτρέπεται να εκχωρεί την αρμο-
διότητά της σε οικονομικούς μηχανι-
σμούς, οι οποίοι είτε εξαιτίας της συνο-
λικής τους σύλληψης, είτε εξαιτίας της 
συνολικής αξιολόγησης των επιμέρους 
μέτρων είναι δυνατό να οδηγήσουν σε 
ανυπολόγιστη επιβάρυνση του προϋ-
πολογισμού χωρίς προηγούμενη έγκρι-
ση. 

β) Απαγορεύεται η σύσταση μόνι-
μων διεθνών μηχανισμών, οι οποίοι 
οδηγούν στην ανάληψη χρεών για κυ-
ριαρχικές αποφάσεις άλλων Κρατών, 
κυρίως όταν αυτοί οι μηχανισμοί συν-
δέονται με επιπτώσεις που υπολογίζο-
νται δυσχερώς. Κάθε σημαντικό μέτρο 
αλληλεγγύης της χώρας σε διεθνές ή 
ενωσιακό επίπεδο που συνεπάγεται 
δαπάνες πρέπει να επικυρώνεται ξεχω-
ριστά από την Ομοσπονδιακή Βουλή. 

γ) Περαιτέρω, πρέπει να διασφαλι-
στεί ότι υφίσταται επαρκής κοινοβου-
λευτική επιρροή στον τρόπο και τα μέ-
σα διαχείρισης των διαθέσιμων μέσων. 

3. Οι διατάξεις των ευρωπαϊκών 
Συνθηκών δεν αντιβαίνουν, αλλά αντι-
θέτως προϋποθέτουν την έννοια της 
εθνικής αυτονομίας επί του προϋπολο-
γισμού ως μίας ουσιώδους, αδιαπραγ-
μάτευτης εξουσίας των άμεσα δημο-
κρατικών νομιμοποιημένων Κοινοβου-
λίων των κρατών μελών. Η αυστηρή 
τήρησή τους εξασφαλίζει ότι οι ενέργει-
ες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης διαθέτουν για τη Γερμανία επαρκή 
δημοκρατική νομιμοποίηση. Η έννοια 
της νομισματικής ένωσης ως κοινότη-
τας σταθερότητας συνιστά θεμέλιο και 
αντικείμενο του γερμανικού εγκριτικού 
νόμου.  

4. Αναφορικά με την πιθανότητα 
ευθύνης για εγγυήσεις ο νομοθέτης δια-
θέτει διακριτική ευχέρεια, την οποία το 
Συνταγματικό Δικαστήριο οφείλει να 
σεβαστεί. Το ίδιο ισχύει και για την αξι-
ολόγηση της μελλοντικής βιωσιμότητας 
του προϋπολογισμού και της οικονομι-
κής ευρωστίας της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

Α. Ιστορικό 

Οι συνταγματικές προσφυγές στρέ-
φονταν κατά πράξεων της γερμανικής 
και ενωσιακής έννομης τάξης, καθώς 
και κατά άλλων μέτρων, τα οποία α-
φορούσαν στην προσπάθεια αντιμετώ-
πισης της παρούσας χρηματοπιστωτι-
κής κρίσης και της κρίσης χρέους κρα-
τών εντός της ευρωπαϊκής νομισματι-
κής ένωσης. 
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Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, τα 
κράτη μέλη της ευρωζώνης αποφάσι-
σαν το Μάιο του 2010, στο πλαίσιο 
ενός τριετούς προγράμματος στήριξης 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο 
(ΔΝΤ), να θέσουν στη διάθεση της Ελ-
λάδας σημαντική οικονομική βοήθεια 
και υποσχέθηκαν να στηρίξουν την 
Ελλάδα με διμερή δάνεια. Προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η λήψη των απα-
ραίτητων μέτρων σε εθνικό επίπεδο, η 
Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή ψήφι-
σε στις 7 Μαΐου 2010 το νόμο για την 
παροχή εγγυήσεων για τη διατήρηση 
της απαραίτητης για την οικονομική 
σταθερότητα στη νομισματική ένωση 
φερεγγυότητας της Ελληνικής Δημο-
κρατίας. Ο νόμος αυτός εξουσιοδότησε 
το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών 
να παράσχει εγγυήσεις έως του ύψους 
των 22,4 δις ευρώ συνολικά για δάνεια 
προς την Ελλάδα. Το Γερμανικό Ομο-
σπονδιακό Δικαστήριο απέρριψε σχετι-
κή αίτηση για την έκδοση προσωρινής 
διαταγής (BVerfGE 125, 385 = NJW 
2010, 1586). 

Παράλληλα, στις 7 Μαΐου 2010 συ-
νεδρίασαν οι αρχηγοί των κρατών της 
Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες και απο-
φάσισαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊ-
κού μηχανισμού σταθερότητας για τη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας στην Ευρώπη. Κατόπιν 
τούτου, το Συμβούλιο των Υπουργών 
Οικονομικών (ECOFIN) αποφάσισε τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανι-
σμού σταθερότητας. Ο μηχανισμός 
αυτός αποτελείται, δυνάμει ευρωπαϊ-
κού κανονισμού, από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Στα-

θεροποίησης (EFSM) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (EFSF). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εί-
ναι ένας οργανισμός ειδικού σκοπού 
που αποσκοπεί στην παροχή οικονομι-
κής βοήθειας μέσω δανείων και πιστώ-
σεων, ο οποίος οργανισμός βασίζεται 
σε διακρατική συμφωνία των κρατών 
μελών της Ευρωζώνης. Επιπλέον, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρείχε 
την εξουσιοδότηση στις κεντρικές τρά-
πεζες της ευρωζώνης να αγοράζουν 
στη δευτερογενή αγορά χρεόγραφα 
των κρατών μελών ή δημόσιων οργα-
νισμών των κρατών μελών της ευρω-
ζώνης. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
407/2010 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐ-
ου 2010 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
μηχανισμού χρηματοοικονομικής στα-
θεροποίησης βασίζεται στο άρθρο 122 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). Δυνάμει του Κανονισμού αυ-
τού κάθε κράτος μέλος της ζώνης του 
ευρώ, το οποίο αντιμετωπίζει ή διατρέ-
χει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει 
σοβαρή οικονομική ή δημοσιονομική 
διαταραχή, οφειλόμενη σε έκτακτες 
περιστάσεις που εκφεύγουν από τον 
έλεγχό του, δύναται να λάβει χρηματο-
δοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

Με σκοπό τη δημιουργία σε εθνικό 
επίπεδο των προϋποθέσεων για την 
παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας, η Γερμα-
νική Ομοσπονδιακή Βουλή ψήφισε στις 
21 Μαΐου 2010 το νόμο για την παροχή 
εγγυήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-
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κού μηχανισμού σταθεροποίησης. Ο 
νόμος αυτός παρείχε την εξουσιοδότη-
ση στο Υπουργείο Οικονομικών να 
δώσει εγγυήσεις για τη διασφάλιση δα-
νείων έως το ύψος των 147,6 δις ευρώ 
που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δι-
καστήριο απέρριψε ομοίως αίτημα για 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του 
νόμου αυτού (BVerfGE 126, 158 = NJW 
2010, 2418).  

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, 
τα μέτρα κατά των οποίων στρέφονται 
οι προσφυγές τους παραβιάζουν το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εκδόθηκαν εκτός αρμοδιότητας (ultra 
vires). Οι προσφεύγοντες επικαλούνται, 
μεταξύ άλλων, την προσβολή του θεμε-
λιώδους δικαιώματός τους στην ιδιο-
κτησία δυνάμει του άρθρου 14 του γερ-
μανικού Συντάγματος και προσβολή 
του εκλογικού δικαιώματός τους κατ’ 
άρθρο 38 παρ. 1 του γερμανικού Συ-
ντάγματος, ιδίως υπό το πρίσμα της 
προσβολής της δημοκρατικής αρχής 
και της δημοσιονομικής αυτονομίας της 
Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής.  

Οι προσφυγές τους απορρίφθηκαν. 
Β. Απόφαση 
 [….] 
Β.  
[93] Οι συνταγματικές προσφυγές 

κατά του νόμου για τη νομισματική 
ένωση και τη χρηματοπιστωτική στα-
θερότητα, καθώς και κατά του νόμου 
για την παροχή εγγυήσεων στο πλαίσιο 
ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθε-
ρότητας είναι παραδεκτές, στο βαθμό 
που επικαλούνται προσβολή της διαρ-
κούς αυτονομίας επί του προϋπολογι-

σμού της Γερμανικής Ομοσπονδιακής 
Βουλής δυνάμει του άρθρου 38 παρ. 1 
εδ. 1, του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 79 εδ. 3 του 
γερμανικού Συντάγματος. 

Ι. 

[94] 1. Ο νόμος για τη νομισματική 
ένωση και τη χρηματοπιστωτική στα-
θερότητα και ο νόμος για την παροχή 
εγγυήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-
κού μηχανισμού σταθερότητας μπο-
ρούν ως μέτρα της γερμανικής δημόσι-
ας εξουσίας να αποτελέσουν αντικείμε-
νο προσφυγής ενώπιον του Συνταγμα-
τικού Δικαστηρίου.  

[95] 2. Οι προσφεύγοντες εκθέτουν 
επαρκώς τεκμηριωμένα την ενδεχόμενη 
άμεση και παρούσα προσβολή θεμε-
λιώδους δικαιώματός τους ή παρόμοι-
ου δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 
93 παρ. 1 στοιχείο 4 (α) του γερμανικού 
Συντάγματος (άρθρα 23 παρ. 1, εδ. 2 
και 92 του γερμανικού Συντάγματος). 

[96] α) Στο βαθμό που οι προσφεύ-
γοντες επικαλούνται προσβολή του (με 
ισχύος θεμελιώδους δικαιώματος) δι-
καιώματός τους που απορρέει από το 
άρθρο 38 παρ. 1 εδ. 1 του γερμανικού 
Συντάγματος, εξετάζεται το περιεχόμε-
νο των επιμέρους λόγων προσφυγής, 
προκειμένου να κριθεί η δικαιοδοσία 
επί της προσφυγής. Οι συνταγματικές 
προσφυγές είναι παραδεκτές ως προς 
τον ισχυρισμό περί προσβολής της αυ-
τονομίας επί του προϋπολογισμού της 
Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής. 

[97] αα) Με το λόγο προσφυγής 
τους ότι η διαρκής αυτονομία επί του 
προϋπολογισμού της Γερμανικής Ομο-
σπονδιακής Βουλής προσβάλλεται υπό 
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το πρίσμα της αποδυνάμωσης των αρ-
μοδιοτήτων της, οι προσφεύγοντες 
προβάλλουν επαρκώς τεκμηριωμένα 
την πιθανότητα προσβολής του δι-
καιώματός τους που απορρέει από τα 
άρθρα 38 παρ. 1 εδάφιο 1, 20 παρ. 1 
και 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 
παρ. 3 του γερμανικού Συντάγματος. 

[98] (1) Το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 
του γερμανικού Συντάγματος εγγυάται 
το θεμελιώδες δικαίωμα συμμετοχής 
στις εκλογές για τους εκπροσώπους 
στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των συνταγ-
ματικών εκλογικών αρχών. Η εκλογική 
ενέργεια δεν εξαντλείται σε μια τυπική 
(φορμαλιστική) νομιμοποίηση της δη-
μόσιας εξουσίας σε ομοσπονδιακό επί-
πεδο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 
και 2 του γερμανικού Συντάγματος. Στο 
εκλογικό δικαίωμα περιλαμβάνεται και 
το θεμελιώδες δημοκρατικό περιεχόμε-
νό του, ήτοι η διασφάλιση αποτελεσμα-
τικής λαϊκής κυριαρχίας. Το άρθρο 38 
του γερμανικού Συντάγματος προστα-
τεύει τους πολίτες με εκλογικό δικαίω-
μα από την απώλεια του περιεχομένου 
της συνταγματικά κατοχυρωμένης κυ-
ριαρχικής εξουσίας από σημαντική ή 
συνολική μεταβίβαση των εξουσιών και 
αρμοδιοτήτων της Γερμανικής Ομο-
σπονδιακής Βουλής κυρίως σε υπερε-
θνικούς οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει και 
για παρόμοιες δεσμεύσεις που απορρέ-
ουν από διεθνείς συνθήκες, οι οποίες 
συνδέονται θεσμικά με την υπερεθνική 
Ένωση, όταν μέσω των δεσμεύσεων 
αυτών η δημοκρατική αυτοδιάθεση του 
λαού περιορίζεται σε μόνιμη βάση και 
σε τέτοιο βαθμό που κεντρικές πολιτι-

κές αποφάσεις δεν μπορούν πλέον να 
ληφθούν αυτοδύναμα. 

[99] (2) Από αυτό το ουσιαστικό 
προστατευτικό πεδίο του άρθρου 38 
του γερμανικού Συντάγματος δεν α-
πορρέει κατά κανόνα δικαίωμα των 
πολιτών να ζητούν τον έλεγχο από το 
Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικα-
στήριο της νομιμότητας δημοκρατικών 
πλειοψηφικών αποφάσεων. Το εκλογι-
κό δικαίωμα δεν αποσκοπεί στον έλεγ-
χο του περιεχομένου δημοκρατικών 
διαδικασιών, αλλά στη διευκόλυνσή 
τους. Ως θεμελιώδες δικαίωμα συμβο-
λής στη δημοκρατική κυριαρχία του 
λαού το άρθρο 38 παρ. 1 του γερμανι-
κού Συντάγματος δεν κατοχυρώνει 
κατά συνέπεια δικαίωμα προσφυγής 
κατά αποφάσεων του Κοινοβουλίου, 
ιδίως δε κατά νομοθετικών αποφάσε-
ων. 

[100] (α) Το Ομοσπονδιακό Συ-
νταγματικό Δικαστήριο αναγνώρισε με 
την απόφασή του για τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ μια εξαίρεση από την αρχή 
αυτή, όταν εξαιτίας εκχώρησης εξου-
σιών και αρμοδιοτήτων της Ομοσπον-
διακής Βουλής δυνάμει διεθνών συνθη-
κών υφίσταται κίνδυνος αποδυνάμω-
σης της συνταγματικά κατοχυρωμένης 
εξουσίας πολιτικού σχεδιασμού του 
Κοινοβουλίου. Σε περίπτωση που μειω-
θούν σημαντικά οι εξουσίες της Ομο-
σπονδιακής Βουλής, με αποτέλεσμα 
την ουσιαστική απώλεια της δημοκρα-
τικής εξουσίας διαμόρφωσης εκείνου 
του συνταγματικού οργάνου, που ε-
κλέγεται σύμφωνα με τις αρχές της ε-
λεύθερης και ίσης εκλογής, τούτο είναι 
δυνατό να συνιστά προσβολή της αρ-
χής της αντιπροσωπευτικής λαϊκής 
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κυριαρχίας που κατοχυρώνεται μέσω 
του εκλογικού δικαιώματος. Αυτή η 
δυνατότητα προσφυγής περιορίζεται σε 
περιπτώσεις δομικών αλλαγών του 
συνταγματικού οργανωτικού ιστού, 
όπως είναι δυνατό να συμβεί σε περί-
πτωση μεταβίβασης κυριαρχικών δι-
καιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

[101] Με αφορμή την απόφαση του 
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικα-
στηρίου στην υπόθεση της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ έχει ήδη ασκηθεί κριτι-
κή κατά του ελέγχου της δημόσιας ε-
ξουσίας μέσω της συνταγματικής προ-
σφυγής κάθε πολίτη. Ανάλογες από-
ψεις εκφράστηκαν έντονα και με αφορ-
μή την απόφαση του Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υπό-
θεση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το 
Τμήμα παραμένει ωστόσο σταθερό 
στην άποψή του. Η δημοκρατική αξίω-
ση των πολιτών που κατοχυρώνεται 
στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου θα 
καθίστατο άνευ ουσίας, εάν το Κοινο-
βούλιο εγκατέλειπε τμήματα του πυρή-
να του πολιτικού αυτοπροσδιορισμού 
και με τον τρόπο αυτό στερούσε μόνιμα 
από τους πολίτες τη δυνατότητα δημο-
κρατικής επιρροής τους. Το άρθρο 79 
παρ. 3 και το άρθρο 20 παρ. 1 και 2 του 
γερμανικού Συντάγματος διακηρύσ-
σουν ότι η σχέση μεταξύ του εκλογικού 
δικαιώματος και της κρατικής εξουσίας 
είναι απαραβίαστη. Ο συνταγματικός 
νομοθέτης διευκρίνισε με την αναθεώ-
ρηση του άρθρου 23 του γερμανικού 
Συντάγματος ότι η εντολή εξέλιξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδεται υπό τον 
όρο της μόνιμης τήρησης ορισμένων 
συνταγματικών δομικών προτύπων 
(άρθρο 23 παρ. 1 εδ. 1) και ότι με το 

άρθρο 79 παρ. 3 του γερμανικού Συ-
ντάγματος τίθεται ένα απόλυτο όριο 
στην προστασία της ταυτότητας του 
Συντάγματος (άρθρο 23 παρ. 1 εδ. 3), 
το οποίο μπορεί να τύχει υπέρβασης 
μόνο σε περίπτωση απειλούμενης κα-
τάκτησης της εξουσίας από απολυταρ-
χικό καθεστώς. Ο πολίτης πρέπει να 
δύναται να αμυνθεί με συνταγματικά 
μέσα κατά οποιασδήποτε παραίτησης 
του Κοινοβουλίου από αρμοδιότητές 
του κατά παράβαση του άρθρου 79 
παρ. 3 του γερμανικού Συντάγματος. 

[102] Η αμυντική διάσταση του άρ-
θρου 38 παρ. 1 του γερμανικού Συ-
ντάγματος τίθεται σε ισχύ σε περιπτώ-
σεις ύπαρξης εμφανούς κινδύνου, οι 
εξουσίες της παρούσας ή μέλλουσας 
Ομοσπονδιακής Βουλής να αποδυνα-
μωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
γίνει πρακτικά ή νομικά αδύνατη η κοι-
νοβουλευτική εκπροσώπηση της λαϊκής 
βούλησης, η οποία αποσκοπεί στην 
πραγματοποίηση της πολιτικής βούλη-
σης των πολιτών. Συνεπώς, νομιμοποί-
ηση προσφυγής υφίσταται όταν υπο-
στηρίζεται βάσιμα ότι θα μπορούσε να 
προσβληθεί ο πυρήνας του εκλογικού 
δικαιώματος. Το γερμανικό Σύνταγμα 
δεν προβλέπει περαιτέρω δικαίωμα 
προσφυγής. 

[103] (β) Νομιμοποίηση προσφυγής 
κατά το άρθρο 38 παρ. 1 του γερμανι-
κού Συντάγματος υφίσταται και σε πε-
ρίπτωση που, όπως εν προκειμένω, 
παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με 
το άρθρο 115 παρ. 1 του γερμανικού 
Συντάγματος, μέσω της οποίας εκπλη-
ρώνονται διεθνείς συμβατικές υπο-
χρεώσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε ση-
μαντική προσβολή της αυτονομίας 
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προϋπολογισμού ως προς το είδος και 
την έκταση.  

[104] Στη δημοκρατία οι βασικές 
αποφάσεις σχετικά με τα έσοδα και τις 
δαπάνες του δημοσίου βρίσκονται στον 
πυρήνα των κοινοβουλευτικών δικαιω-
μάτων. Το άρθρο 38 παρ. 1 εδ. 1 του 
γερμανικού Συντάγματος απαγορεύει 
την αποδυνάμωση του πυρήνα της μέ-
σω των εκλογών νομιμοποίησης της 
κρατικής εξουσίας και επιρροής στην 
άσκησή της, κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να προσβάλλεται η δημοκρατική αρχή. 
Ο συνταγματικός αναθεωρητικός νο-
μοθέτης κατέστησε σαφές μέσω της 
συγκεκριμενοποίησης των προϋποθέ-
σεων και της θέσπισης αυστηρότερων 
ουσιαστικών κανόνων για τη λήψη πι-
στώσεων από την Ομοσπονδία και τα 
Κρατίδια (ιδίως, άρθρο 109 παρ. 3 και 
5, άρθρο 109α, άρθρο 115, άρθρο 143δ 
παρ. 1 γερμανικού Συντάγματος) ότι 
μια συνταγματική δέσμευση των Κοι-
νοβουλίων κι ένας αισθητός περιορι-
σμός της εξουσίας τους είναι απαραί-
τητος, έτσι ώστε να διατηρηθεί μακρο-
πρόθεσμα η δημοκρατική ικανότητα 
προσδιορισμού για το κοινωνικό σύνο-
λο. Οι εκλογές θα έχαναν το νόημά 
τους, εάν η Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Βουλή δεν διέθετε για μακρό χρονικά 
διάστημα τα μέσα εκείνα που απαιτού-
νται για την εκπλήρωση των κρατικών 
υποχρεώσεων που δημιουργούν δαπά-
νες και για τη χρήση των εξουσιών της, 
για τις οποίες νομιμοποιείται μέσω των 
εκλογέων. 

[105] Ενώ οι συνήθεις εξουσιοδοτή-
σεις για εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 115 παρ. 1 του γερμανικού Συ-
ντάγματος δεν συνεπάγονται σημαντι-

κούς κινδύνους για την αυτονομία του 
προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό 
το γερμανικό Σύνταγμα δεν προβλέπει 
σχετικούς περιορισμούς, οι εξουσιοδο-
τήσεις για την ενσωμάτωση δεσμεύσε-
ων, τις οποίες η Ομοσπονδιακή Δημο-
κρατία της Γερμανίας αναλαμβάνει στο 
πλαίσιο διεθνών συμφωνιών αναφορι-
κά με τη διατήρηση της ρευστότητας 
των κρατών της νομισματικής ένωσης, 
δύνανται να περιορίζουν αντισυνταγ-
ματικά τη δυνατότητα πολιτικής δια-
μόρφωσης της Ομοσπονδιακής Βου-
λής. Κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, εάν η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση χωρίς την 
έγκριση της Ομοσπονδιακής Βουλής 
μπορούσε να αναλάβει σημαντικές εγ-
γυήσεις, οι οποίες οδηγούν σε άμεση ή 
έμμεση κοινοτικοποίηση κρατικών 
χρεών, στις οποίες η κατάπτωση της 
εγγύησης θα εξαρτιόταν μόνο από τη 
συμπεριφορά άλλων κρατών. 

[106] (3) Οι ισχυρισμοί των προ-
σφευγόντων πληρούν, υπό τις δεδομέ-
νες συνθήκες, τις αυστηρές προϋποθέ-
σεις προσβολής θεμελιωδών δικαιωμά-
των. 

[107] Εν προκειμένω, πρόκειται για 
νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για παρο-
χή εγγυήσεων με εξω-κρατική επίδρα-
ση, καθώς και για τη δημιουργία ενός 
προσωρινού μηχανισμού για τη διατή-
ρηση της ρευστότητας κρατών της νο-
μισματικής ένωσης. Αναφορικά με το 
επηρεαζόμενο δικαίωμα προϋπολογι-
σμού της Γερμανικής Ομοσπονδιακής 
Βουλής πρόκειται για τη θέσπιση δε-
σμεύσεων, οι οποίες ισοδυναμούν, ως 
προς τις επιπτώσεις τους, με μεταβίβα-
ση κυριαρχικών δικαιωμάτων, εφόσον 
η Ομοσπονδιακή Βουλή δεν θα μπορεί 
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να διαθέτει πλέον τον προϋπολογισμό 
του, όπως κρίνει. Επειδή δεν έχει διευ-
κρινιστεί στη νομολογία του Ομοσπον-
διακού Συνταγματικού Δικαστηρίου 
υπό ποιες προϋποθέσεις το δικαίωμα 
δυνάμει των άρθρων 38 παρ. 1, 20 παρ. 
1 και 2, 79 παρ. 3 του γερμανικού Συ-
ντάγματος θα μπορούσε να προσβληθεί 
σε μια τέτοια περίπτωση, αρκεί να προ-
βληθεί ότι οι νόμοι κατά των οποίων 
στρέφεται η προσφυγή συνιστούν μόνο 
τα πρώτα βήματα ενός εγκαθιδρυόμε-
νου και διαρκώς επεκτεινόμενου αυτο-
ματισμού ευθύνης χωρίς ιστορικό προ-
ηγούμενο, ο οποίος στην πραγματικό-
τητα ανταποκρίνεται στη διαμόρφωση 
ή αναμόρφωση εκχωρηθέντων κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων κατά την έννοια 
του άρθρου 23 παρ. 1 του γερμανικού 
Συντάγματος και σε κάθε περίπτωση 
στηρίζεται σε μια τέτοια. 

[108] (ββ) Στο βαθμό που ο υπ’ αριθ. 
ΙΙ προσφεύγων επικαλείται το άρθρο 38 
παρ. 1 εδ. 1 του γερμανικού Συντάγμα-
τος για την εξωσυμβατική τροποποίηση 
της έννοιας της διασφάλισης της στα-
θερότητας του ευρώ που προβλέπεται 
στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η συνταγματική 
προσφυγή του είναι απαράδεκτη. 

[109] Η αρχή του γερμανικού Συ-
ντάγματος περί φιλικής αντιμετώπισης 
του Ευρωπαϊκού Δικαίου και η συ-
νταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργι-
κότητα της ενωσιακής έννομης τάξης 
δεσμεύουν καταρχήν τις γερμανικές 
δημόσιες αρχές στις περιπτώσεις, όπου 
λειτουργούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο πλαίσιο αυτής και τις υποχρεώ-
νουν συνταγματικά στο πλαίσιο αυτό 
να τηρούν το ενωσιακό δίκαιο. Ωστό-

σο, εν προκειμένω, δεν πρόκειται για 
μια τέτοια περίπτωση. Ο υπ’ αριθμ. ΙΙ 
προσφεύγων δεν κατέδειξε επαρκώς 
τεκμηριωμένα, με ποιον τρόπο οι εθνι-
κές απαιτήσεις για την ιδιαίτερη ευθύνη 
γερμανικών νομοθετικών οργάνων δεν 
θα ήταν δυνατό να τηρηθούν στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας 
ολοκλήρωσης (ευθύνη ολοκλήρωσης). 
Για το λόγο αυτό, μπορεί να παραμείνει 
ανοικτό το ερώτημα, με ποιες προϋπο-
θέσεις είναι δυνατό να βασιστούν στο 
άρθρο 38 παρ. 1 εδ. 1 του γερμανικού 
Συντάγματος συνταγματικές προσφυ-
γές κατά εξωσυμβατικών τροποποιή-
σεων του πρωτογενούς ενωσιακού δι-
καίου. Ειδικότερα, δεν απαιτείται να 
ληφθεί απόφαση για το εάν μέτρα των 
γερμανικών δημόσιων αρχών, τα οποία 
επιδρούν εξωσυμβατικά στο πρωτογε-
νές ενωσιακό δίκαιο, ιδίως το συμπλη-
ρώνουν σε θεσμικό ή ουσιαστικό επί-
πεδο, θα μπορούσαν να προσβληθούν 
με συνταγματική προσφυγή όπως οι 
νόμοι που ενσωματώνουν διεθνείς συν-
θήκες. Επίσης ανοικτό μπορεί να πα-
ραμείνει, εάν προσβολές της δημοκρα-
τικής αρχής – σε κάθε περίπτωση σε 
συνδυασμό με την αρχή του κράτους 
δικαίου – είναι δυνατό καταρχήν να 
αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιας προ-
σφυγής. Και τούτο, επειδή σε κάθε πε-
ρίπτωση, ο υπ’ αριθ. ΙΙ προσφεύγων 
δεν πρόβαλε συγκεκριμένους ισχυρι-
σμούς που θα συνηγορούσαν σε μια 
εξωσυμβατική τροποποίηση του πρω-
τογενούς ενωσιακού δικαίου σε τέτοιο 
βαθμό που να καθιστά πιθανή μια 
προσβολή του εκλογικού δικαιώματος. 
Ειδικότερα, δεν πρόβαλε επαρκώς τεκ-
μηριωμένα ότι τυχόν εξωσυμβατική 
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τροποποίηση του πρωτογενούς ενωσι-
ακού δικαίου είναι δυνατό να συνδέε-
ται με το νόμο για τη χρηματοπιστωτι-
κή σταθερότητα της νομισματικής ένω-
σης ή το νόμο για την παροχή εγγυή-
σεων στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 
μηχανισμού σταθερότητας.  

[110] β) Οι συνταγματικές προσφυ-
γές κατά του νόμου για τη χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα της νομισματικής 
ένωσης, καθώς και του νόμου για την 
παροχή εγγυήσεων στο πλαίσιο ενός 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας 
είναι απαράδεκτες στο βαθμό που οι 
προσφεύγοντες επικαλούνται την προ-
σβολή του δικαιώματός τους βάσει του 
άρθρου 14 παρ. 1 του γερμανικού Συ-
ντάγματος. 

[111] αα) Στο πλαίσιο της παρού-
σας απόφασης δεν είναι απαραίτητο 
να κριθεί εάν, και εάν ναι, υπό ποιες 
ειδικότερες προϋποθέσεις, η αγοραστι-
κή νομισματική αξία εμπίπτει στο προ-
στατευτικό πεδίο της εγγύησης της ιδι-
οκτησίας κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του 
γερμανικού Συντάγματος. Το ίδιο ισχύ-
ει και αναφορικά με την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων από 
πληθωριστικές επιπτώσεις που έχουν 
προκληθεί από κρατικά μέτρα, οι ο-
ποίες πιθανόν να είναι ευκταίες για οι-
κονομικοπολιτικούς λόγους. Ομοίως 
ανοικτό μπορεί να παραμείνει το ερώ-
τημα εάν οι οργανωτικές διατάξεις του 
άρθρου 88 εδ. 2 του γερμανικού Συ-
ντάγματος αποσκοπούν στην υποκει-
μενική προστασία της ιδιοκτησίας μέ-
σω της αντικειμενικής απαίτησης ανε-
ξαρτησίας [της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας] και της υποχρέωσής [της] 
για σταθερότητα τιμών.  

[112] ββ) Περαιτέρω, σε κάθε περί-
πτωση οι προσφεύγοντες δεν επικα-
λούνται τεκμηριωμένα πληθωριστική 
επίδραση ούτε κατά την έννοια μιας 
σκοπούμενης κρατικής οικονομικής 
πολιτικής ούτε επικαλούνται πραγματι-
κά περιστατικά, προκειμένου να τεκμη-
ριώσουν ότι τα μέτρα κατά των οποίων 
στρέφονται δύνανται αντικειμενικά να 
επηρεάσουν σημαντικά την αγοραστι-
κή δύναμη του ευρώ. Το γεγονός ότι οι 
προσβληθείσες εξουσιοδοτήσεις για την 
παροχή εγγυήσεων – ενόψει της έκτα-
σής τους – συνεπάγονται για την Ομο-
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
σημαντικές απαιτήσεις αναφορικά με 
τον προϋπολογισμό της, δεν αλλάζει το 
γεγονός ότι τα ποσά για τα οποία γίνε-
ται λόγος έως σήμερα, ακριβώς σύμ-
φωνα και με όσα ισχυρίζονται οι προ-
σφεύγοντες, δεν επιδρούν σε τέτοια 
έκταση στη νομισματική σταθερότητα, 
ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για δι-
καστικά ελέγξιμη προσβολή της εγγύη-
σης της ιδιοκτησίας. Κατά κανόνα δεν 
είναι αρμοδιότητα του Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου να εξετά-
ζει, στο πλαίσιο συνταγματικών προ-
σφυγών, τυχόν αρνητικές επιδράσεις 
οικονομικών και χρηματο-πολιτικών 
μέτρων στη νομισματική σταθερότητα. 
Τέτοιος έλεγχος μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί μόνο σε οριακές περιπτώσεις – 
οι οποίες δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς, 
εν προκειμένω – εμφανούς μείωσης της 
νομισματικής αξίας εξαιτίας μέτρων 
των δημοσίων αρχών. Αναφορικά με 
τα μέτρα στήριξης που είναι αντικείμε-
νο της παρούσας προσφυγής πρέπει να 
επισημανθεί ότι η νομισματική αξία 
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είναι κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο κοινοτι-
κά συνδεδεμένη και εξαρτημένη. 

II. 

[113] Αναφορικά με τους λοιπούς 
λόγους, οι συνταγματικές προσφυγές 
είναι στο σύνολό τους απαράδεκτες. 

[114] 1. Στο βαθμό που οι συνταγ-
ματικές προσφυγές στρέφονται κατά 
της συμμετοχής της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης στις διακυβερνητικές απο-
φάσεις των αντιπροσώπων των κυβερ-
νήσεων των κρατών μελών που ανή-
κουν στη ζώνη του Ευρώ και της νομι-
σματικής ένωσης στο Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κατά 
της συμμετοχής της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης στην από 9/5/2010 από-
φαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να δημιουργήσει ένα μηχανι-
σμό σταθερότητας και κατά της συμμε-
τοχής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 
στην από 10/5/2010 απόφαση του Συμ-
βουλίου για τον Κανονισμό του Συμ-
βουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπι-
στωτικής σταθερότητας, οι προσφεύ-
γοντες δεν είναι άμεσα θιγόμενοι.  

[115] Οι πράξεις συμμετοχής της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης δεν συνι-
στούν πράξεις δημόσιας αρχής κατά 
των οποίων δύνανται να στραφούν οι 
προσφεύγοντες με τη συνταγματική 
προσφυγή. Τούτο ισχύει, ανεξάρτητα 
από τυχόν διαφορές μεταξύ του διε-
θνούς συμβατικού δικαίου και του υπε-
ρεθνικού δικαίου, και για τις πράξεις 
συμμετοχής των γερμανικών οργάνων 
σε διεθνείς συνθήκες.  

[116] 2. Οι προσφυγές των προ-
σφευγόντων που ισχυρίζονται ότι προ-

σβλήθηκαν άμεσα τα θεμελιώδη δι-
καιώματά τους από τις από 10/5/2010 
διακυβερνητικές αποφάσεις των αντι-
προσώπων των κυβερνήσεων των κρα-
τών μελών που ανήκουν στη ζώνη του 
Ευρώ και της νομισματικής ένωσης στο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κυβερνήσεων των 27 κρατών 
μελών, την από 9/5/2010 απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μη-
χανισμό σταθερότητας, την από 
10/5/2010 απόφαση του Συμβουλίου 
για τον Κανονισμό του Συμβουλίου 
σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπα-
ϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και την εξαγορά από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατι-
κών δανείων της Ελλάδας και άλλων 
κρατών μελών της ευρωζώνης είναι 
απαράδεκτες, επειδή οι πράξεις κατά 
των οποίων στρέφονται δεν επιδέχο-
νται προσφυγής. Οι πράξεις κατά των 
οποίων στρέφονται οι προσφυγές δεν 
συνιστούν κυριαρχικές πράξεις των 
γερμανικών αρχών κατά την έννοια 
του άρθρου 93 παρ. 1 στοιχ. 4α του 
γερμανικού Συντάγματος και της § 90 
παρ. 1 του Νόμου του Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου – ανεξάρ-
τητά από τυχόν άλλες δυνατότητες 
εξέτασης της εφαρμογής τους στη Γερ-
μανία. 

[117] 3. Στο βαθμό που ο υπ’ αριθμ. 
ΙΙ προσφεύγων στρέφεται με την προ-
σφυγή του κατά της δήθεν παράλειψης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει τα 
μέτρα που προβλέπονται στη Συνθήκη 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά της υπερχρέωσης κρα-
τών μελών της ευρωζώνης και να 
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στραφεί κατά της μη συμμόρφωσης με 
τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρ-
χίας που προβλέπονται στη Συνθήκη, η 
οποία παράλειψη (σύμφωνα με τον 
προσφεύγοντα) δεν εμπόδισε τη δημι-
ουργία μιας έκτακτης κατάστασης, 
εξαιτίας της οποίας χρειάζονται τα 
«πακέτα σωτηρίας» («πακέτο σωτηρίας 
για την Ελλάδα» και ευρωπαϊκός μηχα-
νισμός σταθερότητας), η συνταγματική 
προσφυγή του είναι επίσης απαράδε-
κτη. Το ίδιο ισχύει και στο βαθμό που ο 
υπ’ αριθμ. ΙΙ προσφεύγων στρέφεται 
κατά της παράλειψης της Ομοσπονδια-
κής Κυβέρνησης να λάβει μέτρα κατά 
εκείνων των κερδοσκόπων, που, σύμ-
φωνα με την άποψη της Κυβέρνησης, 
κερδοσκοπούσαν τόσο επιθετικά κατά 
του Ευρώ ή κατά ορισμένων κρατών 
μελών της ευρωζώνης που κατέστησαν 
απαραίτητη την πρόβλεψη «πακέτων 
σωτηρίας» για τη διασφάλιση της νομι-
σματικής σταθερότητας.  

[118] Οι παραλείψεις του νομοθέτη 
μπορεί να καταστούν αντικείμενο συ-
νταγματικής προσφυγής, εφόσον ο 
προσφεύγων επικαλείται ρητή εντολή 
του γερμανικού Συντάγματος, που 
προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το περι-
εχόμενο και την έκταση της υποχρέω-
σης νομοθέτησης. Ο υπ’ αριθ. ΙΙ προ-
σφεύγων ούτε επικαλέστηκε τεκμηριω-
μένα αρχές που θα δικαιολογούσαν την 
ύπαρξη υποχρέωσης της Κυβέρνησης ή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενεργή-
σουν, σε κάθε δε περίπτωση τέτοια υ-
ποχρέωση δεν είναι ορατή.  

C.  

[119] Στην έκταση που οι συνταγ-
ματικές προσφυγές είναι παραδεκτές, 

είναι όμως αβάσιμες. Δεν υπάρχουν 
σημαντικοί συνταγματικοί προβλημα-
τισμοί κατά του νόμου για τη χρηματο-
πιστωτική σταθερότητα της νομισματι-
κής ένωσης, καθώς και του νόμου για 
την παροχή εγγυήσεων στο πλαίσιο 
ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθε-
ρότητας. 

Ι. 

[120] Το κριτήριο βάσει του οποίου 
κρίνεται το βάσιμο της προσφυγής ορί-
ζεται από το άρθρο 38 παρ. 1 εδ. 1, το 
άρθρο 20 παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 79 παρ. 3 του γερμανικού 
Συντάγματος. Το εκλογικό δικαίωμα 
ως ισοδύναμο με τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα κατοχυρώνει τον αυτοπροσδιορι-
σμό των πολιτών, εγγυάται την ελεύθε-
ρη και ισότιμη συμμετοχή στην άσκηση 
της δημόσιας εξουσίας στη Γερμανία. 
Το εγγυητικό περιεχόμενο του εκλογι-
κού δικαιώματος περιλαμβάνει τις αρ-
χές της δημοκρατίας κατά την έννοια 
του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του γερμα-
νικού Συντάγματος, την οποία εγγυά-
ται το άρθρο 79 παρ. 3 του γερμανικού 
Συντάγματος ως ταυτότητα του Συ-
ντάγματος. 

[121] 1. Το εκλογικό δικαίωμα προ-
σβάλλεται όταν η Γερμανική Ομοσπον-
διακή Βουλή απολέσει την κοινοβου-
λευτική ευθύνη του προϋπολογισμού, 
ήτοι όταν η σημερινό ή μελλοντική 
Βουλή δεν μπορούν πλέον να ασκή-
σουν υπεύθυνα το δικαίωμα στον προ-
ϋπολογισμό. 

[122] α) Η απόφαση για τα έσοδα 
και τις δαπάνες των δημόσιων αρχών 
αποτελεί βασικό τμήμα της δημοκρατι-
κής δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού 
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στο συνταγματικό κράτος. Η Γερμανι-
κή Ομοσπονδιακή Βουλή οφείλει έναντι 
του λαού να λαμβάνει υπεύθυνες απο-
φάσεις για τα έσοδα και τις δαπάνες. 
Με την έννοια αυτή το δικαίωμα του 
προϋπολογισμού συνιστά βασικό στοι-
χείο της δημοκρατικής διαμόρφωσης 
της βούλησης. Αφενός, το δικαίωμα 
προϋπολογισμού λειτουργεί ως εργα-
λείο συνολικού κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου της κυβέρνησης. Αφετέρου, ο προ-
ϋπολογισμός επικαιροποιεί την αρχή 
της ισότητας των πολιτών μέσω της 
κατανομής των δημοσίων βαρών ως 
μια σημαντική έκφανση της δημοκρα-
τίας στο κράτος δικαίου. Σε σύγκριση 
με άλλα συνταγματικά όργανα που 
συμμετέχουν στην κατάρτιση του προ-
ϋπολογισμού, το εκλεγμένο Κοινοβού-
λιο έχει ένα εξόχως συνταγματικό ρό-
λο. Η αρμοδιότητα κατάρτισης του 
προϋπολογισμού ανήκει αποκλειστικά 
στο νομοθέτη, σύμφωνα με το άρθρο 
110 παρ. 2 του γερμανικού Συντάγμα-
τος. Αυτή η ιδιαίτερη θέση του Κοινο-
βουλίου εκφράζεται από το γεγονός ότι 
η Ομοσπονδιακή Βουλή και το Ομο-
σπονδιακό Συμβούλιο δικαιούνται και 
υποχρεούνται να ελέγχουν την εφαρ-
μογή του προϋπολογισμού από την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. 

[123] Το σχέδιο προϋπολογισμού, ο 
οποίος προσδιορίζεται από το νόμο 
του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 1 του γερμανικού 
Συντάγματος, δεν είναι μόνο ένα οικο-
νομικό σχέδιο, αλλά ταυτόχρονα και 
μια κρατική κυριαρχική πράξη με τη 
μορφή του νόμου. Ταυτόχρονα είναι 
περιορισμένο χρονικά και συναρτάται 
από (τη συγκεκριμένη) υποχρέωση. Οι 

κρατικές υποχρεώσεις εμφανίζονται 
στο σχέδιο προϋπολογισμού ως δαπά-
νες, οι οποίες πρέπει να εξισορροπη-
θούν από έσοδα σύμφωνα με την υπο-
χρέωση εξισορρόπησης. Η έκταση και 
δομή του πλάνου προϋπολογισμού α-
ντικατοπτρίζουν το σύνολο της πολιτι-
κής. Ταυτόχρονα, τα προβλεπόμενα 
έσοδα περιορίζουν το περιθώριο για 
την εκπλήρωση κρατικών υποχρεώσε-
ων που δημιουργούν δαπάνες. Η κυρι-
αρχία επί του προϋπολογισμού είναι 
χώρος πολιτικών αποφάσεων για τη 
σχέση μεταξύ οικονομικών βαρών και 
κρατικά χορηγούμενων ελαφρύνσεων. 
Για το λόγο αυτό, η κοινοβουλευτική 
συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογι-
σμό – συμπεριλαμβανομένης της έκτα-
σης των χρεών – γίνεται αντιληπτή ως 
γενικότερη πολιτική συζήτηση. 

[124] β) Ως εκπρόσωποι του λαού οι 
εκλεγμένοι βουλευτές της Γερμανικής 
Ομοσπονδιακής Βουλής οφείλουν να 
διατηρούν τον έλεγχο επί βασικών δη-
μοσιονομικών αποφάσεων ακόμη και 
σε ένα διακυβερνητικό σύστημα. Η Ο-
μοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανί-
ας δεσμεύεται όχι μόνο νομικά, αλλά 
και οικονομικοπολιτικά μέσω του α-
νοίγματός της στη διεθνή συνεργασία, 
στα συστήματα συλλογικής ασφάλειας 
και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Α-
κόμη και στην περίπτωση που τέτοιες 
δεσμεύσεις είναι σημαντικές, το δικαί-
ωμα προϋπολογισμού δεν προσβάλλε-
ται κατά τρόπο που να θίγει το εκλογι-
κό δικαίωμα. Για την τήρηση των δη-
μοκρατικών αρχών πρέπει να εξετα-
στεί, εάν το Γερμανικό Ομοσπονδιακό 
Κοινοβούλιο παραμένει ακόμη ο χώρος 
όπου λαμβάνονται αυτόνομα οι απο-
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φάσεις για τις δαπάνες και τα έσοδα, 
ακόμη και αναφορικά με διεθνείς και 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση 
που λαμβάνονταν αποφάσεις σχετικά 
με σημαντικά δημοσιονομικά ζητήματα 
για τις δαπάνες και τα έσοδα χωρίς την 
έγκριση της Ομοσπονδιακής Βουλής ή 
σε περίπτωση που θεσπίζονταν υπερ-
κρατικές νομικές δεσμεύσεις χωρίς την 
αντίστοιχη απόφαση της Ομοσπονδια-
κής Βουλής, ο ρόλος του Κοινοβουλίου 
θα ήταν μόνο εφαρμοστικός και δεν θα 
μπορούσε πλέον να εκπληρώσει τη συ-
νολική δημοσιονομική ευθύνη του στο 
πλαίσιο του δικαιώματος προϋπολογι-
σμού. 

[125] 2. Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμα-
νική Ομοσπονδιακή Βουλή απαγορεύε-
ται να μεταβιβάσει την ευθύνη της για 
τον προϋπολογισμό σε άλλα όργανα 
μέσω αόριστων εξουσιοδοτήσεων δη-
μοσιονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, 
απαγορεύεται να δημιουργήσει ακόμη 
και δια νόμου χρηματοοικονομικούς 
μηχανισμούς, οι οποίοι είτε λόγω της 
γενικής αντίληψής τους, είτε λόγω της 
συνολικής αξιολόγησης των επιμέρους 
μέτρων, μπορούν να οδηγήσουν σε 
ανυπολόγιστες επιβαρύνσεις του προ-
ϋπολογισμού χωρίς προηγούμενη συ-
στατική έγκριση, είτε πρόκειται για δα-
πάνες, είτε πρόκειται για απώλεια εσό-
δων. Αυτή η απαγόρευση παραίτησης 
από την ευθύνη του προϋπολογισμού 
δεν περιορίζει την εξουσία του νομοθέ-
τη για τον προϋπολογισμό κατά τρόπο 
μη παραδεκτό, αλλά αντιθέτως απο-
σκοπεί στη διαφύλαξή της.  

[126] α) Ενόψει των ανωτέρω, το 
Συνταγματικό Ομοσπονδιακό Δικα-
στήριο, σε σχέση με το στόχο ανοίγμα-

τος της κρατικής κυριαρχίας προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 23 του γερ-
μανικού Συντάγματος) για την πραγ-
ματοποίηση μιας ενωμένης Ευρώπης, 
έχει ήδη παραπέμψει σε συνταγματικά 
όρια, τα οποία έχει δημιουργήσει το 
Γερμανικό Σύνταγμα έναντι ενός κοι-
νοβουλευτικού αυτοπεριορισμού του 
δικαιώματος προϋπολογισμού. Για 
τους λόγους αυτούς, η μεταβίβαση ση-
μαντικών τμημάτων του δικαιώματος 
προϋπολογισμού της Ομοσπονδιακής 
Βουλής θα προσέβαλε τη δημοκρατική 
αρχή και το εκλογικό δικαίωμα στη 
γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, εάν ο 
προσδιορισμός του είδους και του ύ-
ψους των εξόδων που φέρουν οι πολί-
τες υπερεθνικοποιούνταν σε σημαντικό 
βαθμό και με τον τρόπο αυτό, ματαιώ-
νονταν η εξουσία διάθεσης της Ομο-
σπονδιακής Βουλής. 

[127] Απαραίτητος όρος για τη δια-
σφάλιση πολιτικής ελευθερίας κινήσε-
ων κατά την έννοια του πυρήνα της 
ταυτότητας του Συντάγματος (άρθρο 
20 παρ. 1 και 2, άρθρο 79 παρ. 3 του 
γερμανικού Συντάγματος) είναι ότι ο 
νομοθέτης του προϋπολογισμού λαμ-
βάνει τις αποφάσεις του περί εσόδων 
και δαπανών ανεξάρτητα από ξένες 
επιρροές των οργάνων και των άλλων 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και παραμένει μόνιμα «κύριος των 
αποφάσεών» του. Εξουσιοδοτήσεις για 
εγγυήσεις, με τις οποίες διασφαλίζεται 
η δυνατότητα πληρωμών άλλων κρα-
τών μελών, έρχονται σε αντίθεση με την 
αρχή αυτή. Αφενός, είναι πρωτίστως 
θέμα της Ομοσπονδιακής Βουλής να 
υπολογίζει το ύψος του ποσού εγγυή-
σεων που μπορεί να δοθούν σταθμίζο-
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ντας τις ανάγκες με τους κινδύνους 
που ενέχουν βραχυπρόθεσμες και μα-
κροπρόθεσμες εγγυήσεις. Ωστόσο, από 
τη συνταγματική κατοχύρωση της αυ-
τονομίας προϋπολογισμού προκύπτει 
ότι η Ομοσπονδιακή Βουλή απαγορεύ-
εται να εγκρίνει έναν αυτόματο μηχα-
νισμό εγγυήσεων και παροχών που έχει 
συμφωνηθεί σε διακυβερνητικό ή υπε-
ρεθνικό επίπεδο και δεν διέπεται από 
αυστηρές προϋποθέσεις και περιορι-
σμούς ως προς τις συνέπειές του και ο 
οποίος (μηχανισμός), εφόσον τεθεί σε 
ισχύ, εκφεύγει από τον έλεγχο και την 
επιρροή του Κοινοβουλίου. Σε περί-
πτωση που το Ομοσπονδιακό Κοινο-
βούλιο παρείχε απεριόριστη εξουσιοδό-
τηση για την παροχή εγγυήσεων σημα-
ντικού ύψους, θα ήταν δυνατό να οδη-
γήσουν οι φορολογικές αποφάσεις άλ-
λων κρατών μελών σε μη αναστρέψι-
μους και υπό προϋποθέσεις μαζικούς 
περιορισμούς των περιθωρίων εθνικής 
πολιτικής διαμόρφωσης. 

[128] Για το λόγο αυτό δεν επιτρέ-
πεται η σύσταση μόνιμων διεθνών μη-
χανισμών, οι οποίοι οδηγούν σε ανά-
ληψη ευθύνης για αποφάσεις άλλων 
κρατών, ιδίως δε όταν οι αποφάσεις 
αυτές έχουν δύσκολα υπολογίσιμες 
συνέπειες. Κάθε σημαντικό μέτρο αλ-
ληλεγγύης της Ομοσπονδίας σε διεθνές 
ή ενωσιακό επίπεδο, το οποίο δημιουρ-
γεί δαπάνες, πρέπει να επικυρώνεται 
από την Ομοσπονδιακή Βουλή ξεχωρι-
στά. Στο βαθμό που συνάπτονται υ-
περκρατικές συμφωνίες, οι οποίες θα 
ήταν δυνατό να επηρεάζουν δομικά το 
δικαίωμα του προϋπολογισμού εξαιτί-
ας του ύψους τους, ιδίως μέσω παρο-
χής εγγυήσεων, η πραγματοποίηση των 

οποίων θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσι-
ονομική αυτονομία ή μέσω της συμμε-
τοχής σε αντίστοιχο σύστημα οικονο-
μικής διασφάλισης, δεν απαιτείται α-
πλώς η έγκριση του Κοινοβουλίου για 
κάθε διάταξη ξεχωριστά. Αντιθέτως, 
πρέπει επιπλέον να διασφαλιστεί ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται επαρκής 
κοινοβουλευτική επιρροή στον τρόπο 
και τα μέσα διάθεσης των διαθέσιμων 
πόρων. Με τον τρόπο αυτό, η ενοποιη-
τική ευθύνη της Γερμανικής Ομοσπον-
διακής Βουλής αναφορικά με τη μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση βρίσκει την αντιστοιχία της για 
συγκρίσιμα μέτρα που επηρεάζουν τον 
προϋπολογισμό.  

[129] β) Οι διατάξεις των ευρωπαϊ-
κών συνθηκών δεν είναι αντίθετες στην 
έννοια της εθνικής δημοσιονομικής αυ-
τονομίας ως μιας ουσιώδους, αδια-
πραγμάτευτης αρμοδιότητας του άμε-
σα δημοκρατικά νομιμοποιημένου κοι-
νοβουλίου των κρατών μελών, αλλά 
την θέτουν ως προϋπόθεση. Η αυστηρή 
τήρησή τους εγγυάται ότι οι πράξεις 
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαθέτουν επαρκή δημοκρατική νομι-
μοποίηση στην Γερμανία και για την 
Γερμανία. Η συμβατική έννοια της νο-
μισματικής ένωσης ως κοινότητας στα-
θερότητας είναι θεμέλιο και αντικείμενο 
του γερμανικού εγκριτικού νόμου. Οι 
συνθήκες βαίνουν παράλληλα – ανα-
φορικά με τη νομισματική σταθερότητα 
– όχι μόνο με τις διατάξεις των άρθρων 
88 εδ. 2 και 14 παρ. 1 του γερμανικού 
Συντάγματος, το οποίο καθιστά τη δι-
ασφάλιση της ανεξαρτησίας της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον 
πρωταρχικό στόχο της σταθερότητας 
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τιμών ως μόνιμη συνταγματική απαί-
τηση για τη γερμανική συμμετοχή στη 
νομισματική ένωση (πρβλ. άρθρο 127 
παρ. 1, άρθρο 130 ΣΛΕΕ). Και άλλες 
διατάξεις κεντρικής σημασίας για τη 
δημιουργία της νομισματικής ένωσης 
διασφαλίζουν σε ενωσιακό επίπεδο 
συνταγματικές απαιτήσεις της δημο-
κρατικής αρχής. Στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να αναφερθεί ιδίως η απαγό-
ρευση άμεσης κτήσης τίτλων χρέους 
δημοσίων οργανισμών από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απαγόρευ-
ση ανάληψης ευθύνης (αρχή της «μη 
συνυπευθυνότητας», Bail-out) και τα 
κριτήρια σταθερότητας για μια υγιή 
οικονομία (άρθρα 123 έως 126, άρθρο 
136 ΣΛΕΕ). Από τις ανωτέρω διατάξεις 
– χωρίς να χρειάζεται να να ερμηνευθεί 
κάθε επιμέρους διάταξη – προκύπτει 
ότι η αυτοτέλεια των εθνικών προϋπο-
λογισμών είναι προϋπόθεση για τη 
σύγχρονη διαμόρφωση της νομισματι-
κής ένωσης, καθώς και ότι πρέπει να 
αποφευχθεί τυχόν ανάληψη ευθύνης – 
μέσω άμεσης ή έμμεσης κοινοτικοποίη-
σης κρατικών χρεών – για αποφάσεις 
οικονομικής φύσης άλλων κρατών με-
λών, η οποία (ανάληψη) ξεπερνά τις 
νομιμοποιητικές αρχές της ένωσης 
κρατών. 

[130] 3. Το παρόν Δικαστήριο, κατά 
την εξέταση τυχόν απαγορευμένης α-
ποδυνάμωσης της αυτονομίας προϋ-
πολογισμού αναφορικά με την έκταση 
της παροχής εγγυήσεων περιορίστηκε 
σε εμφανείς παραβιάσεις και ειδικότερα 
σε σχέση με τον κίνδυνο που αφορά 
στις εγγυήσεις αναγνώρισε περιθώρια 
εκτίμησης του νομοθέτη. 

[131] α) Ο περιορισμός σε εμφανείς 
παραβιάσεις αφορά το ερώτημα μέχρι 
ποιου σημείου είναι ανεκτή η παροχή 
εγγυήσεων υπό το πρίσμα των κινδύ-
νων που ενέχει και τις αναμενόμενες 
συνέπειες για την ελευθερία ενεργειών 
του νομοθέτη του προϋπολογισμού. 
Είναι αμφίβολο εάν και σε ποια έκταση 
προκύπτει από τη δημοκρατική αρχή 
ένας δικαιολογημένος περιορισμός της 
έκτασης της εξουσιοδότησης εγγυήσε-
ων. Σε αντίθεση με την περίπτωση της 
παροχής πιστώσεων το άρθρο 115 
παρ. 1 του γερμανικού Συντάγματος 
δεν προβλέπει ρητά ένα τέτοιο περιορι-
σμό. Εν προκειμένω, δεν είναι απαραί-
τητο να κριθεί εάν το καλούμενο ως 
«φρένο χρέους» που εισήχθη με την 57η 
αναθεώρηση του γερμανικού Συντάγ-
ματος του έτους 2009 (άρθρο 109 παρ. 
3, άρθρο 115 παρ. 2 του γερμανικού 
Συντάγματος) επιβάλει παρόλα αυτά 
την τήρηση ανώτατου ορίου. Σε κάθε 
όμως περίπτωση, εξετάζεται μόνο τυ-
χόν εμφανής υπέρβαση των γενικών 
ορίων που προκύπτουν από τη δημο-
κρατική αρχή. 

[132] β) Αναφορικά με την πιθανό-
τητα να υποχρεωθεί ο νομοθέτης να 
παρέχει εγγυήσεις, το Ομοσπονδιακό 
Συνταγματικό Δικαστήριο οφείλει να 
σεβαστεί τα περιθώρια εκτίμησης του 
νομοθέτη. Ομοίως ισχύει και για την 
εκτίμηση της μελλοντικής αντοχής του 
προϋπολογισμού του Κράτους και της 
οικονομικής ικανότητας της Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Στο σημείο αυτό το Ομοσπονδιακό Συ-
νταγματικό Δικαστήριο δεν μπορεί με 
τη δική του καθύλη αρμοδιότητα να 
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υποκαταστήσει το δημοκρατικά εκλεγ-
μένα κοινοβουλευτικό όργανο. 

ΙΙΙ. 

[133] Ο νόμος για τη νομισματική 
ένωση και τη χρηματοπιστωτική στα-
θερότητα και ο νόμος για την παροχή 
εγγυήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-
κού μηχανισμού σταθερότητας δεν πα-
ραβιάζουν το εκλογικό δικαίωμα δυνά-
μει του άρθρου 38 παρ. 1 του γερμανι-
κού Συντάγματος. Η Ομοσπονδιακή 
Βουλή δεν αποδυνάμωσε κατά αντισυ-
νταγματικό τρόπο το δικαίωμα προϋ-
πολογισμού, ούτε καταστρατήγησε 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το ουσιαστικό 
περιεχόμενο της δημοκρατικής αρχής. 

[134] 1. Στο βαθμό που, σε περι-
πτώσεις όπως η εν προκειμένω, από τις 
δυνάμει του άρθρου 79 παρ. 3 του γερ-
μανικού Συντάγματος μη αναθεωρήσι-
μες δημοκρατικές αρχές του άρθρου 20 
παρ. 1 και 2 του γερμανικού Συντάγμα-
τος προκύπτει η απαγόρευση επιβά-
ρυνσης του ομοσπονδιακού προϋπο-
λογισμού, σήμερα ή στο μέλλον, με υ-
ποχρεώσεις δυσανάλογου ύψους (συ-
μπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων), 
δεν διαπιστώνεται στην περίπτωση αυ-
τή υπέρβαση αυτού του ορίου. 

[135] Το ανώτατο όριο για την πα-
ροχή εγγυήσεων που προκύπτει άμεσα 
από τη δημοκρατική αρχή θα μπορού-
σε μόνο τότε να ξεπεραστεί, εάν στην 
προκειμένη περίπτωση οι εγγυήσεις 
επιδρούσαν με τέτοιο τρόπο, ώστε η 
δημοσιονομική αυτονομία για ένα ση-
μαντικό χρονικό διάστημα όχι μόνο να 
περιορίζεται, αλλά στην ουσία να κα-
ταργείται. Εν προκειμένω, δεν μπορεί 
να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Η εκτίμηση 

του νομοθέτη ότι είναι δημοσιονομικά 
αποδεκτή η προβλεπόμενη στην παρά-
γραφο 1 του νόμου για το μηχανισμό 
σταθερότητας του ευρώ εξουσιοδότηση 
για την παροχή πίστωσης ύψους 147,6 
δις ευρώ (123 δις ευρώ + 20%), επιπλέ-
ον της προβλεπόμενης στο νόμο για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 
νομισματικής ένωσης, λαμβανομένης 
υπόψη και της εξουσιοδότησης για την 
παροχή πίστωσης υπέρ της Ελλάδας 
ύψους 22,4 δις ευρώ, δεν δημιουργεί 
συνταγματικούς προβληματισμούς. Το 
ίδιο ισχύει για την προσδοκία ότι, ακό-
μη και στην περίπτωση πλήρους πραγ-
ματοποίησης του κινδύνου παροχής 
πιστώσεων, οι χρηματικές απώλειες 
ύψους περίπου 170 δις ευρώ θα ήταν 
δυνατό να αναχρηματοδοτηθούν μέσω 
αύξησης εσόδων, περικοπής δαπανών 
και μακροχρόνιων κρατικών δανείων, 
ακόμη κι αν τούτο συνεπαγόταν απώ-
λεια δυνατότητας ανάπτυξης και ευη-
μερίας με ανάλογες απώλειες εσόδων 
και αύξησης κινδύνων. Στο πλαίσιο 
αυτό, δεν είναι κρίσιμο το εάν το ύψος 
των εγγυήσεων εν προκειμένω είναι 
πολύ υψηλότερο από τον μεγαλύτερο 
δημοσιονομικό τίτλο του Κράτους και 
ξεπερνά σημαντικά το ήμισυ του προϋ-
πολογισμού του Κράτους, επειδή δεν 
είναι αυτό το κριτήριο ενός συνταγμα-
τικού περιορισμού του περιθωρίου ε-
νεργειών που διαθέτει ο νομοθέτης.  

[136] 2. Κανείς από τους νόμους 
κατά των οποίων στρέφονται οι προ-
σφυγές δεν δημιουργεί ή παγιώνει έναν 
αυτόματο μηχανισμό, μέσω του οποίου 
η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή θα 
απολέσει το δικαίωμα προϋπολογι-
σμού. Επί του παρόντος δεν φαίνεται 
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να υφίσταται μη αντιστρέψιμη διαδικα-
σία με δυσμενείς συνέπειες για τη δη-
μοσιονομική αυτονομία της Γερμανικής 
Ομοσπονδιακής Βουλής. 

[137] α) Τα ήδη υπάρχοντα νομικά 
θεμέλια της νομισματικής ένωσης, τα 
οποία κανείς από τους δυο νόμους κα-
τά των οποίων στρέφονται οι προσφυ-
γές δεν δύναται να επηρεάσει, δεν επι-
τρέπουν έναν αυτόματο μηχανισμό, 
δυνάμει του οποίου η Γερμανική Ομο-
σπονδιακή Βουλή θα μπορούσε να α-
πολέσει τη δημοσιονομική αυτονομία 
της. Κάθε νομική, καθώς και πραγμα-
τική επίπτωση των δύο νόμων, κατά 
των οποίων στρέφονται οι προσφυγές, 
ιδίως εκείνες που αφορούν στις περαι-
τέρω ενέργειες για την εκτέλεσή τους, 
επηρεάζονται σημαντικά από την έν-
νοια της νομισματικής ένωσης σύμφω-
να με τις συνθήκες. Η εξέλιξή τους έχει 
ρυθμιστεί από το νομοθέτη, ο οποίος 
είναι κοινοβουλευτικά υπεύθυνος […]. 
Ο Γερμανικός εγκριτικός νόμος για τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ […] διασφα-
λίζει με επαρκή ακρίβεια από συνταγ-
ματική άποψη, ότι η Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας δεν υπο-
βάλλεται σε ένα – χωρίς όρια και έλεγ-
χο – αυτοματισμό κοινότητας ευθύνης. 
Επί του παρόντος δεν διαπιστώνονται 
από το Συνταγματικό Δικαστήριο αλ-
λαγές στα πραγματικά περιστατικά 
που θα ήταν δυνατό να θέσουν σε αμ-
φισβήτηση τη δεσμευτικότητα αυτού 
του νομικού πλαισίου. Αυτό ισχύει και 
αναφορικά με την επίκαιρη συζήτηση 
για την τροποποίηση του συστήματος 
κινήτρων της νομισματικής ένωσης. 

[138] β) Οι νόμοι κατά των οποίων 
στρέφονται οι προσφυγές δεν συνεπά-

γονται κανονιστικές πράξεις, οι οποίες 
υπό το δεδομένο συνολικό πρίσμα θα 
μπορούσαν να θέσουν σε διακινδύνευ-
ση την αρχή της μόνιμης δημοσιονομι-
κής αυτονομίας.  

[139] αα) Ο νόμος για τη χρηματο-
πιστωτική σταθερότητα της νομισματι-
κής ένωσης θέτει περιορισμούς στην 
εξουσιοδότηση για την παροχή εγγυή-
σεων ως προς το ύψος τους, προσδιο-
ρίζει το σκοπό των εγγυήσεων, ρυθμίζει 
ως ένα βαθμό τον τρόπο αποπληρωμής 
και πραγματοποιεί ορισμένες συμφωνί-
ες με την Ελλάδα ως προϋπόθεση της 
παροχής εγγυήσεων. Με τον τρόπο 
αυτό η εξουσιοδότηση είναι αρκούντως 
ορισμένη κατά το περιεχόμενό της. 
Από την άποψη αυτή, το γεγονός ότι η 
συμμετοχή της Γερμανικής Ομοσπον-
διακής Βουλής στην περαιτέρω νομοθε-
τική εκτέλεση έχει τη μορφή ενημερώ-
σεων της επιτροπής προϋπολογισμού, 
είναι συνταγματικά ανεκτό. 

[140] ββ) Ο νόμος για το μηχανισμό 
σταθερότητας του ευρώ δεν προσδιορί-
ζει μόνο το σκοπό και τις βασικές πα-
ραμέτρους, αλλά και το ύψος πιθανών 
εγγυήσεων, το οποίο δεν μπορεί να 
τροποποιηθεί από την Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση ούτε από την Εταιρεία ειδι-
κού σκοπού χωρίς την έγκριση της Ο-
μοσπονδιακής Βουλής. Η παροχή εγ-
γυήσεων είναι δυνατή μόνο εντός συ-
γκεκριμένης χρονικής περιόδου και 
εξαρτάται από τη σύναψη ενός οικονο-
μικού και χρηματο-πολιτικού προ-
γράμματος με το κράτος μέλος που 
αφορά. Τούτο απαιτεί την ομόφωνη 
έγκριση των κρατών της ευρωζώνης, 
προϋπόθεση που διασφαλίζει την απο-
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φασιστική επιρροή της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης. 

[141] Το άρθρο 1 παρ. 4 του νόμου 
υποχρεώνει ωστόσο την Ομοσπονδια-
κή Κυβέρνηση μόνο να επιχειρεί πριν 
από την παροχή εγγυήσεων να λάβει τη 
συναίνεση της κοινοβουλευτικής επι-
τροπής προϋπολογισμού, η οποία έχει 
γνωμοδοτική αρμοδιότητα (εδ. 1 και 2). 
Στο βαθμό που για λόγους ανωτέρας 
βίας πρέπει να δοθεί τέτοια εγγύηση 
πριν από τη συναίνεση της κοινοβου-
λευτικής επιτροπής προϋπολογισμού, 
πρέπει να ενημερώσει άμεσα την κοινο-
βουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού, 
ενώ η ανάγκη για την παροχή εγγυή-
σεων πριν από την παροχή έγκρισης 
της επιτροπής πρέπει να αιτιολογηθεί 
άμεσα (εδ. 3). Επιπλέον η κοινοβουλευ-
τική επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται 
κάθε τρίμηνο για τις εγγυήσεις που έ-
χουν χορηγηθεί και την ορθή αξιοποίη-
σή τους (εδ. 4). Μόνο με τις ρυθμίσεις 
αυτές δεν θα διασφαλιζόταν διαδικα-
στικά η μόνιμη επιρροή της Ομοσπον-
διακής Βουλής – επιπλέον του γενικού 
πολιτικού ελέγχου της Ομοσπονδιακής 

Κυβέρνησης – στις αποφάσεις για τις 
εγγυήσεις. Και τούτο, επειδή αυτές οι 
διαδικαστικές διατάξεις δεν θα εμπόδι-
ζαν – ακόμη και μαζί με τον ορισμό του 
σκοπού, του ύψους του πλαισίου των 
εγγυήσεων και τον περιορισμό της χρο-
νικής διάρκειας του νόμου για το μηχα-
νισμό σταθερότητας του ευρώ – την 
προσβολή της κοινοβουλευτικής δημο-
σιονομικής αυτονομίας κατά τρόπο 
που θίγει το εκλογικό δικαίωμα. Για το 
λόγο αυτό, και προκειμένου να απο-
φευχθεί τυχόν ερμηνεία του άρθρου 1 
παρ. 4 εδ. 1 του νόμου για το μηχανι-
σμό σταθερότητας του ευρώ κατά τρό-
πο που αντιβαίνει στο Σύνταγμα, η Ο-
μοσπονδιακή Κυβέρνηση οφείλει να 
λαμβάνει την προηγούμενη έγκριση της 
επιτροπής προϋπολογισμού, με την 
επιφύλαξη του εδαφίου 3. 

D. 

[142] Η απόφαση αυτή λήφθηκε με 
πλειοψηφία 7 προς 1, ως προς το μέρος 
που έκρινε παραδεκτές τις συνταγματι-
κές προσφυγές. 

Παρατηρήσεις 

Δεκαέξι περίπου μήνες μετά την κατάθεση τριών συνταγματικών προ-
σφυγών από τους Καθηγητές W. Hankel, W. Nölling, K.A. Schachtschnei-
der, D. Spethmann και J. Starbatty και το βουλευτή P. Gauweiler κατά απο-
φάσεων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσαν στο «πακέτο 
διάσωσης» της Ελλάδας και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού 
σταθερότητας για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
στην Ευρώπη, καθώς και των απαραίτητων γερμανικών νόμων για την 
υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο («το Συνταγματικό Δικαστήριο») με την απόφαση που 
εξέδωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2011 απέρριψε τις προσφυγές αυτές.  
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Με τις ανωτέρω συνταγματικές προσφυγές το Συνταγματικό Δικαστή-
ριο κλήθηκε να κρίνει πράξεις οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
εθνικών νομοθετικών οργάνων της Γερμανίας για την υλοποίησή τους που 
είχαν διττό χαρακτήρα, αφού αφενός επρόκειτο για μέτρα στήριξης των 
κρατών μελών της ζώνης του ευρώ που είχαν ληφθεί στο πλαίσιο των δια-
τάξεων για την οικονομική και νομισματική ένωση, ενώ ταυτόχρονα επρό-
κειτο για μέτρα που οδηγούσαν σε τροποποίηση της νομισματικής ένω-
σης.1 Άμεση συνέπεια του διττού χαρακτήρα των πράξεων αυτών ήταν η 
δυσκολία εξεύρεσης των κριτηρίων βάσει των οποίων θα έπρεπε να κριθεί 
η νομιμότητά τους: μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης κρίνονται βάσει των διατάξεων των συνθηκών 
για την οικονομική και νομισματική ένωση, ενώ μέτρα που τροποποιούν τις 
διατάξεις αυτές κρίνονται βάσει των διατάξεων για την τροποποίηση του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Περαιτέρω, οι πράξεις που αποτέλεσαν αντικείμενο των εν λόγω συ-
νταγματικών προσφυγών δεν είναι παρά τμήμα μιας διαρκούς διαδικασίας 
που φαίνεται ότι οδηγεί στην εν γένει αναμόρφωση της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης, το τέλος της οποίας δεν είναι ακόμη εμφανές. Από-
δειξη είναι, άλλωστε, και το γεγονός ότι η έκδοση της απόφασης του Συ-
νταγματικού Δικαστηρίου συνέπεσε χρονικά με τη συζήτηση στο Γερμανι-
κό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας (ESFS II).2 

Η ρευστότητα του νομικού και πραγματικού πλαισίου, εντός του οποίου 
το Συνταγματικό Δικαστήριο κλήθηκε να κρίνει τη νομιμότητα του «πακέ-
του διάσωσης» της Ελλάδας και της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχα-
νισμού για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευ-
ρώπη, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τους λόγους για τους οποίους το Συνταγμα-
τικό Δικαστήριο, όπως αναφέρεται κατωτέρω, απέφυγε να θέσει εύλογους 
προβληματισμούς αναφορικά με τη νομιμότητα της λήψης των μέτρων κα-
τά των οποίων στρέφονταν οι συνταγματικές προσφυγές και περιορίστηκε 
στη διατύπωση των θεσμικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων που α-
                                                

1 Αναλυτικά για το «διττό» χαρακτήρα („Doppelcharakter“) των μέτρων διάσωσης 
βλ. NETTESHEIM, „Euro-Rettung“ und Grundgesetz – Verfassungsrechtliche Vorgaben für 
den Umbau der Währungsunion, EuR 2011, 765 επ.  

2 Για το λόγο αυτό, ο KERBER, σχόλιο σε BVerfG, Απόφαση του 2ου Τμήματος της 
7ης Σεπτεμβρίου 2011, EuZW 2011, 927, θεωρεί ότι η σημασία της απόφασης αυτής 
είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι αφορά μόνο στη νομιμότητα του «πρώτου πακέτου 
διάσωσης».  
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παιτούνται υπό το πρίσμα του γερμανικού συνταγματικού δικαίου για τη 
λήψη των υπό κρίση, αλλά και μελλοντικών, μέτρων για τη διάσωση κρα-
τών μελών της ζώνης του ευρώ.  

1. Παραδεκτό των προσφυγών 

Στο πλαίσιο εξέτασης του παραδεκτού των συνταγματικών προσφυ-
γών, το Συνταγματικό Δικαστήριο άφησε ανοικτό το ερώτημα υπό ποιες 
προϋποθέσεις το άρθρο 38 παρ. 1 εδ. 1 του γερμανικού Συντάγματος είναι 
δυνατό να αποτελέσει βάση για συνταγματικές προσφυγές κατά εξωσυμ-
βατικών τροποποιήσεων („außervertragliche Änderungen“) του πρωτογε-
νούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.3 Ειδικότερα, σύμφωνα με το Συ-
νταγματικό Δικαστήριο, οι προσφεύγοντες δεν διευκρίνισαν συγκεκριμένα 
στις προσφυγές τους πώς οι πράξεις κατά των οποίων στρέφονται θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως εξωσυμβατική τροποποίηση του πρωτογε-
νούς δικαίου. Έτσι, το Συνταγματικό Δικαστήριο απέφυγε για προφανείς 
λόγους να θέσει ευθέως το ερώτημα, εάν η αναμόρφωση της οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης μέσω του «πακέτου σωτηρίας» της Ελλάδας και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνιστούν 
ουσιαστικά μια de facto τροποποίηση της συνθήκης.4 

Περαιτέρω, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε απαράδεκτες τις συ-
νταγματικές προσφυγές στο βαθμό που στρέφονταν κατά της συμμετοχής 
της γερμανικής κυβέρνησης σε αποφάσεις σε διακυβερνητικό και ενωσιακό 
επίπεδο, θεωρώντας ότι οι εν λόγω ενέργειες της γερμανικής κυβέρνησης 
δεν μπορεί να θεωρηθούν ως πράξεις δημόσιας εξουσίας κατά την έννοια 
του άρθρου 93 παρ. 1 περ. 4α του γερμανικού Συντάγματος και του άρ-
θρου 90 παρ. 1 του νόμου για το Συνταγματικό Δικαστήριο.5 Με τον τρόπο 
αυτό, δεν εξετάστηκε τελικά από το Συνταγματικό Δικαστήριο κατά πόσο 

                                                
3 Συνταγματικό Δικαστήριο, Απόφαση του 2ου Τμήματος της 7ης Σεπτεμβρίου 2011 - 

2 BvR 987/10- 2 BvR 1485/10 – 2 BvR 1099/10, σκ. 108-109. Πρβλ. BVerfGE 123, 267, 
351 (απόφαση για τη Συνθήκη της Λισαβόνας) για την τροποποίηση των Συνθηκών 
από τα όργανα της Ένωσης χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία επικύρωσης. 

4 Σύμφωνα με τον NETTESHEIM, EuR 2011, 765, 769, η απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου να μη θέσει το ερώτημα αυτό, αν και κατανοητή για λόγους στρατηγικής, 
εντούτοις δεν είναι ορθή για λόγους μεθοδολογίας. Ο KERBER, EuZW 2011, 927 θεωρεί 
ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο «έκλεισε τα μάτια του» μπροστά στην «εν μια νυκτί» 
τροποποίηση των διατάξεων για την οικονομική και νομισματική ένωση.  

5 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 113-118. 
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οι εν λόγω ενέργειες των γερμανικών οργάνων συνέβαλαν σε μια de facto 
τροποποίηση των συνθηκών, όπως ισχυρίζονταν οι προσφεύγοντες,6 ούτε 
χρειάστηκε να τεθεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.7 

Ομοίως, ως απαράδεκτες θεώρησε το Συνταγματικό Δικαστήριο τις συ-
νταγματικές προσφυγές κατά το μέρος που στηρίζονταν στην προσβολή 
του άρθρου 14 του γερμανικού Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτη-
σίας. Με αρκετά συνοπτική αιτιολογία, θεώρησε ότι οι προσφεύγοντες δεν 
εξέθεσαν περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι οι προσβαλλόμενες 
πράξεις «δύνανται αντικειμενικά να επηρεάσουν σημαντικά την αγοραστι-
κή δύναμη του ευρώ», ούτε ότι «επιδρούν σε τέτοια έκταση στη νομισματι-
κή σταθερότητα ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για προσβολή της εγγύησης 
της ιδιοκτησίας».8 

Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο, θεώρησε παραδεκτές τις συ-
νταγματικές προσφυγές, επικαλούμενο τις αποφάσεις του για τη συνθήκη 
του Μάαστριχτ και τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπου είχε κριθεί ότι το άρ-
θρο 38 του γερμανικού Συντάγματος για το εκλογικό δικαίωμα απαγορεύει 
τυχόν μεταβίβαση εξουσιών του Γερμανικού Κοινοβουλίου κατά τρόπο 
ώστε να γίνει πρακτικά ή νομικά αδύνατη η πραγματοποίηση της λαϊκής 
πολιτικής βούλησης, στο βαθμό που οι εξουσιοδοτήσεις για την ενσωμά-
τωση δεσμεύσεων, τις οποίες έχει αναλάβει η Γερμανία στο πλαίσιο διε-
θνών συμφωνιών αναφορικά με τη διατήρηση της ρευστότητας των κρα-
τών της νομισματικής ένωσης, θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά 
το εκλογικό δικαίωμα. Κατόπιν τούτου, επιβεβαιώθηκε νομολογιακά ότι το 
συνταγματικά προστατευόμενο εκλογικό δικαίωμα κατοχυρώνει την αξίω-
ση των πολιτών για μη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Κοινοβουλίου για 
τον προϋπολογισμό σε άλλους οργανισμούς. 

                                                
6 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 47. 
7 Επικριτικός ως προς τη μη θέση προδικαστικού ερωτήματος προς το Δικαστήριο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο NETTESHEIM, EuR 2011, 765, 769 επ. Περαιτέρω, θεωρεί α-
ντίφαση το γεγονός ότι πράξεις του νομοθέτη εξετάζονται υπό το πρίσμα του άρθρου 
38 του Γερμανικού Συντάγματος, ενώ αντίθετα πράξεις της κυβέρνησης σε διακρατικό 
ή ενωσιακό επίπεδο εκφεύγουν του ελέγχου αυτού, πρβλ. NETTESHEIM, EuR 2011, 765, 
770. 

8 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 112. 
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2. Βασιμότητα των προσφυγών – αρμοδιότητα για τον προϋπολογισμό 

Κατά την εξέταση της βασιμότητας των προσφυγών υπό το πρίσμα του 
άρθρου 38 του γερμανικού Συντάγματος περί του εκλογικού δικαιώματος 
και της δημοκρατικής αρχής (άρθρα 20 παρ. 1 και 79 παρ. 2 του γερμανι-
κού Συντάγματος), το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε παλαιότερες 
αποφάσεις του στις οποίες είχε κριθεί ότι οι αποφάσεις για τις δαπάνες και 
τα έσοδα της δημόσιας εξουσίας και πιο συγκεκριμένα η αρμοδιότητα για 
τον προϋπολογισμό συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της δημοκρατικής δυνα-
τότητας αυτοπροσδιορισμού στο συνταγματικό κράτος.9 Περαιτέρω, 
προσδιόρισε το περιεχόμενο και τα ακραία όρια περιορισμού της αρμοδιό-
τητας της Ομοσπονδιακής Βουλής για τον προϋπολογισμό θέτοντας πέντε 
σχετικά κριτήρια.10  

Πρώτον, ο έλεγχος για σημαντικές δημοσιονομικές αποφάσεις πρέπει 
να παραμείνει στους εκλεγμένους βουλευτές ακόμη και στο πλαίσιο ενός 
διακυβερνητικού συστήματος,11 ενώ σε περίπτωση υπερεθνικών συμφω-
νιών που επηρεάζουν δομικά την αρμοδιότητα για τον προϋπολογισμό (ι-
δίως με την παροχή εγγυήσεων που θα έθεταν σε διακινδύνευση τη δημο-
σιονομική αυτονομία), απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση όχι μόνο κάθε 
διάταξης, αλλά και κοινοβουλευτικός έλεγχος της εφαρμογής τους.12 Δεύ-
τερον, δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της αρμοδιότητας του κοινοβουλίου για 
τον προϋπολογισμό με την παροχή αόριστων δημοσιονομικών εξουσιοδο-
τήσεων.13 Ειδικότερα, η Ομοσπονδιακή Βουλή δεν επιτρέπεται να εγκρίνει 
έναν αυτόματο μηχανισμό παροχής εγγυήσεων („Bürgerschafts- oder Leis-
tungsautomatismus“), ο οποίος από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία, 
θα εκφύγει του ελέγχου του. Εν προκειμένω, το Συνταγματικό Δικαστήριο 
θεώρησε ότι ο νόμος για το μηχανισμό σταθερότητας του ευρώ είναι επαρ-
κώς ορισμένος, στο βαθμό που προσδιορίζει, το σκοπό, το ύψος, τη χρονι-
κή περίοδο, τον τρόπο αποπληρωμής και τις λοιπές παραμέτρους των εγ-
γυήσεων.14 Τρίτον, απαγορεύεται η δημιουργία χρηματοδοτικών μηχανι-

                                                
9 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 120-122. 
10 Αναλυτικά για τα κριτήρια αυτά, NETTESHEIM, EuR 2011, 765, 772 επ. 
11 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 124. Σε άλλο σημείο το Συνταγματικό 

Δικαστήριο αναφέρει ότι ο δημοσιονομικός νομοθέτης πρέπει να παραμείνει «κύριος 
των αποφάσεών του» (σκ. 127). 

12 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 128. 
13 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 125, 127. 
14 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 140. 
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σμών που συνεπάγονται απεριόριστες ή ανυπολόγιστες δημοσιονομικές 
επιβαρύνσεις.15 Τέταρτον, δεν επιτρέπεται η σύσταση μόνιμων μηχανισμών 
διεθνούς δικαίου, που συνεπάγονται την ανάληψη ευθύνης για αποφάσεις 
άλλων κρατών.16 Δεδομένου ότι το υπό εξέταση Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) έχει ορισμένη χρονική διάρκεια έως τα 
μέσα του 2013, εύλογα ανακύπτει το ερώτημα εάν η προϋπόθεση αυτή α-
φορά στη λειτουργία του μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ESM) το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2012. Ω-
στόσο, από τη ρητή αναφορά σε μηχανισμούς διεθνούς δικαίου φαίνεται 
ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο αναφέρθηκε μόνο σε μηχανισμούς χρημα-
τοπιστωτικής σταθερότητας που δημιουργούνται εκτός του πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εμποδίσει μεταρρυθμίσεις της νομι-
σματικής ένωσης εκτός του πλαισίου αυτού.17 Πέμπτον, μολονότι το Συ-
νταγματικό Δικαστήριο καταρχήν αμφιβάλλει εάν προκύπτουν από τη δη-
μοκρατική αρχή ακραία όρια ως προς το επιτρεπόμενο ύψος της παροχής 
εγγυήσεων18, εντούτοις τελικά δέχεται ότι τα ακραία όρια του περιορισμού 
της αυτονομίας για τον προϋπολογισμό τίθενται στην περίπτωση που η 
αυτονομία αυτή καθίσταται εν τοις πράγμασι άνευ περιεχομένου („prak-
tisch vollständig leerliefe“),19 χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει σε ποιες περι-
πτώσεις ουσιαστικά καταργείται η δημοσιονομική αυτονομία. 

Η ανάλυση της βασιμότητας των λόγων προσφυγής από το Συνταγμα-
τικό Δικαστήριο χαρακτηρίζεται, όπως και η εξέταση του παραδεκτού των 
συνταγματικών προσφυγών, από την απουσία εξέτασης των λόγων προ-
σφυγής περί της ασυμφωνίας των υπό κρίση μέτρων με το δίκαιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, το Συνταγματικό Δικαστήριο περιορίζεται να 
τονίσει ότι οι διατάξεις των ευρωπαϊκών συνθηκών «δεν αντιβαίνουν στην 
έννοια της εθνικής δημοσιονομικής αυτονομίας ως μιας ουσιώδους, αδια-
πραγμάτευτης αρμοδιότητας του άμεσα δημοκρατικά νομιμοποιημένου 
κοινοβουλίου των κρατών μελών, αλλά την θέτουν ως προϋπόθεση»20 χω-
ρίς να εξετάσει κατά πόσο οι προσβαλλόμενες πράξεις αντιβαίνουν ή κα-
ταστρατηγούν τις αμέσου εφαρμογής διατάξεις της ευρωπαϊκής συνθήκης, 

                                                
15 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 125. 
16 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 128. 
17 Έτσι NETTESHEIM, EuR 2011, 765, 775. 
18 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 131. 
19 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 135. 
20 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 129. 
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όπως την απαγόρευση υπεραναλήψεων και άλλων πιστωτικών διευκολύν-
σεων από την ΕΚΤ ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, την 
απαγόρευση προνομιακής πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την 
αρχή της «μη συνυπευθυνότητας» (“nο-bail-out-clause”) που προβλέπονται 
στα άρθρα 123-125 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα δε με το Συνταγματικό Δικαστήριο, οι 
διατάξεις των άρθρων 123 επ. ΣΛΕΕ συνιστούν «διατάξεις κεντρικής ση-
μασίας» για τη διασφάλιση των συνταγματικών απαιτήσεων της δημοκρα-
τικής αρχής σε ενωσιακό επίπεδο,21 θέση που παραγνωρίζει τη φύση των 
διατάξεων αυτών:22 δεν πρόκειται για διατάξεις που αποσκοπούν στη δια-
σφάλιση της αρμοδιότητας των κοινοβουλίων για τον προϋπολογισμό, αλ-
λά στη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών μέσω του εξαναγκασμού 
των κρατών μελών, τα οποία διατηρούν την κυριαρχία τους ως προς τη 
δημοσιονομική πολιτική, σε δημοσιονομική πειθαρχία.23 

Έτσι, δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα να διευκρινιστεί το ερώτημα εάν η 
παροχή εγγυήσεων και πιστώσεων υπέρ κράτους μέλους της ευρωζώνης 
εμπίπτει στην απαγόρευση ανάληψης ευθύνης από την Ένωση ή/και τα 
κράτη μέλη για «υποχρεώσεις» άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρ-
θρο 125 ΣΛΕΕ (“nο-bail-out-clause”), το οποίο έχει ήδη απαντηθεί καταφα-
τικά από τμήμα της νομικής θεωρίας.24 Εν προκειμένω, σε περίπτωση που 
το Συνταγματικό Δικαστήριο αμφέβαλε ως προς την ερμηνεία των σχετι-
κών διατάξεων των ευρωπαϊκών συνθηκών, όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 
267 παρ. 3 ΣΛΕΕ, να απευθύνει σχετικό προδικαστικό ερώτημα προς το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.25 

                                                
21 Συνταγματικό Δικαστήριο, υποσημ. 3, σκ. 129. 
22 Για το σκοπό των διατάξεων αυτών βλ. ΓΩΓΟΣ εις ΣΚΟΥΡΗ, Ερμηνεία των Συνθη-

κών, 2003, ά. 101-103 ΕΚ. 
23 Έτσι και KERBER, EuZW 2011, 927, 928. 
24 Πρβλ. KNOPP, Eurozone in der Dauerkrise – Deutschlands Weg in der Staatsbank-

rott?, NVwZ 2011, 1480, 1482 επ.· SEIDEL, Die „No-Bail-Out“-Klausel des Art. 125 AEUV 
als Beistandsverbot, EuZW 2011, 529, 530. 

25 Πρβλ. σχετικά KERBER, EuZW 2011, 927· PAGENKOPF, Schirmt das BverfG vor Ret-
tungsschirmen?, NVwZ 2011, 1473, 1479 που επικρίνουν την απόφαση του Συνταγμα-
τικού Δικαστηρίου να απέχει από την εξέταση της συμφωνίας των προσβαλλόμενων 
πράξεων με το ενωσιακό δίκαιο.  



Απ. 7ης Σεπτεμβρίου 2011 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 2/2011 

498 

3. Συμπερασματικές σκέψεις 

Ανεξάρτητα από την ορθότητα της έντονης κριτικής που ασκήθηκε στη 
γερμανική θεωρία26 κατά της απόφασης της 7ης Σεπτεμβρίου 2011 για τις 
συνταγματικές προσφυγές των γερμανών καθηγητών κατά των πράξεων 
της γερμανικής και ενωσιακής έννομης τάξης στο πλαίσιο της προσπάθει-
ας για την αντιμετώπιση της σημερινής χρηματοπιστωτικής κρίσης και της 
κρίσης χρέους κρατών της ζώνης του ευρώ, που αφορούσαν κυρίως στο 
γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο χωρίς φειδώ χρήσης κάθε μέσου 
για δικαστικό αυτοπεριορισμό (“judicial self-restraint”) απέφυγε να θέσει 
προβληματισμούς αναφορικά με τη συμφωνία των υπό κρίση πράξεων με 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα 
του οικονομικο-πολιτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο το Συνταγματικό 
Δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει για τις προσφυγές, αλλά και τη σημα-
σία της υπό κρίση απόφασης για μελλοντικά μέτρα διάσωσης της ζώνης 
του ευρώ, πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγνωριστεί ότι το Συνταγματικό 
Δικαστήριο έλαβε μια συγκρατημένη, αλλά συνετή απόφαση. Η απόφασή 
του με λιγότερη ή περισσότερη σαφήνεια θέτει τα συνταγματικά όρια των 
μέτρων για τη διάσωση κρατών μελών της ζώνης του ευρώ χωρίς όμως να 
προδικάζει αρνητικά ή θετικά τη νομιμότητα νέων μέτρων, όπως το ευρω-
ομόλογο,27 παρέχοντας με τον τρόπο αυτό σχετική ευχέρεια στα αρμόδια 
όργανα της ενωσιακής και γερμανικής έννομης τάξης για τη λήψη περαιτέ-
ρω μέτρων διάσωσης, χωρίς ωστόσο να δίδει μια carte blanche. 

Χρήστος Πιλαφάς 
Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M. eur. (Würzburg),  

 
 

                                                
26 Αντί άλλων, βλ. KERBER, EuZW 2011, 927· PAGENKOPF, NVwZ 2011, 1473· KNOPP, 

Eurozone in der Dauerkrise – Deutschlands Weg in der Staatsbankrott?, NVwZ 2011, 
1480. 

27 Σχετικά NETTESHEIM, EuR 2011, 765, 780 επ.· KERBER, EuZW 2011, 927, 928. 
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ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΠΑΡΑΡAΣ, Συνταγματικός πολιτισμός και δικαιώματα του αν-
θρώπου, Βιβλιοθήκη του Πολίτη (διευθ. Π. Ι. ΠΑΡΑΡΆΣ), Αντ. 
Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2011, σ. 234. 

Χ. Μ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ. Ν. Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας ΔΠΘ, ΣΕΠ ΕΑΠ,  

Mεταδιδακτορική Yπότροφος ΙΚΥ 

Η συμβολή του δικαστή και καθηγητή Πέτρου Παραρά1 στον αγώνα για 
προώθηση και κατοχύρωση του συστήματος των δικαιωμάτων στη μετα-
πολιτευτική Ελλάδα είναι πολύ γνωστή και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. 
Εργάστηκε ακούραστα στην κατεύθυνση αυτή τόσο στο μέτωπο της νομι-

                                                
1 Από το εμπροσθόφυλλο του βιβλίου, «Ο Πέτρος Ι. Παραράς σταδιοδρόμησε ως 

δικαστής στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όπου και αποχώρησε το 2005 με το βαθ-
μό του αντιπροέδρου. Παράλληλα εμβάθυνε και στη θεωρία του δημοσίου δικαίου – με 
μετεκπαίδευση σε Γαλλία και Γερμανία – και το 1981 αναγορεύθηκε αριστούχος διδά-
κτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών. Διετέλεσε δε παράλληλα και καθηγητής του Συ-
νταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή της Κομοτηνής (1998-2005). Είχε την επιμέλεια 
– από του έτους 1975 μέχρι το 1998 – του περιοδικού ‘Το Σύνταγμα’, από το έτος δε 
1999 διευθύνει το τριμηνιαίο περιοδικό ‘Δικαιώματα του Ανθρώπου’ που έκτοτε εκδίδε-
ται ανελλιπώς. Το 2005 ίδρυσε το ‘Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου’ (LIB-
ERTAS), στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται κατ’ έτος στην Αθήνα Διεθνές Συνέ-
δριο με επιμέρους θεματικές εκ των ΔτΑ, τα δε πορίσματα δημοσιεύονται σε ετήσιο 
ξενόγλωσσο τόμο: ‘Annuaire International des Droits de l’Homme’ (Vol. I-V, 2006-
2010). Από το 2005 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009 διετέλεσε πρόεδρος της κεντρικής 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνη-
σης. Τον Ιούνιο του 2010 εκπροσώπησε την Ελλάδα ως δικαστής ad hoc, στο Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».  

Βιβλιοκρισίες 
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κής θεωρίας, όσο και της πράξης με την ιδιότητα του συγγραφέα, του εκ-
δότη, του καθηγητή, του δικαστή, του επιμελητή βιβλίων, καθώς και του 
διευθυντή του κέντρου προστασίας των δικαιωμάτων Libertas. Κορυφαίες 
στιγμές της ερευνητικής του συνεισφοράς μπορούν να θεωρηθούν τα έργα 
του σχετικά με την ερμηνεία του ελληνικού Συντάγματος (Σύνταγμα 1975 – 
Corpus I, ΙΙ και ΙΙΙ, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1982, 1985 και 
1999), που επανεκδίδονται επικαιροποιημένα σε δεύτερη έκδοση από το 
2010, αλλά και η συνεχής εκδοτική προσπάθεια των περιοδικών Δικαιώμα-
τα του Ανθρώπου και Annuaire Internationale des Droits de l’Homme, τα 
οποία για πολλά χρόνια φιλοξενούν διεθνή συνέδρια με σύγχρονα θέματα 
για την προστασία των δικαιωμάτων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνει-
σφοράς αυτής είναι η πολυπρισματική προσέγγιση του ζητήματος των δι-
καιωμάτων από την πλευρά όχι μόνο του συνταγματικού, αλλά και του 
διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.  

Το τεράστιο απόθεμα συσσωρεμένης γνώσης και εμπειρίας αποτυπώνε-
ται σχεδόν σε κάθε σελίδα του πρόσφατου έργου του Πέτρου Παραρά Συ-
νταγματικός πολιτισμός και δικαιώματα του ανθρώπου. Αντιμετωπίζοντας 
δύσβατα θεωρητικά ζητήματα, ο συγγραφέας προσφέρει άμεσα απαντή-
σεις σαφείς, κατασταλαγμένες, και ταυτόχρονα προκλητικές. Η ανάλυσή 
του δείχνει να εκκινεί από δύο βασικές πολιτικές και φιλοσοφικές διαισθή-
σεις, που αφορούν στην τεράστια αξία, αλλά και την επισφαλή θέση των 
δικαιωμάτων στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της ύστερης νεοτερικότη-
τας. Από τη μια πλευρά, τα δικαιώματα αναδεικνύονται ως κομβικής ση-
μασίας απελευθερωτικές κατακτήσεις του σύγχρονου δημοκρατικού πολι-
τισμού, ιδιαιτέρα μετά την ιστορική τους συνάντηση με το συνταγματισμό. 
Ταυτόχρονα, όμως, οι αναλύσεις του συγγραφέα διαποτίζονται από μια 
ανησυχία σχετικά με τη λειτουργία τους ως πρόσχημα για τη συγκάλυψη 
μορφών αυθαίρετης εξουσιαστικής πολιτικής. Κατά την άποψή του, η σύγ-
χρονη θεωρία των δικαιωμάτων συμβάλλει σε αυτή την αμφίδρομη λει-
τουργία, στο βαθμό που προσχωρεί αβασάνιστα στην ιδέα της οικουμενι-
κότητας των δικαιωμάτων, αποδεχόμενη ακόμη και τη δυνατότητα της 
βίαιης επιβολής τους.  

Όρος για την υπέρβαση της πιο πάνω τάσης αποτελεί, κατά τον συγ-
γραφέα, η ακριβής οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων 
έναντι του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών και του σεβασμού της 
πολιτιστικής τους διαφορετικότητας. Μια οριοθέτηση που ο Λόγος περί 
οικουμενικότητας δεν επιχειρεί, διότι, εγκλωβισμένος σε ρομαντικές ουτοπί-
ες, υποτιμά τη σημασία των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών προϋποθέσεων 
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ανάπτυξης του συστήματος των βασικών ελευθεριών. Δεν είναι λοιπόν τυ-
χαίο ότι ο Παραράς αναλύει τα δικαιώματα ως συστατικά του ευρωπαϊκού 
νομικού πολιτισμού, του ιδιαίτερου δηλαδή ιστορικού παραδείγματος που 
τα γέννησε και ανέδειξε ως κατηγορίες της ελευθερίας.     

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο ‘Ο νομικός πολιτισμός ως συ-
νταγματικός πολιτισμός’2 ο συγγραφέας εκθέτει την κεντρική του θέση περί 
της ‘αδύνατης οικουμενικότητας των δικαιωμάτων’, αλλά και της θέσης 
του περί πολιτιστικού σχετικισμού (relativisme culturel) ως απάντηση στον 
πολιτιστικό ιμπεριαλισμό των ‘δυτικής’ προέλευσης δικαιωμάτων. Κατά 
την άποψή του, τα δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το πρότυπο 
του ευρωπαϊκού ελληνορωμαϊκού και ιουδαιοχριστιανικού πολιτισμού3, 
του οποίου η νομική πτυχή εξελίχθηκε μέσω της ανάδυσης των γραπτών 
και αυστηρών Συνταγμάτων σε συνταγματικό πολιτισμό. Ο εντοπισμός 
του ιστορικού πεδίου εμφάνισης του ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς και η 
τυποποίησή του μέσω της συνταγματοποίησης προδικάζει, κατά τον συγ-
γραφέα, και το πεδίο ισχύος αλλά και την μορφή που αυτός λαμβάνει: «…ο 
νομικός πολιτισμός, ως άμεσα δεμένος με τα δικαιώματα του ανθρώπου, 
δεν νοείται ως οικουμενικός ή παγκόσμιος, όπως ήδη αναπτύχθηκε, ανα-
φερόμενος δε σε συγκεκριμένη έννομη τάξη, μετατρέπεται ο πολιτισμός αυ-
τός, λόγω της αξιολογικής αναγωγής αυτής της έννομης τάξης στο Σύ-
νταγμα, σε συνταγματικό πολιτισμό…»4.  

Προκειμένου να διακριθεί με ακρίβεια το ζήτημα της κανονιστικής ισχύ-
ος από το πραγματικό πρόβλημα της εφαρμογής προσδιορίζονται τρία ε-
πίπεδα οικουμενικότητας των δικαιωμάτων. Το πρώτο αφορά στην καθο-
λικευσιμότητά τους ως ηθικών αιτημάτων, το δεύτερο στην πολιτική επιδί-
ωξη της παγκόσμιας εφαρμογής τους και το τρίτο στην πραγματική δυνα-
τότητα εφαρμογής τους, δηλαδή στην αποτελεσματικότητά τους ως νομι-
κών διευθετήσεων5. Ενόψει της διαφορετικότητας των πολιτισμών στο ση-
                                                

2 Ό.π., σ. 15-102, βλ. επίσης Π. Ι. ΠΑΡΑΡΑΣ, «Η αδύνατη οικουμενικότητα των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου», ΔτΑ, 45/2010, σ. 11-36. 

3 Ό.π., σ. 15-16 
4 Ό.π., σ. 99, αλλά και 17 επ.  
5 «Υπάρχουν δηλαδή, κατά τα προεκτεθέντα, τρεις διαφορετικές έννοιες: o ‘univer-

salisme’, ως στοιχείο εσωτερικό των δικαιωμάτων του ανθρώπου (= είναι ο ηθικός οι-
κουμενισμός που περιέχει αξίες), η ‘universalisation’, δηλαδή η προσπάθεια, από επί-
σημους φορείς, κράτη, διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, να επεκτα-
θούν τα δικαιώματα αυτά και να ισχύσουν παγκοσμίως, δηλαδή να χαρακτηρισθούν 
ως οικουμενικά, αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει διότι η ‘universalité’ τους (δηλαδή η 
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μερινό κόσμο, η αποδοχή της οικουμενικότητας των δικαιωμάτων στο τε-
λευταίο επίπεδο αποτελεί, κατά τον συγγραφέα, μια ουτοπική και εν δυνά-
μει επικίνδυνη ιδεοληψία. 

Μολαταύτα η μονομερής έμφαση της ανάλυσης στον ηθικό σχετικισμό, 
την κοινοτιστική σύλληψη της ελευθερίας και την συγκειμενική (contextual-
ist) φύση της θεμελίωσης των δικαιωμάτων επισκιάζει το δεδομένο, ότι η 
κριτική στον οικουμενισμό των δικαιωμάτων στηρίζεται εν τέλει σε μια 
προκείμενη που αξιώνει καθολική ισχύ και θεωρείται μάλιστα εξοπλισμένη 
με «επάλληλες συναινέσεις» στην παγκόσμια κοινωνία: «αφού από όλους 
αναγνωρίζεται και έχει πλέον διεθνώς κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην “πο-
λιτιστική διαφορετικότητα”, και, παράλληλα, η υποχρέωση των κρατών να 
προστατεύουν και να προωθούν ό,τι αποτελεί περιεχόμενο της νομικής αυ-
τής έννοιας, κάτι που δεν μπορούμε να απαρνηθούμε, έπεται ότι ο “οικου-
μενισμός” και η “οικουμενικότητα” των δικαιωμάτων του ανθρώπου μετα-
τρέπεται, τελικά, σε “σχετικισμό”»6. Η θεμελίωση αυτή καθίσταται εφικτή, 
μόνο στο βαθμό που ο συγγραφέας, παρά την σχετικιστική του προοπτική, 
αποφεύγει μια ουσιολογική (essentialist) σύλληψη των διαφορετικών πολι-
τιστικών προτύπων ως ασύμβατων, ολικών μορφών ζωής, αδιαπέραστων 
από κάθε μορφή διαπολιτιστικής επικοινωνίας7.  

Η αντιμετώπιση συνεπώς του ζητήματος της οικουμενικότητας των δι-
καιωμάτων προσβλέπει σε μια σύνθεση καθολικού και μερικού εξαιρετικά 
πιο πολύπλοκη από αυτήν που εισπράττει τελικά ο αναγνώστης, τουλάχι-
στον ο βιαστικός. Ενώ η φιλοσοφική απόσταση της ανάλυσης του Παραρά 
από σχήματα θεμελίωσης ενός παγκόσμιου συστήματος δικαιωμάτων, 
όπως αυτό που επιχειρεί ο John Rawls στη «ρεαλιστική ουτοπία» του Δικαί-
ου των λαών8, είναι ίσως μικρότερη από όσο ο ίδιος ο συγγραφέας αφήνει 
να διαφανεί9.  

                                                
δυνατότητα των κανόνων του θετικού δικαίου, που εμπεριέχουν τις παραπάνω αξίες 
του οικουμενισμού, να αποκτήσουν αποτελεσματικότητα [efficacité] και να εφαρμο-
σθούν παγκοσμίως) είναι περιωρισμένη», ό.π., σ. 93. 

6 Ο.π., σ. 83. 
7 Ο.π., σ. 48-49.  
8 Ήδη από τον μινιμαλιστικό του χαρακτήρα, είναι σαφές ότι ο ροουλσιανός κατά-

λογος κατατείνει στην κατοχύρωση δικαιωμάτων που δεν «μπορούμε να αρνηθούμε 
ως ιδιαζόντως φιλελεύθερα ή ως ιδιαίτερα στοιχεία της δυτικής παράδοσης», J. RAWLS, 
The law of peoples, Harvard University Press, Cambridge 1999, σ. 65.  

9 Ο.π., σ. 82. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο ‘Παράγοντες που διαμορφώ-
νουν το παρόν του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού’ ο συγγραφέας 
ξεδιπλώνει τους άξονες στους οποίους διαμορφώνεται το ευρωπαϊκό συ-
νταγματικό κεκτημένο προστασίας των δικαιωμάτων. Οι παράγοντες αυ-
τοί είναι τρεις:  

α) Η ανάδυση της ευρωπαϊκής νομολογίας των δυο δικαστηρίων του 
Στρασβούργου (ΕΔΔΑ) και του Λουξεμβούργου (σήμερα ΔΕΕ) σε επί-
κεντρο της ενοποίησης της ερμηνείας στα ζητήματα δικαιωμάτων 
από τις επιμέρους εθνικές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις. Τα δυο δικα-
στήρια (υπερεθνικά συνταγματικά δικαστήρια κατά τη χαρακτηρι-
στική έκφραση του συγγραφέα) έχουν επιτύχει στην εμπέδωση της 
ασφάλειας δικαίου και της αρχής της επιείκειας, διαμορφώνοντας 
ένα ευρωπαϊκό συνταγματικό κεκτημένο ως προς το επίπεδο προ-
στασίας των ελευθεριών. 

β) Η διεθνοποίηση και ομογενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως 
επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της διείσδυσής του στις αναδυόμενες μετα-
βατικές δημοκρατίες της ανατολικής Ευρώπης. 

γ) Τέλος, η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας δικαίου, ενός ius 
commune στο πεδίο των δικαιωμάτων, η οποία συγκροτήθηκε πάνω 
στην αμοιβαία ανταλλαγή, την αλληλεπίδραση και διάδραση μεταξύ 
των επιμέρους εθνικών εννόμων τάξεων, δημιουργώντας έναν κοινό 
συνταγματικό χώρο αξιών και αρχών. Οι σημαντικότερες από αυτές 
είναι η συνταγματική κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων, 
ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δημιουρ-
γία ενός ουσιαστικού κράτους δικαίου, η προστασία της ασφάλειας 
του δικαίου και η επιεικής εφαρμογή του, η αναβάθμιση της εξουσίας 
των δικαστών στο πεδίο προστασίας των δικαιωμάτων, το δικαίωμα 
στην ασφάλεια και τέλος το δόγμα των θετικών υποχρεώσεων των 
εθνικών κρατών αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων.10  

Το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο ‘Οι προοπτικές του ευρωπαϊκού 
συνταγματικού πολιτισμού’ διερωτάται σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊ-
κού συνταγματικού πολιτισμού. Κατά την άποψη του συγγραφέα, μπορεί 
αναμφίβολα να παρατηρηθεί μια συνεχής βελτιστοποίηση των θεσμικών 
και πολιτικών όρων προστασίας των ατομικών ελευθεριών11 αλλά και των 

                                                
10 Ό.π., σ. 122. 
11 ‘Δικαιωμάτων των μεμονωμένων ατόμων’ όπως τα χαρακτηρίζει ο συγγραφέας, 

ό.π., σ. 129.  
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δικαιωμάτων συλλογικής δράσης. Πράγμα στο οποίο η νομολογία των υ-
περεθνικών ευρωπαϊκών δικαστηρίων, και ιδιαίτερα του Στρασβούργου, 
έχει συμβάλλει τα μέγιστα, ερμηνεύοντας δημιουργικά κατά την εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας, αλλά και του δόγματος περί θετικών υπο-
χρεώσεων των εθνικών κρατών για την προστασία των δικαιωμάτων.  

Το μεγάλο ωστόσο και δυσεπίλυτο πρόβλημα συνίσταται κατά το συγ-
γραφέα στη δυνατότητα πραγματικής απόλαυσης και αποτελεσματικής 
προστασίας των δικαιωμάτων της διαφορετικότητας, των ‘συλλογικών 
δικαιωμάτων τοπικών ή και ευρύτερων κοινωνιών και μειονοτήτων’12. Ο 
συγγραφέας αναζητά τα ερείσματα της προστασίας των δικαιωμάτων αυ-
τών στο υπερεθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ ασκεί δριμεία κρι-
τική στην πολιτική επίκληση των δικαιωμάτων εθνικών ομάδων, μειονοτή-
των για τη νομιμοποίηση στρατιωτικών παρεμβάσεων (Βοσνία, Κόσοβο 
κλπ.)13. Στο πλαίσιο αυτό, και αναφερόμενος στην ιδέα της διεθνούς δικαι-
οσύνης στα ζητήματα παρέμβασης με τη συμβολική επίκληση της προστα-
σίας των δικαιωμάτων μειονοτήτων ή εθνικών ομάδων, ο συγγραφέας α-
ναφέρεται στην ανάπτυξη ενός δυαδικού συστήματος, που διαχωρίζει τη 
δικαιοσύνη «…των μεγάλων δυνάμεων για τις οποίες ισχύει η πλήρης ατι-
μωρησία για ό, τι διαπράττουν … αφετέρου δε τη “δικαιοσύνη των νικη-
τών” που επιβάλλεται από αυτούς, με τη βοήθεια βέβαια διεθνών θεσμών, 
σε βάρος των ηττημένων χωρών…»14. Κινδύνους τέλος, ο συγγραφέας δια-
βλέπει και στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, που, υπό την καθοδήγη-
ση θεσμών υπερεθνικής διακυβέρνησης, μπορεί σταδιακά να καταλήξει σε 
μια ισοπεδωτική ομογενοποίηση και στον εκφυλισμό των αξιών του ευρω-
παϊκού ανθρωπισμού.  

                                                
12 Ό.π., σ. 133. 
13 Ό.π., σ. 138 και 140-141, όπου και παρατηρεί ότι, «Εδώ το κεκτημένο του ευρω-

παϊκού συνταγματικού πολιτισμού αγνοήθηκε πλήρως, ενώ εμφανώς αναδύθηκε και 
προβλήθηκε, για την αιτιολόγηση των σχετικών ενεργειών, η νέα έννοια του ‘στρατιω-
τικού ανθρωπισμού’ ή η ‘δυναμική επιβολή της ειρήνης’ ή η ‘προώθηση της δημοκρατί-
ας’, παράλληλα και με το αμφιλεγόμενο και από πολλούς αμφισβητούμενο ‘δικαίωμα 
επεμβάσεως’ (droit d’ ingérence με εμπνευστή τον Bernard Kouchner, που κατόπιν εξε-
λίχθηκε σε devoir d’ingérence), το οποίο όμως παραβιάζει άμεσα την κυριαρχία του 
όποιου κράτους και το οποίο επικαλούνται δυτικά κράτη για να ισχυρισθούν ότι ξεκι-
νούν μεν πόλεμο σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, αλλά χάριν προστασίας των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων».  

14 Ό.π., σ. 144. 
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Το βιβλίο κλείνει με ένα κεφάλαιο επιχείρημα για το ‘Κεκτημένο του ευ-
ρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού’, παρέχοντας στον ερμηνευτή του 
δικαίου ένα στιβαρό και πρακτικό επιχείρημα για τα όρια του εθνικού ανα-
θεωρητικού οργάνου στο χώρο των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμά-
των. Κατά την άποψη που διατυπώνεται στο κεφάλαιο αυτό, η δημιουργία, 
ιδίως μέσω της νομολογίας των υπερεθνικών ευρωπαϊκών δικαστηρίων 
(ΕΔΔΑ και ΔΕΕ), ενός κεκτημένου προστασίας των δικαιωμάτων με άξονα 
την προστασία της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, περιορίζει 
την διακριτική ευχέρεια του αναθεωρητικού νομοθέτη. Στο πλαίσιο της πα-
ρατήρησης αυτής, η αναθεωρητική λειτουργία όχι μόνο δεν διαθέτει 
«…διόλου απόλυτη και ανεξέλεγκτη ελευθερία κινήσεως στο χώρο των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου»,15 αλλά είναι υποχρεωμένη να σέβεται το ευ-
ρωπαϊκό minimum προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να επι-
δρά μόνο βελτιωτικά και επαυξητικά στην προστασία τους16. Πρόκειται για 
διεργασία που, όπως με οξυδέρκεια προβλέπει ο συγγραφέας, σύντομα θα 
οδηγήσει στο μαρασμό των ‘εθνικών’ Συνταγμάτων και «σε σταδιακή πα-
ρακμή της αναθεωρητικής λειτουργίας στην Ευρώπη»17. Στο απαραβίαστο 
αυτό ουσιαστικό κανονιστικό, νομοθετικό και κυρίως αναθεωρητικό όριο 
συμπυκνώνεται η θεώρηση του συγγραφέα υπέρ της διαμόρφωσης ενός 
«κεκτημένου του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού»18 αντίστοιχου με 
αυτό που έχει διαμορφώσει η γαλλική νομολογία του Conseil constitution-
nel, διαμορφώνοντας έτσι ένα αδιαπραγμάτευτο επίπεδο ελάχιστης εγγυη-
μένης προστασίας για τα δικαιώματα. 
                                                

15 Ό.π., σ. 151.  
16 Ό.π., σ. 170, όπου και διατυπώνεται η άποψη ότι «…όχι μόνον οι διατάξεις αυτές 

δεν μπορούν να καταργηθούν, αλλά ούτε είναι δυνατόν και να περιορισθεί, με την α-
ναθεωρητική διαδικασία, η μέσω αυτών μέχρι τούδε παρεχόμενη στα άτομα προστα-
σία, είτε με την έννοια της προσβολής του πυρήνα τους είτε με την έννοια της συρρι-
κνώσεως του κανονιστικού εύρους αυτών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με την ισχύ-
ουσα νομοθετική και νομολογιακή επεξεργασία τους (= θεωρία του απρόσβλητου αφε-
νός του πυρήνα και αφετέρου του συμπληρωματικού συνταγματικού-νομολογιακού 
κανόνα συγκεκριμένου ατομικού δικαιώματος). 

17 Ό.π., σ. 162.  
18 Ό.π., σ. 173, όπου και υπογραμμίζει ότι, «Τη μεθοδολογική αυτή προσέγγιση αφε-

νός των διεθνών κειμένων που προστατεύουν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και αφε-
τέρου, ιδιαίτερα του άρθρου 110 Σ αποκαλώ: κεκτημένο του ευρωπαϊκού συνταγματι-
κού πολιτισμού, του οποίου η ροή είναι ανεπίστροφη, και όπως το κεκτημένο αυτό έχει 
μέχρι τώρα οριοθετηθεί από την εθνική και υπερεθνική νομοθεσία και νομολογία, στην 
έννοια δε αυτή συμπυκνώνεται η εισφορά μου στη θεωρία του δημοσίου δικαίου».  
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Σε μια εποχή που ισχυροί κραδασμοί συγκλονίζουν τον ευρωπαϊκό οι-
κονομικό χώρο και είναι πλέον εμφανής ο κίνδυνος το ενδιαφέρον για τις 
ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες να υποσκελιστεί στο όνομα της αποδο-
τικότητας, σε μια παγκόσμια τάξη που τα δικαιώματα τείνουν να μετατρα-
πούν από σύμβολο χειραφέτησης σε επιθετική αιχμή, το βιβλίο του Πέτρου 
Παραρά θέτει καίρια ζητήματα και επιχειρεί ξεκάθαρες και θαρραλέες α-
παντήσεις, χωρίς υπεκφυγές ή φλύαρο πολιτικό ρομαντισμό. Πρόκειται 
λοιπόν για βιβλίο που πρέπει να προβληματίσει κάθε μελετητή του ζητήμα-
τος τον δικαιωμάτων από όποιο τομέα της κοινωνικής έρευνας και αν 
προέρχεται.   
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Αδικίες 

Διαρκούσες αδικίες 
Παλαιές αδικίες 

Ακρόαση 
Αναθεώρηση (του Συντάγματος) 
Αναλογικότητα 
Ανήλικοι 
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο Γερμανίας (Bundesgerichtshof) 
Ανώτατο Δικαστήριο Ηνωμένων Πολιτειών (Supreme Court) 
Αποκατάσταση αδικιών 
Αρμοδιότητα (επί του προϋπολογισμού), βλ. προϋπολογισμός 
Αρνητική ελευθερία, βλ. ελευθερία 
Αρχή αναλογικότητας, βλ. αναλογικότητα 
Αρχή επικουρικότητας 
Αρχή μη συνυπευθυνότητας (no-bail-out) 
Αυτονομία 
Βίαιος λόγος 
Βιντεοπαιχνίδια 
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht) 
Δίκαιη ικανοποίηση (ΕΣΔΑ) 
Δημιουργική ισότητα, βλ. επεκτατική εφαρμογή 
Δημόσια πράγματα ειδικής χρήσης 
Δημόσια σφαίρα  

Αλφαβητικά ευρετήρια 
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Δημόσιο forum 
Δημοσιονομική αυτονομία 
Δημόσιος χώρος, βλ. δημόσιο forum 
Διάλογος των δικαστών 
Δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών 
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, βλ. ακρόαση 
Δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή 
Δικαίωμα στην ασφάλεια 
Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 
Δικαιώματα κατηγορουμένου 
Δικαιώματα ομάδων   
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
«Εκνόμευση» του Συντάγματος 
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
Έλεγχος αναλογικότητας, βλ. αναλογικότητα 
Έλεγχος συνταγματικότητας 
Ελευθερία  

Αρνητική ελευθερία 
Ελευθερία έκφρασης γνώμης 
Ελευθερία του συνέρχεσθαι 
Θετική ελευθερία 

Εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων 
Εξονυχιστικός έλεγχος 
Εξουσίες κυρίου του πράγματος 
Εξωσυμβατική ευθύνη του κράτους 
Επανορθωτική δικαιοσύνη 
Επεκτατική εφαρμογή (αρχής ισότητας) 
Επιείκια 
Επιτακτικό δημόσιο συμφέρον 
Επιφύλαξη νόμου 
Εταιρίες μικτής οικονομίας (και θεμελιώδη δικαιώματα) 
Ευθύνη 

Ατομική ευθύνη 
Συλλογική ευθύνη 



Αλφαβητικά ευρετήρια 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 1/2011 

509 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
Θεμελιώδη δικαιώματα 
Θετική ελευθερία, βλ. ελευθερία 
Ιδιωτική σφαίρα 
Ιδιωτικός βίος 
Ιδιωτικοποίηση 

Ιδιωτικοποίηση οργανωτική 
Ιδιωτικοποίηση δημοσίου χώρου 

Ιδιωτικότητα 
Βλ. επίσης δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ιδιωτική σφαίρα, ιδιωτικός βίος 

Ισότητα φύλων 
Κίνδυνος (και ελευθερία της έκφρασης) 
Κοινόχρηστοι δρόμοι 
Κοινωνική ασφάλιση 
Νομικός πολιτισμός 
Νομισματική Ένωση 
Οικονομική κρίση 
Οικουμενικότητα (των δικαιωμάτων) 
Περιθώριο εκτίμησης (ΕΣΔΑ) 
Περιορισμός περιεχομένου 
Πολιτιστικός σχετικισμός 
Προϋπολογισμός 
Πρώτη Τροποποίηση (Συντάγματος Ηνωμένων Πολιτειών) 
Στενός προσδιορισμός (περιορισμών δικαιωμάτων) 
Στρατιωτική παρέμβαση 
Συνθήκη της Λισσαβόνας 
Συνταγματοποίηση του νόμου 
Σχέσεις Χάρτη-ΕΣΔΑ 
Τεκμήριο αθωότητας 

- Δευτεροβάθμια δίκη 
- Δηλώσεις κρατικών αξιωματούχων 
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Τόποι γενικής επικοινωνιακής κυκλοφορίας 
Τριτενέργεια θεμελιωδών δικαιωμάτων 
Υποχρέωση συμμόρφωσης (ΕΣΔΑ) 
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 

 
Α. Άρθρα Συντάγματος  

Άρθρ.  Σελ. 
4 παρ. 1 
4 παρ. 2 
4 παρ. 5 
4 παρ. 6 
5 παρ. 1 
9 παρ. 1  
14 
15 παρ. 1 
16  
19 
20 παρ. 1 
20 παρ. 2 
21 
22 παρ. 1 εδ. β’ 
22 παρ. 5 

Άρθρ.  Σελ. 
24 
25 παρ. 1 
26 
57 
73 παρ. 2 
75 παρ. 3 
79 
80 παρ. 1 
93 παρ. 4 
101 
110 
115 
116 παρ. 1 
116 παρ. 2 

Β. Δικαστικές αποφάσεις 

Σελ. 
Ι. Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κώνστας 
κατά Ελλάδας της 24ης Μαϊου 2011, αρ. προσφυγής 53466/07 

ΙΙ. Αλλοδαπών Δικαστηρίων 
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundes-
verfassungsgericht) – 1 BvR 699/06, απόφαση της 22ας Φεβρου-
αρίου 2011  
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundes-
verfassungsgericht) – 2 BvR 987/10, 1485/10, 1099/10, απόφαση 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2011  
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