
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΤΑ Ν° 47/2010 
σελ. 743-806 

 

 

 

 

Ανιχνεύοντας και επανανοηματοδοτώντας  

τη «θεωρία των πολιτικών ζητημάτων»  

στην ελληνική έννομη τάξη 

Απόπειρα οριοθέτησης της δικαστικής εξουσίας σε 

σχέση με τις «πολιτικές» εξουσίες 

ΑΚΗΣ ΨΥΓΚΑΣ 

 

Διάγραμμα 

Ι. Εισαγωγή. 

ΙΙ. Στρέφοντας το βλέμμα προς τα έξω: Η γέννηση και η υποχώρηση της θεωρίας των πολιτικών 

ζητημάτων στις ΗΠΑ. 

1. Περί της συγκριτικής μεθόδου. 

2. Η γέννηση της “political question doctrine”. Η υπόθεση Marbury v. Madison. 

3. Η ενίσχυση της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων στη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου 

κατά την περίοδο του New Deal και η πρώιμη δικαίωση της θέσης του Bickel. 

4. Η σταδιακή υποχώρηση της θεωρίας των «πολιτικών ζητημάτων». 

5. Ορισμένα πρώτα συμπεράσματα. 

ΙΙΙ. Ανιχνεύοντας τη «θεωρία των πολιτικών ζητημάτων» στην ελληνική έννομη τάξη. 

1. Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας και η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων πριν από το 

1897. 

2. Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας και η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων μετά το 

1897. Η διάκριση της «θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων» από την έννοια του «τεκμηρίου 

συνταγματικότητας». 

                                   

Ο κ. Άκης Ψύγκας είναι Υπ. Διδ. Yale, LL.M. Yale, Μετ. Διπλ. Α.Π.Θ. 



744 ΑΚΗ  ΨΥΓΚΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΤΑ Ν° 47/2010 

3. Η ανάπτυξη του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες και 

η «δικαστικοποίηση» της πολιτικής. Ανάγκη ανάδυσης μίας θεωρίας πολιτικών ζητημάτων; 

4. Εντοπίζοντας την εφαρμογή μίας θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων στην Ελλάδα. 

4.1. Η κατασκευή των «κυβερνητικών πράξεων». 

4.2. Η άρνηση ελέγχου του σκοπού του νομοθέτη. 

5. Τοποθετώντας τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων στο συνεχές της δικαστικής (αυτο)συ-

γκράτησης. 

IV. Αμφισβητώντας τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων ως αυτοτελή δικαστική τεχνική αυστηρής 

οριοθέτησης της δικαστικής από τις «πολιτικές εξουσίες»: Ο πολιτικός χαρακτήρας της θεωρίας. 
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VII. Βιβλιογραφία. 

 

Ι. Εισαγωγή. 

 

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της συνταγματικότητας των κρατικών 

πράξεων είναι μία ιστορία μετακινούμενων ορίων μεταξύ της δικαστικής και των «πολι-

τικών» εξουσιών. Η «θεωρία των πολιτικών ζητημάτων» (“political question doctrine”) 

αναπτύχθηκε νομολογιακά, πρώτα στις ΗΠΑ, ως μία τεχνική η οποία καλούνταν να απα-

ντήσει σε αυτό το ζήτημα της οριοθέτησης. Η ιδέα είναι ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα, 

τα «πολιτικά ζητήματα» ή «ζητήματα πολιτικής εκτίμησης» (“political questions”), τα 

οποία είναι ακατάλληλα να αχθούν σε δικαστική κρίση, αλλά πρέπει να κρίνονται απο-

κλειστικά από τα «πολιτικά» όργανα. Όταν, επομένως, ο δικαστής βρίσκεται ενώπιον μί-

Η 
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ας διαφοράς στην οποία εμπλέκεται ένα τέτοιας φύσεως πολιτικό ζήτημα, πρέπει να α-

πόσχει του δικαστικού ελέγχου. 

Η πτυχή αυτή του δικαστικού ελέγχου δεν έχει τύχει ιδιαίτερης, συνεκτικής επε-

ξεργασίας στην ελληνική νομολογία ούτε έχει γίνει αντικείμενο ειδικής, μονογραφικής, 

μελέτης. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εντοπίσει εκφάνσεις της θεωρίας των πολιτικών 

ζητημάτων στην ελληνική έννομη τάξη, να τις αξιολογήσει και να αναζητήσει τη λει-

τουργία της στο σύγχρονο σύστημα δικαστικού ελέγχου των κρατικών πράξεων. Αφετη-

ρία της εξερεύνησής μας αυτής, στο Τμήμα ΙΙ της μελέτης, είναι η κοιτίδα της θεωρίας 

των πολιτικών ζητημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού προηγηθούν ορισμένες μεθο-

δολογικές επισημάνσεις ως προς τους όρους προσφυγής σε αλλοδαπές έννομες τάξεις, 

εξετάζεται η γέννηση, η ανάπτυξη και η υποχώρηση της θεωρίας στη νομολογία του  

Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Θα παρουσιαστεί πώς η εξέλιξη της θεωρίας, 

από την πρώτη εμφάνισή της στην απόφαση Marbury v. Madison, ακολουθεί την πορεία 

εξέλιξης του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας και τις μεταβαλλόμενες αντι-

λήψεις για το ρόλο του δικαστή και θα κατατεθούν ορισμένα πρώτα συμπεράσματα ως 

προς το βαθμό και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της αμερικανικής εμπειρίας. 

Το Τμήμα ΙΙΙ επιστρέφει στη μελέτη της δικής μας έννομης τάξης και επιδιώκει να 

ανιχνεύσει την ύπαρξη και να ακολουθήσει την πορεία της θεωρίας των πολιτικών ζητη-

μάτων σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας 

σε τρεις φάσεις: πριν από το 1897 και την απόφαση ΑΠ 23/1897, μετά την τυπική νομο-

λογιακή καθιέρωση του δικαστικού ελέγχου το 1897 και, τέλος, κατά τις τελευταίες δε-

καετίες οπότε σημειώνεται η σημαντικότερη ανάπτυξη τόσο σε έκταση όσο και σε έντα-

ση του ελέγχου της συνταγματικότητας. Παρουσιάζονται οι νομολογιακές εκφάνσεις της 

θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων και ειδικότερα η κατασκευή των «κυβερνητικών πρά-

ξεων» και η άρνηση ελέγχου του σκοπού του νομοθέτη. Στο τμήμα αυτό αποσαφηνίζεται 

επίσης και η σχέση της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων με άλλες τεχνικές δικαστικού 

αυτοπεριορισμού με προεξέχουσα την έννοια του «τεκμηρίου συνταγματικότητας». 

Στο Τμήμα IV αξιολογείται η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων με στόχο να αμφι-

σβητηθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ως αυτοτελούς τεχνικής αυστηρής 

οριοθέτησης της δικαστικής εξουσίας σε σχέση με τις «πολιτικές» εξουσίες. Αναδεικνύε-

ται ο πολιτικός χαρακτήρας των αποχών του δικαστή της συνταγματικότητας, ιδίως ενό-

ψει των συγκεκριμένων νομολογιακών εκφάνσεων της θεωρίας των πολιτικών ζητημά-

των, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με το διακηρυγμένο στόχο της θεωρίας, δηλαδή την 

αποφυγή ανάμειξης του δικαστή σε πολιτικά φορτισμένες εκτιμήσεις. 

Στην τελευταία ενότητα της μελέτης (Τμήμα V) αναζητάται το νόημα μίας «νέας 
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θεωρίας πολιτικών ζητημάτων». Η θεωρία αυτή αντιμετωπίζεται όχι πλέον ως τεχνική 

αυστηρής οριοθέτησης μεταξύ των κρατικών εξουσιών αλλά ως αρχή που διαπερνά την 

έννομη τάξη και έχει τριπλή αποστολή: συνιστά υπόμνηση της συνταγματικής κατανο-

μής αρμοδιοτήτων, η οποία επιβάλλεται όχι από μία αυτοτελή αρχή ή μία τάση αυτοπε-

ριορισμού αλλά από την αναγωγή στο ίδιο το Σύνταγμα, αναδεικνύει και επιβεβαιώνει 

την ανάγκη αναγνώρισης ενός κοινού χώρου αρμοδιότητας πολλαπλών φορέων συνταγ-

ματικής ερμηνείας και οργανώνει τη θεσμική επικοινωνία των φορέων αυτών.  

 

ΙΙ. Στρέφοντας το βλέμμα προς τα έξω: Η γέννηση και η υποχώρηση της θεωρίας 

των πολιτικών ζητημάτων στις ΗΠΑ. 

1. Περί της συγκριτικής μεθόδου. 

Η μελέτη του συγκριτικού δικαίου και ειδικότερα του συγκριτικού δημοσίου δικαί-

ου γνωρίζει τις τελευταίες δεκαετίες σημαντική ανάπτυξη. Η αξία του δεν αναγνωρίζεται 

μόνο στη θεωρία1, αλλά προτείνεται η αξιοποίησή του και από τους δικαστές κατά την 

ενάσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων2 και η ένταξή του ως σημαντικού συστα-

τικού της νομικής εκπαίδευσης3. Ένα κατ’ εξοχήν παράδειγμα προσφυγής σε συγκριτικές 

                                   

1. Βλ. B. ACKERMAN, «The Rise of World Constitutionalism», 83 Va. L. Rev., 1997, σελ. 771 

επ., S. CHOUDHRY, «Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative 

Constitutional Interpretation», 74 Ind. L.J., 1999, σελ. 819 επ., D. FONTANA, «Refined Comparati- 

vism in Constitutional Law», 49 UCLA L. Rev., 2001, σελ. 539 επ., V. JACKSON, «Constitutional 

Comparisons: Convergence, Resistance, Engagement», 119 Harv. L. Rev., 2005, σελ. 109 επ. 

2. Βλ. B. MARKESINIS / J. FEDTKE, «The Judge as Comparatist», 80 Tul. L. Rev., 2005, σελ. 

11 επ. Τη θέση αυτή επιδοκιμάζει και ο πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ, 

Aharon Barak (A. BARAK, «Response to The Judge as Comparatist: Comparison in Public Law», 

80 Tul. L. Rev., 2005, σελ. 195 επ.). Βλ., επίσης, J. LEE, «Interpreting Bills of Rights: The Value of 

a Comparative Approach», 5 Int’l J. Const. L., 2007, σελ. 122 επ. Ωστόσο, η πιο χαρακτηριστική 

διατύπωση σε σχέση με τη χρήση συγκριτικού δικαίου από το δικαστή ανήκει στο Δικαστή, και 

καθηγητή στο Yale Law School, GUIDO CALABRESI, ο οποίος υποστήριξε την αξιοποίηση της συ-

νταγματικής εμπειρίας της Γερμανίας και της Ιταλίας, ως προς την αναλογικότητα των ποινών, πα-

ρά το ότι αυτά τα συστήματα είχαν ως πηγή έμπνευσής τους τον αμερικανικό συνταγματισμό. «Οι 

σοφοί γονείς δεν διστάζουν να μάθουν από τα παιδιά τους», έγραψε ο Guido Calabresi, στην ειδική 

γνώμη του, (United States v. Then, 56 F.3d 464,469 (1995).  

3. Βλ. X. BLANC-JOUVAN, «Ιδεαλισμός και ρεαλισμός στη διδασκαλία του συγκριτικού δικαί-

ου» (μτφρ. Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου), Αρμ., 2004, σελ. 177 επ., J. GORDLEY, «Comparative 

Law and Legal Education», 75 Tul. L. Rev., 2001, σελ. 1003 επ. 
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παρατηρήσεις ήταν ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, για το οποίο αφιερώ-

θηκαν πολλές σελίδες που σύγκριναν και αξιολογούσαν το «αμερικανικό» σε σχέση με 

το «ευρωπαϊκό» μοντέλο συνταγματικής δικαιοσύνης4. 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η θεωρία του συνταγματικού δικαίου έστρεψε το ενδια-

φέρον της στον αμερικανικό συνταγματισμό ιδίως όσον αφορά το δικαστικό έλεγχο της 

συνταγματικότητας, ενόψει του ότι η χώρα μας ακολουθεί το «αμερικανικό πρότυπο» 

συνταγματικής δικαιοσύνης5. Αν και τα δύο συστήματα (αμερικανικό και ευρωπαϊκό) 

εμφανίζουν σημεία σύγκλισης6, το ελληνικό σύστημα δικαστικού ελέγχου της συνταγμα-

τικότητας των κρατικών πράξεων είναι, τόσο ως προς τα εξωτερικά του γνωρίσματα όσο 

και ως προς τη θεμελίωσή του7, πλησιέστερο στο (ή ανήκει στην οικογένεια του) αμερι-

κανικού. Επομένως, έχοντας εντοπίσει την απουσία μίας συνεκτικής θεωρίας «πολιτικών 

ζητημάτων» στην ελληνική νομολογία και ενόψει του ότι η θεωρία αυτή συναρτάται  

άμεσα με το δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας, η πρώτη σκέψη θα ήταν να στρα-

φούμε για κατευθύνσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

Όπως άλλωστε σημειώνεται στη θεωρία, «η αναφορά στην αμερικανική συνταγμα-

τική παράδοση δεν είναι απλώς συγκριτικά ωφέλιμη, αλλά είναι και μεθοδολογικά επι-

βεβλημένη λόγω της συγγένειας του συστήματος του δικαστικού ελέγχου με το δικό 

μας»8. Ωστόσο, το στοιχείο που αγνοείται συχνά είναι ότι η μεθοδολογική προσφυγή στο 

συγκριτικό δίκαιο έχει ανάγκη μίας θεωρίας να τη στηρίζει9. Η θεωρία που θα μπορού-

                                   

4. Από την εκτενέστατη βιβλιογραφία, βλ., απολύτως ενδεικτικά, M. TUSHNET, «Marbury v. 

Madison around the world», 71 Tenn. L. Rev., 2004, σελ. 251 επ. και, στα ελληνικά, Β. ΣΚΟΥΡΗ, 

«Συστήματα του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας νόμων», ΤοΣ 1982, σελ. 507 επ.  

5. Βλ., μεταξύ άλλων, Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, 2004, σελ. 460-462, Γ. 

ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ, «Ισορροπία εξουσιών και δικαστικός παρεμβατισμός: Συγκριτικές σκέψεις για τη λει-

τουργία του ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου 

των ΗΠΑ», σε: Τόμο Τιμητικό του Συμβουλίου της Επικρατείας – 75 χρόνια, 2004, σελ. 197 επ. 

6. Βλ. L. FAVOREU, «Modèle américain et modèle européen de justice constitutionnelle", 

Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. IV, 1988, σελ. 61 επ. 

7. Με τον όρο θεμελίωση δεν εννοούμε εδώ την τυπική, θετική κατοχύρωση του ελέγχου της 

συνταγματικότητας στο άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος του 1975, αλλά τη νομολογιακή του  

αναγνώριση έναν αιώνα περίπου πριν από το Σύνταγμα του 1975 και την έκτοτε συνταγματική 

πρακτική, στις οποίες θα αναφερθούμε στην επόμενη ενότητα. 

8. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 5, σελ. 462. 

9. Βλ., σχετικά, την αξιόλογη μελέτη του M. TUSHNET, «The Possibilities of Comparative 

Constitutional Law», 108 Yale L. J., 1999, σελ. 1225 επ., στην οποία επιχειρείται η συστηματική 
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σαμε εδώ να δεχθούμε ως αφετηρία είναι η λειτουργική-φονκτσιοναλιστική (functio-

nalism). Η θεωρία αυτή θα εκκινούσε από τη θέση ότι τα σύγχρονα συνταγματικά συ-

στήματα έχουν κοινές ανάγκες10, αλλά επιχειρούν την ικανοποίηση αυτών των αναγκών 

με διαφορετικά μέσα11. Στο πλαίσιο αυτό η εξέταση μίας ξένης λύσης μπορεί να βοηθή-

σει το δικαστή (ή το νομοθέτη, θεωρητικό κλπ.) να διαλέξει την καλύτερη από τις διαθέ-

σιμες επιλογές που εφαρμόστηκαν αλλού12.  

Μεταφέροντας τη λειτουργική αυτή θεωρία στο πλαίσιο που μας ενδιαφέρει, θα λέ-

γαμε ότι και το ελληνικό, όπως και τα άλλα συνταγματικά συστήματα, προσπαθεί να βρει 

ένα τρόπο διαρρύθμισης και οριοθέτησης των σχέσεων «πολιτικής» και δικαστικής  

εξουσίας. Επομένως, η θεωρία των «political questions», όπως αυτή αναπτύχθηκε στις 

ΗΠΑ, θα μπορούσε ως «νομικό μόσχευμα»13 να μεταφερθεί και στη δική μας έννομη τά-

ξη. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι ο δανεισμός ενός κανόνα ή μίας νομολογιακής θεωρίας 

δεν είναι εύκολος ούτε μπορεί να λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά σε μία διαφορε-

τική έννομη τάξη με τις δικές της θεσμικές, πολιτικές, νομικές, κοινωνικές και πολιτι-

σμικές ιδιαιτερότητες14. Για παράδειγμα, παρά τις ομοιότητες του δικού μας με το αμερι-

κάνικο σύστημα δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας, πρέπει, επίσης, να συνε-

κτιμηθούν παράγοντες, όπως ο διαφορετικός τρόπος επιλογής των δικαστών και οι δια-

                                   

προσέγγιση τριών τρόπων με τους οποίους η συγκριτική μέθοδος μπορεί να είναι επωφελής στο 

συνταγματικό δίκαιο. Βλ., επίσης, R. ALFORD, «In search of a theory for constitutional compara-

tivism», 52 UCLA L. Rev., 2005, σελ. 639 επ., ο οποίος εξετάζει τη σχέση και την καταλληλότητα 

του συγκριτικού συνταγματικού δικαίου με τέσσερις «κλασικές» συνταγματικές θεωρίες (origina-

lism, natural law, majoritarianism, pragmatism). 

10. Πρβλ. τη διατύπωση της M. A. GLENDON, «Rights in Twentieth-Century Constitutions», 

59 U. Chi. L. Rev., 1992, σελ. 535: «Every country is grappling with a set of problems that are in a 

general way similar». 

11. Για τη λειτουργική θεωρία, βλ. M. TUSHNET, ό.π., σημ. 9, σελ. 1238 επ. 

12. Βλ. A. BARAK, ό.π., σημ. 2, σελ. 196. 

13. Τον όρο χρησιμοποίησε το 1974 (στην πρώτη έκδοση του βιβλίου του) ο A. WATSON, 

Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, 2η έκδ., 1993. 

14. Βλ. J.H.H. WEILER / J. TRACHTMAN, «European Constitutionalism and Its Discontents», 

17 Nw. J. Int’l L. & Bus., 1996-1997, σελ. 355: «The dangers of ‘borrowing’ from one legal system 

to another are famous: the law of any polity is a construct embedded in a specific social and politi-

cal culture and its transmutation to other polities is not easily achieved». Ο P. LEGRAND, «The Im-

possibility of “Legal Transplants”», 4 Maastricht J. Eur. & Comp. L., 1997, σελ. 111 επ. απορρί-

πτει πλήρως και κατηγορηματικά τη δυνατότητα νομικής μεταμόσχευσης. 
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φορές που απορρέουν από την ένταξη του θεσμού του δικαστικού ελέγχου σε ένα κυβερ-

νητικό σύστημα αυστηρής διάκρισης των εξουσιών (στις ΗΠΑ) σε σχέση με το δικό μας 

κοινοβουλευτικό σύστημα καθώς και από την απόκλιση του αγγλοσαξωνικού (common 

law) από το ηπειρωτικό (civil law) σύστημα.  

Επομένως, αν η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού συγκεντρωτικού μοντέλου συνταγματι-

κής δικαιοσύνης επικρίθηκε, κατά τη συζήτηση περί ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρί-

ου, ως εκδήλωση «συνταγματικού επαρχιωτισμού»15, μήπως στην ίδια κριτική είναι έκ-

θετη και η συγκριτική αξιοποίηση του αμερικανικού παραδείγματος δικαστικού ελέγχου 

της συνταγματικότητας; Η απάντηση είναι διπλή. Πρώτον, οι ανωτέρω μεθοδολογικού 

χαρακτήρα αναπτύξεις και η επισήμανση των παραμέτρων που πρέπει να συνεκτιμώνται 

κατά το συγκριτικό εγχείρημα προλείαναν το έδαφος για μία πληρέστερη και ασφαλέ-

στερη εξέταση των λύσεων που υιοθετήθηκαν σε αλλοδαπές έννομες τάξεις, ιδίως την 

αμερικανική. Δεύτερον, το αντικείμενο της δικής μας μελέτης παρουσιάζει μία επιπλέον 

κρίσιμη ιδιαιτερότητα. Η θεωρία των «political questions», όπως αναπτύχθηκε στις  

ΗΠΑ, δεν εξετάζεται αμέσως παρακάτω με στόχο να μεταφερθεί στη δική μας έννομη 

τάξη, αλλά παρουσιάζεται για να καταδειχθεί ότι ακόμη και στην έννομη τάξη στην  

οποία γεννήθηκε, η θεωρία αυτή σταδιακά αποδυναμώθηκε. Με άλλα λόγια, η μελέτη, 

στην ενότητα αυτή, δεν μεταφυτεύει μία αλλοδαπή θεωρία, αλλά υποστηρίζει γιατί μία 

τέτοια μεταφύτευση δεν είναι σκόπιμη. Ενισχύει έτσι τη θέση που στις επόμενες ενότη-

τες θα εξηγηθεί αναλυτικότερα, ότι η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων δεν μπορεί ως 

αυτοτελής τεχνική να εκπληρώσει την υπόσχεση μίας αποτελεσματικής οριοθέτησης του 

αποκλειστικού πεδίου της «πολιτικής εξουσίας». 

 

2. Η γέννηση της “political question doctrine”. Η υπόθεση Marbury v. Madison. 

Η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων βρίσκει την πρώτη νομολογιακή της έκφραση 

στην περίφημη απόφαση Marbury v. Madison16. Ο Αρχιδικαστής Marshall αναγνωρίζει 

την ύπαρξη ζητημάτων, τα οποία είναι εκ της φύσης τους πολιτικά ή υπόκεινται κατά το 

                                   

15. Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 2008, σελ. 20-21, σημ. 17, ΤΟΥ 

ΙΔΙΟΥ, «Το Συνταγματικό Δικαστήριο: Ο συνταγματικός κηδεμόνας της δικαστικής εξουσίας», ΕΝΩ-

ΠΙΟΝ, Διμηνιαία έκδοση του Δικηγ. Συλλ. Θεσ/νικης, τ. 35/2006, σελ. 10-11, Ι. ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ, «Η 

πρόταση για την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και ο εκσυγχρονισμός των θεσμών», ΕΝΩ-

ΠΙΟΝ, Διμηνιαία έκδοση του Δικηγ. Συλλ. Θεσ/νικης, τ. 35/2006, σελ. 26. 

16. 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803). 
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Σύνταγμα στην εκτελεστική εξουσία17. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι μόλις από τη 

γέννησή του, ο δικαστικός έλεγχος τίθεται υπό περιορισμούς, ένας από τους οποίους εί-

ναι η οριοθέτηση, ή ακριβέστερα η συγκράτηση, της δικαστικής εξουσίας σε σχέση με 

την «πολιτική»18. Μάλιστα, ο Marshall προτείνει και κριτήρια για την αναγνώριση ενός 

«πολιτικού ζητήματος». Εξηγεί ότι «τα ζητήματα είναι πολιτικά. Αφορούν το έθνος, όχι 

τα ατομικά δικαιώματα»19. Σχετίζονται με τομείς στους οποίους το Σύνταγμα εξουσιοδο-

τεί τα «πολιτικά όργανα» με μεγάλη ευχέρεια: «Η εξουσία του δικαστηρίου είναι μόνο 

να αποφασίζει για τα δικαιώματα των ατόμων, όχι να διερευνά πώς η εκτελεστική εξου-

σία εκτελεί καθήκοντα για τα οποία έχει ευχέρεια»20. Επιπλέον, δίνει δύο παραδείγματα 

τέτοιων «πολιτικών ζητημάτων»: η εξουσία του Προέδρου να προτείνει στη Γερουσία 

στελέχη της εκτελεστικής εξουσίας και να διορίζει όσους πάρουν την έγκρισή της και οι 

πράξεις αξιωματούχων της εκτελεστικής εξουσίας στις διεθνείς σχέσεις, οι οποίες τελού-

νται υπό την καθοδήγηση του Προέδρου21. 

Ήδη στο εισαγωγικό αυτό πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι η νομολογία αυτή περί 

πολιτικών ζητημάτων πρέπει να διακριθεί από μία άλλη μορφή αυτοπεριορισμού η οποία 

άρχισε να αναπτύσσεται κατά την ίδια περίοδο. Τα δικαστήρια, ήδη κατά την πρώτη φά-

ση του αμερικανικού συνταγματισμού, είχαν διακηρύξει ότι ο έλεγχος αφορά μόνο τις 

αναμφίβολες παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών από το νομοθετικό σώμα22. Ο δικαστικός 

έλεγχος, λοιπόν, όταν ασκείται, είναι έλεγχος προφανούς παραβίασης ή «καθαρού λά-

θους», ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση η υπό κρίση κρατική πράξη πρέπει να κρίνεται 

σύμφωνη με το Σύνταγμα23. Αυτή η διατύπωση μεταφερόμενη στη δική μας έννομη τάξη 

παραπέμπει στην έννοια του «τεκμηρίου συνταγματικότητας» ή στη διάκριση μεταξύ  

ελέγχου αντίθεσης και ελέγχου συμφωνίας με το Σύνταγμα. Η διάκριση των εννοιών (ή 

                                   

17. Ibid., σελ. 170. 

18. Πρβλ. M. SCHOR, «Squaring the Circle: Democratizing Judicial Review and the Counter- 

Constitutional Difficulty», 16 Minn. J. Of Int’l L. (2007), σελ. 110. 

19. Ό.π., σημ. 16, σελ. 166. 

20. Ibid., σελ. 170. 

21. Ibid., σελ. 166-167. 

22. Βλ. L. KRAMER, «Putting the Politics Back into the Political Safeguards of Federalism», 

100 Colum. L. Rev., 2000, σελ. 215 επ. 

23. Βλ. J. THAYER, «The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law», 

7 Harv. L. Rev., 1893, σελ. 142. Βλ., επίσης, H. MONAGHAN, «Marbury and the Administrative 

State», 83 Colum. L. Rev., 1983, σελ. 9: «the judicial duty ‘to say what the law is’ does not demand 

an independent judgment rule; it is in fact quite consistent with a clear-mistake standard». 
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των τεχνικών) αυτών ως εκφάνσεων του «δικαστικού αυτοπεριορισμού» από τη θεωρία 

των πολιτικών ζητημάτων θα γίνει αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα24. Ωστόσο, ήδη 

από αυτό το σημείο υπογραμμίζεται ότι το γεγονός πως η αμερικανική συνταγματική θε-

ωρία τοποθετεί τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων στο ίδιο συνεχές («spectrum of 

deference») με τον έλεγχο μη προφανούς αντίθεσης και τον αυστηρότερο έλεγχο σε πε-

ρίπτωση που η κρίσιμη διάταξη περιορίζει ατομικά δικαιώματα25, δεν πρέπει να δη-

μιουργεί σύγχυση ως προς τη διαφορετική δογματική αλλά και ουσιαστική φύση της 

«θεωρίας πολιτικών ζητημάτων» σε σχέση με το «τεκμήριο συνταγματικότητας». Η δια-

κριτή ανάπτυξη των δύο μορφών αυτοπεριορισμού κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του 

αμερικανικού συνταγματισμού αποτελεί ήδη μία πρώτη ένδειξη ότι οι έννοιες αυτές χρή-

ζουν διαφορετικής αντιμετώπισης26. 

 

3. Η ενίσχυση της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων στη νομολογία του Ανώτατου Δικα-

στηρίου κατά την περίοδο του New Deal και η πρώιμη δικαίωση της θέσης του Bickel. 

Κατά την πρώτη, λοιπόν, φάση ανάπτυξης του δικαστικού ελέγχου της συνταγμα-

τικότητας, ο «συνταγματικός δικαστής» φαινόταν να έχει την τάση να απομονώνει ένα 

χώρο «πολιτικής» στον οποίο δεν μπορούσε να παρέμβει ο ίδιος. Η τάση αυτή συνεχί-

στηκε μέχρι και τον Εμφύλιο Πόλεμο27 κατά τον οποίο η θέση και η ανεξαρτησία του 

Ανώτατου Δικαστηρίου αμφισβητήθηκε28. Ωστόσο, κατά την περίοδο 1875-1905, η κα-

                                   

24. Βλ., παρακάτω, Τμήμα III.2. 

25. Βλ. R. BARKOW, «More Supreme than Court? The Fall of the Political Question Doctrine 

and the Rise of Judicial Supremacy», 102 Colum. L. Rev., 2002, σελ. 319 επ., η οποία σε άλλο ση-

μείο επισημαίνει: «Judicial review involved a spectrum of broad deference to the political branches, 

with the political question doctrine occupying one end. Also along the spectrum were issues on 

which the political branches enjoyed considerable, but not absolute, deference. Finally, at the other 

end were the questions that are so much more familiar to us today: those questions on which the 

Court alone provides interpretation without giving any deference to the other branches» (σελ. 250). 

26. Την οποία υιοθετεί η μελέτη παρακάτω. Ωστόσο, η έννοια του «spectrum of deference», 

δηλαδή των διαβαθμίσεων «συμμόρφωσης» ή «σεβασμού» του δικαστή προς το νομοθέτη είναι 

χρήσιμη και αξιοποιείται στη συνέχεια κατά την πραγμάτευση του ελληνικού παραδείγματος, αφού 

όμως έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες εννοιολογικές και δογματικές διασαφήσεις. 

27. Βλ. B. FRIEDMAN, «The History of the Countermajoritarian Difficulty, Part II: Recon-

struction’s Political Court», 91 Geo. L.J., 2002, σελ. 25 επ. 

28. Για ένα ιστορικό παράδειγμα, βλ. B. ACKERMAN, We the People: Transformations, 1998, 

σελ. 196. 
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τάσταση άλλαξε και το Ανώτατο Δικαστήριο διεκδίκησε πιο επιθετικά την ενίσχυση του 

ρόλου του. Αυτό είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση της νομολογίας για τα «πολιτικά ζη-

τήματα»29. Η θεωρία των «πολιτικών ζητημάτων» γνώρισε νέα ιδιαίτερη ανάπτυξη30 την 

περίοδο του New Deal, κατά την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο επέλεξε (ή αναγκάστη-

κε) να οριοθετήσει το πεδίο ελέγχου της ενεργητικής παρέμβασης του κράτους στην οι-

κονομία. 

Η διεύρυνση της θεωρίας των «πολιτικών ζητημάτων» και η συνεπαγόμενη περιχα-

ράκωση του πεδίου δράσης του Ανώτατου Δικαστηρίου θα έβρισκε σύμφωνο μερικές 

δεκαετίες αργότερα τον Alexander Bickel, ο οποίος εισήγαγε στο νομικό λεξιλόγιο τον 

όρο «αντιπλειοψηφική δυσχέρεια». Ο Bickel γράφει σε μία περίοδο στην οποία το 

Supreme Court με τη νομολογία του ηγείται της προσπάθειας να σταματήσουν οι φυλετι-

κοί διαχωρισμοί και είναι επομένως απαραίτητο να διατηρήσει τη νομιμοποίηση και άρα 

την αποτελεσματικότητά του31. Σημειώνει λοιπόν ότι το Δικαστήριο έχει τριπλή εξουσία: 

Μπορεί να κρίνει μία ρύθμιση αντισυνταγματική και να την ακυρώσει. Μπορεί να την 

κρίνει συνταγματική και έτσι να τη νομιμοποιήσει. Ή, μπορεί να μην κάνει τίποτε από τα 

δύο. Στο πλαίσιο της τρίτης εκδοχής εξηγεί ότι είναι σημαντικές για το Ανώτατο Δικα-

στήριο οι «παθητικές αρετές». Το Δικαστήριο θα πρέπει δηλαδή με διάφορες τεχνικές, 

κυρίως δικονομικές, να αποφεύγει να δικάσει υποθέσεις, στις οποίες τη λύση μπορούν να 

δώσουν τα πολιτικά όργανα, ιδίως όταν η τομή μιας αντιδικίας μπορεί προεχόντως να 

βλάψει τη φήμη του Δικαστηρίου32. Η αποκορύφωση αυτών των τεχνικών είναι, κατά 

τον Bickel, η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων33. 

                                   

29. Βλ. L. KRAMER, «The Supreme Court, 2000 Term-Foreword: We the Court», 115 Harv. 

L. Rev., 2001, σελ. 117-119, ο οποίος προσθέτει ότι το Δικαστήριο εξακολουθούσε να ακυρώνει 

μικρότερο αριθμών νόμων σε σχέση με αυτούς που διατηρούσε σε ισχύ, ωστόσο η αιτιολογία τώρα 

δεν ήταν ότι οι υποθέσεις αυτές είναι ανέλεγκτες δικαστικά. 

30. Στη θεωρία έγινε λόγος για ζενίθ της θεωρίας των «πολιτικών ζητημάτων» στη νομολο-

γία του Δικαστηρίου αυτής της περιόδου, βλ. L. HENKIN, «Is There a “Political Question” Doc-

trine?», 85 Yale L.J., 1976, σελ. 625, R. SCHAPIRO, «Judicial Deference and Interpretive Coordi-

nacy in State and Federal Constitutional Law», 85 Cornell L. Rev., 2000, σελ. 685. 

31. Βλ. A. BICKEL, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, 

2η έκδ., 1986, σελ. 251-254. 

32. Βλ. A. BICKEL, «The Supreme Court, 1960 Term - Foreword: The Passive Virtues», 75 

Harv. L. Rev., 1961, σελ. 40 επ., καθώς και την παρατήρηση ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, The Supreme Court and 

the idea of progress, 1978, σελ. 94-95: «[T]here is a natural quantitative limit to the number of ma-

jor, principled interventions the Court can permit itself (…) A Court unmindful of this limit will 
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4. Η σταδιακή υποχώρηση της θεωρίας των «πολιτικών ζητημάτων». 

Ωστόσο, παρά τις αναπτύξεις του Bickel, η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων από 

τη δεκαετία του ’60 και στη συνέχεια, ιδίως δε κατά την τελευταία δεκαετία, γνώρισε 

σημαντική υποχώρηση. Η κεντρική (και πλέον παραπεμπόμενη) απόφαση για τη θεωρία 

των «πολιτικών ζητημάτων» ήταν η Baker v. Carr34. Το Δικαστήριο στην Baker έκρινε 

ότι η αίτηση με την οποία υποστηριζόταν ότι ένα πολιτειακό νομοθέτημα για τη χάραξη 

εκλογικών περιφερειών παραβίαζε την αρχή της ισότητας μπορούσε να ελεγχθεί δικαστι-

κά, καθώς δεν έθετε πολιτικό ζήτημα. Του συμπεράσματος αυτού προηγήθηκε μία εκτε-

νής ανάλυση της θεωρίας των «πολιτικών ζητημάτων». Το Δικαστήριο αντιμετώπισε τη 

θεωρία πρωτίστως ως εκδήλωση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών35 και συνθέτο-

ντας την προηγούμενη νομολογία του κατέληξε σε μία λίστα έξι παραγόντων που μπο-

ρούν να οδηγήσουν στο χαρακτηρισμό ενός ζητήματος ως «πολιτικού»: Ρητή απονομή 

της συνταγματικής αρμοδιότητας ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα σε ένα πολιτικό όρ-

γανο, έλλειψη ευχερώς διαγνώσιμων και αξιοποιήσιμων δικαστικών standards για την  

επίλυση της διαφοράς, αδυναμία απόφασης χωρίς προηγούμενη πολιτική κρίση τέτοιας 

φύσεως που προσήκει καθαρά σε μη δικαστική ευχέρεια, η απόφαση από τη δικαστική 

εξουσία θα εκφράζει έλλειψη του δέοντος σεβασμού προς τις άλλες εξουσίες, ύπαρξη 

μεγάλης και ασυνήθιστης ανάγκης υπακοής στην πολιτική απόφαση που ήδη έχει ληφθεί, 

ανάγκη αποφυγής σύγχυσης που προκύπτει από διαφορετικές αποφάσεις από διαφορετι-

κά κρατικά όργανα για το ίδιο ζήτημα36. 

Η αοριστία αυτών των κριτηρίων προκάλεσε έντονη κριτική στη θεωρία37, τμήμα 

της οποίας την χαρακτήρισε «άδικο κόπο»38, ενώ άλλοι υποστήριξαν την πλήρη εγκατά-

                                   

find that more and more of its pronouncements are unfulfilled promises, which will ultimately dis-

credit and denude the function of constitutional adjudication». 

33. Βλ. A. BICKEL, ό.π., σημ. 31, σελ. 183. 

34. 369 U.S. 186 (1962). 

35. Ibid., σελ. 210. 

36. Ibid., σελ. 217. 

37. Βλ., για παράδειγμα, W. MCCORMACK, «The Political Question Doctrine - Jurispruden-

tially», 70 U. Det. Mercy L. Rev., 1993, σελ. 822, M. STOKES PAULSEN, «Nixon Now: The Courts 

and the Presidency After Twenty-Five Years», 83 Minn. L. Rev., 1999, σελ. 1378. 

38. Βλ. L. SEIDMAN, «The Secret Life of the Political Question Doctrine», 37 J. Marshall L. 

Rev., 2004, σελ. 442. 
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λειψή της39. Μάλιστα, η απόφαση Baker v. Carr χαρακτηρίστηκε ως η αρχή του τέλους 

της “political question doctrine”, καθώς στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, το 

Ανώτατο Δικαστήριο (δηλαδή η πλειοψηφία των Δικαστών) αναγνώρισε την ύπαρξη 

«πολιτικού ζητήματος» μόλις σε δύο υποθέσεις40. Το πιο καίριο πλήγμα κατέφερε όμως 

στη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων η απόφαση Bush v. Gore41. Στην απόφαση αυτή, 

με πλειοψηφία 5-442, το Δικαστήριο σταμάτησε την επανακαταμέτρηση των ψήφων στη 

Florida, κρίνοντας κατ’ αποτέλεσμα την αμφισβητούμενη προεδρική εκλογή υπέρ του 

ρεπουμπλικανού υποψήφιου Προέδρου George Bush. Η υπόθεση αυτή, λόγω της προφα-

νούς νομικής και πολιτικής σημασίας της, προκάλεσε το ενδιαφέρον της επιστήμης, του 

τύπου και της κοινής γνώμης όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως. Το ενδιαφέρον 

της υπόθεσης στο πλαίσιο που την εξετάζουμε δεν επικεντρώνεται στη νομική και ουσια-

στική βασιμότητα των επιχειρημάτων που προβλήθηκαν ως προς την ουσία της. Αντίθε-

τα, το κεντρικό ζήτημα που αυτή θέτει ως προς τη θεωρία των «πολιτικών ζητημάτων», 

είναι ότι ενώ υπήρχαν γραμματικά, ιστορικά και τελολογικά επιχειρήματα, τα οποία συ-

νηγορούσαν στο ότι το Δικαστήριο έπρεπε να θεωρήσει το κρίσιμο ζήτημα ως «πολιτι-

κό» και να απόσχει από την εκδίκαση της υπόθεσης43, η πλειοψηφία επέλεξε να την δι-

κάσει και έτσι να εμπλακεί (ή κατ’ άλλη άποψη να τάμει44) στην πολιτική αντιδικία υπονο-

μεύοντας όχι μόνο τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων αλλά και τη νομιμοποίησή του. 

                                   

39. Βλ. M. REDISH, «Judicial Review and the "Political Question"», 79 Nw. U. L. Rev., 

1985, σελ. 1060, E. CHEMERINSKY, Interpreting the Constitution, 1987, σελ. 95-105. 

40. Βλ. R. BARKOW, ό.π., σημ. 25, σελ. 267 επ. 

41. 531 U.S. 98 (2000). 

42. Με την ενδιαφέρουσα υποσημείωση ότι οι πέντε δικαστές της πλειοψηφίας είχαν επιλε-

γεί από ρεπουμπλικανούς Προέδρους. 

43. Βλ. έτσι, για παράδειγμα, J. CHOPER, «Why the Supreme Court should not have decided 

the presidential election of 2000», 18 Const. Comment., 2001, σελ. 335 επ., J. BALKIN, «Bush v. 

Gore and the Boundary Between Law and Politics», 110 Yale L. J., 2001, σελ. 1431 επ., L. TRIBE, 

«The Unbearable Wrongness of Bush v. Gore», 19 Const. Comment., 2002, σελ. 592 επ., S. ISSA-

CHAROFF, «Political Judgments», 68 U. Chi. L. Rev., 2001, σελ. 639-641, R. BARKOW, ό.π. σημ. 

25, σελ. 276 επ., D. COAR, «“It is emphatically the province and duty of the judicial department to 

say” who the President is?», 34 Loy. U. Chi. L.J., 2002, σελ. 121 επ., M. DORF, «Supreme Court 

Pulled a Bait and Switch», L.A. Times B11 (14/12/2000). 

44. Βλ. R. POSNER, Breaking the Deadlock: The 2000 Election, The Constitution, and the 

Courts, 2001, σελ. 4, ο οποίος στήριξε την απόφαση του Δικαστηρίου με το σκεπτικό ότι αυτό  
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5. Ορισμένα πρώτα συμπεράσματα. 

Από την αρχή της ενότητας εξηγήσαμε ότι η αμερικανική έννομη τάξη είναι το 

πρώτο πεδίο στο οποίο θα έπρεπε ίσως να στρέψουμε το βλέμμα μας κατά την αναζήτη-

ση της έννοιας και της εξέλιξης της «θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων». Και αυτό γιατί 

το αμερικανικό και το ελληνικό μοντέλο δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των 

κρατικών πράξεων έχουν ορισμένα κοινά βασικά χαρακτηριστικά, με σημαντικότερο τον 

παρεμπίπτοντα χαρακτήρα του ελέγχου. Αφού λοιπόν και στα δύο συστήματα τον έλεγχο 

της συνταγματικότητας επωμίζεται ο κοινός δικαστής, ο οποίος ασκεί έλεγχο συνταγμα-

τικότητας επειδή και εφόσον δικάζει45, εμφανίζεται κοινή η ανάγκη οριοθέτησης της δι-

καστικής από την «πολιτική» εξουσία. Αυτή την ανάγκη καλείται να υπηρετήσει η θεω-

ρία των πολιτικών ζητημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε χώρες, όπως η Γερμανία, 

στις οποίες ο έλεγχος της συνταγματικότητας ανατέθηκε σε ένα ισχυρό ειδικό δικαιοδο-

τικό (και όχι απαραίτητα δικαστικό) όργανο με εξουσία αφηρημένου ελέγχου, απουσιά-

ζει η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων46.  

Επομένως, η μελέτη της πορείας της «θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων» στις 

ΗΠΑ μας προσφέρει ορισμένες χρήσιμες κατευθύνσεις. Η ιστορία της θεωρίας εκεί είναι, 

όπως είδαμε, μία ιστορία ανάπτυξης και υποχώρησης. Αυτό από μόνο του αποτελεί ίσως 

μία πρώτη ένδειξη της αναποτελεσματικότητας της θεωρίας να εκπληρώσει την υπόσχε-

ση της οριοθέτησης και της συγκράτησης της δικαστικής εξουσίας. Επομένως, θα υπέθε-

τε κανείς: αν στην κοιτίδα της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων αυτή σταδιακά εγκα-

ταλείφθηκε, γιατί να προσδοκούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά στην 

Ελλάδα, όπου άλλωστε δεν γνώρισε ούτε την ανάπτυξη ούτε τη θεωρητική και νομολο-

γιακή επεξεργασία που συνόδευσε την έννοια αυτή στις ΗΠΑ; Στο ερώτημα αυτό θα επι-

χειρήσουμε να δώσουμε πληρέστερη απάντηση στις ενότητες που ακολουθούν. Η συμ-

βολή, ωστόσο, της αμερικανικής προσέγγισης πρέπει να αναγνωριστεί ήδη στο επίπεδο 

της εννοιολογικής οριοθέτησης της έννοιας  

Ωστόσο, οι αναπτύξεις που προηγήθηκαν παρέχουν και άλλα χρήσιμα συμπερά-

                                   

έδωσε μία τελική λύση στο πρόβλημα που είχε ανακύψει αποσοβώντας έτσι μία παρατεταμένη πο-

λιτική κρίση. 

45. Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 15, σελ. 13-15. 

46. Βλ. D. KOMMERS, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 

1989, σελ. 163. Για μία συγκριτική παρουσίαση της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων στον τομέα 

των εξωτερικών υποθέσεων και της άμυνας στις ΗΠΑ και άλλες χώρες (Γερμανία, Καναδά), βλ. V. 

JACKSON / Μ. TUSHNET, Comparative Constitutional Law, 1999, σελ. 744 επ. 
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σματα, την εφαρμογή των οποίων θα εντοπίσουμε και στη δική μας έννομη τάξη. Μία 

ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι ότι η πορεία της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων  

αποτελεί παρακολούθημα (ή, λιγότερο εμφατικά) επηρεάζεται και συνδιαμορφώνεται 

κατά την πορεία ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος δικαστικού ελέγχου της συ-

νταγματικότητας των κρατικών πράξεων47. Αυτό μπορεί, εν μέρει, να ακούγεται σχεδόν 

προφανές ενόψει του ότι η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων ανάγεται στην καρδιά του 

ερωτήματος των ορίων του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας και της σχέσης 

του με την «πολιτική εξουσία», είναι όμως χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέ-

ταση της εξέλιξης της θεωρίας στο πλαίσιο μίας συχνά ανανεούμενης πρόσληψης του 

ρόλου του δικαστή της συνταγματικότητας. Τέλος, στην αμερικανική έννομη τάξη μπο-

ρούμε να αναζητήσουμε τις απαρχές και άλλων εκφάνσεων δικαστικού αυτοπεριορι-

σμού, όπως το στοιχείο του ελέγχου της «προφανούς αντίθεσης στο Σύνταγμα», οι  

οποίες – όπως ανωτέρω υποστηρίχθηκε – πρέπει να διακρίνονται από τη θεωρία των πο-

λιτικών ζητημάτων. 

Έχοντας επομένως παρουσιάσει την πηγή της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων, 

στην επόμενη ενότητα επιχειρούμε την προσέγγιση ή, ορθότερα, τον εντοπισμό της θεω-

ρίας αυτής στην ελληνική έννομη τάξη σε συνάρτηση με την εξέλιξη του δικαστικού 

ελέγχου της συνταγματικότητας των κρατικών πράξεων. 

 

ΙΙΙ. Ανιχνεύοντας τη «θεωρία των πολιτικών ζητημάτων» στην ελληνική έννομη 

τάξη. 

1. Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας και η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων πριν 

από το 1897. 

Η ανυπαρξία μίας συνεκτικής νομολογιακής θεωρίας «πολιτικών ζητημάτων» στην 

Ελλάδα μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην ιστορική εξέλιξη του δικαστικού ελέγχου της 

συνταγματικότητας στην Ελλάδα. Όπως εισαγωγικά σημειώσαμε, η θεωρία αυτή απο-

σκοπεί στην οριοθέτηση της αρμοδιότητας μεταξύ της δικαστικής και της «πολιτικής» 

εξουσίας εκκινώντας από την αφετηρία ότι η δικαστική εξουσία έχει κατ’ αρχήν την αρ-

μοδιότητα ελέγχου των πράξεων της πολιτικής.  

                                   

47. Πρβλ. R. BARKOW, ό.π., σημ. 25, σελ. 240, η οποία σημειώνει ότι ο θάνατος της θεωρίας 

των πολιτικών ζητημάτων συνδέεται με την ανάδυση μίας νέας θεωρίας δικαστικής υπεροχής. Βλ., 

επίσης, T. HEALY, «The Rise of Unnecessary Constitutional Rulings», 83 N.C. L. Rev., 2005, σελ. 

865-866, J. CHOPER, «The political question doctrine: Suggested criteria», 54 Duke L.J., 2005, σελ. 

1459. 
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Κατά συνέπεια, κατά τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του ελληνικού συνταγματι-

κού κράτους, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάγκη εφαρμογής μίας θεωρίας πολιτικών 

ζητημάτων, καθώς ο δικαστής δεν μπορούσε καν να ελέγξει, από συνταγματικής άποψης, 

τις πράξεις των οργάνων της πολιτικής εξουσίας, και κατ’ εξοχήν του νομοθετικού οργά-

νου. Την περίοδο αυτή, η συμφωνία του προϊόντος της νομοθετικής βούλησης με το ου-

σιαστικό περιεχόμενο του Συντάγματος δεν ελεγχόταν, με βάση το αναγόμενο σε αξίωμα 

επιχείρημα ότι τα δικαστήρια εφαρμόζουν το νόμο, οποιονδήποτε νόμο, αρκεί να απο-

δεικνύεται ότι αυτός υπάρχει48. Στην πρώτη απόφαση, στην οποία τέθηκε το ζήτημα του 

επιτρεπτού του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, ο Άρειος Πάγος, αφού δια-

πίστωσε ότι η κρίσιμη απόφαση της Βουλής ήταν τυπικά έγκυρη, αποφάνθηκε με σαφή-

νεια ότι «ο δικαστής οφείλει μόνον να εφαρμόση τον νόμον και να δικάση επί τη βάσει 

αυτού, αλλά δεν δύναται να τον επικρίνη, και να τον ανατρέψη επί τω λόγω ότι η κυ-

ριαρχική του έθνους αρχή δεν είχεν εξουσίαν να εκδώση τοιούτον νόμον ή τοιούτον νό-

μον η τοιαύτην απόφασιν»49. Ένα χρόνο πριν από την απόφαση 23/1897 του Αρείου Πά-

γου, τα δικαστήρια απέρριπταν τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου συνταγματικότητας υ-

πογραμμίζοντας και πάλι ότι: 

«ο δικαστής δεν επικρίνει αλλ’ εφαρμόζει τον νόμον, επομένως εστίν αρ-

μόδιος να εξετάση μόνον εάν η νομοθετική πράξις φέρη τους παρά του Συ-

ντάγματος αναγραφομένους τύπους προς σύστασιν νομοθετικής αποφάσε-

ως, ότε υπόχρεως εστί να τον εφαρμόση ακριβώς, ουχί δε και να ελέγξη 

τας τοιαύτας νομοθετικάς αποφάσεις ως προς το περιεχόμενον αυτών, διότι 

τότε η δικαστική εξουσία, η οποία κρίνει κατά τους νόμους και όχι περί 

των νόμων, θα καθίστατο ανωτέρα της νομοθετικής»50. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, κατά τα ελληνικά δικαστήρια, την περίοδο που  

εξετάζουμε, ο δικαστής δεν ελέγχει το νόμο, αλλά μόνο τον εφαρμόζει51. Επομένως, 

στην προ του 1897 φάση δεν μπορούμε να μιλάμε για θεωρία πολιτικών ζητημάτων, κα-

                                   

48. Βλ. Γ. ΔΡΟΣΟΥ, Δοκίμιο Ελληνικής Συνταγματικής Θεωρίας, 1996, σελ. 180-181. 

49. ΑΠ 198/1847. Για παρουσίαση της απόφασης, βλ. Γ. ΔΡΟΣΟΥ, ό.π., σημ. 48, σελ. 84-94 

και E. SPILIOTOPOULOS, «Judicial Review of Legislation Acts in Greece», 56 Temple L. Quart., 

1983, σελ. 471. 

50. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική διατύπωση της απόφασης ΕφΑθ 1590/1896. 

51. Ή, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Ν.Ι. Σαρίπολος, «του νόμου δούλος ο δικαστής τον 

νόμον δεσπότην κράτιστον εν τη πολιτεία καθίστησιν» (Ν.Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ, Πραγματεία του Συνταγ-

ματικού Δικαίου, τομ. Γ΄, β΄ έκδ., 1874, σελ. 157. 
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θώς δεν ετίθετο καν ζήτημα διάκρισης των συμπλεκόμενων πεδίων αρμοδιότητας της δι-

καστικής και της πολιτικής εξουσίας. Από τη στιγμή που ο νόμος έφερε τα τυπικά γνω-

ρίσματα του νόμου, ο δικαστής είχε υποχρέωση να δικάσει σύμφωνα με αυτόν. 

 

2. Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας και η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων μετά το 

1897. Η διάκριση της «θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων» από την έννοια του «τεκ-

μηρίου συνταγματικότητας». 

Ωστόσο, και μετά τη νομολογιακή αναγνώριση της εξουσίας των δικαστηρίων να 

μην εφαρμόζουν νόμο, όταν αυτός βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με το Σύνταγμα52, το 

1897, η δυνατότητα της έρευνας της ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας νομοθετικών 

διατάξεων από τα δικαστήρια παρέμενε στην πράξη αναξιοποίητη. Αυτό αποδίδεται στην 

πρόσληψη του νόμου ως μηχανισμού προστασίας και όχι απειλής των ελευθεριών53 και 

στην αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας του νόμου, το ουσιαστικό περιεχόμενο του οποίου 

δύσκολα μπορεί να ελέγξει ο δικαστής54. Ο «νομοκεντρισμός» που χαρακτήριζε την 

πρώτη περίοδο του ελληνικού συνταγματισμού55 και αποτελούσε απόρροια της αναγνώ-

                                   

52. Βλ. τη λιτή διατύπωση της γενέθλιας απόφαση ΑΠ 23/1897: «όταν δε διάταξις νόμου  

αντίκειται εις το Σύνταγμα, ως μεταβάλλουσα δι’ απλού νομοθετήματος θεμελιώδη διάταξιν αυτού 

... δικαιούται το δικαστήριον να μη εφαρμόζη αυτήν εν τω θέματι περι ου δικάζει». Πιο εκτενής 

ήταν η ανάλυση της προγενέστερης απόφασης 6664/1892 του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο  

έκρινε ότι «οσάκις [τα δικαστήρια] ήθελον συναντήσει προφανή αντίφασιν μεταξύ Συντάγματος 

και νόμου από κοινής νομοθετικής εξουσίας απορρέοντος, μη δυνάμενα να θεωρήσωσι κατηργη-

μένον το αμετάβλητον Σύνταγμα, κατ’ ανάγκην θέλουσι λύσει την αντινομίαν, αποδίδοντα εις τού-

το την επικράτησιν και θεωρούντα τον νόμον ανίσχυρον προς κατάργησιν του Συντάγματος». 

53. Κατά τη διατύπωση του Ν.Ι. Σαρίπολου, «τα δίκαια ταύτα συμφυά τω ανθρώπω ... τίθε-

νται ούτως ειπείν υπό της γενικής θελήσεως την αιγίδα», παρατίθεται, σε: Α. ΠΑΝΤΕΛΗ / Σ. ΚΟΥ-

ΤΣΟΥΜΠΙΝΑ / Τ. ΓΕΡΟΖΗΣΗ, Κείμενα Συνταγματικής Ιστορίας, 1993, σελ. 301. 

54. Αυτή η προσήλωση στο νόμο είναι άλλωστε ένας από τους λόγους που εξηγεί την απόρρι-

ψη του αμερικανικού μοντέλου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και τη μη ανάπτυξη συ-

νταγματικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Όπως γράφει ο L. FAVOREU, 

Les Cours constitutionnelles, 1986, σελ. 8: «Aux États-Unis, la Constitution est sacrée; en Europe 

c’est la loi qui est sacrée». Για τη διατήρηση της σημασίας του νόμου στο πλαίσιο του γαλλικού συ-

στήματος συνταγματικής δικαιοσύνης, βλ. F. RUBIO LLORENTE, «Tendances actuelles de la juridiction 

constitutionnelle en Europe», Annuaire international de justice constitutionnelle XII, 1996, σελ. 17-21. 

55. Βλ. Ι. ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ, Η επιφύλαξη υπέρ του νόμου. Ως περιορισμός, εγγύηση και διάμεσος 

των ελευθεριών, 2001, σελ. 70 επ. και 39 επ. 
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ρισης της πολιτικής παντοδυναμίας του κοινοβουλίου είχε ως αποτέλεσμα τη διστακτικό-

τητα του δικαστή, ακόμη και αργότερα και μέχρι και τη θέσπιση του Συντάγματος του 

1975, να παραμερίσει διατάξεις νόμου ως (ουσιαστικά) αντισυνταγματικές. Όπως επιση-

μαίνεται, ο δικαστής της συνταγματικότητας προσέφευγε σιωπηρά στο τεκμήριο της συ-

νταγματικότητας των νόμων για να δικαιολογήσει τη θεσμική του διστακτικότητα ως προς 

τις ελεγκτικές του αρμοδιότητες, καθώς και την απροθυμία του να αντιτάσσεται ευθαρσώς 

στις αυθαιρεσίες της πολιτικής εξουσίας56.  

Είναι λοιπόν λογικό και σε αυτή τη φάση (όπως και στη φάση πριν από το 1897) η 

θεωρία των πολιτικών ζητημάτων να μην εμφανίζεται στη νομολογία. Ο δικαστής σε αυ-

τή τη φάση δεν οριοθετεί το πεδίο επιτρεπτής παρέμβασης και κρίσης των νομοθετικών 

(ή εν γένει των κρατικών) επιλογών σε σχέση με ένα χώρο ανεπίτρεπτης παρέμβασης 

όσον αφορά ζητήματα πολιτικής επιλογής των πολιτικών οργάνων. Διατηρεί τυπικά την 

εξουσία ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, αλλά ουσιαστικά τους κρίνει σύμ-

φωνους με το Σύνταγμα με τη σιωπηρή εφαρμογή του τεκμηρίου συνταγματικότητας. Με 

άλλα λόγια, δεν αρνείται ρητά να εξετάσει συγκεκριμένες πράξεις οργάνων της πολιτικής 

εξουσίας, όπως θα επέβαλε η εφαρμογή της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων, αλλά 

παρά το ότι αυτές μπορούν πλέον να εξεταστούν παραδεκτά, κρίνει σιωπηρά αβάσιμο το 

επιχείρημα περί της αντισυνταγματικότητάς τους57. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ του τεκμηρίου συνταγματικό-

τητας και της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων. Παρά το ότι και οι δύο έννοιες αντιμε-

τωπίστηκαν στη θεωρία ως εκφάνσεις του «δικαστικού αυτοπεριορισμού», πρέπει να 

προσεγγίζονται ως διακριτές έννοιες. Η έννοια του τεκμηρίου συνταγματικότητας είναι 

ότι «εν αμφιβολία, δηλαδή μη αποδεικνυομένης της προς το Σύνταγμα αντιφάσεως, ο 

νόμος δέον να κριθή συνταγματικός, και εάν ακόμη δεν αποδεικνύεται η αρμονία του 

προς το Σύνταγμα. Η συνταγματικότης του νόμου δηλαδή επαρκώς αποδεικνύεται εκ της 

μη αποδείξεως της αντισυνταγματικότητος αυτού»58. Αντίθετα, η θεωρία των πολιτικών 

                                   

56. Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 15, σελ. 84. 

57. Πρβλ. και Γ. ΔΡΟΣΟΥ, ό.π., σημ. 48, σελ. 195, ο οποίος συγκρίνοντας την αγόρευση του Ει-

σαγγελέα Τζιβανόπουλου στην απόφαση 169/1983 του Αρείου Πάγου με τη γνώμη του Αρχιδικαστή 

Marshall στην υπόθεση Marbury v. Madison, σημειώνει ως ομοιότητα ότι ενώ και οι δύο δέχτηκαν 

ότι το Σύνταγμα εν τέλει ισχύει και εφαρμόζεται από τα δικαστήρια ως ο υπέρτατος νόμος, εξετάζο-

ντας στη συνέχεια την ουσία των αιτημάτων που στηρίχθηκαν ευθέως στο Σύνταγμα, τα απέρριψαν, 

όχι επειδή δεν μπορούσαν να εξετασθούν, αλλά επειδή, παραδεκτώς εξετασθέντα, κρίθηκαν αβάσιμα. 

58. Θ. ΤΣΑΤΣΟΥ, «Το πρόβλημα της ερμηνείας εν τω συνταγματικώ δικαίω», σε: Δ. ΤΣΑΤΣΟΥ, 

Η ερμηνεία του Συντάγματος, 1995, σελ. 315. 
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ζητημάτων αναγνωρίζει την ύπαρξη ορισμένων περιοχών που ανήκουν στη δικαστικά 

ανέλεγκτη αρμοδιότητα των πολιτικών οργάνων και ιδίως της Βουλής. Η εφαρμογή του 

τεκμηρίου συνταγματικότητας προϋποθέτει λοιπόν ότι η κρίσιμη διάταξη υπέρ της  

οποίας αυτό συντρέχει δεν ανήκει στο μη δικαστικά ελέγξιμο πεδίο των «πολιτικών ζη-

τημάτων». Με άλλα λόγια, το τεκμήριο συνταγματικότητας λειτουργεί ως ερμηνευτικός 

κανόνας μόνο εφόσον έχει καταφαθεί σε ένα προγενέστερο στάδιο η δυνατότητα ερμη-

νείας: όπου η υπό κρίση κρατική πράξη ανήκει στον ανέλεγκτο χώρο των πολιτικών ζη-

τημάτων, ο δικαστής δεν προβαίνει καν σε έλεγχο συνταγματικότητας ώστε να χρειάζε-

ται να χρησιμοποιήσει ερμηνευτικούς κανόνες. Το τεκμήριο συνταγματικότητας ξεκινάει, ή 

ορθότερα μπορεί να ξεκινήσει, εκεί που τελειώνει η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων. 

 

3. Η ανάπτυξη του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

και η «δικαστικοποίηση» της πολιτικής. Ανάγκη ανάδυσης μίας θεωρίας πολιτικών ζη-

τημάτων; 

Μετά την υιοθέτηση του Συντάγματος του 1975 και ιδίως από τη δεκαετία του 

1980, με όχημα αρχικά κυρίως την εφαρμογή της αρχής της ισότητας και στη συνέχεια 

του περιβαλλοντικού Συντάγματος, ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των 

κρατικών πράξεων ενισχύθηκε και σε ένταση και σε έκταση59. Ιδίως μετά το 1981, η με-

ταρρυθμιστική νομοθεσία του ΠΑΣΟΚ, η οποία συχνά προκάλεσε πολιτικές αντιπαρα-

θέσεις, οδηγήθηκε σε δικαιοδοτική κρίση, κυρίως ενώπιον του ΣτΕ, το οποίο κλήθηκε να 

διαμεσολαβήσει στην επίλυση των διαφωνιών σχετικά με τη συνταγματικότητα των με-

ταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών60. Αυτές οι υποθέσεις ενίσχυσαν το θεσμικό ρόλο της συ-

νταγματικής δικαιοσύνης και αναβάθμισαν την κοινωνική της αποδοχή61.  

                                   

59. Βλ. τις αναπτύξεις του Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 15, σελ. 96 επ. 

60. Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, «Τα νομιμοποιητικά θεμέλια του δικαστή κατά τον έλεγχο της συνταγ-

ματικότητας των νόμων», σε: ΕΝΟΒΕ, Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. 

Θέσεις και τάσεις της νομολογίας, nº 16, 1992, σελ. 52-53. 

61. Ibid., σελ. 52. Πρβλ. V. BOUVIER, «La notion de juridiction constitutionnelle», Droits 9, 

1989, σελ. 129 (: «[La juridiction constitutionnelle] exerce une activité propre de “juridicisation” 

de la vie politique… En tranchant les conflits en termes juridiques, la justice constitutionnelle con-

tribue à la pacification de la vie politique. En déclarant conformes à la constitution les réformes 

adoptéees par une nouvelle majorité, elle légitime ou authentifie les changements politiques»). 

Πρβλ., επίσης, από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης, και το μοντέλο του A. STONE-SWEET, «Ju-

dicialization and the Construction of Governance», 32 Compar. Pol. Studies, 1999, σελ. 147 επ., ο 
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Η τάση αυτή διατηρήθηκε και ενδυναμώθηκε και τις επόμενες δεκαετίες με τη δι-

εύρυνση της αναγωγής καθημερινών ζητημάτων και διαφορών στο Σύνταγμα62 και την 

τυπική συνταγματοποίηση, δηλαδή τη ρητή αποτύπωση στο συνταγματικό κείμενο, αό-

ριστων εννοιών (όπως η «αρχή της αειφορίας»)63, «νέων» δικαιωμάτων και δικαστικών 

τεχνικών, ώστε πλέον να γίνεται λόγος για «συνταγματοποίηση της πολιτικής» και «πο-

λιτικοποίηση του Συντάγματος»64. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. 

Με την «εκρηκτική» ανάπτυξη του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας στην Ευ-

ρώπη, ιδίως κατά τη δεκαετία του 1990, και την επέκταση του συνταγματικού δικαίου σε 

νέους τομείς, η εξουσία του δικαστή επί της νομοθετικής δραστηριότητας αυξήθηκε65. 

Όπως σημειώνεται, η συνταγματοποίηση της πολιτικής και η σημαντική επέκταση του 

χώρου του συνταγματικού δικαίου οδηγεί σε πολλαπλές διαφωνίες ως προς τους συνταγ-

ματικούς κανόνες και αξίες, προκαλώντας μία πολιτικοποίηση του Συντάγματος66. Συνέ-

                                   

οποίος περιγράφει, μεταξύ άλλων, μία τριαδική δομή, στην οποία ο συνταγματικός δικαστής έρχεται 

ως όργανο επίλυσης συγκρούσεων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή δικαστικοποίηση της πολιτικής. 

62. Βλ. Γ. ΔΡΟΣΟΥ, ό.π., σημ. 48, σελ. 501 επ. 

63. Βλ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Εξελίξεις στο Διοικητικό Δίκαιο τα τελευταία 25 

χρόνια», σε: Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ / Ε. ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, Εμβάθυνση Δημοσίου 

Δικαίου. Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου, 2005, σελ. 230. 

64. Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 15, σελ. 108 επ. 

65. Βλ. A. STONE-SWEET, «The politics of constitutional review in France and Europe», 5 

Int’l J. Const. L., 2007, σελ. 89: «As constitutional law expands to more and more policy areas, and 

as it becomes thicker in each domain (more dense, technical, and differentiated), so do the grounds 

for constitutional debate. The process (constitutional litigation - case law - constitutional litigation) 

tends to reproduce itself, and in so doing, the court’s authority over the legislative activity grows, 

and the legislator’s discretion decreases». Οι ιδέες αυτές, και ιδίως η έννοια της συνταγματικής πο-

λιτικής (constitutional politics), αναπτύσσονται εκτενέστερα στο A. STONE-SWEET, Governing with 

Judges: Constitutional Politics in Europe, 2000 (ιδίως σελ. 61 επ.). Η ανάπτυξη του δικαστικού  

ελέγχου μέσω της συνταγματοποίησης του δικαίου οδηγεί και τον κοινό δικαστή να αξιοποιεί το 

Σύνταγμα ενόψει του ότι τα διάδικα μέρη το επικαλούνται, βλ. G. DRAGO, «Justice Constitution-

nelle», Droits 34, 2001, σελ. 127. 

66. Βλ. M. ROSENFELD, «Constitutional adjudication in Europe and the United States: para-

doxes and contrasts», 2 Int’l J. Const. L., 2004, σελ. 642, ο οποίος σε άλλο σημείο (σελ. 640) ση-

μειώνει: «by subjecting an ever-increasing slice of interactions within the polity to constitutional 

principles and values, the Verfassungsstaat tends to constitutionalize the political and to politicize 

the constitution». Βλ., επίσης, την κριτική του B. SCHLINK, «German Constitutional Culture in 

Transition», σε: M. ROSENFELD (επιμ.), Constitutionalism, Identity, Difference and Legitimacy: 
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πεια αυτής της εξέλιξης είναι ότι ο δικαστής παύει να είναι μόνο «αρνητικός νομοθέτης», 

όπως τον ήθελε ο Hans Kelsen67, αλλά γίνεται θετικός νομοθέτης68 ή συννομοθέτης69.  

Εντός αυτού του διεθνούς περιβάλλοντος και της εξέλιξης και της ελληνικής νομο-

λογίας, θα μπορούσε ίσως να υποστηριχθεί ότι αναδύεται και πάλι η ανάγκη μίας θεωρί-

ας πολιτικών ζητημάτων. Αν εντείνονται οι φόβοι της «κυβέρνησης δικαστών»70, γίνεται 

λόγος για «θάνατο της κοινοβουλευτικής υπεροχής»71 ή «δικαστικοκρατία»72, εξελίξεις 

που όχι τόσο δραματικά έχουν επισημανθεί και στην ελληνική θεωρία73, μήπως πρέπει 

να επέλθει (ή να επανέλθει) μία νέα ισορροπία μεταξύ της δικαστικής και της νομοθετι-

κής εξουσίας μέσω της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων; Η επανοριοθέτηση ενός «χώ-

ρου πολιτικής» θα συνιστούσε μία ανάσχεση στη συνεχώς διευρυνόμενη τάση επέκτασης 

του «χώρου των δικαστικών κρίσεων». Το ερώτημα όμως είναι αν η θεωρία των πολιτι-

κών ζητημάτων, όπως παραδοσιακά αναπτύχθηκε για παράδειγμα στις ΗΠΑ, θα ήταν το 

ενδεδειγμένο μεθοδολογικό όχημα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ως προστάδιο για 

                                   

Theoretical Perspectives, 1994, σελ. 197, για το ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο παρά-

γει πολιτική. Και στον Καναδά, η υιοθέτηση του Χάρτη Δικαιωμάτων ενίσχυσε την «εκνόμευση» 

της πολιτικής, βλ. M. MANDEL, The Charter of Rights and the Legalization of Politics in Canada, 

1989 (παραπέμπεται σε: V. JACKSON / M. TUSHNET, Comparative Constitutional Law, 1999, σελ. 

778 επ.)  

67. Για τη «δικαιοδοτική» εγγύηση του Συντάγματος και τη διάκριση μεταξύ «αρνητικού» 

και «θετικού νομοθέτη», βλ. την κλασική μελέτη του H. KELSEN, «La garantie juridictionnelle de 

la Constitution (Justice Constitutionnelle)», Revue du Droit Public, 1928, σελ. 197 επ. 

68. Βλ. A. STONE-SWEET, ό.π., σημ. 65, σελ. 84. 

69. Για την ανάπτυξη του Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου από διαιτητή των συγκρού-

σεων μεταξύ των πολιτικών οργάνων του κράτους σε φύλακα του Συντάγματος και τη θέση του ως 

αναγκαίου οργάνου της νομοθετικής διαδικασίας, βλ. D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitu-

tionnel, 8η εκδ., 2008, σελ. 24 επ. και 78 επ. Για τη δράση και του Ιταλικού Συνταγματικού Δικα-

στηρίου ως συννομοθέτη, βλ. P. PASQUINO, «Constitutional Adjudication and Democracy. Compa-

rative Perspectives: USA, France, Italy», 11 Ratio Juris, 1998, σελ. 49. 

70. Ο όρος αυτός (“gouvernement des juges”) πρωτοεισήχθη στη Γαλλία από τον E. LAM-

BERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis, 1921. 

71. Βλ. A. STONE-SWEET, «Why Europe rejected American judicial review and why it may 

not matter», 101 Mich. L. Rev., 2003, σελ. 2745. 

72. Βλ. R. HIRSCHL, Towards Juristocracy. The origins and consequences of the new consti-

tutionalism, 2004. 

73. Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 15, σελ. 98-105. Πρβλ. και τις επισημάνσεις του Μ. ΣΤΑ-

ΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων», ΝοΒ 37, 1989, σελ. 26 επ. 
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την απάντηση στο ερώτημα αυτό, η επόμενη υποενότητα παρουσιάζει τον τρόπο με τον 

οποίο προσέλαβε η ελληνική νομολογία το ζήτημα των “political questions”. 

 

4. Εντοπίζοντας την εφαρμογή μίας θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων στην Ελλάδα.  

4.1. Η κατασκευή των «κυβερνητικών πράξεων».  

Όπως ήδη σημειώσαμε, η θεωρία των “political questions” δεν εμφανίστηκε στην 

ελληνική νομολογία με τη μορφή που αναπτύχθηκε σε άλλες έννομες τάξεις. Στην Ελλά-

δα, ως ανάλογη κατασκευή θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τη θεωρία των «κυβερνητι-

κών πράξεων»74. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 5 του π.δ. 18/1989, δεν υπόκεινται σε 

αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ «οι κυβερνητικές πράξεις και διαταγές, που ανάγο-

νται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας», ωστόσο, ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουρ-

γίας του ΣτΕ, γινόταν αναφορά στην ύπαρξη «κυβερνητικών πράξεων». Μάλιστα, στον 

ακριβή προσδιορισμό των κυβερνητικών πράξεων καθοριστική υπήρξε η συμβολή της 

νομολογίας, επειδή το ΣτΕ διεκδίκησε την αποκλειστική εξουσία να αναγνωρίζει και να κα-

τατάσσει τις κυβερνητικές πράξεις, οι οποίες αποκτούν έτσι το χρίσμα του απροσβλήτου75. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ76, έως σήμερα στην κυβερνητική λειτουργία 

περιλαμβάνεται η ρύθμιση των διεθνών σχέσεων77 και των σχέσεων εκτελεστικής-

νομοθετικής εξουσίας78, η κήρυξη επιστράτευσης και η απονομή χάριτος. Κατ’ αναλογία, 

                                   

74. Βλ. Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, «Το “τεκμήριο συνταγματικότητας των νόμων”. Ερμηνευτική “ένδει-

ξη” ή πολιτική προτροπή;», σε: Χαρμόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση. Κράτος, Σύνταγμα και Δημοκρα-

τία στο έργο του, Ι, 1994, σελ. 75, ο οποίος συνδέει τις δύο θεωρίες σημειώνοντας: «Εκφάνσεις της 

[δικαστικής αυτοσυγκράτησης] αποτελούν κατασκευές όπως η θεωρία των “political questions” 

στις ΗΠΑ, ή των “κυβερνητικών πράξεων” σε μας, κοινή αφετηρία των οποίων είναι ότι ο έλεγχος 

του δικαστή είναι αδιανόητος όταν διακυβεύονται ορισμένα εξ ορισμού πολιτικά ζητήματα, η δι-

κανική αξιολόγηση των οποίων θα κατέληγε σε παραλογισμούς» (παραλείπονται οι εσωτερικές 

παραπομπές). 

75. Βλ. Β. ΣΚΟΥΡΗ, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2η έκδ., 1996, σελ. 68. 

76. Βλ., ενδεικτικά, Α. ΤΑΧΟΥ, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 7η έκδ., 2003, σελ. 564-565, με 

παραπομπές σε νομολογία. 

77. Στη ρύθμιση των διεθνών σχέσεων ανήκουν οι διεθνείς συμβάσεις καθώς και οι πράξεις 

που εκδίδονται για την εκτέλεσή τους, εκτός αν οι πράξεις αυτές εκδίδονται βάσει νομοθετικής 

πράξης που κυρώνει τη διεθνή σύμβαση, η διπλωματική προστασία των ελλήνων στο εξωτερικό. 

78. Π.χ. η σύγκληση της Βουλής, η αναστολή των εργασιών και η διάλυσή της, καθώς και 

πράξη σχετική με τη διενέργεια εκλογών ή την προκήρυξη δημοψηφίσματος, το διάταγμα αποδο-
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υποστηρίζεται ότι πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει χαρακτήρα πράξης κυβέρνησης και η κή-

ρυξη σε κατάσταση πολιορκίας.  

Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει αναφορά σε ένα παράδειγμα από την πρόσφατη νομο-

λογία του ΣτΕ για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το Ανώτατο Ακυρωτικό 

την έννοια της κυβερνητικής πράξης. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λι-

βαδειάς έγινε δεκτή η αγωγή της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Βοιωτίας, τόσο ιδίω  

ονόματι, όσο και ως αντιπροσώπου των λοιπών αιτούντων, κατοίκων Διστόμου Βοιωτί-

ας, κατά του Γερμανικού Δημοσίου, για την αναγνώριση της υποχρέωσης του ως άνω 

Δημοσίου να καταβάλει στους αιτούντες συγκεκριμένα ποσά ως χρηματική ικανοποίηση 

λόγω ψυχικής οδύνης από την θανάτωση οικείων τους από όργανα του Γερμανικού Κρά-

τους κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής. Κατά της ανωτέρω απόφασης το Γερμα-

νικό Δημόσιο άσκησε αίτηση αναίρεσης, η οποία απορρίφθηκε με απόφαση του Αρείου 

Πάγου, με την οποία κρίθηκε ότι το Γερμανικό Δημόσιο στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν 

απολάμβανε του προνομίου της ετεροδικίας. Κατόπιν αυτών, οι αιτούντες με αίτησή τους 

προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ζήτησαν την, κατ’ αρθρ. 689 ΚΠολΔ, απαιτούμενη άδεια 

για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων του Γερμανικού Δημοσίου προς 

εξασφάλιση της απαίτησής τους. Με πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο Υπουργός αρ-

νήθηκε τη χορήγηση της σχετικής αδείας, με την αιτιολογία ότι «δεν συμφωνούμε με τη 

λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του γερμανικού δημοσίου, διότι δεν του λείπει η 

περιουσιακή φερεγγυότητα. Το πρόβλημα της εκτέλεσης της απόφασης του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, πρόβλημα που έχει βεβαίως και την πολιτική του διάσταση, 

εκκρεμεί, όπως γνωρίζετε στα πολιτικά δικαστήρια των οποίων την απόφαση θα αναμεί-

νουμε». Στη συνέχεια οι αιτούντες άσκησαν αίτηση ακυρώσεως με την οποία ζητούσαν 

την ακύρωση της άρνησης του Υπουργού Δικαιοσύνης να τους χορηγήσει την κατ’ αρθρ. 

689 ΚΠολΔ απαιτούμενη άδεια. 

Η υπόθεση παραπέμφθηκε, λόγω μείζονος σπουδαιότητας, στην Ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της φύσης της προ-

σβαλλομένης πράξης και, συγκεκριμένα, αν έχει τον χαρακτήρα κυβερνητικής πράξης ή 

αν, αντιθέτως, συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη. Με την απόφαση ΟλΣτΕ 3669/2006, 

η πλειοψηφία του δικαστηρίου έκρινε ως εξής:  

«Η αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης περιορίζεται, κατά την έννοια 

της διατάξεως αυτής [ενν. άρθρ. 689 ΚΠολΔ], αποκλειστικώς στην εκτί-

                                   

χής παραιτήσεως υπουργού ή της Κυβέρνησης και η εντολή σχηματισμού της Κυβέρνησης. 
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μηση της σκοπιμότητας, ως προς την χορήγηση της αδείας προς υποβολή 

αιτήσεως λήψεως των μέτρων αυτών, από την πλευρά της μη διαταράξεως 

των ομαλών σχέσεων της Χώρας με το εμπλεκόμενο αλλοδαπό Κράτος. 

Συνεπώς, η αρμοδιότητα αυτή δεν ανάγεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην 

άσκηση δικαιοδοτικού έργου και δεν συνδέεται με την άσκηση της δικα-

στικής εξουσίας. (...) Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, κατά τον σκο-

πό της θεσπίσεως της ανωτέρω διατάξεως του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-

μίας η επέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην διαδικασία των ασφα-

λιστικών μέτρων εις βάρος αλλοδαπού δημοσίου, με την έκδοση εκ μέρους 

του σχετικής αδείας, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ μέρους 

του στάθμιση της σκοπιμότητας της λήψεως των μέτρων αυτών από της 

πλευράς της μη διαταράξεως ή της εξυπηρετήσεως των καλών σχέσεων 

της Χώρας με την οικεία αλλοδαπή Πολιτεία. Συνεπώς, οι πράξεις, με τις 

οποίες, κατ’ επίκληση της εν λόγω διατάξεως, ενεργείται, όπως αξιούται 

από τη διάταξη αυτή, στάθμιση των επιπτώσεων στις διεθνείς σχέσεις της 

Χώρας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ανάγονται στην διαχείριση της πολι-

τικής εξουσίας και, ως εκ τούτου, έχουν τον χαρακτήρα κυβερνητικής πρά-

ξεως. (...) Τούτο δε διότι με τις πράξεις αυτές δεν ασκούνται, εν στενή εν-

νοία, διοικητικές αρμοδιότητες, αλλ’ αντιμετωπίζονται, από τα ανώτατα 

όργανα του Κράτους, πολιτικής φύσεως ζητήματα, αναγόμενα στην διαχείρι-

ση προβλημάτων υψίστης σημασίας για την Χώρα. Επομένως, από την φύση 

τους οι πράξεις αυτές δεν μπορούν να υπάγονται στον ακυρωτικό έλεγχο 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι άλλως ο έλεγχος αυτός θα υπεισήρ-

χετο ανεπίτρεπτα σε πεδίο αμιγώς πολιτικών εκτιμήσεων, που εκφεύγει από 

το πεδίο του ασκουμένου από το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρωτικού ε-

λέγχου». (οι υπογραμμίσεις δικές μας) 

Ωστόσο, μειοψηφία 11 μελών του δικαστηρίου δεν δέχθηκε ότι η άρνηση του  

Υπουργού συνιστά κυβερνητική πράξη με το επιχείρημα ότι: 

«Στην Ελληνική συνταγματική έννομη τάξη η δράση όλων των οργάνων, 

άρα και των οργάνων της εκτελεστικής λειτουργίας μάλιστα δε είτε αυτή 

ασκεί, εν στενή εννοία, διοικητικά καθήκοντα, είτε εκδίδει πράξεις διαχεί-

ρισης της πολιτικής εξουσίας, είναι συντεταγμένη και υπόκειται στο Σύ-

νταγμα. Θεμέλιο, εξ άλλου, του καθιερουμένου από το Σύνταγμα κράτους 

δικαίου είναι η αρχή της νομιμότητας της δράσεως της Διοικήσεως και ο 
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ακυρωτικός έλεγχος των πράξεών της. Επομένως, η δράση της εκτελεστι-

κής λειτουργίας μπορεί να μην υπόκειται στον δικαστικό έλεγχο, τούτο δε 

όλως κατ’ εξαίρεση, μόνον σε τομέα, που το ίδιο το Σύνταγμα ανέχεται. 

Τέτοιος δε τομέας είναι ο τομέας της εκ μέρους της εκτελεστικής λειτουρ-

γίας αμιγούς διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας (δηλαδή οι σχέσεις της κυ-

βερνήσεως με την Βουλή και οι διεθνείς σχέσεις της Χώρας). [Σ]ε περί-

πτωση κατά την οποία όργανο της εκτελεστικής εξουσίας εκδίδει πράξη, 

κατ’ επίκληση διατάξεως νόμου, η οποία του αναθέτει μεν να προβεί σε 

στάθμιση των αναγκών της διαχείρισης της εσωτερικής πολιτικής εξουσίας 

ή των διεθνών σχέσεων της Χώρας, ταυτόχρονα, όμως, η πράξη αυτή έχει 

και αντανάκλαση στην άσκηση ατομικού δικαιώματος, κατοχυρωμένου συ-

νταγματικώς, ενός ή περισσοτέρων προσώπων, θίγοντάς το ή ρυθμίζοντάς 

την άσκησή του, τότε η πράξη αυτή, έχοντας απολέσει τον αμιγή «κυβερνη-

τικό» της χαρακτήρα, επανέρχεται στον κανόνα της εκτελεστής διοικητικής 

πράξεως και είναι ελεγκτή από τον ακυρωτικό δικαστή». (οι υπογραμμί-

σεις δικές μας) 

Η νομολογία αυτή79 θέτει ήδη τον προβληματισμό σχετικά με το κριτήριο το οποίο 

πρέπει να χρησιμοποιείται για να χαρακτηριστεί μία πράξη ως κυβερνητική. Το ενδιαφέ-

ρον σημείο της διατύπωσης είναι ότι αναγνωρίζεται ένας χώρος ευαίσθητων πολιτικών 

σταθμίσεων και οριοθετείται ένα πεδίο «πολιτικής φύσεως ζητημάτων», τα οποία ανάγο-

νται σε «προβλήματα ύψιστης σημασίας για τη Χώρα». Στο χώρο αυτό των αμιγώς πολι-

τικών εκτιμήσεων δεν μπορεί να υπεισέλθει ο ακυρωτικός δικαστής. 

Αυτή η λογική υποστηρίζει και αποφάσεις στις οποίες δεν γίνεται λόγος για κυβερ-

νητικές πράξεις, εντούτοις το αποτέλεσμα είναι κοινό, δηλαδή η διοικητική πράξη δεν 

ελέγχεται ακυρωτικά. Η απόφαση 2279/1990 της Ολομέλειας του ΣτΕ έκρινε αίτηση αλ-

λοδαπής αλλογενούς με την οποία ζητούνταν η ακύρωση της απόφασης του Αναπληρω-

τή Υπουργού Εσωτερικών που απέρριπτε αίτημα πολιτογράφησης. Η πλειοψηφία δεν 

προσέφυγε στην κατασκευή των «κυβερνητικών πράξεων», αλλά απέρριψε την αίτηση 

με το σκεπτικό ότι «η πολιτογράφηση αλλοδαπού αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της ελ-

ληνικής Πολιτείας, η οποία το ασκεί σε κάθε περίπτωση ελεύθερα. (...) [Η] απόρριψη αι-

                                   

79. Βλ. επίσης και την αντίστοιχη απόφαση 22/2007 της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία, εξε-

τάζοντας τη νομική φύση της κατ’ άρθρ. 923 ΚΠολΔ άδειας του Υπουργού Δικαιοσύνης, χωρίς 

την οποία δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση κατά αλλοδαπού δημοσίου, δέχθηκε ομοίως 

ότι αυτή αποτελεί κυβερνητική πράξη. 
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τήματος για πολιτογράφηση δεν χρειάζεται αιτιολογία». Η έννοια βέβαια της διάταξης 

αυτής, εξηγεί περαιτέρω η απόφαση, «δεν είναι ότι η απορριπτική του αιτήματος πολιτο-

γραφήσεως απόφαση μπορεί να στερείται παντελώς αιτιολογίας, αλλ’ ότι η αιτιολογία 

αυτή, που μπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλλου, δεν επιβάλλεται να ανα-

φέρεται σε λόγους αναγόμενους στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου, δυναμένη ν’ ανάγε-

ται σε λόγους που αφορούν ευρύτερη κατηγορία προσώπων στην οποία ανήκει ο ενδια-

φερόμενος, συνδεομένους με άσκηση ορισμένης πολιτικής»80. Και καταλήγει, «πάντως, 

όμως, όταν στη σχετική απορριπτική απόφαση ή σε άλλο έγγραφο, στο οποίο γίνεται ρη-

τή παραπομπή, αναφέρονται ειδικοί λόγοι για τους οποίους η Διοίκηση αρνήθηκε την 

πολιτογράφηση, οι λόγοι αυτοί πρέπει να είναι νόμιμοι, πράγμα που ελέγχεται από τον 

ακυρωτικό δικαστή».  

Το σκεπτικό αυτό ακολουθήθηκε παγίως και σε μεταγενέστερη νομολογία81. Αυτό 

που πρέπει να επισημανθεί με αφορμή την ανωτέρω νομολογία είναι ότι ακόμη και αν 

δεν χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία ο τυπικός χαρακτηρισμός της απόρριψης του 

αιτήματος πολιτογράφησης ως κυβερνητικής πράξης, το σκεπτικό σε σχέση με την προη-

γούμενη νομολογία που παρουσιάσαμε δεν αλλάζει. Όταν γίνεται λόγος για «κυριαρχικό 

δικαίωμα της πολιτείας, η οποία το ασκεί ελεύθερα» και τη δυνατότητα της απόφασης να 

ανάγεται σε λόγους «συνδεόμενους με άσκηση ορισμένης πολιτικής», μπορούμε να ανα-

γνώσουμε την αντίληψη ότι η Πολιτεία αποφασίζει, στο πλαίσιο της άσκησης πολιτικής, 

ποια πρόσωπα θα γίνουν πολίτες της. Και αυτό είναι ένα πεδίο που ανάγεται – θα μπο-

ρούσαμε να πούμε – στην ίδια την ύπαρξή της, επομένως κατ’ εξοχήν πολιτικό και άρα 

μη προσβάσιμο στον ακυρωτικό δικαστή81α. 

 

4.2. Η άρνηση ελέγχου του σκοπού του νομοθέτη. 

Η νομολογία αυτή περί «κυβερνητικών πράξεων» αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα 

της νομολογίας που αφορά στην οριοθέτηση των πεδίων της πολιτικής και της δικαστι-

κής εξουσίας, καθώς εδώ ως πολιτική εξουσία νοείται η εκτελεστική: έχουμε να κάνουμε 

με τον αποκλεισμό ακυρωτικού ελέγχου διοικητικών πράξεων. Ωστόσο, η ανάγκη οριο-

θέτησης αφορά και τις σχέσεις του νομοθέτη με το δικαστή. Υπό αυτή την εκδοχή, η θε-

                                   

80. Η υπογράμμιση δική μας. 

81. Βλ., για παράδειγμα, ΣτΕ 2780/2007, ΣτΕ 1242/2007. 

81α. Πρβλ. και την σημαντική ΟλΣΕ 3636/89 (οι πράξεις νομοθ. περιεχομένου δεν ελέγχο-

νται δικαστικά) και επ’ αυτής παρατηρήσεις του Π. ΠΑΡΑΡΑ, Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων 

νομοθετικού περιεχομένου, ΤοΣ 16(1990), σελ. 237 επ. 
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ωρία των πολιτικών ζητημάτων εμφανίζεται με τη μορφή της παραδοσιακής διάκρισης 

μεταξύ επιτρεπτού ελέγχου της συνταγματικότητας και ανεπίτρεπτου ελέγχου της σκοπι-

μότητας της κρίσιμης διάταξης νόμου: Τα δικαστήρια δεν επιτρέπεται να αξιολογήσουν 

τις επιδιώξεις του νομοθέτη, ούτε να κρίνουν αν οι ρυθμίσεις που αυτός θεσπίζει συμφω-

νούν ή όχι με τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις82. Κατά τη διατύπωση της νομολογί-

ας, τα δικαστήρια, ελέγχοντας τη συνταγματικότητα των νόμων, «δεν ερευνούν αν ο νο-

μοθέτης καλώς ή κακώς έχει ασκήσει την κυριαρχική κατά το Σύνταγμα (άρθρ. 26 παρ.1) 

εξουσία του, σύμφωνα με τις διάχυτες κοινωνικοοικονομικές αντιλήψεις. Ερευνούν μόνο 

αν, ασκώντας αυτή την κυριαρχική εξουσία κινήθηκε μέσα στα, ακραία έστω, όρια που 

το Σύνταγμα του παρέχει. Τα δικαστήρια δεν έχουν εξουσία να κρίνουν αν η συγκεκριμένη, 

υπό την κρίση τους τιθέμενη, νομοθετική ρύθμιση είναι η ενδεδειγμένη από κοινωνικοοι-

κονομική άποψη, ούτε να αξιολογήσουν τις κάθε φορά επιδιώξεις του νομοθέτη»83. 

Εφόσον, λοιπόν, ο νομοθέτης καθορίζει τους σκοπούς της άσκησης της νομοθετι-

κής εξουσίας σύμφωνα με τις πολιτικές του εκτιμήσεις, δεν νοείται κατάχρηση εξουσίας 

από το νομοθέτη84. Ο δικαστής δεν επιτρέπεται να διερευνήσει τα ανομολόγητα κίνητρα 

του νομοθέτη85, βασιζόμενος σε πολιτικές εκτιμήσεις σχετικά με τον «αληθινό» σκοπό 

του νόμου, αφού έτσι ο έλεγχος συνταγματικότητας εκτρέπεται σε έλεγχο σκοπιμότητας. 

Την άποψη αυτή διατύπωσε με έμφαση η πλειοψηφία στην απόφαση 11/2001 της Ολο-

μέλειας του Αρείου Πάγου, στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στην επόμενη 

ενότητα, εξετάζοντας τη συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 2721/ 

1999 με τίτλο «εξάλειψη αξιοποίνων και παύση ποινικής δίωξης ορισμένων αξιόποινων 

πράξεων διαπραχθεισών κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις». Σύμφωνα με την πλειοψηφία, 

«Η από μέρους του νομοθέτη επιλογή του ενός από τα δύο αυτά μέσα κυ-

βερνητικής αντεγκληματικής πολιτικής, της αμνηστίας ή της ειδικής παρα-

γραφής, εναπόκειται στην αποκλειστική του κρίση που βασίζεται στη στάθ-

μιση στοιχείων μη νομικών, κυρίως πολιτικών, και δεν μπορεί να υπόκειται 

στον έλεγχο του δικαστή. Και βεβαίως ο τελευταίος έχει την εξουσία και 

την υποχρέωση να μην εφαρμόζει νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντί-

θετο προς το Σύνταγμα (93§4 Σ). Δεν δύναται όμως να ελέγχει τις σκέψεις 

                                   

82. Βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σελ. 151 επ. 

83. ΕφΑθ 2695/1993. 

84. Αυτό δέχθηκαν οι αποφάσεις ΣτΕ 2713/2006, ΣτΕ 3045/1997. 

85. Πρβλ. Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιω-

μάτων, 1990, σελ. 208-209. 
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ή τα ελατήρια που οδήγησαν το νομοθέτη στην ψήφιση του νόμου. Ούτε 

μπορεί να αμφισβητεί την ειλικρίνεια του νομοθέτη, με το να δέχεται την 

άποψη ότι υπό τη συγκεκριμένη γραμματική διατύπωση ορισμένου νόμου 

υποκρύπτεται άλλου είδους ρύθμιση, και συγκεκριμένα ότι διάταξη νόμου 

που σαφώς θεσπίζει ειδική παραγραφή (…) συνιστά «κρυπτοαμνηστία», 

την οποία απαγορεύει το Σύνταγμα. Έτσι ο δικαστής θα υπερέβαινε τα όρια 

του ελέγχου της συνταγματικότητας του νόμου, που πραγματοποιείται με βά-

ση το περιεχόμενό του και μόνο και με αποκλειστικά νομικά κριτήρια, και θα 

υποκαθιστούσε στο ρόλο του το νομοθέτη, επεμβαίνοντας στην επιλογή του 

σκοπού που επιδιώκει με την ψήφιση ενός νόμου και των μέσων που για το 

σκοπό αυτό θεσπίζει και ελέγχοντας τη νομοθετική επιλογή με κριτήρια 

πολιτικά. Με τον τρόπο αυτόν όμως η δικαιοσύνη “παρενείρει εαυτήν εις 

εντελώς ξένα, νομοθετικά, καθήκοντα”»86. 

Από την παρατεθείσα νομολογία προκύπτει ότι η απαγόρευση ελέγχου της σκοπι-

μότητας μίας νομοθετικής ρύθμισης, ως αναγόμενης σε μία αμιγώς πολιτική κρίση του 

νομοθέτη, ανήκει στο δικαστικά ανέλεγκτο πεδίο των πολιτικών εκτιμήσεων του νομοθέ-

τη. Αποτελεί λοιπόν έκφανση της θεωρίας πολιτικών ζητημάτων. Οι διατυπώσεις αυτές 

είναι αντίστοιχες αυτών που παραθέσαμε κατά την εξέταση των «κλασικών» κυβερνητι-

κών πράξεων που εμφανίζονται στη νομολογία του ΣτΕ. Η σημαντική διαφορά είναι ότι 

στα παραδείγματα που εδώ εξετάζουμε ο δικαστής ελέγχει την κρίσιμη διάταξη κατά το 

περιεχόμενό της. Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός σταματά όταν πλέον συναντά το σκοπό της 

διάταξης. Το πολιτικό ζήτημα, και άρα το απαράδεκτο του δικαστικού ελέγχου, δεν αφο-

ρά στην προκειμένη περίπτωση το σύνολο της κρίσιμης νομοθετικής διάταξης αλλά μόνο 

ένα στοιχείο της, το σκοπό της. 

Ο μη έλεγχος σκοπιμότητας ως εκδήλωση της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων 

δεν πρέπει να συγχέεται με την ευρύτερη έννοια της «ελευθερίας» ή της διακριτικής ευ-

χέρειας» του νομοθέτη ως προς την υιοθέτηση των προσηκόντων νομοθετικών μέτρων87. 

                                   

86. Οι υπογραμμίσεις δικές μας. 

87. Βλ. τις αναπτύξεις του Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, «Η πολύπαθη και αμφιλεγόμενη τέχνη της συνταγ-

ματικής ερμηνείας», σε: ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ερμηνεία του Συντάγματος και λειτουργία του πολιτεύματος, 

1996, σελ. 248-251, ο οποίος κάνει λόγο για «ελευθερία δράσης» και όχι για απλή «διακριτική ευ-

χέρεια» του νομοθέτη και καταλήγει ότι «κάθε άλλη ερμηνεία οδηγεί στην αντιστροφή της σχέσης 

πολιτικής και δικαίου, περιχαρακώνει επικίνδυνα και μέχρις ασφυξίας τη σφαίρα της πολιτικής, 

εξαιτίας ιδίως της υπερτροφικής ανάπτυξης της νομικής σφαίρας, του υπερβολικού εκνομικισμού 
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Η τελευταία έννοια συνδέεται συχνά με τον οριακό δικαστικό έλεγχο των μέτρων αυτών. 

Ωστόσο, η ελευθερία αυτή ως προς την επιλογή του περιεχομένου του μέτρου δεν είναι 

ανέλεγκτη και απεριόριστη, είναι απλώς οριακά ελέγξιμη, με βάση για παράδειγμα την 

αρχή της αναλογικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο αναζητάται το προδήλως απρόσφορο ή 

δυσανάλογο88. Αντίθετα, η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων, υπό την εκδοχή που εξε-

τάζουμε εδώ, δεν αφορά έναν οριακό έλεγχο, αλλά την ανυπαρξία οιασδήποτε μορφής 

ελέγχου όσον αφορά βέβαια τη σκοπιμότητα που στηρίζει την υιοθέτηση του υπό κρίση 

μέτρου. Συνεπώς, η απαγόρευση ελέγχου της σκοπιμότητας έχει σχέση περισσότερο με 

την έκταση παρά με την ένταση του δικαστικού ελέγχου89. Όπως και προηγουμένως ση-

μειώσαμε εξετάζοντας το τεκμήριο συνταγματικότητας, έτσι και εδώ επαναλαμβάνουμε 

ότι πρέπει πριν από τη διακρίβωση της έντασης του δικαστικού ελέγχου (ο οποίος μπορεί 

για παράδειγμα να είναι οριακός) να καταφαθεί η λογικά προηγούμενη εξουσία δικαστι-

κού ελέγχου. Η «ελευθερία» του νομοθέτη μπορεί να είναι απεριόριστη όσον αφορά τη 

σκοπιμότητα, δεν είναι όμως απεριόριστη όσον αφορά το περιεχόμενο της υιοθετούμενης 

ρύθμισης. 

Πριν προχωρήσουμε στην αξιολόγηση αυτών των εκφάνσεων της θεωρίας των πο-

λιτικών ζητημάτων με στόχο να αναδείξουμε ότι με αυτή τη μορφή η θεωρία των πολιτι-

                                   

των πολιτικών σχέσεων και της υπέρμετρης «δικαστικοποίησης» των πολιτικών αντιδικιών (…) 

και το χειρότερο, (…) στρέφει το Σύνταγμα εναντίον της δημοκρατίας». Βλ., επίσης, Α. ΜΑΝΙΤΑ-

ΚΗ, ό.π. σημ. 5, σελ. 409-411. Πρβλ., όμως, και τη νεότερη παρατήρηση ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ό.π., σημ. 15, 

σελ. 100, ότι «η σχεδόν ‘απόλυτη ελευθερία’ του νομοθέτη να επιλέγει πολιτικές και να αποφασί-

ζει ‘ελεύθερα’ θεσπίζοντας νόμους τείνει να μετασχηματιστεί σε ‘διακριτική ευχέρεια’, που ασκεί-

ται στο πλαίσιο “δικαιοδοσίας”, η οποία αναγνωρίζεται και προσδιορίζεται από το Σύνταγμα». Βλ., 

επίσης, A. VON BRÜNNECK, «Constitutional Review and Legislation in Western Democracies», σε: 

C. LANDFRIED (ed.), Constitutional Review and Legislation. An International Comparison, 1988, 

σελ. 256-257. 

88. Βλ., ενδεικτικά, ΣτΕ 3220/2002, ΣτΕ 1791/2003, ΣτΕ 2772/2003. 

89. Πρβλ. και τη, σε διαφοροποιημένο όμως πλαίσιο, διάκριση εξουσίας και έντασης ελέγ-

χου την οποία επισημαίνει ο Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, «Το ζήτημα της έντασης του δικαστικού ελέγχου της 

συνταγματικότητας», σε: Τόμο Τιμητικό του Συμβουλίου της Επικρατείας – 75 χρόνια, 2004, σελ. 

406-407, ο οποίος σημειώνει ότι «μόνο το γεγονός ότι η συγκριτική αξιολόγηση της ικανότητας 

και της θεσμικής νομιμοποίησης του νομοθέτη και του ελέγχοντος οργάνου δικαιολογούν [sic] την 

καταρχήν απονομή εξουσίας ελέγχου στο δεύτερο όργανο δεν προσδιορίζει τον προσήκοντα βαθμό 

ελέγχου και, σε κάθε περίπτωση, δεν δικαιολογεί από μόνο του τη λύση της πλήρους υποκατάστα-

σης» (σελ. 407). 
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κών ζητημάτων δεν επιτελεί τη λειτουργία της οριοθέτησης «πολιτικής» και δικαστικής 

εξουσίας, θα συνοψίσουμε την πορεία εξέλιξης του δικαστικού ελέγχου της συνταγματι-

κότητας στην Ελλάδα, η οποία διαμόρφωσε εν πολλοίς και τον τρόπο εμφάνισης της θε-

ωρίας (ή της ανάγκης μίας θεωρίας) πολιτικών ζητημάτων στη χώρα μας. 

 

5. Τοποθετώντας τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων στο συνεχές της δικαστικής (αυ-

το)συγκράτησης. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να αναπαραστήσουμε την εξέλιξη και την αλληλε-

πίδραση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας με τη θεωρία των πολιτικών ζη-

τημάτων και άλλες μορφές δικαστικού αυτοπεριορισμού, όπως το τεκμήριο συνταγματι-

κότητας, ως εξής: 

 

 

Διάγραμμα: Η εξέλιξη του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων σε συνάρτη-

ση με τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων και του τεκμηρίου συνταγματικότητας. 
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Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όσο αυξάνεται η έκταση και η ένταση του 

δικαστικού ελέγχου, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για οριοθέτησή του στη βάση της  

απομόνωσης ορισμένων «πολιτικών ζητημάτων». Πριν από το 1897, απόρροια της ανυ-

παρξίας δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας είναι η ανυπαρξία της ανάγκης για 

μία θεωρία πολιτικών ζητημάτων. 

Στη δεύτερη φάση, αν και αναγνωρίζεται νομολογιακά η εξουσία δικαστικού ελέγ-

χου της συνταγματικότητας, ο έλεγχος αφορά κατά βάση μόνο την τυπική συνταγματικό-

τητα, τη στιγμή που εφαρμόζεται παγίως ένα σιωπηρό τεκμήριο συνταγματικότητας.  

Έτσι, ο δικαστικός έλεγχος δεν διέρχεται από το στάδιο της θεωρίας των πολιτικών ζη-

τημάτων, αλλά περνάει κατευθείαν, όπως υποδεικνύει το βέλος, στο στάδιο της σιωπη-

ρής εφαρμογής του τεκμηρίου συνταγματικότητας. Για λόγους πληρότητας, πρέπει εδώ 

να σημειωθεί ότι από την ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας εμφανίστηκε στη νο-

μολογία η κατασκευή των κυβερνητικών πράξεων, επομένως και σε αυτή τη φάση έχου-

με τη μερική εμφάνιση μίας θεωρίας πολιτικών ζητημάτων, με περιορισμένη όμως πρα-

κτική σημασία, καθώς το ακανθώδες ζήτημα αφορά την οριοθέτηση των σχέσεων της 

νομοθετικής με τη δικαστική εξουσία, ζήτημα, το οποίο τίθεται για πρώτη φορά με έντα-

ση κατά την τρίτη φάση ανάπτυξης του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των 

νόμων. 

Στη τρίτη αυτή φάση διευρύνεται και ενισχύεται ο έλεγχος και της ουσιαστικής συ-

νταγματικότητας, επομένως ανακύπτει σαφέστερα η ανάγκη μίας θεωρίας πολιτικών ζη-

τημάτων. Το τεκμήριο συνταγματικότητας εφαρμόζεται (σιωπηρά ή μεταμορφωμένο ως 

οριακός έλεγχος ή έλεγχος πρόδηλης αντισυνταγματικότητας) και σε αυτή τη φάση,  

αφού όμως στοιχειοθετηθεί πρώτα ότι η υπό κρίση κρατική πράξη δεν ανήκει στο χώρο 

των δικαστικά ανέλεγκτων πολιτικών ζητημάτων. Έχοντας περάσει από το στάδιο αυτό, 

τα δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα (και αυτό είναι το συνηθέστερο) να δείξουν σεβασμό 

στην άποψη του νομοθετικού σώματος ή της διοίκησης διότι αυτά τα όργανα (της «πολι-

τικής» εξουσίας), λόγω της θεσμικής τους θέσης, της στελέχωσης και των πόρων τους 

διαθέτουν μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και περισσότερα στοιχεία και μπο-

ρούν να λάβουν ορθότερες αποφάσεις. Αν λοιπόν θέλαμε να αναπαραστήσουμε γραμμι-

κά (και άρα με μικρότερη πολυπλοκότητα σε σχέση με το ανωτέρω διάγραμμα) τα στά-

δια συνταγματικής συγκράτησης ή αυτοσυγκράτησης του δικαστή μέχρι τη διαπίστωση 

της αντισυνταγματικότητας μίας κρατικής πράξης, το σχήμα θα ήταν ως εξής: 

Ο δικαστής αναγνωρίζει τη γενική εξουσία ελέγχου της συνταγματικότητας των 

νόμων. Στη συνέχεια, αναγνωρίζει την εξουσία ελέγχου και της ουσιαστικής αντισυνταγ-

ματικότητας. Έπειτα, καταφάσκει ότι η υπό κρίση κρατική πράξη δεν ανήκει στο πεδίο 



Ανιχνεύοντας και επανανοηματοδοτώντας τη «θεωρία των πολιτικών ζητημάτων» 773 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΤΑ Ν° 47/2010 

των «πολιτικών ζητημάτων». Τέλος, «ανατρέπει» το τεκμήριο συνταγματικότητας, δια-

πιστώνοντας την πρόδηλη αντισυνταγματικότητα της κρατικής πράξης. 

Το ερώτημα το οποίο ήδη τέθηκε και επιχειρούμε να απαντήσουμε στο επόμενο 

κεφάλαιο είναι αν υπάρχει ανάγκη περιορισμού μέσω της θεωρίας των πολιτικών ζητη-

μάτων υπό τη μορφή που αυτή αναπτύχθηκε στη νομολογία, με άλλα λόγια αν η ελληνι-

κή εκδοχή της θεωρίας αυτής εκπληρώνει αυτό που υπόσχεται, δηλαδή την οριοθέτηση 

του πεδίου της δικαστικής εξουσίας σε σχέση με το πεδίο της «πολιτικής» εξουσίας. 

 

IV. Αμφισβητώντας τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων ως αυτοτελή δικαστική 

τεχνική αυστηρής οριοθέτησης της δικαστικής από τις «πολιτικές εξουσίες»: Ο 

πολιτικός χαρακτήρας της θεωρίας. 

1. Προκαταρκτικές επισημάνσεις: Ο «πολιτικός» χαρακτήρας της συνταγματικής δικαιο-

σύνης. Οι παρεμβάσεις και οι αποχές του δικαστή της συνταγματικότητας. 

Η άποψη ότι η συνταγματική δικαιοσύνη δεν είναι στην πραγματικότητα μία «μη-

δενική εξουσία»90 σε σχέση με τις «πολιτικές» εξουσίες, αλλά αποτελεί και η ίδια τμήμα 

της πολιτικής εξουσίας δεν είναι καινούρια. Ήδη, κατά τη σκέψη του Kelsen, τα συνταγ-

ματικά δικαστήρια, όταν προβαίνουν σε έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, συμ-

μετέχουν στη νομοθετική διαδικασία – βέβαια ως «αρνητικοί νομοθέτες» – και άρα επιτε-

λούν μία εγγενώς «πολιτική λειτουργία»91. Στις ΗΠΑ, η θέση ότι το Ανώτατο Ομοσπον-

διακό Δικαστήριο είναι ένα πολιτικό δικαστήριο διατυπώνεται ρητά από τους ίδιους τους 

εκπροσώπους της δικαιοσύνης92. Η αντίληψη δε αυτή ενισχύεται και σε πολλές άλλες 

έννομες τάξεις, ιδίως ενόψει της «δικαστικοποίησης» της πολιτικής την οποία περιγρά-

ψαμε παραπάνω93. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται, όπως ήδη σημειώσαμε, ότι ο δικα-

                                   

90. Για τον όρο αυτό, βλ. C. SCHMITT, Théorie de la Constitution (μτφρ. του Verfassungs- 

lehre, 1928), 1993, σελ. 333: «Contrairement aux autres activités de l’État, le judiciaire n’est abso-

lument pas en mesure d’“influencer et empiéter”. Il est soumis à la loi, et meme s’il tranche le 

doute sur la validité d’une loi il ne sort pas du domaine de la pure normativité; il fait obstacle, mais 

n’ordonne pas. Ce n’est pas un “pouvoir” comme les autres pouvoirs; c’est bien là le sens de 

l’expression de Montesquieu disant que sa puissance est “en quelque façon nulle”». 

91. Βλ. A. STONE-SWEET, ό.π., σημ. 65, σελ. 69 και 83. 

92. Βλ., για παράδειγμα, R. POSNER, «Forward –The Supreme Court, 2004 Term: A Political 

Court», 119 Harv. L. Rev., 2005, σελ. 31 επ. (ιδίως 39 επ.). 

93. Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η «πολιτικοποίηση» της συνταγματικής δικαιοσύ-

νης δεν σημαίνει, όπως γράφεται, και κομματικοποίησή της, βλ. R. POSNER, ό.π., σημ. 92, σελ. 39. 
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στής της συνταγματικότητας λειτουργεί πλέον ως «θετικός νομοθέτης». Η πρόσληψη αυ-

τή αποτελεί απόρροια κατά βάση των θετικών παρεμβάσεων του δικαστή της συνταγμα-

τικότητας.  

Στην Ελλάδα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων παρεμβάσεων αναφέρεται η 

νομολογία περί «επεκτατικής ισότητας». Η νομολογία αυτή συνάντησε τις επιφυλάξεις 

και την κριτική σημαντικής μερίδας της θεωρίας94, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι είχε 

ως αφετηρία της την επέκταση ευνοϊκών διατάξεων στο ίδιο το κρίνον όργανο95. Η πρα-

κτική αυτή προκάλεσε την αντίδραση και της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, η οποία θεώ-

ρησε «ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει, για λόγους προστασίας του κύρους και της 

ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, να απαλλαγούν από το βάρος της εκδίκασης από τους  

ίδιους υποθέσεων που μπορεί να έχουν άμεση ή έμμεση επιρροή στη μισθολογική και 

συνταξιοδοτική τους κατάσταση»96. Οι υποθέσεις υπήχθησαν, σύμφωνα με το αναθεω-

ρημένο άρθρο 88 παρ. 2 Συντ., στο Δικαστήριο Κακοδικίας του άρθρου 99 Συντ. με ειδι-

κή σύνθεση. Ωστόσο, οι πρώτες αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού (του «Μισθοδικείου», 

όπως αποκαλείται) δεν φαίνεται να ήραν τις επιφυλάξεις της θεωρίας97. 

Στο πλαίσιο τέτοιων παραδειγμάτων «πολιτικών» παρεμβάσεων εντάσσεται και η 

                                   

Πρβλ., επίσης, A. STONE-SWEET, ό.π. σημ. 65, σελ. 81: «At the very least, judges are political ac-

tors to the extent that they make law. This claim does not in itself deny that judicial politics may 

differ from other politics in important respects». 

94. Λόγω της αντίθεσης, όπως υποστηρίζεται, στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και 

σειρά δημοσιονομικών διατάξεων, βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2002, 

σελ. 124-125. Βλ., επίσης, Β. ΣΚΟΥΡΗ / Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας 

των νόμων, 1985, σελ. 124-129, Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Η ισότητα εντός και δια του νόμου. Μια συμβολή 

στην ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος του 1975, 1998, σελ. 204 επ, Θ. ΦΟΡΤΣΑΚΗ, 

«Νεώτερες δικαστικές ρυθμίσεις αποδοχών δικαστικών», ΕΔΔΔ 1988, σελ. 34-66 και 127-170, Π. 

ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Συνταγματικό Δίκαιο. Ατομικά Δικαιώματα, τ. Β΄, 1991, σελ. 1042. 

95. Βλ. τις οξείες παρατηρήσεις του Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 15, σελ. 95-96. 

96. Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Το Αναθεωρητικό Κεκτημένο. Το συνταγματικό φαινόμενο στον 21ο αιώνα 

και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001, 2002, σελ. 344-345. 

97. Βλ., για παράδειγμα, Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 15, σελ. 105, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι 

αποφάσεις αυτές έδειξαν ότι «ο δικαστής της συνταγματικότητας, έχοντας τον τελευταίο λόγο στην 

ερμηνεία του Συντάγματος, μπορεί και αποδίδει, τελικά, στις συνταγματικές διατάξεις το νόημα 

που αυτός επιλέγει, αγνοώντας τη βούληση του συντακτικού νομοθέτη και τη συνταγματική πολι-

τική της αναθεωρητικής πλειοψηφίας. (...) Η ερμηνευτική εξουσία του είναι ανέλεγκτη και άρα 

“κυριαρχική”». 
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απόφαση 12/2005 του ΑΕΔ, με την οποία κρίθηκε ότι τα λευκά ψηφοδέλτια εκδηλώνουν 

έγκυρη εκλογική βούληση και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά την εξεύρεση του εκλο-

γικού μέτρου στις κατανομές των εδρών, απόφαση η οποία ανέτρεπε το συσχετισμό δυ-

νάμεων στη Βουλή. Η κρίση αυτή προκάλεσε έντονες πολιτικές98 και νομικές αντιδρά-

σεις. Η πλέον αξιοσημείωτη εξ αυτών ήταν η καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου99, η οποία έκρινε ότι η από-

φαση του ΑΕΔ συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 3 του Πρόσθετου (Πρώτου) Πρωτο-

κόλλου της ΕΣΔΑ. Άλλωστε, η ίδια η κυβερνητική πλειοψηφία είχε εμμέσως αναγνωρί-

σει τον προβληματικό χαρακτήρα της ΑΕΔ 12/2005, ψηφίζοντας το άρθρο 1 του ν. 3434/ 

2006 , όπου ορίζεται ότι : «Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 

4 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 3231/2004, κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέ-

ρεια, των πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστήρια, κατά την κατανομή των 

εδρών, καθώς και για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν 

προσμετρώνται στα έγκυρα». Η τελευταία αυτή διάταξη κρίθηκε πρόσφατα σύμφωνη με 

το Σύνταγμα100. 

Οι αναφορές αυτές θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ακριβώς επιτείνουν την ανάγκη 

για μία θεωρία πολιτικών ζητημάτων: αν η συνταγματική δικαιοσύνη πολιτικοποιείται με 

τις θετικές παρεμβάσεις του δικαστή της συνταγματικότητας, θα έλεγε το επιχείρημα, τό-

τε ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία θεωρία που θα επιτάσσει την αποχή του δι-

καστή από την κρίση τέτοιων πολιτικών ζητημάτων. Η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων 

προσφέρει, κατά την ίδια πάντα άποψη, αυτό ακριβώς: μία αποπολιτικοποιημένη τεχνική 

αποχών από πολιτικά φορτισμένες κρίσεις. Οι επόμενες υποενότητες θα αμφισβητήσουν 

αυτή την παραδοχή. Θα εξεταστούν τα νομολογιακά παραδείγματα που παρουσιάσαμε 

στην προηγούμενη ενότητα ως εκφάνσεις της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων, με 

στόχο να καταδειχθεί ότι αυτές οι αποχές είτε είναι συνταγματικά αμφίβολες είτε έχουν 

μία υπόρρητη πολιτική διάσταση, η οποία, καθώς ακριβώς είναι υπόρρητη, είναι περισ-

σότερο προβληματική. Το συμπέρασμα θα είναι λοιπόν ότι και ο ορισμός των συνιστω-

                                   

98. Στις αντιδράσεις αυτές επανήλθαν με άρθρα και γνώμες οι εφημερίδες Ελευθεροτυπία 

και Έθνος της 11ης Απριλίου 2008, με αφορμή την καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ, η οποία 

αναφέρεται στο κείμενο. 

99. Αffaire Paschalidis, Koutmeridis et Zaharakis c. Grèce (Requêtes nos 27863/05, 28422/05 

et 28028/05), Απόφαση ΕΔΔΑ της 10ης Απριλίου 2008. 

100. Βλ. ΣτΕ 117/2008, η οποία παραπέμπει στην Ολομέλεια λόγω της σπουδαιότητας των τι-

θέμενων ζητημάτων. 
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σών της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων είναι ο ίδιος μία πολιτικά προσδιορισμένη 

πράξη. 

 

2. Αξιολόγηση της θεωρίας των «κυβερνητικών πράξεων». 

Η κατασκευή των κυβερνητικών πράξεων προκάλεσε, όπως επισημαίνεται, δυσα-

νάλογο προς την πρακτική της αξία ενδιαφέρον στη θεωρία του δημοσίου δικαίου, η  

οποία ανέλαβε το δύσκολο έργο να τις διακρίνει από τις άλλες ενέργειες της εκτελεστι-

κής εξουσίας και να λογοδοτήσει για την ύπαρξή τους101. 

Στη θεωρία εξετάστηκαν εναλλακτικά κριτήρια για το χαρακτηρισμό συγκεκριμέ-

νων πράξεων ως «κυβερνητικών». Κατά το πρώτο κριτήριο, το τυπικό, «κυβερνητικές 

πράξεις» είναι όσες ορίζει ως τέτοιες ο νόμος αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον 

ακυρωτικό τους έλεγχο. Το κριτήριο αυτό δεν μπορεί, εντούτοις, να γίνει δεκτό σε ένα 

δικαιοκρατικό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου κατοχυρώνεται συνταγματικά η αίτηση 

ακυρώσεως102. Αυτό εξάλλου έγινε δεκτό και στη νομολογία του ΣτΕ, το οποίο έκρινε 

ότι είναι το ίδιο αρμόδιο να κρίνει περί του χαρακτηρισμού μίας διοικητικής πράξης ως 

κυβερνητικής103. 

Το δεύτερο κριτήριο, το ουσιαστικό, είτε αποβλέπει στο σκοπό, στο πολιτικό κίνη-

τρο της πράξης, είτε διακρίνει μία νέα λειτουργία, την «κυβερνητική», η οποία είναι αυ-

τόνομη και αδέσμευτη έναντι του νόμου προς διασφάλιση των ύψιστων συμφερόντων 

του Κράτους. Και αυτό το κριτήριο όμως απορρίπτεται104 διότι «και αν ακόμη υφίσταται 

η διάκριση μεταξύ Κυβερνήσεως και Διοικήσεως επί τη βάσει της διακεκριμένης απο-

στολής της κάθε μιας (...) υπάρχει ζήτημα ως προς το ποίες πράξεις υπηρετούν πράγματι 

την μία ή την άλλη αποστολή»105. 

                                   

101. Βλ. Β. ΣΚΟΥΡΗ, ό.π., σημ. 75, σελ. 67. 

102. Για το τυπικό κριτήριο και τις αδυναμίες του, βλ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, 

«Ο “λειτουργικός διχασμός των οργάνων” (dédoublement fonctionnel), ως απόκλιση από την αρχή 

της διακρίσεως των λειτουργιών και ως εξήγηση των Ν.Π. διφυούς χαρακτήρος, των “λειτουργικών 

διοικητικών πράξεων” και της δικαστικής ασυλίας των “κυβερνητικών πράξεων”» (Νομολογιακές 

Εξελίξεις), σε: Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ / Ε. ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, Εμβάθυνση Δημοσίου 

Δικαίου. Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου, 2005, σελ. 133-134, Α. ΤΑΧΟΥ, ό.π., σημ. 76, σελ. 563. 

103. Βλ. ΣτΕ 2438/1966. 

104. Βλ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π., σημ. 102, σελ. 133-135, Α. ΤΑΧΟΥ, ό.π., 

σημ. 76, σελ. 563. 

105. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π., σημ. 102, σελ. 134. 
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Οι δυσχέρειες προσδιορισμού βάσει των δύο αυτών κριτηρίων οδήγησαν στην 

πρακτική λύση (ή στο «εμπειρικό κριτήριο»), σύμφωνα με την οποία «κυβερνητικές 

πράξεις» είναι αυτές που περιοριστικά απαριθμούνται ως τέτοιες από τη νομολογία του 

ΣτΕ. Το τελευταίο αυτό κριτήριο αποτελεί ίσως την πιο ενδεικτική εκδήλωση του ότι η 

θεωρία των κυβερνητικών πράξεων, ως έκφανση της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων, 

δεν οδηγεί στην οριοθέτηση του πεδίου δράσης της δικαστικής εξουσίας. Το ΣτΕ διατη-

ρεί πλήρη την «ερμηνευτική κυριαρχία» του106 επί του ορισμού των «κυβερνητικών πρά-

ξεων» και άρα της απόφασης για το αν θα ασκήσει ή όχι την ακυρωτική του αρμοδιότη-

τα. Διατηρεί με άλλα λόγια τη «δικαστική αρμοδιότητα της αρμοδιότητας», είναι ο τελι-

κός κριτής της αρμοδιότητάς του, την οποία αποφασίζει, υπό το τρίτο κριτήριο, χωρίς 

συγκεκριμένα standards, στοιχείο δηλαδή το οποίο ακριβώς ήθελε να αποτρέψει η θεω-

ρία των πολιτικών ζητημάτων. 

Για το λόγο αυτό ίσως αναπτύχθηκαν δύο εναλλακτικές θεωρίες με στόχο τη δικαι-

ολόγηση της νομολογιακής αντιμετώπισης των πράξεων αυτών. Σύμφωνα με την πρώτη 

άποψη107, μία λύση θα ήταν να δεχθούμε την ύπαρξη ιδιαίτερης κατηγορίας συνταγματι-

κών διαφορών και αμφισβητήσεων, για την εκδίκαση των οποίων δεν έχουν δικαιοδοσία 

τα διοικητικά δικαστήρια. Με την εκδοχή αυτή, δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις διοι-

κητικής αρχής και άρα δεν υπόκεινται σε ακυρωτικό έλεγχο μόνο οι καθορισμένες και 

περιορισμένες αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή του πολιτεύ-

ματος. Η θεωρία αυτή αντιμετωπίζει βέβαια δύο δυσκολίες. Η πρώτη αφορά τον προσ-

διορισμό της έννοιας της συνταγματικής διαφοράς, ο οποίος, όπως άλλωστε ο ίδιος ο κα-

θηγητής Σκουρής αναγνωρίζει108, δεν είναι εύκολος, ιδίως σε ένα σύστημα, όπως το ελ-

ληνικό, χωρίς ειδικό δικαιοδοτικό όργανο για την απονομή συνταγματικής δικαιοσύνης. 

Επομένως, η απροσδιοριστία της έννοιας των κυβερνητικών πράξεων επανέρχεται μετα-

μορφωμένη στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής ως απροσδιοριστία σχετικά με τον καθορι-

σμό της έννοιας των συνταγματικών διαφορών. Ακόμη όμως και αν γίνει δεκτή η ύπαρξη 

                                   

106. Πρβλ. και L. CHAMPLIN / A. SCHWARZ, «Political Question Doctrine and Allocation of 

the Foreign Affairs Power», 13 Hofstra L. Rev., 1985, σελ. 224-225 και 233-234, όπου προβάλλε-

ται η άποψη ότι η δικαστική κρίση περί της ύπαρξης πολιτικού ζητήματος συνιστά κρίση επί της 

ουσίας ότι η διατήρηση του κύρους της προσβαλλόμενης κρατικής πράξης είναι πιο σημαντική από 

τον έλεγχο της συνταγματικότητάς της. 

107. Βλ. Β. ΣΚΟΥΡΗ, ό.π., σημ. 75, σελ. 70-72. 

108. Βλ. Β. ΣΚΟΥΡΗ, «Η επίλυση των συνταγματικών διαφορών στην Ελλάδα», ΤοΣ, 1986, 

σελ. 183. 
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συνταγματικών διαφορών, από μόνη της αυτή η έννοια δεν αρκεί για να εξηγήσει γιατί 

αυτές πρέπει να παραμένουν ανέλεγκτες ακυρωτικά. 

Η δεύτερη άποψη109 αξιοποιεί τη θεωρία του «λειτουργικού διχασμού» και εξηγεί 

ότι ο λόγος για τον οποίο οι ως άνω πράξεις εξαιρούνται του δικαστικού ελέγχου είναι 

ότι αυτές δεν προέρχονται από διοικητικά όργανα αλλά από άλλα όργανα που ανάγονται 

σε συνταγματικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, κατά την άποψη αυτή, πολλές φορές το διοικη-

τικό όργανο και μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιχειρεί πράξεις άλλης λειτουρ-

γίας, όχι όμως υπό την κύρια ιδιότητά του ως αρχηγού της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά 

υπό την ιδιότητα είτε του «συντακτικού» οργάνου (του ρυθμιστή του πολιτεύματος) είτε 

του οργάνου της νομοθετικής λειτουργίας είτε και του δικαστικού οργάνου. Η άποψη αυ-

τή, ακόμη και αν παραβλέψουμε ενδεχόμενες ενστάσεις που θα μπορούσαν να γεννηθούν 

ως προς το περιεχόμενό της110, δεν είναι σε κάθε περίπτωση «ευνοϊκή» για τη θεωρία 

των πολιτικών ζητημάτων, υπό την ειδικότερη έκφανση της θεωρίας των κυβερνητικών 

πράξεων. Και αυτό γιατί η άποψη περί λειτουργικού διχασμού δεν αναφέρεται στην  

ύπαρξη ζητημάτων, τα οποία ως πολιτικά, ανήκουν σε έναν μη προσβάσιμο δικαστικά 

χώρο, σύμφωνα με το περιεχόμενο της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων, αλλά ανάγε-

ται απευθείας στο Σύνταγμα αναζητώντας εκεί κριτήρια αιτιολόγησης του αποκλεισμού 

του ακυρωτικού ελέγχου. Αν δεχθούμε την άποψη αυτή, δεχόμαστε αυτομάτως και το 

«ανύπαρκτο των κυβερνητικών πράξεων»,111 ακυρώνουμε δηλαδή μία από τις δύο νομο-

λογιακές εκδηλώσεις της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή 

η αναγωγή στο Σύνταγμα θα αποτελέσει χρήσιμη κατεύθυνση, όπως θα εξηγήσουμε στην 

επόμενη ενότητα, στην οποία θα αναζητήσουμε έναν άλλο τρόπο περιγραφής των σχέ-

σεων της δικαστικής και της «πολιτικής» εξουσίας. 

 

3. Αξιολόγηση της άρνησης ελέγχου του σκοπού του νομοθέτη. 

Η άρνηση του δικαστή της συνταγματικότητας να προβεί σε έλεγχο της σκοπιμότη-

τας μίας κρατικής πράξης αποτελεί εκ πρώτης όψεως μία αυτονόητη παράμετρο της θε-

ωρίας των πολιτικών ζητημάτων. Ωστόσο, τα όρια μεταξύ (συνταγματικής) νομιμότητας 

και σκοπιμότητας είναι ρευστά. Λαβή για τον έλεγχο της σκοπιμότητας μπορεί να δώσει 

                                   

109. Βλ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π., σημ. 102, σελ. 137-140. 

110. Όπως, για παράδειγμα, η αυτονόμηση της έννοιας του «συντακτικού οργάνου», τη 

στιγμή που στην ίδια μελέτη ορθά αμφισβητείται η αυτονόμηση της έννοιας της «κυβερνητικής 

λειτουργίας». 

111. Βλ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π., σημ. 102, σελ. 137. 



Ανιχνεύοντας και επανανοηματοδοτώντας τη «θεωρία των πολιτικών ζητημάτων» 779 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΤΑ Ν° 47/2010 

η πολυπλοκότητα της διαδικασίας του νομικού χαρακτηρισμού, η οποία εκδηλώνεται 

καθαρά στην περίπτωση των αόριστων εννοιών112, με χαρακτηριστικότερο ίσως παρά-

δειγμα την έννοια του «δημοσίου συμφέροντος». Η σκοπιμότητα εμπεριέχεται αρκετές 

φορές στη νομιμότητα, καθίσταται όρος και στοιχείο της νομιμότητας. Όπως παραστατι-

κά σημειώνεται, «η ανάγκη διαφύλαξης και ενίσχυσης της αρχής της νομιμότητας επι-

βάλλει την καθιέρωση του ελέγχου της νόμιμης ή θεμιτής σκοπιμότητας. Η σκοπιμότητα 

της νομιμότητας επέβαλε το νόμιμο έλεγχο της σκοπιμότητας»113. Η διεύρυνση αυτή των 

ορίων της νομιμότητας και η άμβλυνση της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ νομιμότητας 

και σκοπιμότητας συνοδεύει τη μετάβαση σε «ένα νέο τύπο δικαιοσύνης [στον οποίο] ο 

δικαστής υπερβαίνει τον παθητικό ρόλο του “στόματος του νόμου”, για να συμμετάσχει 

ο ίδιος δημιουργικά στην γένεση του δικαίου και, όχι σπάνια, να αναλάβει ένα πολιτικό 

ρόλο, σταθμίζοντας ανταγωνιστικές κοινωνικές αξίες μέσω λεπτών συμβιβασμών»114.  

Εντούτοις, αυτός ο πολιτικός ρόλος και ο συνακόλουθος ενδεχόμενος κίνδυνος δι-

καστικής αυθαιρεσίας δεν πρέπει να οδηγήσει στο αντίθετο συμπέρασμα ότι κάθε μορφή 

ελέγχου σκοπιμότητας είναι επικίνδυνη ως πολιτικά φορτισμένη και επομένως κάθε απο-

χή από τον έλεγχο της σκοπιμότητας, στο πλαίσιο της θεωρίας των πολιτικών ζητημά-

των, είναι προτιμότερη. Η αποχή από τον έλεγχο αυτό, με άλλα λόγια η εφαρμογή της 

θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων με τη μορφή του μη ελέγχου σκοπιμότητας, μπορεί η 

ίδια να συνιστά ανεπίτρεπτη πολιτική κρίση του δικαστή της συνταγματικότητας. Αυτή 

τη διάσταση της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων αναδεικνύει η απόφαση 11/2001 της 

Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 

Η διάταξη του άρθρου 25 του ν. 2721/1999, η οποία έφερε τον τίτλο «εξάλειψη  

αξιοποίνων και παύση ποινικής δίωξης ορισμένων αξιόποινων πράξεων διαπραχθεισών 

κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις» όριζε στην παράγραφο 1 ότι «εξαλείφεται το αξιό-

ποινο των πράξεων των άρθρων 290, 291, 292 ΠΚ που αφορούν την παρακώλυση συ-

γκοινωνιών (…) και έχουν τελεσθεί προ του Μαρτίου του έτους 1997 εκ μέρους αγροτών 

                                   

112. Βλ. Ε. ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, «Ο ρόλος των αόριστων εννοιών στο σύγχρονο κράτος δι-

καίου», σε: Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ-Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ (επιμ.), Όψεις του Κράτους δικαίου, 1990, σελ. 285-293, 

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Αόριστες έννοιες και διακριτική ευχέρεια της διοικήσεως», σε: Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ / Ε. ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου. Ειδικά Θέματα Διοι-

κητικού Δικαίου, 2005, σελ. 346-351. 

113. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 60, σελ. 69. Βλ., επίσης, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Η συνταγματική αρχή της 

ισότητας και η έννοια του γενικού συμφέροντος», ΤοΣ 1978, σελ. 458. 

114. Βλ. Ε. ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, ό.π., σημ. 112, σελ. 379. 
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κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων με τη μορφή βίαιης διακοπής συγκοινω-

νιών και σε βάρος της αγροτικής και εθνικής οικονομίας». Η διάταξη αυτή δεν αποτε-

λούσε το πρώτο παράδειγμα ειδικής ρύθμισης, η οποία εξάλειφε το αξιόποινο συγκεκρι-

μένων εγκλημάτων περιορίζοντας το χρόνο παραγραφής τους. Και στο παρελθόν είχαν 

γίνει ανάλογες νομοθετικές επιλογές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας νέος ιδιόρ-

ρυθμος θεσμός, η «ειδική παραγραφή», που είναι συγγενής τόσο με την αμνηστία όσο 

και με την παραγραφή. Η νομοθετική αυτή επιλογή δημιούργησε διαφωνίες και στη θεω-

ρία και στη νομολογία. Τμήμα της θεωρίας και της νομολογίας115 υποστήριξε την αυτο-

τέλεια του θεσμού, ενώ άλλοι τη θεώρησαν ως συγκαλυμμένη εμφάνιση αμνηστίας με 

αποτέλεσμα να θέτουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας116. 

Οι λεπτομέρειες των ειδικών νομικών ζητημάτων που τίθενται από το θεσμό αυτό 

εκφεύγουν του σκοπού της μελέτης. Στο πλαίσιο που μας ενδιαφέρει αρκεί να σημειωθεί 

ότι η διάκριση της επιτρεπτής «ειδικής παραγραφής» από την αμνηστία και η τελική κρί-

ση ως προς το συνταγματικά θεμιτό της κρινόμενης νομοθετικής ρύθμισης μπορεί να γί-

νει επί τη βάσει των εξής κριτηρίων: 

1. Η «ειδική παραγραφή» εξαλείφει την ποινή χωρίς να εξαφανίζει αναδρομικά το 

αξιόποινο. 

2. Η «ειδική παραγραφή» μπορεί να υπόκειται σε ανάκληση υπό όρους. 

3. Η «ειδική παραγραφή» θεσπίζεται ως γενική και αφηρημένη ρύθμιση και δεν ει-

σάγει δυσμενείς διακρίσεις. 

4. Η «ειδική παραγραφή» υπηρετεί σκοπούς αντεγκληματικής πολιτικής ή πολιτι-

κής οργάνωσης και ρύθμισης του χώρου της δικαιοσύνης. 

Αν προσεγγίσουμε τη διάταξη του άρθρου 25 ν. 2721/1999, τη συνταγματικότητα 

                                   

115. Νομολογία και θεωρία έστρεψαν έντονα το ενδιαφέρον τους στο ζήτημα της διάκρισης 

της επιτρεπόμενης «ειδικής παραγραφής» από την ανεπίτρεπτη «κρυπτοαμνηστία» με αφορμή το ν. 

1240/1982. Βλ. το διάλογο που αναπτύχθηκε τότε μεταξύ των Α. ΜΑΝΕΣΗ / Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, «Η 

υπό όρους παραγραφή εγκλημάτων είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα», Το Βήμα 4.4.1982, όπως ανα-

δημοσιεύτηκε στο Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, Μελέτες για εμβάθυνση στο ποινικό δίκαιο (1978-1999), στ΄ 

έκδ, 2004, σελ. 299 επ., οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της συνταγματικότητας της ρύθμισης και Ν. ΑΝ-

ΔΡΟΥΛΑΚΗ, «Αμνηστία, κρυπτοαμνηστία, “ειδική παραγραφή” και “αντεγκληματική πολιτική”», 

ΠοινΧρ (1982), σελ. 577 επ., ο οποίος υποστήριξε την αντισυνταγματικότητα της διάταξης. 

116. Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 4 Συντ., αμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν παρέχεται 

ούτε με νόμο, επομένως αν οι ρυθμίσεις αυτές θεωρούνταν ότι υπέκρυπταν αμνηστία, θα ήταν αυ-

τομάτως αντισυνταγματικές. 



Ανιχνεύοντας και επανανοηματοδοτώντας τη «θεωρία των πολιτικών ζητημάτων» 781 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΤΑ Ν° 47/2010 

της οποίας έκρινε η ΑΠ 11/2001, υπό το φως των κριτηρίων αυτών, θα καταλήγαμε στις 

εξής διαπιστώσεις: 

1. Η «ειδική παραγραφή» του άρθρου 25 οδηγεί σε αναδρομική εξαφάνιση του αξιο-

ποίνου και δεν εξαλείφει απλώς την ποινή. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι 

τυχόν επιβληθείσες ποινές διαγράφονται (υποχρεωτικά) από το Ποινικό Μητρώο με  

απόφαση του δικαστηρίου που τις επέβαλε. 

2. Ο ν. 2721/1999 δεν προβλέπει δυνατότητα ανάκλησης της ευνοϊκής προς τους 

αγρότες μεταχείρισης. 

3. Το επιχείρημα ότι το άρθρο 25 § 1 του ν. 2721/1999 αναφέρεται με «γενικά και 

αντικειμενικά κριτήρια» στις πράξεις το αξιόποινο των οποίων εξαλείφεται, πέραν του 

ότι παραμερίζει την έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επί του νομο-

σχεδίου, κατά την οποία «η διάταξη αυτή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως “φωτογρα-

φική”», αγνοεί και το προφανές και δεδηλωμένο στο ίδιο το κείμενο του νόμου: ότι η 

ρύθμιση αναφέρεται σε συγκεκριμένη και εκ των προτέρων γνωστή και προσδιορισμένη 

ομάδα πολιτών, οι οποίοι διέπραξαν σε ορισμένο χρόνο εγκληματικές πράξεις. Όπως εύ-

στοχα παρατηρείται, «εάν κάποιος άλλος, μη αγρότης, έχει τελέσει τα ίδια αδικήματα, 

την ίδια χρονική στιγμή ακόμα και με τους ίδιους στόχους, αυτός δεν ευνοείται από τη 

σχετική ρύθμιση»117. 

4. Σχετικά με τους σκοπούς της ρύθμισης, η πλειοψηφία της ΑΠ 11/2001 επισημαί-

νει ότι ο νομοθέτης επέλεξε ως μέτρο κυβερνητικής αντεγκληματικής πολιτικής τη θέ-

σπιση ειδικής παραγραφής. Το επιχείρημα αυτό όμως δεν λαμβάνει υπόψη το σκοπό του 

νόμου, όπως αυτός ρητά δηλώνεται στην Εισηγητική Έκθεση του νομοσχεδίου και ο  

οποίος είναι η «παροχή συγγνώμης» και η «ομαλοποίηση της ζωής του αγροτικού κό-

σμου», σκοποί δηλαδή που δεν σχετίζονται με την αντεγκληματική πολιτική αλλά προσι-

διάζουν στην αμνηστία. 

Επομένως, με βάση την ανάλυση αυτή η κρίσιμη διάταξη έπρεπε, σε αντίθεση με 

αυτό που δέχθηκε η πλειοψηφία του ΑΠ, να κριθεί αντισυνταγματική. Στο πλαίσιο της 

θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων που μας απασχολεί εδώ, είναι το τελευταίο (υπό 4) 

επιχείρημα της πλειοψηφίας το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πλειοψηφία 

δέχεται ότι «η από μέρους του νομοθέτη επιλογή αμνηστίας ή ειδικής παραγραφής ενα-

πόκειται στην αποκλειστική του κρίση που βασίζεται στη στάθμιση στοιχείων μη νομικών, 

κυρίως πολιτικών, και δεν μπορεί να υπόκειται στον έλεγχο του δικαστή. (…) [Σε αντίθετη 

                                   

117. Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, «Αμνηστία και Ειδική παραγραφή, Παρατηρήσεις στις ΑΠ 

162/2001 και 203/2001», ΠοινΔικ, 2001, σελ. 480. 
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περίπτωση], ο δικαστής θα υπερέβαινε τα όρια του ελέγχου της συνταγματικότητας του 

νόμου, που πραγματοποιείται με βάση το περιεχόμενό του και μόνο και με αποκλειστικά 

νομικά κριτήρια, και θα υποκαθιστούσε στο ρόλο του το νομοθέτη επεμβαίνοντας στην 

επιλογή του σκοπού που επιδιώκει με την ψήφιση ενός νόμου και των μέσων που για το 

σκοπό αυτό θεσπίζει και ελέγχοντας τη νομοθετική επιλογή με κριτήρια πολιτικά. Με 

τον τρόπο αυτόν όμως η δικαιοσύνη “παρενείρει εαυτήν εις εντελώς ξένα, νομοθετικά, 

καθήκοντα”» (οι υπογραμμίσεις δικές μας). 

Η διατύπωση αυτή αντανακλά ακριβώς το περιεχόμενο της θεωρίας των πολιτικών 

ζητημάτων. Η πλειοψηφία αρνείται να παρέμβει και να αξιολογήσει την επιλογή του νο-

μοθέτη να θεσπίσει ειδική παραγραφή ή αμνηστία, διότι η επιλογή αυτή προκύπτει από 

στάθμιση πολιτικών στοιχείων. Επομένως, ανήκει, κατά την ίδια άποψη, στην αποκλει-

στική κρίση του νομοθέτη, αποτελεί δηλαδή ένα «πολιτικό ζήτημα» που εντάσσεται στην 

αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του νομοθέτη και η οποία είναι ανέλεγκτη δικαστικά. Η 

πλειοψηφία, όμως, έδειξε μάλλον υπερβάλλοντα ζήλο ως προς τον αυτοπεριορισμό της 

και την αποχή από τη διατύπωση δικαστικής κρίσης. Ασφαλώς, ο νομοθέτης έχει την αρ-

μοδιότητα να επιλέξει την εφαρμογή του μέτρου της αμνηστίας ή της ειδικής παραγρα-

φής, εφόσον όμως συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε η επιλογή αυτή να μην είναι 

αντίθετη προς το Σύνταγμα. Οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η νομοθετική επιλογή της 

ειδικής παραγραφής όντως βασίζονται στη στάθμιση πολιτικών στοιχείων. Αλλά κάθε 

επιλογή του νομοθέτη στηρίζεται σε μία κρίση που είναι κατά βάση πολιτική. Αυτό  

ακριβώς είναι το περιεχόμενο της απαγόρευσης ελέγχου της σκοπιμότητας: ο δικαστής 

δεν ελέγχει την ορθότητα των πολιτικών λόγων τους οποίους στάθμισε ο νομοθέτης για 

να προβεί σε συγκεκριμένη ρύθμιση, διαφορετικά θα υφάρπασσε την πολιτική εξουσία.  

Ωστόσο, στον (ανεξέλεγκτο) χώρο της σκοπιμότητας υπάγεται ό,τι βρίσκεται πέρα 

από τη θεμιτή ερμηνεία του Συντάγματος. Και είναι θεμιτός ο έλεγχος της φύσης και των 

έννομων συνεπειών της κρινόμενης ρύθμισης, γιατί αυτές απορρέουν από το κείμενο – 

δηλαδή το περιεχόμενο – του νόμου, είναι δηλαδή ζήτημα νομικού χαρακτηρισμού (όπως 

σωστά εξηγεί σημαντική μειοψηφία 19 μελών του Δικαστηρίου), όπως είναι θεμιτή η 

αναφορά στην Εισηγητική Έκθεση, από όπου σαφώς και ρητά προκύπτει ο σκοπός του 

νόμου χωρίς να ελέγχεται αν είναι «σωστός». Απεναντίας, θα μπορούσε να υποστηρίξει 

κανείς ότι η πλειοψηφία αντιφάσκει με τον εαυτό της, όταν, ενώ υποστηρίζει ότι δεν επι-

τρέπεται να ελέγχονται τα ελατήρια και να αμφισβητείται η ειλικρίνεια του νομοθέτη, 

έρχεται η ίδια να παρεκκλίνει από το δεδηλωμένο, στην Εισηγητική Έκθεση, σκοπό και 

να υποκαταστήσει το νομοθέτη ισχυριζόμενη ότι η «ειδική παραγραφή» του ν. 2721 απο-
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τελεί μέτρο αντεγκληματικής πολιτικής, χωρίς αυτό το στοιχείο να προκύπτει από δήλω-

ση του νομοθέτη. 

Θα πρέπει βέβαια στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι η εξέταση του σκοπού, 

για την οποία κάναμε λόγο μόλις προηγουμένως, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι διευρύνει 

υπέρμετρα την εξουσία του δικαστή. Και αυτό γιατί, αφενός, ο έλεγχος του σκοπού της 

ρύθμισης συνιστά, όπως ήδη σημειώθηκε, στοιχείο προσδιοριστικό της νομικής φύσης 

της αμνηστίας και της ειδικής παραγραφής και (συμπληρωματικό) κριτήριο διάκρισής 

τους. Εδώ λοιπόν επαληθεύεται η επίσης προαναφερθείσα διαπίστωση ότι «η σκοπιμότη-

τα της νομιμότητας επέβαλε το νόμιμο έλεγχο της σκοπιμότητας», επειδή η σκοπιμότητα 

εντάσσεται στις παραμέτρους νομικού χαρακτηρισμού του νομοθετικού μέτρου. Αφετέ-

ρου, αυτός ο καταχρηστικά ονομαζόμενος «έλεγχος σκοπιμότητας» γίνεται με ασφαλή 

κριτήρια, αφού το πρώτο και κύριο στοιχείο που εξετάζει ο δικαστής είναι ο δηλωμένος 

σκοπός της ρύθμισης, ο οποίος εύλογα μπορεί να ανευρεθεί στην Εισηγητική Έκθεση και 

τις σχετικές συζητήσεις της Βουλής.  

Εξάλλου, ως προς το κατά πόσο μπορεί να αμφισβητείται η ειλικρίνεια του νομοθέ-

τη, εύστοχη είναι η απάντηση της μειοψηφίας ότι η ονομασία μπορεί να είναι εσφαλμένη 

ή να τείνει στη συγκάλυψη της πραγματικής νομικής φύσης του λαμβανόμενου νομοθε-

τικού μέτρου. Και δυστυχώς αυτό δεν είναι ασύνηθες στη νομοθετική πρακτική: συχνά η 

ονομασία, οι διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται τείνουν να αποσιωπήσουν ή να συγκα-

λύψουν διατάξεις ύποπτες για αντισυνταγματικότητα κατά τρόπο ώστε η σύγκρουση 

προς το Σύνταγμα να μην προκύπτει prima facie.  

Τέλος, ο κίνδυνος να “παρενείρει η δικαιοσύνη εαυτήν εις εντελώς ξένα, νομοθετι-

κά, καθήκοντα”, δηλαδή ο κίνδυνος μιας ανεπίτρεπτης σύγχυσης εξουσιών, σε περίπτω-

ση ελέγχου για το αν η ρύθμιση του ν. 2721/99 περιέχει αμνηστία ή ειδική παραγραφή, 

είναι ήδη ορατός με αντίστροφη κατεύθυνση: η νομοθετική εξουσία με τη «φωτογραφι-

κή» διάταξη του κρίσιμου νόμου επεμβαίνει σε εκκρεμείς υποθέσεις, δηλαδή στα έργα 

της δικαστικής εξουσίας, θέτοντας ζήτημα παραβίασης της αρχής της διάκρισης των  

εξουσιών και ο δικαστής αρνήθηκε εν προκειμένω να το διαπιστώσει.  

Το παράδειγμα της ΑΠ 11/2001 αναδεικνύει ότι η περίφημη οριοθέτηση μεταξύ 

της δικαστικής και της πολιτικής εξουσίας που επαγγέλλεται η θεωρία των πολιτικών ζη-

τημάτων είναι πιθανό όχι μόνο να μην επιλύει το δυσχερές αυτό πρόβλημα οριοθέτησης, 

αλλά να το επιτείνει. Τα δικαστήρια δεν κάνουν πολιτική μόνο με τις παρεμβάσεις τους 

αλλά και με την αποχή από την άσκηση του ελέγχου που οφείλουν να κάνουν. 

Επομένως, και οι δύο εκφάνσεις της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων δεν συμβά-

λουν άνευ ετέρου στην οριοθέτηση της δικαστικής εξουσίας σε ένα πεδίο «μη πολιτικών 



784 ΑΚΗ  ΨΥΓΚΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΤΑ Ν° 47/2010 

ζητημάτων». Υπό την πρώτη εκδοχή/έκφανσή της, αυτή των κυβερνητικών πράξεων, αν, 

από τη μία πλευρά, δεχθούμε τα «κλασικά» κριτήρια προσδιορισμού, διαπιστώνουμε την 

ύπαρξη της «ερμηνευτικής κυριαρχίας» του δικαστή, στοιχείο που δεν συνάδει με το ρό-

λο του όπως τον δέχεται η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων. Από την άλλη, αν δεχθούμε 

την εξήγηση του λειτουργικού διχασμού, υπερβαίνουμε (ενδεχομένως και ακυρώνουμε) 

την έννοια των πολιτικών ζητημάτων. Υπό τη δεύτερη εκδοχή/έκφανσή της, αυτή του μη 

ελέγχου σκοπιμότητας, υπάρχει ο «κίνδυνος» η απόφαση αποχής του δικαστή της συ-

νταγματικότητας στο όνομα αποφυγής μίας «ανεπίτρεπτης πολιτικής παρέμβασης» να 

συνιστά η ίδια συγκαλυμμένη ανάληψη πολιτικού ρόλου, η οποία μάλιστα ως συγκαλυμ-

μένη είναι δυσκολότερα διαγνώσιμη και ελέγξιμη. Πριν προχωρήσουμε στην αναζήτηση 

της σημασίας της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων στην επόμενη ενότητα, θα εξετά-

σουμε ένα τελευταίο παράδειγμα «πολιτικής αποχής» του δικαστή της συνταγματικότη-

τας, το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί με τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων. 

 

4. Ένα εναλλακτικό παράδειγμα σιωπηρής εφαρμογής της θεωρίας των πολιτικών ζητη-

μάτων. Η απόφαση ΣτΕ 3118/1996 και η σύνδεση των δικονομικών κανόνων με τη 

θεωρία των πολιτικών ζητημάτων. 

Πριν ολοκληρώσουμε τις αναπτύξεις της ενότητας, θα ήταν σκόπιμο να γίνει μία 

αναφορά στη σύνδεση που επιχειρήθηκε στις ΗΠΑ μεταξύ της έννοιας του παραδεκτού 

της προβολής λόγων συνταγματικότητας (“standing”) και της θεωρίας των πολιτικών ζη-

τημάτων και να αξιολογήσουμε ένα ελληνικό νομολογιακό παράδειγμα στο οποίο θα 

μπορούσαμε να εντοπίσουμε αυτή τη σύνδεση, την απόφαση ΣτΕ 3118/1993. 

Στο πλαίσιο του αμερικανικού συστήματος διάχυτου και παρεμπίπτοντος ελέγχου 

της συνταγματικότητας, η προβολή λόγου συνταγματικότητας γίνεται από τους διαδί-

κους, όπως και σε εμάς, στο πλαίσιο μίας δίκης και με αφορμή την επίλυση μίας διαφο-

ράς. Για την εξέταση του ζητήματος της συνταγματικότητας πρέπει λοιπόν σε ένα πρώτο 

στάδιο να καταφαθεί η νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον (“standing”), με διαφορε-

τική διατύπωση, η παρουσία του διαδίκου και η προβολή των λόγων πρέπει να είναι τυ-

πικά παραδεκτές, διαφορετικά ο δικαστής θα αρνηθεί να εξετάσει τις αιτιάσεις περί αντι-

συνταγματικότητας. Ήδη από αυτή την ανάλυση προκύπτει ένα βασικό κοινό σημείο της 

έννοιας του “standing” και της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων. Μπορούν και τα δύο 

να χρησιμοποιηθούν από το δικαστή ως μέσα για την αποφυγή διατύπωσης κρίσης σχε-

τικά με τη συνταγματικότητα της προσβαλλόμενης κρατικής πράξης. Όπως άλλωστε ση-

μειώθηκε και παραπάνω, στη θεωρία του Bickel περί «παθητικών αρετών», τεχνικές δι-



Ανιχνεύοντας και επανανοηματοδοτώντας τη «θεωρία των πολιτικών ζητημάτων» 785 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 

ΔΤΑ Ν° 47/2010 

κονομικού χαρακτήρα (π.χ. η απόρριψη του αιτήματος ως απαράδεκτου) και η θεωρία 

των πολιτικών ζητημάτων επιδοκιμάζονται ομοίως ως σώφρονες κινήσεις αποχής από 

την εμπλοκή σε ζητήματα που μπορεί να έχουν πολιτικό αντίκτυπο και να βλάψουν τη 

νομιμοποίηση του δικαστηρίου. 

Και στη νομολογία του Supreme Court η έννοια του “standing” και η θεωρία των 

πολιτικών ζητημάτων ανάγεται στην ίδια νομιμοποιητική βάση, την αρχή της διάκρισης 

των εξουσιών. Συγκεκριμένα, σε απόφασή του το Δικαστήριο έκρινε ότι οι απαιτήσεις 

του “standing” βάσει του άρθρου ΙΙΙ του Συντάγματος «περιορίζουν τη δικαστική εξου-

σία σε εκείνες τις διαφορές, οι οποίες περιχαρακώνουν το δικαστήριο σε ένα ρόλο σύμ-

φωνο με το σύστημα διάκρισης των εξουσιών και οι οποίες θεωρούνται παραδοσιακά ότι 

είναι δεκτικές επίλυσης δια της δικαστικής οδού».118 Απηχώντας το σκεπτικό που συχνά 

χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων, το Δικαστή-

ριο συνεχίζει: «Επαναλαμβανόμενες και κατ’ ουσίαν μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ του 

δικαστικού και των αντιπροσωπευτικών σωμάτων δεν θα είναι, μακροπρόθεσμα, επωφε-

λείς για κανέναν. Η εμπιστοσύνη των πολιτών που είναι απαραίτητη για το πρώτο και 

ζωτικής σημασίας για τα δεύτερα μπορεί να διαβρωθεί αν δεν δείχνουμε αυτοσυγκράτη-

ση στην άσκηση της εξουσίας μας να ακυρώνουμε τις πράξεις των άλλων κλάδων»119. Η 

σύνδεση μεταξύ της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων και των δικονομικών κανόνων 

είναι εδώ ρητή και σαφής120. 

Ο σκοπός της σύντομης ανάλυσης που προηγήθηκε δεν είναι να υποστηρίξουμε ότι 

η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων μπορεί ή πρέπει να αντικατασταθεί από τους δικονο-

μικούς κανόνες121, αλλά να δείξουμε ότι αυτοί μπορούν να αξιοποιούνται για τον ίδιο 

λόγο, με την ίδια δικαιολογητική βάση και τα ίδια αποτελέσματα όπως η θεωρία των πο-

λιτικών ζητημάτων. Υπό αυτή την οπτική θα μπορούσε να αναγνωστεί και η απόφαση 

ΣτΕ 3118/1996. Η απόφαση αφορούσε τη συνταγματικότητα απόφασης του Υπουργού 

                                   

118. Valley Forge Christian College v. Americans United for Separation of Church & State, 

Inc., 454 U.S. 464 (1982), σελ. 472. 

119. Ibid., σελ. 474. 

120. Βλ. και το παρόμοιο σκεπτικό της Schlesinger v. Reservists Committee to Stop the War, 

418 U.S. 208 (1974), σελ. 222 ότι η ύπαρξη standing δεν γίνεται δεκτή όταν το αίτημα του ένδικου 

βοηθήματος θα οδηγούσε σε σύγκρουση με κάποιον άλλο κλάδο της κυβέρνησης. Βλ., τέλος, και 

την απόφαση Allen v. Wright, 468 U.S. 737 (1984), η οποία και πάλι ανάγεται στην αρχή της διά-

κρισης των εξουσιών, όπως η Valey Forge που παρουσιάστηκε στο κείμενο. 

121. Για την άποψη αυτή, βλ. L. SANDSTROM SIMARD, «Standing Alone: Do We Still Need 

the Political Question Doctrine?», 100 Dick. L. Rev., 1996, σελ. 303 επ. 
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρ-

θρου 2 παρ. 1 του ν. 2341/1995 και με την οποία καθοριζόταν χωριστό ποσοστό θέσεων 

0,5% επί του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και την ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ για τους 

υποψηφίους, κατά τις γενικές εξετάσεις, οι οποίοι προέρχονταν από τη μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης. 

Η πλειοψηφία του δικαστηρίου δεν έκανε δεκτό το έννομο συμφέρον φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης. Αντιθέτως, 

κατά την κρατήσασα πάλι γνώμη, έγινε δεκτό το έννομο συμφέρον υποψηφίων στις ει-

σαγωγικές εξετάσεις. Στη συνέχεια, όμως, η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε και ως προς 

αυτούς τους αιτούντες ως απαράδεκτη, διότι δεν έγινε δεκτό το έννομο συμφέρον τους 

για την προβολή των λόγων ακύρωσης. Η αιτιολογία της κρίσης αυτής ήταν «ότι η τυχόν 

αντισυνταγματικότης της προσβαλλομένης αποφάσεως, άγουσα εις την μη εφαρμογήν 

της ως ανισχύρου, κατ’ ουδέν ωφελεί τους αιτούντας, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι δεν εί-

ναι, κατά το Σύνταγμα, επιτρεπτή, ούτε, άλλωστε, και λογικώς νοητή στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η δια δικαστικής αποφάσεως επέκτασις των ευνοϊκών ρυθμίσεων και εις την 

κατηγορίαν εις την οποίαν ανήκουν οι ήδη αιτούντες, δηλαδή εις όλους τους έλληνας πο-

λίτας». Και εξηγείται περαιτέρω: «η τυχόν μη εφαρμογή, ως αντισυνταγματικής της προ-

σβαλλομένης αποφάσεως θα έχει ως συνέπεια οι υποψήφιοι οι προερχόμενοι από την 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης να διαγωνισθούν εις τας γενικάς εξετάσεις υπο-

χρεωτικώς πλέον μαζί με όλους τους άλλους υποψηφίους δηλαδή και με τους αιτούντας, 

οι οποίοι έτσι θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερον συναγωνισμόν». 

Η απόφαση αυτή δεν κάνει λόγο για πολιτικά ζητήματα, αρνούμενη για παράδειγμα 

να ελέγξει τη ρύθμιση με το σκεπτικό ότι η σκοπιμότητα της λήψης του θετικού μέτρου 

δεν μπορεί να ελεγχθεί ακυρωτικά ή ότι ανήκει στην κυριαρχική κρίση του νομοθέτη η 

ρύθμιση των ζητημάτων των γενικών εξετάσεων. Ωστόσο, καταλήγει στο ίδιο συμπέρα-

σμα, δηλαδή την αποχή από την κρίση ως προς τη συνταγματικότητα της αμφισβητούμε-

νης διάταξης μέσω της δικονομικής οδού. Εντούτοις, η επιλογή αυτή, υποστηρίζουμε, 

αποτελεί σιωπηρή εφαρμογή της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων, η οποία δεν δηλώ-

νεται, αλλά μπορεί να διαγνωστεί. Η διάγνωση αυτή μπορεί να γίνει κατόπιν αξιολόγη-

σης της νομικής βασιμότητας της κρίσης της πλειοψηφίας περί απαραδέκτου.  

Η ανωτέρω παρατεθείσα διατύπωση της πλειοψηφίας θέτει δύο διακριτά ζητήματα. 

Το πρώτο αφορά το ερώτημα αν για την εξέταση λόγου αντισυνταγματικότητας υπάρχει 

δικονομική απαίτηση η προβολή του να γίνεται με έννομο συμφέρον. Στη νομολογία και 

τη θεωρία διατυπώθηκαν και οι δύο πιθανές απαντήσεις στο ερώτημα. Κατά τη μία άπο-

ψη, το δικαστήριο μπορεί να εξετάσει αυτεπαγγέλτως λόγο αντισυνταγματικότητας, έστω 
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και αν ο αιτών δεν μπορεί να τον προβάλει με έννομο συμφέρον, δηλαδή παραδεκτώς122. 

Η αντίθετη άποψη επισημαίνει ότι ο παρεμπίπτων χαρακτήρας του ελέγχου επιτρέπει την 

εξέταση από το δικαστή των λόγων αντισυνταγματικότητας μόνο εφόσον αυτοί προβάλ-

λονται παραδεκτώς123. 

Ωστόσο, και αν ακόμη ακολουθήσουμε τη δεύτερη άποψη, στην προκειμένη περί-

πτωση, όπως επισημαίνει η μειοψηφία, οι αιτούντες είχαν έννομο συμφέρον γιατί η ακύ-

ρωση της κρίσιμης υπουργικής απόφασης θα σήμαινε ότι οι επιπλέον θέσεις θα διετίθε-

ντο στους γενικούς υποψηφίους. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι σε περίπτωση ακύρωσης 

θα αυξανόταν ο ανταγωνισμός, αλλά αυτή η αντίληψη δύσκολα συμβιβάζεται με τη λή-

ψη θετικού μέτρου (με δεδομένο ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα τεκμήριο ότι η ποσόστωση 

υιοθετήθηκε επειδή η συγκεκριμένη πληθυσμιακή κατηγορία δεν μπορούσε να ανταγω-

νιστεί επί ίσοις όροις με τους γενικούς υποψηφίους). Επιπλέον, το γεγονός ότι οι επιπλέ-

ον θέσεις που θα διετίθεντο στους γενικούς υποψηφίους μετά την ακύρωση δεν θα ήταν 

πολλές, δεν αναιρεί την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, απλώς υποδεικνύει ότι δεν είναι 

εξαιρετικά ισχυρό, στοιχείο όμως το οποίο από μόνο του δεν αρκεί για την απόρριψη του 

λόγου αντισυνταγματικότητας. 

Η ανάλυση των δικονομικών αυτών ζητημάτων έγινε με στόχο να αναδειχθεί ότι η 

αποχή από την άσκηση της εξουσίας ελέγχου της συνταγματικότητας στη συγκεκριμένη 

υπόθεση απέρρεε τελικά από την απροθυμία του ακυρωτικού δικαστή να εμπλακεί σε μία 

ρητή κρίση επί της ουσίας124 – η οποία θα αφορούσε ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα (ζη-

τήματα μειονοτικής πολιτικής) και αμφισβητούμενα και δυσχερή νομικά ερωτήματα 

(σχετικά με τη συνταγματική θεμελίωση της δυνατότητας λήψης θετικών μέτρων και για 

άλλες κατηγορίες, πλην των γυναικών, και τη σχέση των μέτρων αυτών με την αρχή της 

ισότητας) – και όχι από την ύπαρξη δικονομικού εμποδίου, το οποίο δείξαμε ότι δεν  

                                   

122. Βλ. ΟλΣτΕ 106/1991, ΣτΕ173/1998, ΣτΕ 1528/2003 και Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, «Ο αυ-

τεπάγγελτος έλεγχος (αντι)συνταγματικότητας των νόμων. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 3195/2000», 

ΔτΑ (2002), σελ. 1193. 

123. Βλ. την εκτενή ανάλυση του Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, «Οι (αυτο)δεσμεύσεις του δικαστή από τον 

παρεμπίπτοντα έλεγχο της (αντι)συνταγματικότητας των νόμων», ΤοΣ, 2006, σελ. 413-429, με σχο-

λιασμό της σχετικής νομολογίας. Βλ., επίσης, το συλλογισμό της μειοψηφίας έξι μελών στην από-

φαση ΟλΣτΕ 106/1991. 

124. Πρβλ. και Γ. ΣΙΟΥΤΗ, Το Έννομο Συμφέρον στην Αίτηση Ακυρώσεως, 1998, σελ. 191-

192, η οποία αναφέρεται στις υποθέσεις αυτές, στις οποίες η αναγνώριση ή απόρριψη του εννόμου 

συμφέροντος των αιτούντων αποτελεί αποτέλεσμα κρίσης, που συνδέεται με την αξιολόγηση της 

ουσίας της υπόθεσης. 
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υπήρχε εν προκειμένω. Σε αντίθεση, όμως, με την απόφαση Valley Forge του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία παραπέμφθηκε προηγουμένως, το ΣτΕ εδώ δεν αναφέ-

ρεται ρητά στην ανάγκη αυτοπεριορισμού του. Ωστόσο, η απόφαση εξακολουθεί να πα-

ρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο που εξετάζουμε τόσο λόγω της ανάδειξης της σχέσης 

που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των δικονομικών κανόνων και της θεωρίας των πολιτικών 

ζητημάτων όσο και λόγω του ότι αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα «πολιτικών αποχών». 

 

V. Επανανοηματοδοτώντας τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων. 

Οι προηγούμενες ενότητες παρουσίασαν την πορεία της θεωρίας των πολιτικών ζη-

τημάτων τόσο στην ιστορική όσο και στη συγκριτική της διάσταση, εντοπίζοντας τις εκ-

φάνσεις της στην ελληνική νομολογία. Ήδη από την παρουσίαση αυτής της πορείας, αλ-

λά κυρίως στην προηγούμενη ενότητα, έγινε σαφές ότι η θεωρία των πολιτικών ζητημά-

των ως αυτοτελής δικαστική τεχνική δεν προσφέρει επαρκείς λύσεις σε σχέση με το δη-

λωμένο στόχο της: την περιχαράκωση της δικαστικής έναντι των «πολιτικών» εξουσιών. 

Οι αναπτύξεις αυτές δεν θα έπρεπε, ωστόσο, να οδηγήσουν στο βιαστικό συμπέρα-

σμα ότι η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων είναι περιττή. Αν και αμφισβητήσαμε τη 

χρησιμότητά της ως αυτοτελούς δικαστικής τεχνικής, η λογική που στηρίζει τη θεωρία 

αυτή μπορεί να οδηγήσει στη μεταμόρφωσή της με στόχο αυτή να επιτελέσει μία τριπλή 

αποστολή: Πρώτον, να λειτουργήσει ως υπόμνηση της ανάγκης αναγωγής στο Σύνταγμα 

με στόχο την αναζήτηση εκεί κανόνων αποκλειστικής ανάθεσης αρμοδιοτήτων στα πολι-

τικά όργανα (υπό 1). Δεύτερον, να λειτουργήσει ως υπόδειξη της ανάγκης όλα τα κρατι-

κά όργανα, τόσο της δικαστικής όσο και των «πολιτικών» εξουσιών, να αναγνωρίσουν 

την ευθύνη τους ως προς τη συνταγματική ερμηνεία (υπό 2) και, τρίτον, να δώσει κατευ-

θύνσεις για τη θεσμική επικοινωνία μεταξύ των οργάνων αυτών (υπό 3). 

 

1. Η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων ως υπόμνηση της ανάγκης αναγωγής στο Σύνταγ-

μα για την αναζήτηση κανόνων αποκλειστικής αρμοδιότητας. 

Αν η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων, όπως αναπτύχθηκε στη νομολογία, δεν πα-

ρέχει σαφή και ασφαλή κριτήρια προσδιορισμού των πράξεων που πρέπει να εκφεύγουν 

του δικαστικού ελέγχου, αυτό δεν σημαίνει ότι, a contrario, όλα τα ζητήματα υπάγονται 

στην κρίση της δικαστικής εξουσίας. Για παράδειγμα, είδαμε προηγουμένως αναλυτικά 

τον τρόπο με τον οποίο νομολογία και θεωρία προσέγγισαν την έννοια των «κυβερνητι-

κών πράξεων» και διαπιστώσαμε ότι το τυπικό και το ουσιαστικό κριτήριο δεν οδηγούν 

σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η αναγνώριση αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει 
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στο δικαστικό έλεγχο του διατάγματος περί διάλυσης της Βουλής ή περί διενέργειας 

βουλευτικών εκλογών ή η ανάθεση διερευνητικής εντολής κλπ. 

Αυτή η ανεπάρκεια της παραδοσιακής σύλληψης της θεωρίας των πολιτικών ζητη-

μάτων οδήγησε συνεπώς στην ανάγκη εύρεσης μίας άλλης εξήγησης για τη «δικαστική 

ασυλία» των πράξεων αυτών, όπως, π.χ., η θεωρία του «λειτουργικού διχασμού» την  

οποία εκθέσαμε στην οικεία ενότητα. Η θεωρία αυτή σωστά ανάγεται ευθέως στο Σύ-

νταγμα για να αναζητήσει εκεί την πηγή των πράξεων αυτών και την αιτία του αποκλει-

σμού του δικαστικού τους ελέγχου125. Οι διατάξεις αυτές που αφορούν τις ρυθμιστικές 

αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας αποκλείουν οι ίδιες, έστω και εάν όχι ρη-

τά, το δικαστικό έλεγχο του τρόπου άσκησής τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να συ-

ναχθεί τόσο από τη λεπτομέρεια των σχετικών προβλέψεων (π.χ. στη διαδικασία διερευ-

νητικών εντολών) όσο και από το γεγονός ότι για ορισμένες από τις εν λόγω αρμοδιότη-

τες δεν απαιτείται ούτε προσυπογραφή (αρθρ. 35 παρ. 2 Συντ.), γεγονός το οποίο ενδει-

κνύει ότι ο συντακτικός νομοθέτης ήθελε αυτές οι αρμοδιότητες να ασκούνται αποκλει-

στικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς τη συμμετοχή οργάνου της εκτελεστικής 

ή άλλης (δηλαδή, στο πλαίσιο που μας αφορά, της δικαστικής) εξουσίας.  

Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει τη μετάβαση από την πρόσληψη της θεωρίας των 

πολιτικών ζητημάτων ως τεχνικής αυτοπεριορισμού στην πρόσληψή της ως υπόμνησης 

αναγωγής στο Σύνταγμα. Ο δικαστής εξακολουθεί να μην ελέγχει τις ρυθμιστικές πρά-

ξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, όχι όμως επειδή επιλέγει ο ίδιος να αυτοπεριορι-

στεί, όπως θα δεχόταν η κλασική πρόσληψη της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων (υπό 

την έκφανση της κατασκευής των κυβερνητικών πράξεων), αλλά επειδή έτσι ορίζεται 

στο Σύνταγμα. Η νομολογιακή πρακτική δεν αναιρείται, εξακολουθεί να στηρίζεται στη 

θεωρία των πολιτικών ζητημάτων ως αρχή κατανομής αρμοδιοτήτων, με τη διαφορά ότι 

πλέον η θεωρία αυτή είναι αγκιστρωμένη στο Σύνταγμα, απορρέει από αυτό, και δεν έρ-

χεται ως αυτοτελής εξωτερικός περιορισμός ή ως γενναία επιλογή αυτοπεριορισμού από 

το δικαστή. 

Αντίστοιχο κανόνα αποκλειστικής από το Σύνταγμα ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε 

πολιτικό όργανο εισάγει και το άρθρο 74 παρ. 5 Συντ., κατά το οποίο ο έλεγχος της πα-

ρεμβολής άσχετων διατάξεων σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων ανήκει στη Βουλή. Εν-

                                   

125. Βλ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π., σημ. 102, σελ. 141, η οποία υποστηρίζει 

ότι «οι Κυβερνητικές Πράξεις θεωρούνται ότι απορρέουν απ’ αυθείας από το Σύνταγμα, είναι δη-

λαδή συνταγματικού επιπέδου, [συνεπώς] ipso jure οι πράξεις αυτές είναι ασυμβίβαστες προς την 

έννοια της αντισυνταγματικότητος ή της διοικητικής παρανομίας». 
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διαφέρον θα είχε, τέλος, μία σύντομη αναφορά σε ένα άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα, το 

οποίο σχετίζεται επίσης με το πρόβλημα της κατανομής συνταγματικών αρμοδιοτήτων, 

το δικαστικό έλεγχο της αναθεώρησης. Στη θεωρία, η κρατούσα άποψη είναι ότι δεν  

ελέγχεται δικαστικά η τήρηση των διαδικαστικών ορίων της αναθεώρησης126. Διχογνω-

μία όμως επικρατεί ως προς τη δυνατότητα ελέγχου της τήρησης των ουσιαστικών ορίων 

της αναθεώρησης. Η αναπαραγωγή των επιχειρημάτων που προβλήθηκαν σχετικά127 εκ-

φεύγει του σκοπού της μελέτης. Ωστόσο, το παράδειγμα του δικαστικού ελέγχου της  

αναθεώρησης μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της επανοηματοδότησης της θεωρίας 

των πολιτικών ζητημάτων που επιχειρείται σε αυτή την ενότητα.  

Αν βλέπαμε τη θεωρία των πολιτικών ζητημάτων ως μία τεχνική αυτοπεριορισμού, 

το σκεπτικό του δικαστή κατά πάσα πιθανότητα θα αναφερόταν στον εξαιρετικά σημα-

ντικό, πολιτικό χαρακτήρα της αναθεώρησης για να αρνηθεί να ασκήσει έλεγχο τυχόν 

παραβίασης των ουσιαστικών ορίων της αναθεώρησης. Υπό την εδώ προτεινόμενη εκδο-

χή της θεωρίας, αυτή θα λειτουργούσε όχι ως αυτοτελής βάση για τον αποκλεισμό του 

δικαστικού ελέγχου, αλλά ως υπενθύμιση ή προτροπή στο δικαστή να αναζητήσει στο 

συνταγματικό κείμενο κατευθύνσεις ως προς την κατανομή αρμοδιοτήτων την οποία επι-

δίωξε ο νομοθέτης. Η αναγωγή στη σχετική συνταγματική διάταξη, δηλαδή στο άρθρο 

110 Συντ., θα αναδείκνυε ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της αναθεωρητικής διαδικασί-

ας: την ανάθεση της αναθεωρητικής αρμοδιότητας αποκλειστικά στη Βουλή. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκλείεται, κατά το άρθρο 110 παρ. 5 

Συντ., ακόμη και από την τυπική φάση της έκδοσης και δημοσίευσης των αναθεωρημέ-

νων διατάξεων. Επομένως, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο συντακτικός νομοθέτης 

φαίνεται να επιλύει έμμεσα το ζήτημα του δικαστικού ελέγχου της αναθεώρησης, ορίζο-

ντας τη Βουλή ως το αρμόδιο αναθεωρητικό όργανο από την αρχή έως το τέλος της δια-

δικασίας. 

 

                                   

126. Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 5, σελ. 330, με παραπομπή σε Α. ΣΒΩΛΟΥ, Η αναθεώρησις 

του Συντάγματος, 1933, σελ. 113, Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ό.π., σημ. 96, σελ. 77. 

127. Βλ. τη θέση των Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Τα όρια της αναθεώρησης του Συντάγματος του 1975, 

1984, σελ. 256 επ., ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ό.π., σημ. 96, σελ. 76 επ., Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, «Σκέψεις για τη δικαστι-

κή αντιμετώπιση της αναθεώρησης του Συντάγματος», ΤοΣ (1997), σελ. 250 επ., ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ό.π. 

σημ. 82, σελ. 121-122, σε αντίστιξη με Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 5, σελ. 330 επ., ο οποίος αναγνω-

ρίζει τη δυνατότητα ενός οριακού δικαστικού ελέγχου της τήρησης των ουσιαστικών ορίων της 

αναθεώρησης. 
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2. Η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων και η διάχυση της ευθύνης συνταγματικής ερμη-

νείας. 

Η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων εφαρμοζόμενη αυστηρά περιχαρακώνει ασφυ-

κτικά το ρόλο του δικαστή της συνταγματικότητας. Από την άλλη, η πλήρης εγκατάλει-

ψη της θεωρίας ενισχύει υπέρμετρα το ρόλο του δικαστή της συνταγματικότητας. Και τα 

δύο λογικά άκρα της εφαρμογής/μη εφαρμογής της θεωρίας οδηγούν σε ένα κοινό απα-

ράδεκτο αποτέλεσμα: αδρανοποιούν ή έστω συγκρατούν υπέρμετρα έναν από τους πρω-

ταγωνιστές της διαδικασίας της συνταγματικής ερμηνείας. Η θεωρία των πολιτικών ζη-

τημάτων υποκρύπτει λοιπόν τον κίνδυνο να δημιουργήσει την αίσθηση ενός ψευδούς δι-

λήμματος σχετικά με το που εδράζει η εξουσία συνταγματικής ερμηνείας: στα «πολιτι-

κά» όργανα ή στο δικαστή. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις, όπως ορισμένες που σχολιά-

σαμε στην αμέσως προηγούμενη υποενότητα, στις οποίες το ίδιο το Σύνταγμα απονέμει 

αποκλειστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένο όργανο ή όργανα κατ’ αποκλεισμό άλλων. 

Ωστόσο, ο κανόνας δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτός. 

Πριν δούμε τον κανόνα, ας προσεγγίσουμε τις δύο εκδοχές που μπορεί να δώσει η 

κλασική πρόσληψη της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων. Η πρώτη εκδοχή, η αναγνώ-

ριση αποκλειστικής ευθύνης στα πολιτικά όργανα με ταυτόχρονο αποκλεισμό του δικα-

στικού ελέγχου της συνταγματικότητας, συνοδεύεται από τον προφανή κίνδυνο της αυ-

θαιρεσίας της πλειοψηφίας ή συνταγματικών παραβιάσεων υπό την ανοχή της δικαστι-

κής εξουσίας. Η δεύτερη εκδοχή, η οποία αποκλείει την εφαρμογή της θεωρίας και ανα-

γνωρίζει κατ’ αποτέλεσμα την υπεροχή των δικαστικών κρίσεων, πέρα από τον εμφανή 

κίνδυνο της δικαστικής αυθαιρεσίας έχει συνέπειες και ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τη δική τους θεσμική ευθύνη τα πολιτικά όργανα. Το τελευταίο αυτό 

ζήτημα έχει σήμερα ιδιαίτερη σημασία. Στο πλαίσιο της διευρυνόμενης έκτασης και  

έντασης του δικαστικού ελέγχου, δημιουργείται η αντίληψη στα πολιτικά όργανα ότι όλα 

τα ζητήματα συνταγματικότητας θα επιλυθούν από τα δικαστήρια128. Αναπτύσσεται έτσι 

στα υπεύθυνα πολιτικά όργανα μία λογική ότι δεν απαιτείται και τόση προσοχή ως προς 

τη συνταγματικότητα της υιοθετούμενης ρύθμισης, με τη σκέψη ότι «αν υπάρχει πρό-

βλημα, ας το βρουν στα δικαστήρια». Τα πολιτικά όργανα χάνουν όμως κατ’ αυτόν τον 

τρόπο την αίσθηση της ευθύνης να εξετάζουν και τα ίδια τυχόν συνταγματικής τάξεως 

προβλήματα της προς υιοθέτηση ρύθμισης129.  

                                   

128. Βλ. R. BARKOW, ό.π., σημ. 25, σελ. 327-328. 

129. Βλ. P. BREST, «Congress as Constitutional Decisionmaker and Its Power To Counter 
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Το ουσιαστικό περιεχόμενο της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων, όχι πλέον ως 

δικαστικής τεχνικής αποκλεισμού ορισμένων ζητημάτων από το δικαστικό έλεγχο, αλλά 

ως αρχής που διαπερνά όλη την έννομη τάξη είναι άλλο. Ανάμεσα στην πλήρη εγκατά-

λειψη της θεωρίας και την αυστηρή οριοθέτηση και περιορισμό του δικαστικού ελέγχου, 

υπάρχει η αντίληψη για την ύπαρξη ενός κοινού χώρου συνταγματικής ερμηνείας στον 

οποίο υπάρχει συναρμοδιότητα και συνευθύνη. Η θέση μας αυτή αναγνωρίζει τη θεσμική 

πραγματικότητα, την οποία περιγράψαμε προηγουμένως, ότι σημαντικός αριθμός δικα-

στικών κρίσεων περί συνταγματικότητας έχει σαφή πολιτική διάσταση, και η θεωρία των 

πολιτικών ζητημάτων δεν μπορεί να λειτουργεί ως παραμορφωτικός φακός ο οποίος αλ-

λοιώνει φαινομενικά τον πολιτικό χαρακτήρα της συνταγματικής δικαιοσύνης είτε αυτή 

εκδηλώνεται ως θετική παρέμβαση είτε ως αποχή. 

Η θεωρία όμως των πολιτικών ζητημάτων μπορεί να επιτελέσει μία πολύ σοβαρή 

λειτουργία: να στρέψει το φακό στην αρμοδιότητα και την ευθύνη των πολιτικών οργά-

νων να διατυπώνουν κρίσεις και να θεμελιώνουν τη συνταγματικότητα δράσεων που πι-

θανόν να αμφισβητηθούν στη συνέχεια. Ενώ, λοιπόν, η παραδοσιακή πρόσληψη της θε-

ωρίας αναγνωρίζει την προτεραιότητα των πολιτικών οργάνων χωρίς όμως να παρέχει 

εγγυήσεις και δεσμεύσεις της δράσης τους, η νέα πρόσληψη της θεωρίας φέρνει στο 

προσκήνιο τη θεσμική ευθύνη και των πολιτικών οργάνων χωρίς παράλληλα να αποκλεί-

ει τη δικαστική εξουσία, τον πολιτικό ρόλο της οποίας δεν αρνείται. Με διαφορετική δια-

τύπωση, η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων ως αρχή της έννομης τάξης δεν αναγνωρίζει 

πλέον την αποκλειστικότητα, αλλά την πολλαπλότητα των ερμηνευτών του Συντάγμα-

τος. Η ευθύνη της ερμηνείας διαχέεται δηλαδή σε περισσότερα κέντρα τα οποία καλού-

νται να συνυπάρξουν και να επικοινωνήσουν, η δε μεταξύ τους σύγκρουση υποστηρίζε-

ται ότι μπορεί να είναι παραγωγική να οδηγήσει σε εμβάθυνση του συνταγματισμού και 

όχι σε κρίση130. 

Η ανάγκη απαγκίστρωσης της συνταγματικής ερμηνείας από την (κατ’ ουσία απο-

κλειστική) σφαίρα ευθύνης της δικαστικής εξουσίας υποστηρίχθηκε με πειστικά επιχει-

ρήματα σε διάφορες έννομες τάξεις131. Μάλιστα, η εδώ υποστηριζόμενη ιδέα της πολλα-

                                   

Judicial Doctrine», 21 Ga. L. Rev., 1986, σελ. 59, A. MIKVA, «How Well Does Congress Support 

and Defend the Constitution?», 61 N.C. L. Rev. (1983), σελ. 588. 

130. Βλ. M. TUSHNET, ό.π., σημ. 4, σελ. 263, C. EISGRUBER, «The Most Competent Branches: 

A Response to Professor Paulsen», 83 Geo. L.J., 1994, σελ. 371. 

131. Στις ΗΠΑ, η πρόταση να στραφεί η θεωρία στη δημιουργία και τη λειτουργία του συ-

νταγματικού δικαίου σε επίπεδο πολιτεύματος (“at the regime level”), να απαγκιστρωθεί δηλαδή η 
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πλότητας των ερμηνευτών του Συντάγματος δεν πρέπει να ξενίζει στο πλαίσιο της δικής 

μας έννομης τάξης, στην οποία η διάχυση της ευθύνης συνταγματικής ερμηνείας χαρα-

κτηρίζει, άλλωστε, το ίδιο το σύστημα δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας. Η  

επιλογή αυτή διευκολύνει την ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου μεταξύ των δικαστών, 

των διαδίκων και της κοινής γνώμης για το νόημα των συνταγματικών αρχών και κανό-

νων132. Θα πρέπει, αντίθετα, να ηχεί πιο παράδοξα, το γεγονός ότι, ενώ για παράδειγμα 

στις ΗΠΑ, με το εφάμιλλο σύστημα δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας, αλλά 

ακόμη και στη Γαλλία, μετά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, η τάση είναι να 

διευρύνεται ο κύκλος των οργάνων που μπορούν να θέσουν ζητήματα συνταγματικότη-

τας, στη χώρα μας έγινε προσπάθεια (με την πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστη-

ρίου) να αφαιρεθεί κατ’ αποτέλεσμα η εξουσία αυτή από τον κοινό δικαστή. 

Η ιδέα όμως της διάχυσης της ευθύνης της συνταγματικής ερμηνείας δεν αφορά 

μόνο το ήδη γνωστό χαρακτηριστικό του συστήματος δικαστικού ελέγχου ως διάχυτου. 

Εμπεριέχει και την έννοια ότι στη σφαίρα δημόσιου διαλόγου για την οποία μόλις παρα-

πάνω έγινε λόγος, πρέπει, πέρα από τα δικαστήρια, να εμπλακούν και άλλοι φορείς133, 

                                   

συνταγματική θεωρία από τη μελέτη της νομολογίας του Supreme Court και να ανοίξει προς άλ-

λους παίκτες του πολιτικού συστήματος, υποστηρίχθηκε από ηγετικές φωνές της θεωρίας, όπως ο 

B. ACKERMAN, We the People: Foundations, 1991. Η ιδέα της ερμηνείας και από άλλους κλάδους, 

που αναπτύχθηκε με τις έννοιες “departmentalism” και “popular constitutionalism”, έχει σημαντι-

κούς υποστηρικτές, βλ., π.χ., M. TUSHNET, Taking the Constitution away from the Courts, 1999, L. 

KRAMER, The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review, 2004, εκπρο-

σωπείται δε σε όλες τις κορυφαίες νομικές σχολές. Αλλά και στην Ευρώπη υποστηρίζεται το 

«άνοιγμα» της συνταγματικής ερμηνείας με τη συμμετοχή πολλών παραγόντων (διαδίκων, δικα-

στών, θεωρίας) σε ένα διάλογο για τον έλεγχο της συνταγματικότητας (βλ. A. STONE-SWEET, Gov-

erning With Judges: Constitutional Politics In Europe, 2000, σελ. 139 επ.) Για μία παρουσίαση της 

ιδέας του «ερμηνευτικού πλουραλισμού», αποχωρισμένη από τις ιδιαιτερότητες του αμερικανικού 

συνταγματισμού, βλ. R. STITH, «Securing the Rule of Law through Interpretive Pluralism: An Ar-

gument from Comparative Law», Jean Monnet Working Paper 01/07, 2007, ιδίως σελ. 23 επ. 

132. Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ό.π., σημ. 15, σελ. 113. 

133. Την ιδέα αυτή θα μπορούσαμε να την αναγνώσουμε και στην απόφαση ΣτΕ 3669/2006, 

την οποία παραπέμψαμε και κατά την παρουσίαση της νομολογίας για τις «κυβερνητικές πράξεις»: 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, «η μη υπαγωγή των πράξεων αυτών σε ευθύ ακυρωτικό έλεγχο 

ούτε συνεπάγεται την αποδέσμευση του οργάνου που τις εκδίδει από την υποχρέωση τηρήσεως 

των οικείων συνταγματικών διατάξεων, ούτε αποκλείει την ανόρθωση ενδεχομένων δυσμενών επι-

πτώσεών τους σε ιδιώτες κατά τρόπους και διαδικασίες που, κατά περίπτωση, προβλέπονται από 
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όπως για παράδειγμα οι ανεξάρτητες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και βέ-

βαια και το ίδιο το νομοθετικό όργανο134. Το τελευταίο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να 

σημαίνει ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί περισσότερο στην πράξη η συζήτηση της συνταγ-

ματικότητας νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου κατά το άρθρο 100 του Κανονισμού της 

Βουλής και/ή η δυνατότητα παραπομπής για νομοτεχνική επεξεργασία στην επιστημονι-

κή υπηρεσία της Βουλής να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία όχι μόνο για μία τεχνοκρατική 

αλλά και για πολιτική αξιολόγηση της συνταγματικότητας της υπό υιοθέτηση διάτα-

ξης135. Συμπερασματικά, υπό το πρίσμα που παρουσιάστηκε, η θεωρία των πολιτικών 

ζητημάτων δεν αφορά πλέον το χωρισμό και την οριοθέτηση της δικαστικής από τις πολι-

τικές εξουσίες, αλλά τη σχέση και τη συνευθύνη τους ως προς τη συνταγματική ερμηνεία. 

 

3. Η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων ως υπόδειξη της ανάγκης για διαμεσολαβημένο 

δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας της κρατικής δράσης. 

Αν αναγνωρίσουμε την πολλαπλότητα των φορέων συνταγματικής ερμηνείας, 

σύμφωνα με τις αναπτύξεις που μόλις προηγήθηκαν, καθώς και τη θεσμική τους συνύ-

παρξη, εύλογα το επόμενο βήμα θα ήταν να προσδιορίσουμε τη μορφή της θεσμικής τους 

επικοινωνίας. Αφού περισσότερα όργανα συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, αναπόφευκτο εί-

ναι να πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος οργάνωσης αυτής της συνύπαρξης. Η θεωρία των 

πολιτικών ζητημάτων έρχεται και εδώ μεταμορφωμένη να υποδείξει την ανάγκη ο δικα-

στικός έλεγχος της κρατικής δράσης να μη συνιστά απευθείας κρίση ως προς τη συνταγ-

ματικά επιβαλλόμενη λύση, αλλά να διαμεσολαβείται, όπου αυτό είναι δυνατό, από μία 

προηγούμενη κρίση επί του ίδιου ζητήματος ενός άλλου κρατικού οργάνου και να περιο-

ρίζεται στον έλεγχο της επάρκειας της τελευταίας. Η θέση αυτή μπορεί να γίνει κατανοητή 

αν χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του ελέγχου της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

                                   

την έννομη τάξη. Έχει απλώς την έννοια ότι, για τους προεκτεθέντες λόγους, οι πράξεις αυτές δεν 

υπόκεινται στον συγκεκριμένο έλεγχο». Επομένως, το γεγονός ότι κλείνει η οδός του ακυρωτικού 

ελέγχου δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος συνταγματικότητας με άλλα μέσα (υπό την 

προϋπόθεση βέβαια ότι τέτοια αναγνωρίζονται στην έννομη τάξη). 

134. Για τον έλεγχο της συνταγματικότητας και από άλλα κρατικά όργανα, πρβλ. και Κ. 

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, ό.π., σημ. 82, σελ. 164-166. 

135. Πρβλ. και τη λειτουργία της «συνταγματικής επιτροπής», από το 2001, στη βρετανική 

Βουλή των Λόρδων, η οποία εξετάζει τις «συνταγματικές επιπτώσεις» των νομοσχεδίων. Ο στόχος 

της επιτροπής είναι μόνο να διευκολύνει μία «ενημερωμένη συζήτηση» (για την επιτροπή αυτή, βλ. 

http://www.parliament.uk/documents/upload/HofLBpConstitution.pdf). 

http://www.parliament.uk/documents/upload/HofLBpConstitution.pdf
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Η επιλογή παραδείγματος από το χώρο της περιβαλλοντικής νομολογίας του ΣτΕ 

έγινε σκοπίμως, καθώς η αιτίαση εναντίον του ΣτΕ (και ιδίως του Ε΄ τμήματος) για «νο-

μολογιακό ακτιβισμό» αφορούσε κυρίως αυτή την κατηγορία αποφάσεων. Τα ειδικότερα 

παραδείγματα εργασίας θα είναι οι αποφάσεις 3478/2000 (υπόθεση εκτροπής Αχελώου) 

και 613/2002 (υπόθεση μεταλλείων Χαλκιδικής) της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι οποίες συ-

γκέντρωσαν την προσοχή μεγάλου τμήματος της θεωρίας. Ο ακυρωτικός δικαστής στις 

υποθέσεις αυτές τέθηκε ενώπιον μίας σύγκρουσης έννομων αγαθών ή αξιών, ίσης τυπι-

κής ισχύος αλλά διαφορετικής ποιότητας136: από τη μία πλευρά της προστασίας του φυ-

σικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 24 Συντ. και από την άλλη της οι-

κονομικής ανάπτυξης, της αξιοποίησης του εθνικού πλούτου, της ενίσχυσης της περιφε-

ρειακής ανάπτυξης και της εξασφάλισης εργασίας στους πολίτες, κατά τα άρθρα 106 και 

22 παρ. 1 Συντ. Προκύπτει επομένως ένα ζήτημα στάθμισης η οποία στη νομολογία αυτή 

εμφανίζεται υπό τη μορφή της αόριστης έννοιας ή της αρχής της «βιώσιμης ανάπτυξης».  

Το λογικά επόμενο και πιο σημαντικό βήμα είναι ο προσδιορισμός της μεθόδου και 

των κριτηρίων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί η στάθμιση. Σύμφωνα με μία άποψη 

που διατυπώθηκε σε παλαιότερη νομολογία, «η κρίσιμος αυτή εκτίμησις υπόκειται εις 

τον τελικόν έλεγχον του ακυρωτικού δικαστού, δυναμένου να σχηματίση ιδίαν δικανικήν 

πεποίθησιν διά παντός μέσου»137. Ωστόσο, η διατύπωση αυτή αφήνει στο δικαστή μεγά-

λο περιθώριο εκτίμησης και εύλογα δημιουργεί σκεπτικισμό138. Η απόφαση 3478/2000 

της Ολομέλειας του ΣτΕ έρχεται να ορίσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και σαφήνεια την 

εξουσία του ακυρωτικού δικαστή. Σε ένα πρώτο επίπεδο: 

«ο ακυρωτικός δικαστής ερευνά αν τηρήθηκε συννόμως από ουσιαστική 

και τυπική άποψη η διαδικασία αυτή και αν τα στοιχεία, στα οποία στηρί-

ζεται η ελεγχόμενη διοικητική πράξη, είναι σύμφωνα με τους σχετικούς 

ορισμούς της νομοθεσίας και επαρκή για να προσδώσουν έρεισμα στην 

πράξη. Ειδικότερα, κατά την άσκηση του ακυρωτικού ελέγχου, στον οποίο 

περιλαμβάνεται και η πλάνη περί τα πράγματα, ο δικαστής εξετάζει, μετα-

ξύ άλλων, αν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αποτελεί το βα-

σικό μέσο εφαρμογής της αρχής της πρόληψης, ανταποκρίνεται προς τις 

απαιτήσεις του νόμου και αν το περιεχόμενό της είναι επαρκές ώστε να πα-

ρέχεται στα αρμόδια διοικητικά όργανα η δυνατότητα να διακριβώνουν και 

                                   

136. Βλ. Ε. ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, ό.π., σημ. 112, σελ. 375-376. 

137. ΣτΕ 53/1993. 

138. Βλ. Σ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, Η αρχή της αναλογικότητας, 2003, σελ. 196. 
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αξιολογούν τις συνέπειες του έργου ή της δραστηριότητας και να εκτιμούν 

αν η πραγματοποίησή του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας νο-

μοθεσίας καθώς και με τις προαναφερόμενες συνταγματικές επιταγές και 

τους ορισμούς της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση».  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η ίδια απόφαση διευκρινίζει:  

«Η ευθεία, όμως, αξιολόγηση από μέρους του δικαστή των συνεπειών ορι-

σμένου έργου ή δραστηριότητας και η κρίση αν η πραγματοποίησή του  

αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης εξέρχονται των ορίων του 

ακυρωτικού ελέγχου διότι προϋποθέτουν διαπίστωση πραγματικών κατα-

στάσεων, διερεύνηση τεχνικών θεμάτων, ουσιαστικές εκτιμήσεις και στάθ-

μιση στηριζόμενη στις εκτιμήσεις αυτές. Κατ’ ακολουθίαν, παράβαση της 

αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να ελεγχθεί ευθέως από τον ακυρω-

τικό δικαστή μόνον αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και με βάση τα δι-

δάγματα της κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλούμενη από το έργο ή 

τη δραστηριότητα βλάβη για το περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη και  

έχει τέτοια έκταση και συνέπειες ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται την 

παραπάνω συνταγματική αρχή». 

Γίνεται επομένως μία διάκριση μεταξύ δύο φάσεων ελέγχου. Στην πρώτη φάση, η 

νομιμότητα και η πληρότητα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (στο εξής: 

ΜΠΕ) ελέγχεται πλήρως από το δικαστή, ενώ, στη δεύτερη φάση, η ευθεία αξιολόγηση 

των συνεπειών του έργου εξαντλείται στον έλεγχο των άκρων ορίων της διακριτικής ευ-

χέρειας της διοίκησης. Στην πρώτη φάση, αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία στη στάθμι-

ση της τήρησης της νόμιμης διαδικασίας για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού 

και την εμπεριστατωμένη μελέτη του φακέλου139. Αυτή η φάση αποτελεί παράδειγμα του 

διαμεσολαβημένου ελέγχου στον οποίο αναφερθήκαμε εισαγωγικά. Ο δικαστικός έλεγ-

χος δεν υποκαθιστά τη διοικητική κρίση, αλλά αφορά μόνο την τήρηση της διαδικασίας, 

διαμεσολαβείται δηλαδή και ασκείται εντός των ορίων που θέτει μία προηγούμενη διοι-

                                   

139. Για την έκταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου, βλ. Ε. ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, Δί-

καιο του Περιβάλλοντος, 3η έκδ., 2008, σελ. 143-149, με περαιτέρω παραπομπές. Για το σημαντικό 

ρόλο των διαδικασιών στη στάθμιση, βλ. Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Η στάθμιση ως μέθοδος ερμηνείας στη 

νομολογία του ΣτΕ. Μερικές σκέψεις με αφορμή τις 3478/2000 και 613/2002 αποφάσεις της Ολομέ-

λειας του Συμβουλίου της Επικρατείας», σε: Τόμο Τιμητικό του Συμβουλίου της Επικρατείας – 75 

χρόνια, 2004, σελ. 971. 
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κητική κρίση. Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται, μάλιστα, στη θεωρία για να αμφισβη-

τηθεί ο «μύθος του κράτους των “πράσινων” δικαστών» με την επισήμανση ότι ο έλεγ-

χος της αιτιολογίας είναι σαφώς εντονότερος και μεθοδικότερος από εκείνον του παρελ-

θόντος, δεν υπερβαίνει όμως τα παραδοσιακά όρια της ακυρωτικής κρίσης»140. 

Αντίθετα, η δεύτερη φάση, του ευθέος ελέγχου, δεν εμφανίζει την παράμετρο της 

διαμεσολάβησης. Και πάλι ο ακυρωτικός δικαστής προσπαθεί να οριοθετήσει την εξου-

σία του αναφερόμενος στα στοιχεία της δικογραφίας και τα διδάγματα της κοινής πείρας, 

αλλά πλέον δεν κρίνει την πλημμέλεια της ΜΠΕ αλλά την πλημμέλεια της στάθμισης, 

στοιχείο το οποίο θα ήταν πιο εύκολο να δικαιώσει την άποψη περί «νομολογιακού ακτι-

βισμού». Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το σκεπτικό των ΣτΕ 3478/2000 και 613/2002 είναι 

κοινό, με τη σημαντική διαφορά ότι η δεύτερη προσθέτει και τον έλεγχο του αν η βλάβη 

για το περιβάλλον είναι προφανώς δυσανάλογη με το προσδοκώμενο όφελος, ακόμη και 

η μερίδα της θεωρίας που δεν δέχεται την έννοια του «νομολογιακού ακτιβισμού», ανα-

γνωρίζει εντούτοις ότι από την απλή ανάγνωση του σκεπτικού ειδικά της ΣτΕ 613/2002 

δεν καθίσταται σαφές κατά πόσο ο έλεγχος που ασκήθηκε εξαντλείται στα άκρα όρια της 

διακριτικής ευχέρειας141. Η διαφορετική αντιμετώπιση των δύο αποφάσεων θα μπορούσε 

ίσως να θεωρηθεί δικαιολογημένη ενόψει του ότι στην ΣτΕ 3478/2000 ο έλεγχος τελικά 

εστίασε στην πλημμέλεια της ΜΠΕ, ήταν δηλαδή διαμεσολαβημένος, ενώ στην ΣτΕ 

612/2003 ο έλεγχος αφορούσε τελικά την ίδια την πλημμέλεια της στάθμισης. 

Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο δεν αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων αλ-

λά προέρχεται και πάλι από τη σχετική με το άρθρο 24 Συντ. νομολογία του ΣτΕ και  

αναδεικνύει την έννοια του διαμεσολαβημένου ελέγχου είναι η απόφαση 123/2007 της 

Ολομέλειας του ΣτΕ142. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 13 

του ν. 3212/2003, με τις οποίες μεταβάλλονται οι χρήσεις γης σε τμήμα του Δήμου Βού-

λας (Λεωφ. Βουλιαγμένης), αντίκεινται στο άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Συντ., αφού επιφέ-

ρουν μεταβολή επί το δυσμενέστερον για το οικιστικό περιβάλλον, χωρίς να στηρίζονται 

σε ειδική μελέτη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφαίνεται ότι η δυσμενής μεταβολή 

για το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής «στηρίζεται μόνο στην αιτιολογική έκθεση, η 

                                   

140. Βλ. Γ. ΔΕΛΛΗ, «Από το καρνάγιο της Πύλου στο ορυχείο της Κασσάνδρας. Η “βιώσιμη 

ανάπτυξη”, μεταξύ δικαιοπλασίας του δικαστή και μυθοπλασίας της θεωρίας», σε: Τόμο Τιμητικό 

του Συμβουλίου της Επικρατείας – 75 χρόνια, 2004, σελ. 1076 επ. (ιδίως 1080-1081). 

141. Ibid., σελ. 1083 σημ. 98. 

142. Με σχόλιο Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, διαθέσιμα και τα δύο στον ιστότοπο: http://www. 

nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=2734&lang=1&catpid=98. 

http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=2734&lang=1&catpid=98
http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=2734&lang=1&catpid=98
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οποία συνοδεύει τη σχετική τροπολογία και στην οποία γίνεται επίκληση της «αυτάρ-

κειας» πλέον του οικισμού ως οικισμού πρώτης κατοικίας, χωρίς όμως να υπάρχει ειδική 

μελέτη που να τεκμηριώνει επαρκώς την επίδικη ρύθμιση, σε σχέση με την, πολεοδομι-

κής φύσεως, ανάγκη που τη δικαιολογεί και να αξιολογεί τα πραγματικά δεδομένα, σε 

σχέση με τη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου οικισμού». Στην πραγματικότητα, δη-

λαδή, η επίμαχη νομοθετική διάταξη κρίνεται αντισυνταγματική, όχι απλώς διότι συνιστά 

δυσμενή μεταβολή του οικιστικού περιβάλλοντος, αλλά επειδή δεν υφίσταται «ειδική 

μελέτη που να τεκμηριώνει επαρκώς την επίδικη ρύθμιση». Ο δικαστής ακυρώνει, διότι 

δεν έχει ενώπιόν του μία προηγούμενη τεκμηριωμένη κρίση, εν προκειμένω του νομοθε-

τικού οργάνου, επ’ ευκαιρία και δια μέσου της οποίας μπορεί ο ίδιος να εκφέρει τη συ-

νταγματική του κρίση. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη μιας τέτοιας μελέτης πιθανόν θα  

οδηγούσε το Δικαστήριο σε διαφορετική κρίση143. 

Η νομολογία που παρουσιάστηκε αναδεικνύει το νέο νόημα της θεωρίας των πολι-

τικών ζητημάτων. Δεν έχουμε να κάνουμε με παραδείγματα στα οποία ο δικαστής απέχει 

από την εκφορά κρίσης επί πολιτικών ζητημάτων, στο πλαίσιο μίας προσχηματικής πολι-

τικής ουδετερότητας, όπως θα επέβαλε η παραδοσιακή πρόσληψη της θεωρίας των πολι-

τικών ζητημάτων. Αντίθετα, τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύουν το νέο νόημα της αρ-

χής που περιγράψαμε στην αμέσως προηγούμενη υποενότητα. Στα ζητήματα αυτά έχουν 

αρμοδιότητα και η δικαστική και η «πολιτική» εξουσία, δηλαδή ο νομοθέτης και η διοί-

κηση, και όχι μόνο ένα όργανο σε αποκλεισμό των άλλων. Ενόψει αυτής της θεσμικής 

συνύπαρξης, υπάρχει επομένως η ανάγκη θεσμικής επικοινωνίας. Και η θεσμική επικοι-

νωνία επιτυγχάνεται μέσω του διαμεσολαβημένου ελέγχου: ο δικαστής δεν κρίνει εν κε-

νώ αλλά εν όψει κρίσεων που έχουν διατυπωθεί από τα πολιτικά όργανα και ελέγχει την 

επάρκειά τους. Το τελευταίο μάλιστα χαρακτηριστικό οδηγεί στην απαίτηση ο νομοθέτης 

και η διοίκηση να προβαίνουν οι ίδιοι ρητά και εμπεριστατωμένα σε σταθμίσεις, ώστε να 

μην καλείται να κάνει «αυθαίρετα» ο δικαστής τις δικές του. Έτσι πραγματώνεται το ου-

σιαστικό περιεχόμενο της θεωρίας των πολιτικών ζητημάτων υπό την εδώ προτεινόμενη 

πρόσληψη: Η θεσμική επικοινωνία ενισχύει τη θεσμική ευθύνη. 

 

VI. Επίλογος. 

Η θεωρία των πολιτικών ζητημάτων ακολούθησε μία πορεία ανόδου και πτώσης. 

Γεννήθηκε ως δικαστική τεχνική με την ελπίδα ότι θα περιχαρακώσει το ρόλο του δικα-

                                   

143. Εκτενή κριτική παρουσίαση της ΟλΣΕ 123/2007, βλ. από Π. ΠΑΡΑΡΑ, Αρχή της βιώσι-

μης ανάπτυξης και πολεοδομικό κεκτημένο, ΔτΑ Ν° 41/2009, σελ. 181 επ. 
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στή και θα αποτρέψει την ανάμειξή του σε ζητήματα πολιτικής εκτίμησης επιφυλάσσο-

ντας έτσι γι’ αυτόν ένα μη πολιτικό ρόλο. Προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι, όπως στην 

αμερικανική, έτσι και στην ελληνική έννομη τάξη, η θεωρία δεν μπόρεσε (και δεν μπο-

ρεί), ως αυτοτελής τεχνική, να εκπληρώσει το φιλόδοξο αυτό στόχο. Αναγόμενοι όμως 

στο ουσιαστικό περιεχόμενο της θεωρίας όχι πλέον ως τεχνικής αυστηρής οριοθέτησης 

αλλά ως αρχής που διαπερνά τη συνταγματική δομή, μπορούμε να εντοπίσουμε μία νέα, 

σημαντική λειτουργία την οποία επιτελεί. Υπό τη νέα της πρόσληψη, λειτουργεί ως ανα-

γνώριση της θεσμικής πραγματικότητας της ύπαρξης πολλαπλών φορέων που αποφαίνο-

νται επί της συνταγματικής ερμηνείας και «πολιτικών ζητημάτων». Δεν αφορά πλέον τον 

αυστηρό χωρισμό των εξουσιών, όπως δεχόταν η παραδοσιακή πρόσληψή της, αλλά τη 

θεσμική τους συνύπαρξη και επικοινωνία. Φιλοδοξεί έτσι να αξιοποιήσει τη συμβολή 

στη συνταγματική ερμηνεία και των πολιτικών οργάνων και του δικαστή λειτουργώντας 

παράλληλα ως υπόμνηση της συνταγματικής τους ευθύνης.  
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