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Κηλνχκελνο κεηαμχ λνκηθνχ θαη θνηλσληνινγηθνχ ζεηηθηζκνχ, ν Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο
πξνζεγγίδεη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα κε ηελ ίδηα θξηηηθή-δηαιεθηηθή κέζνδν κε ηελ νπνία
εξκελεχεη ζπλνιηθά ηνπο θαλφλεο ηνπ Σπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Όπσο αλαθέξεη ζηνλ πξφινγν
ηνπ Σπληαγκαηηθνχ ηνπ Γηθαίνπ, βαζηθή ηνπ αξρή είλαη πσο πίζσ απφ ηηο δηαηάμεηο βξίζθεηαη ε
θιέγνπζα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξνβιεκαηηθή θαη ρξένο ηεο επηζηήκεο ηνπ Σπληαγκαηηθνχ
δηθαίνπ είλαη φρη κφλν λα κελ ηελ αγλνεί αιιά θαη λα ηελ απνθαιχπηεη.1
Έηζη θαη γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα δηεπθξηλίδεη πσο απφ θνηλσληθνπνιηηηθή άπνςε
ζεζπίζηεθαλ φρη επεηδή ε θξαηηθή εμνπζία επαηζζεηνπνηήζεθε απφ ηηο ζηεξήζεηο ησλ
νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ, αιιά σο ζπλέπεηα ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζηα
ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα.2 Τηο απαξρέο ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο
ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ν Μάλεζεο ηελ εληνπίδεη ρξνληθά ζηε κεζνπνιεκηθή επνρή, γηα
παξάδεηγκα ζην ζνβηεηηθφ Σχληαγκα ηνπ 1918, ζην γεξκαληθφ Σχληαγκα ηεο Βατκάξεο ηνπ
1919, αιιά θαη ζην ειιεληθφ Σχληαγκα ηνπ 1927.3 Όπσο βέβαηα απνδείρζεθε ηζηνξηθά ε
πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζηε θάζε απηή ήηαλ πξνβιεκαηηθή, αθελφο γηαηί ζηε
Σνβηεηηθή Έλσζε ε πξνζηαζία ηνπο έπαζρε εμ αξρήο απφ ηελ έιιεηςε δηαζθάιηζεο ησλ
αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ειεπζεξίσλ, ελψ ζε άιια θξάηε νη ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο είραλ
ζεσξεζεί απιψο σο «πξνγξακκαηηθέο» θαη άξα δελ ππήξμε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο.
Έηζη, σο ζεκείν ηνκήο γηα ηε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ν
Μάλεζεο εληνπίδεη ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ηνλίδνληαο σο νπζηψδε δηάθνξα ην γεγνλφο
φηη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαζηεξψλνληαη πιένλ ζην πιαίζην δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπκάησλ
θαη παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ.
Απνθεχγνληαο λα δψζεη έλαλ απζηεξφ νξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ν Μάλεζεο
εληνπίδεη σο θχξην αληηθείκελφ ηνπο ηελ παξνρή βηνηηθψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ ηελ θξαηηθή
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εμνπζία ζηνπο πνιίηεο.4 Σπλεπψο, κε ηελ αλαγλψξηζή ηνπο ην θξάηνο έπαπζε λα πεξηνξίδεηαη
ζηελ απνρή, ηελ νπνία ε θιαζηθή θηιειεχζεξε αληίιεςε ζεσξνχζε σο θχξην ζηνηρείν ηεο
πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά πιένλ φιεο νη εθθάλζεηο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο
νθείινπλ λα επεκβαίλνπλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα, δειαδή γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκβηψλνπλ ζε νξηζκέλε θνηλσλία.
Σην πιαίζην απηφ, ν Μάλεζεο ζπεχδεη λα ηνλίζεη κία βαζηθή «ηδηνξξπζκία», φπσο ηελ νλνκάδεη,
ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ: ε θαζηέξσζε ηνπο ζην Σχληαγκα θαηά θαλφλα δελ ζεκειηψλεη
δηθαζηηθψο επηδηψμηκε αμίσζε: ρξεηάδεηαη ε κεζνιάβεζε ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε γηα λα
ελεξγνπνηεζεί ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ελφο θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο.5 Σπλεπψο, ζην δήηεκα
απηφ, ν Μάλεζεο δηαθσλεί ξηδηθά κε ζεσξεηηθνχο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη γελλάηαη αγψγηκε
αμίσζε γηα ηε δηεθδίθεζε θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο απεπζείαο απφ ην Σχληαγκα θαη ρσξίο ηε
λνκνζεηηθή εμεηδίθεπζε ηεο δηάηαμεο.6 Τε ζέζε ηνπ απηή, ν Μάλεζεο ηε ζηεξίδεη ζην γεγνλφο
φηη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πξνυπνζέηνπλ αλαδηαλνκή πφξσλ θαη εηζνδεκάησλ, αιιά θαη ηελ
χπαξμε αληηθεηκεληθήο δπλαηφηεηαο γηα δηάζεζε ρξεκαηηθψλ παξνρψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζεσξεί
πσο ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ηειεί ππφ
ηελ επηθχιαμε ηνπ εθηθηνχ. Τν ελδηαθέξνλ είλαη φκσο, πσο δελ κέλεη κφλν ζηε δηαπίζησζε
απηή, αιιά ζπεχδεη λα ζπκπιεξψζεη θάηη, πνπ, φπσο ιέεη, ζπλήζσο παξαβιέπεηαη: ελ φςεη ηεο
ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ νη αζθνχληεο ηελ θξαηηθή εμνπζία
νθείινπλ λα κεξηκλνχλ, ψζηε λα ππάξρνπλ νη δηαζέζηκνη πφξνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εθηθηνχ σο
πξνο ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα.7
Σπλεπψο, ζα ήηαλ ιάζνο θαηά ηνλ Μάλεζε λα ζπλαρζεί φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Σπληάγκαηνο πνπ
ζεζπίδνπλ θνηλσληθά δηθαηψκαηα είλαη απιψο «πξνγξακκαηηθέο» ή «θαηεπζπληήξηεο» θαη φηη
δελ έρνπλ θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.8 Αληίζεηα, κε απηέο ηίζεληαη θαλφλεο
δηθαίνπ πνπ δεζκεχνπλ επζέσο ηα θξαηηθά φξγαλα θαη ηα ππνρξεψλνπλ λα πινπνηήζνπλ ηηο
αληίζηνηρεο ζπληαγκαηηθέο εληνιέο. Δηδηθφηεξα ν λνκνζέηεο θαη ε δηνίθεζε, δεζκεχνληαη σο
πξνο ην εάν, φκσο σο πξνο ην πώρ θαη ην πόηε – διδ σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο
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δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο – δηαζέηνπλ επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα.9
Δπηπιένλ, ν Μάλεζεο πηνζεηεί ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ σο κηα αθφκα παξάκεηξν
ηεο θαλνληζηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ: αθφηνπ έλα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν
θνηλσληθφ δηθαίσκα ελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ λνκνζέηε, ε κεηαγελέζηεξε αδξαλνπνίεζή ηνπ δελ
είλαη ζπληαγκαηηθψο αλεθηή.10 Μάιηζηα, ν Μάλεζεο επηζεκαίλεη πσο ζ΄απηήλ ηελ αξλεηηθή
ππνρξέσζε ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ αληηζηνηρεί κηα ζεηηθή αμίσζε, δηθαζηηθψο επηδηψμηκε, ησλ
θνξέσλ ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, ην νπνίν απνθηά ελ πξνθεηκέλσ ακπληηθφ ραξαθηήξα θαη
πξνζνκνηάδεη πξνο ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα.11 Καη ην παξάδεηγκα πνπ θέξλεη σο πξνο απηφ είλαη
ην δηθαίσκα εξγαζίαο (άξζξν 22 παξ. 1 Σ), ην νπνίν ιεηηνπξγψληαο ακπληηθά ζεκειηψλεη
αγψγηκε αμίσζε σο δηθαίσκα γηα πξνζηαζία ηεο ήδε θαηερφκελεο ζέζεο.12
Δπηπξφζζεηα, ν Μάλεζεο ζπλδέεη ηελ αξρή ηνπ «θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ» κε ηελ αξρή ηεο
«δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ», ε νπνία εγγπάηαη ηελ εθ κέξνπο ηνπ
πξνβιεςηκφηεηα ησλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ζεσξεί πσο ζην ζεκείν απηφ, επέξρεηαη ε ζχδεπμε
ηνπ ζχγρξνλνπ «θνηλσληθνχ θξάηνπο» κε ην θξάηνο δηθαίνπ, παξά ηα φζα έρνπλ ππνζηεξηρζεί
πεξί δήζελ αζπκβηβάζηνπ κεηαμχ ηνπο.13
Ωο πξνο ηελ ηζρχ ηνπ «θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ» ν Μάλεζεο ππνζηεξίδεη απηφ πνπ θαη ζήκεξα
γίλεηαη θαηά πιεηνςεθία δεθηφ, φηη δειαδή απηή δελ είλαη απφιπηε.14 Ναη κελ αληηβαίλεη ζην
Σχληαγκα, ε νινζρεξήο θαηάξγεζε λνκνζεηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ελεξγνπνίεζαλ
έλα ζπληαγκαηηθά ζεζπηδφκελν θνηλσληθφ δηθαίσκα. Όκσο, ελ φςεη ηεο ηεο ειαζηηθήο
θαλνληζηηθφηεηαο – φπσο ηελ νλνκάδεη ν Μάλεζεο - ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη ηεο
επηθχιαμεο ηνπ εθηθηνχ είλαη ζπληαγκαηηθψο επηηξεπηή ε ζπξξίθλσζή ηεο πξνζηαζίαο ελφο
θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, δειαδή ε ζέζπηζε δπζκελέζηεξεο ξχζκηζεο πνπ ειαηηψλεη ήδε
ρνξεγνχκελεο παξνρέο.
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Βέβαηα θαη ζην ζεκείν απηφ ν Μάλεζεο πξνζζέηεη δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα
πιεξνχληαη γηα λα είλαη ζπληαγκαηηθά αλεθηή ε κεηαγελέζηεξε δπζκελέζηεξε ξχζκηζε: πξψηνλ,
ε κεηαγελέζηεξε ξχζκηζε δελ πξέπεη λα ζίγεη ηνλ ππξήλα ηνπ ήδε δηακνξθσκέλνπ θνηλσληθνχ
δηθαηψκαηνο, άξα ε ρεηξνηέξεπζε ηεο πξνζηαζίαο δελ πξέπεη λα είλαη νπζηψδεο. Καη δεχηεξνλ, ε
κείσζε ηεο πξνζηαζίαο δελ πξέπεη λα είλαη απζαίξεηε, αιιά λα εμππεξεηεί ηελ πξνζηαζία
άιισλ δηθαησκάησλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζνβαξνχο ιφγνπο γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ
ζπκθέξνληνο.15
Η ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ, ηνλίδεη ν Μάλεζεο, δελ ελαπφθεηηαη ζηελ ειεχζεξε
θξίζε ησλ εθάζηνηε θπβεξλψλησλ, αιιά ειέγρεηαη δηθαζηηθά ελ φςεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ
ηνπ Σπληάγκαηνο.16 Κη απηφ γηαηί ε ελδερφκελε απζαηξεζία ηνπ λνκνζέηε θαη ηεο δηνίθεζεο
απνηξέπεηαη κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ ε πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ είλαη δεθηηθή
δηθαζηηθνχ ειέγρνπ. Σην ζεκείν απηφ, ν Μάλεζεο εληνπίδεη έλαλ ηνκέα έκπξαθηεο δηαπινθήο
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο κε ην θξάηνο δηθαίνπ.17 Γηφηη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ζπληειείηαη
ε κεηάβαζε απφ ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ζηνλ
δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, ν νπνίνο θαη κφλν κπνξεί λα απνηξέςεη
απνηειεζκαηηθά κηα ελδερφκελε θαηά ην δνθνχλ ππαλαρψξεζε ηνπ λνκνζέηε, θαη λα
νξηνζεηήζεη πξνο ηα πίζσ – φπσο ην ιέεη ν Μάλεζεο – ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Σχληαγκα
πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ.
Σην ζεκείν απηφ, είλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί, πσο ελψ ν Μάλεζεο απνδέρεηαη ηε δηθαζηηθή
πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ηνλίδεη πσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπο,
φπσο θαη φισλ ησλ δηθαησκάησλ, δελ αξθνχλ νη λνκηθνί κεραληζκνί θαη νη ζεζκνπνηεκέλεο
δηαδηθαζίεο.18 Πέξαλ δειαδή ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ ή ηεο
λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ππάξρνπλ θαη κεραληζκνί πνιηηηθνί, ζην πιαίζην
δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπκάησλ, νη νπνίνη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνβνεζεηηθά θαη ίζσο
απνηειεζκαηηθφηεξα. Έηζη, εθηφο απφ ηελ άζθεζε ησλ εθάζηνηε πξφζθνξσλ αηνκηθψλ,
πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ρξήζηκνη είλαη θαη εμσζεζκηθνί κεραληζκνί, γηα
παξάδεηγκα ε απηννξγάλσζε, ε άηππε δεκνθξαηία ηεο βάζεο ή ε δξάζε απηφλνκσλ θνηλσληθψλ
θηλεκάησλ.
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Βι. Α. Μάλεζε, «Η πξνβιεκαηηθή ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ…», φ.π., ζει. 581.
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Έλα άιιν θνκβηθφ ζεκείν ησλ ζέζεσλ ηνπ Μάλεζε ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, είλαη
ε δηαθνξνπνίεζε πνπ επηρεηξεί κεηαμχ ηνπ κεηαπνιεκηθνχ «θνηλσληθνχ θξάηνπο» θαη ηνπ
πξνπνιεκηθνχ «θξάηνπο πξφλνηαο». Με ηελ ζπληαγκαηηθή θαζηέξσζε ησλ θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ εηζάγεηαη ην θνηλσληθφ ζηνηρείν ζηα ζεκέιηα ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη αξρίδεη λα
δηακνξθψλεηαη ε έλλνηα ηνπ ζχγρξνλν κεηαπνιεκηθφ «θνηλσληθνχ θξάηνπο», ην νπνίν
δηαθνξνπνηείηαη, φρη απιψο πνζνηηθά αιιά πνηνηηθά, απφ ην πξνπνιεκηθφ «θξάηνο πξφλνηαο».
Ωο «θξάηνο πξφλνηαο» ν Μάλεζεο ραξαθηεξίδεη ην θξάηνο, ην νπνίν κεξηκλά γηα ηελ παξνρή
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δηα ηεο λνκνζεηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο νδνχ θαη έρεη σο θχξηα επηδίσμε
ηελ παξνρή θνηλσληθήο αζθάιεηαο, δειαδή ηελ εμαζθάιηζε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ βηνηηθψλ
ζπλζεθψλ γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ. Ωο «θνηλσληθφ θξάηνο» (απφδνζε ηνπ γεξκαληθνχ Sozialstaat)
πεξηγξάθεη ην θξάηνο, ζην νπνίν ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα δελ εθθξάδνπλ απιψο κηα
λνκνζεηηθή ή δηνηθεηηθή πξφλνηα, αιιά θαηνρπξψλνληαη ζε επίπεδν Σπληάγκαηνο, κε
απνηέιεζκα ε θνηλσληθή πνιηηηθή λα είλαη ζπληαγκαηηθά ζεκειησκέλε θαη ε θνηλσληθή
αζθάιεηα λα έρεη ζπληαγκαηηθά εξείζκαηα.19
Ωζηφζν γηα ην Μάλεζε, ν φξνο «θνηλσληθφ θξάηνο» δελ είλαη επηηπρήο. Καηαξράο γηαηί
δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε κηαο ελφηεηαο θξάηνπο θαη θνηλσλίαο, φηη δειαδή έρεη επέιζεη ε
ππέξβαζε ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ηεο αληηπαξάζεζήο ηνπο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε ίζσο λα
απνηειεί ηζηνξηθή πξννπηηθή, αιιά ζίγνπξα δελ έρεη αθφκα ζπληειεζηεί. Η θπξηφηεξε φκσο
έλζηαζε ηνπ Μάλεζε ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ θξάηνο έγθεηηαη ζηε πξνβιεκαηηθή ηνπ ζρέζε
κε ηε δεκνθξαηία. Με ηε ζέζπηζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη γεληθφηεξα θνηλσληθψλ
δηαηάμεσλ ζε επίπεδν Σπληάγκαηνο απηά απνθηνχλ απμεκέλε ηππηθή ηζρχ, θαη άξα νη ζρεηηθέο
ξπζκίζεηο δελ είλαη πιένλ ζηε δηάζεζε ηεο εθάζηνηε –θνηλνβνπιεπηηθήο θαη θπβεξλεηηθήο–
πιεηνςεθίαο, ψζηε λα κπνξεί λα ηηο αλαηξέςεη. Η πξνζηαζία φκσο ησλ θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ ησλ κεηνςεθηψλ επηηπγράλεηαη φηαλ ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπο είλαη πξντφλ φζν
ην δπλαηφλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζπλαηλέζεσλ.20 Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη ηε ιεηηνπξγία
δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε, ηε ιήςε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, πξάγκα, θαηά ην Μάλεζε, πνπ δελ ζπκβαίλεη ζην ζεκεξηλφ
γξαθεηνθξαηηθφ «θνηλσληθφ θξάηνο», φπσο ην νλνκάδεη.
19

Πξφινγνο Μάλεζε ζε Γ. Καηξνχγθαιν, Θεζμοί κοινωνικήρ πολιηικήρ και πποζηαζία ηων κοινωνικών
δικαιωμάηων..., φ.π., ζει. 30.
20
Βι. Α. Μάλεζε, «Η πξνβιεκαηηθή ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ…», φ.π., ζει. 578.
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Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ν Μάλεζεο πξνθξίλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ιηγφηεξν θηιφδνμνπ φξνπ
«θξάηνο πξφλνηαο», εκπινπηηζκέλνπ βέβαηα ζεζκηθά θαη δηεπξπκέλνπ ιεηηνπξγηθά, ν νπνίνο
φκσο δελ θαιιηεξγεί ηηο ςεπδαηζζήζεηο, ηηο νπνίεο επίζεο δεκηνπξγεί θαη ν φξνο «θνηλσληθφ
θξάηνο» ή αθφκα θαη ν φξνο «θξάηνο επεκεξίαο» (welfare state).21
Πψο φκσο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε απηφ πνπ ν Μάλεζεο απνθαιεί έλα «εκπινπηηζκέλν
ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά θξάηνο πξφλνηαο»; Η απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ πξνθχπηεη απφ έλα
ζπλδπαζκφ ησλ ζέζεσλ ηνπ Μάλεζε γηα ηε δηαιεθηηθή ζπλχπαξμε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ
θνηλσληθή δεκνθξαηία, νη νπνίεο απερνχλ ηηο πην κνληέξλεο ζθέςεηο ηνπ Μάλεζε ζηε ζεκαηηθή
ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ.
Καηαξράο ν Μάλεζεο ελψ ρξεζηκνπνηεί ηελ θιαζηθή δηάθξηζε ησλ δηθαησκάησλ θαηά Jellinek
ζπεχδεη λα ηε ζρεηηθνπνηήζεη κηιψληαο γηα ηε ιεγφκελε παξαπιεξσκαηηθφηεηά ηνπο:
ππνζηεξίδεη δειαδή πσο ηα δηάθνξα δηθαηψκαηα δελ είλαη αμίεο αληηθαηηθέο, αιιά ιεηηνπξγνχλ
δηαιεθηηθά κεηαμχ ηνπο θαη σο ζχλνιν πιένλ ζπλζέηνπλ ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ (άξζξν 2 παξ. 1
ηνπ ηζρχνληνο ειιεληθνχ Σπληάγκαηνο), εγγπψληαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ
(άξζξν 5 παξ. 1) θαη εθθξάδνπλ ηε δεκνθξαηηθή αξρή (άξζξν 1 παξ. 2).22 Χάξε ινηπφλ ζηε
ιεγφκελε παξαπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηα δηάθνξα, θάζε είδνπο,
ζεκειηψδε δηθαηψκαηα δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο σο αμηνινγηθψο θαη λνκηθψο ηζφηηκα: αθελφο
κελ ζπκπιεξψλνληαη, αθεηέξνπ δε πεξηνξίδνληαη ακνηβαίσο.
Δπηπιένλ, ην πεξηερφκελν ελφο αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κφλν ε απνρή, γηαηί ε
εμαζθάιηζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ άζθεζεο ρξεηάδεηαη θαη θάπνηα ζεηηθή ελέξγεηα εθ κέξνπο ηνπ
θξάηνπο.23 Αληίζηνηρα, θαηά ηελ άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ δελ αξθεί λα έρεη θάπνηνο,
π.ρ. ην δηθαίσκα λα εθιέγεη, αλ δεη ζε άζιηεο βηνηηθέο ζπλζήθεο θαη δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη
ηηο πξσηαξρηθέο ηνπ αλάγθεο (δηαηξνθήο, ζηέγαζεο, έλδπζεο). Με ηελ ίδηα ινγηθή θαη ηα
θνηλσληθά δηθαηψκαηα βξίζθνληαη θαη απηά ζε αιιειεμάξηεζε κε ηηο αηνκηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο

21

φ.π. 577.
Α. Μάλεζεο, Σςνηαγμαηικά Δικαιώμαηα, Αηομικέρ Ελεςθεπίερ, Σάθθνπιαο, Θεζζαινλίθε, 1982, ζει. 23. Γηα ηελ
παξαπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ βιέπε επίζεο Γ. Βιάρν, Κοινωνιολογία ηων δικαιωμάηων ηος ανθπώπος,
Παπαδήζεο, Αζήλα, 1979, ζει. 133, Κ. Χξπζφγνλν / Σπ. Βιαρφπνπιν, Αηομικά και Κοινωνικά Δικαιώμαηα, Ννκηθή
Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2017, ζει. 82. Πξβι. επίζεο ηε ζεσξία πεξί «status mixtus» ησλ δηθαησκάησλ ζε Γ. Τζάηζν,
Σςνηαγμαηικό Δίκαιο, η. Γ΄, Αλη. Ν. Σάθθνπιαο, Αζήλα - Κνκνηελή, 1988, ζει. 216.
23
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ειεπζεξίεο.24 Η απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ δελ επηηπγράλεηαη
κφλν κέζσ ησλ παξνρψλ, αιιά γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη παξάιιεια ε
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ πνιηηηθφ βίν. Ο Μάλεζεο, δειαδή, κέζσ ηεο ζεσξίαο ηεο
παξαπιεξσκαηηθφηεηαο ηνλίδεη πσο ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πέξα απφ ηελ ζεηηθή ή
δηεθδηθεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία αλαπηχζζνπλ κηα ακπληηθή ιεηηνπξγία, πνπ παξαδνζηαθά
απνδίδεηαη ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, αιιά θαη κηα πνιηηηθή ιεηηνπξγία, πνπ θαηεμνρήλ
εθθξάδεηαη απφ ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα.25
Αληίζηνηρε ζπιινγηζηηθή αθνινπζεί ν Μάλεζεο ζηε ζεσξία ηνπ πεξί ηεο ιεγφκελεο θνηλσληθήο
δεκνθξαηίαο, ε νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ην πξφβιεκα ηεο ζπλχπαξμεο ηνπ «θξάηνπο δηθαίνπ»,
ην νπνίν εγγπάηαη ηε λνκηθή αζθάιεηα, κε ην «θξάηνο πξφλνηαο» ή αθφκα πεξηζζφηεξν κε ην
«θνηλσληθφ θξάηνο», ην νπνίν εγγπάηαη ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα. Καηαξράο, ν Μάλεζεο ζεσξεί
ην ζεζκηθφ πεξηερφκελν ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ κηα θνκβηθή θαη κε αλαζηξέςηκε ηζηνξηθή
θαηάθηεζε θαη ζρεκαηηθά ζεσξεί φηη ην «θξάηνο δηθαίνπ» ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο
ηαπηίδεηαη κε ηε ιεγφκελε πνιηηηθή δεκνθξαηία (ζε άιια ζεκεία ησλ θεηκέλσλ ηνπ ηελ
αλαθέξεη θαη σο ηππηθή δεκνθξαηία). Αληίζηνηρα ζρεκαηηθά ζεσξεί πσο ην θνηλσληθφ θξάηνο
απνηειεί έλα πξφπιαζκα ηεο θνηλσληθήο δεκνθξαηίαο (ηελ νπνία ηελ νλνκάδεη θαη νπζηαζηηθή
δεκνθξαηία).
Ο Μάλεζεο ινηπφλ ππνζηεξίδεη πσο ε πνιηηηθή δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα επηβηψζεη παξά κφλνλ
εάλ πξνσζεζεί ζε θνηλσληθή δεκνθξαηία.26 Σηελ θνηλσληθή δεκνθξαηία παχεη φρη κφλν ε
πνιηηηθή αιιά θαη ε νηθνλνκηθνθνηλσληθή θπξηαξρία ησλ ιίγσλ έλαληη ησλ πνιιψλ θαη ν ιαφο
θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά θπξίαξρνο, δειαδή θπξίαξρνο φρη κφλν πνιηηηθά, αιιά νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά. Η δε θνηλσληθή δεκνθξαηία, δηεπθξηλίδεη «δελ έξρεηαη θαηαιχζαη, αιιά πιεξψζαη»
ηελ πνιηηηθή δεκνθξαηία: δελ απνηειεί δειαδή άξλεζε, αιιά δηαιεθηηθή «ππέξβαζε» ηνπ
δηιήκκαηνο «ειεπζεξία ή ηζφηεηα» θαη ελ ηέιεη ζχλζεζε ησλ δχν απηψλ αμηψλ.27 Ο Μάλεζεο
ζεσξεί, δειαδή, ηε ζχλζεζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ θνηλσληθή δεκνθξαηία σο κηα επνίσλε
ηζηνξηθή πξννπηηθή, ε νπνία ζα νδεγνχζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεκνθξαηίαο. Κη απηφ γηαηί,
24

φ.π., ζει. 24.
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27
Α. Μάλεζεο, «Τν Σπληαγκαηηθφλ Γίθαηνλ σο ηερληθή ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο», ζηνπ ίδηνπ, Σςνηαγμαηική
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φπσο ιέεη, ε δεκνθξαηία είλαη νπζηαζηηθά αδηαίξεηε, φπσο αδηαίξεηε είλαη θαη ε αμία θαη ε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, πνπ πξνζηαηεχνληαη ζπλδπαζηηθά απφ φια ηα ζεκειηψδε
δηθαηψκαηα, ηα νπνία είλαη αδηαρψξηζηα.
Έρνληαο ινηπφλ αλαιχζεη ηηο θπξηφηεξεο ζέζεηο ηνπ Μάλεζε γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη
ηελ θνηλσληθή δεκνθξαηία, ζην ζεκείν απηφ ζα επηρεηξεζεί ε εμέηαζε ησλ ζεκεξηλψλ
πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ππφ ηελ νπηηθή ηεο ζθέςεο ηνπ
θνξπθαίνπ απηνχ ζπληαγκαηνιφγνπ.28 Αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο ηνπ παξαδνρέο, πψο ζα
έπξεπε λα πξνζεγγηζηεί ην δήηεκα ησλ πεξηθνπψλ θαη ησλ κεηψζεσλ θνηλσληθψλ θαηαθηήζεσλ
πνπ αθνξνχλ ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη
ππαγσγήο ηεο ρψξαο ζε θαζεζηψο επξσπατθήο επηηξνπείαο;
Αξρηθά, κηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηηο ζέζεηο ηνπ Μάλεζε δελ κπνξνχζε λα κελ δψζεη ηε
δένπζα πξνζνρή ζηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σηα θείκελά ηνπ ν Μάλεζεο
έθαλε εθηελείο αλαθνξέο ζηε δηεζλή θαη ελσζηαθή πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη
ήδε ην 1995 παξαηεξνχζε πσο παξφηη ε ΔΔ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα, ε
θνηλσληθνπνιηηηθή νινθιήξσζε ζηαδηαθά εληάζζεηαη ζηελ ελσζηαθή αηδέληα.29 Δίρε επίζεο
ζηαζεί ζηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε σο πξνο ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Έλσζεο ε ζπλζήθε ηνπ
Μάαζηξηρη θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Χάξηε ηνπ 1989. Πξνθαλψο ν ΧΘΓΔΔ θαη ηα
θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλνληαη ζ’ απηφλ απνηεινχλ θείκελα κεηαγελέζηεξεο
ρξνλνινγίαο, σζηφζν απνηεινχλ λνκηθά εξγαιεία, ηα νπνία πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ
εμέηαζε φρη κφλν ησλ εζληθψλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ πνπ εηζήγαγαλ πεξηθνπέο, αιιά θαη ησλ
επξσπατθψλ θεηκέλσλ πνπ ηηο δηέηαζζαλ.30 Δθφζνλ δειαδή κηα ρψξα καο βξίζθεηαη ζε ζπλερή
πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο, είλαη πξνθαλέο πσο νη απνθάζεηο ζε επξσπατθφ
ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ εζληθή πνιηηηθή αηδέληα. Σπλεπψο, νη εζληθέο απνθάζεηο γηα ζέκαηα
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο δελ πξέπεη θαη δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ
απνθνκκέλεο απφ ηελ επξσπατθή ηνπο πεγή πξνέιεπζεο.31
28

Γηα κηα αληίζηνηρε επίθιεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ Μάλεζε ζε ζχγρξνλα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, βιέπε ραξαθηεξηζηηθά Ν. Αιηβηδάην, «Η επηθαηξφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ Αξηζηφβνπινπ
Μάλεζε», Καθημεπινή, 25 Ινπλίνπ 2010.
29
Βι. Α. Μάλεζε, «Η πξνβιεκαηηθή ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ…», φ.π., ζει. 587.
30
Βι. αλαιπηηθά Α. Πνχινπ, «Μέηξα ιηηφηεηαο θαη Χάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ», ΔηΑ, 2014, ζει.
843επ.
31
Πξβι. Απ. Γέξνληα, «Τν Μλεκφλην θαη ε δηθαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία», ΕθημΔΔ 5/2010, ζει. 706, Γ. Γξφζν,
«Τν ‘Μλεκφλην’ σο ζεκείν ζηξνθήο ηνπ πνιηηεχκαηνο», 4, <http://www.constitutionalism.gr>, Α. Κατδαηδή,
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Τν επφκελν θαη ην δπζθνιφηεξν ελδερνκέλσο δήηεκα αθνξά ηελ ηπρφλ παξαβίαζε ησλ
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηελ επνρή ηεο θξίζεο, δειαδή ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, ησλ
δηθαησκάησλ ζπιινγηθήο δξάζεο, ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ή ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν. Σχκθσλα κε φζα
αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ Μάλεζε νδεγείηαη θαλείο ζην
ζπκπέξαζκα πσο θαηαξρήλ είλαη ζπληαγκαηηθά αλεθηέο νη κεηψζεηο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ,
εθφζνλ ε «ηζρχο ηνπ «θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ» δελ είλαη απφιπηε» καη πξνζηαζία ηνπ ηειεί ππφ
ηελ «επηθχιαμε ηνπ εθηθηνχ». Ωζηφζν, ην δχζθνιν ζεκείν ζηάζκηζεο αθνξά ηελ πιήξσζε ή κε
ησλ δχν πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ν Μάλεζεο, ψζηε λα είλαη ζπληαγκαηηθά αλεθηέο νη κεηψζεηο:
λα κε ζίγεηαη δειαδή ν ππξήλαο ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο θαη ε κείσζε ηεο πξνζηαζίαο λα
κελ είλαη απζαίξεηε. Πξνθαλψο εθθεχγεη ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο ηεο δεκνζίεπζεο ε
ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηνπ αλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο πιεξνχληαη γηα ηα κέηξα ηεο θξίζεο, σζηφζν
ε επζεία λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή νη πεξηπηψζεηο
πνιιαπιψλ πεξηθνπψλ ησλ ζπληάμεσλ ίδησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζπληζηνχλ παξαδείγκαηα ζηα
νπνίεο δχζθνια θαηαθάζθεηαη ε πιήξσζε απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ.32
Τέινο, δεδνκέλεο ηεο έληνλεο ζχλδεζεο πνπ επηρεηξεί ν Μάλεζεο κεηαμχ θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ θαη δεκνθξαηίαο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί σο ηδηαηηέξσο θξίζηκν δήηεκα ε
δεκνθξαηηθά πξνβιεκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ πεξηνξίδνπλ θνηλσληθά
δηθαηψκαηα. Γηα ην Μάλεζε νη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ζεζκηθέο εγγπήζεηο,
πξφζθνξεο γηα ηε ιπζηηειή πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ.33 Γηαηί, φπσο ππνζηήξηδε,
ζηνλ βαζκφ πνπ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζπλδένληαη κε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο
επηηπγράλεηαη θάπνηνο απηνθαζνξηζκφο ησλ θνξέσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηε δεκνθξαηηθή αξρή.34
Ωζηφζν, ε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ηεο επξσδψλεο βξέζεθε ζηα ρέξηα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο
κε ηαπηφρξνλε απνδπλάκσζε ηνπ θνηλνβνπιίνπ. Τελ ίδηα ζηηγκή ππήξμε κηα ξνπή πξνο ηελ
«‘Μεγάιε πνιηηηθή’ θαη αζζελήο δηθαζηηθφο έιεγρνο. Σπληαγκαηηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα ζπληαγκαηηθφηεηαο
ζην ‘Μλεκφλην’», ΤοΣ, 2012, 259, Π. Μαληδνχθα, Οικονομική κπίζη και Σύνηαγμα, Σάθθνπιαο, Αζήλα, 2014, ζει.
94επ.
32
Αλαιπηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ελ θαηξψ θξίζεο βιέπε Ση. Κηηζηάθε, «Η επίδξαζε
ηεο θνηλσληθήο θξίζεο ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα», ΕΔΚΑ 2012, ζει. 481επ, Γ. Σσηεξέιε, «Τα θνηλσληθά
δηθαηψκαηα ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», ΕθημΔΔ, 3/2013, ζ. 298επ., Α. Σηεξγίνπ, «Τα θνηλσληθά
(αλαδηαλεκεηηθά) δηθαηψκαηα ελψπηνλ ηεο θξίζεο», ΕθημΔΔ, 1/2016, ζει. 78επ., Α. Poulou, Soziale Grundrechte
und europäische Finanzhilfe, Mohr Siebeck, Tübingen, 2017.
33
Βι. Α. Μάλεζε, «Η πξνβιεκαηηθή ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ…», φ.π., ζει. 578.
34
φ.π., ζει. 578.
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άηππε θαη αδηαθαλή δηαθπβέξλεζε, ε νπνία δπζθφιεπε ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο
ειέγρνπ απφ ηα θνηλνβνχιηα. Δθθηλψληαο ινηπφλ ηε ζθέςε ηνπ Μάλεζε, ππφ ηηο ζπλζήθεο
απηέο, φπνπ νη δίαπινη ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη κπινθαξηζκέλνη, εχινγα νδεγείηαη
θαλείο ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ελφο θνηλσληθνχ
δηθαηψκαηνο απνθηνχλ απμεκέλε ζεκαζία. Τν ζηνηρείν απηφ αλαδείρζεθε κάιηζηα ζηε λεφηεξε
λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, φηαλ ζηελ απφθαζε ΣηΔ 2287/2015 γηα ηηο
πεξαηηέξσ κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο ην δηθαζηήξην απαίηεζε ηελ χπαξμε κειέηεο επηπηψζεσλ θαη
βησζηκφηεηαο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.35 Η αλαγσγή ηεο δηαδηθαζηηθήο απηήο
πξνυπφζεζεο ζε θαζνξηζηηθφ θαη φρη απιά επηθνπξηθφ ζηνηρείν ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ,
απνηειεί ζίγνπξα λέα εμέιημε ζηε λνκνινγία ηνπ ΣηΔ θαη κπνξεί λα εξκελεπηεί σο αληίδξαζε
ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ αδηαθαλή θαη δεκνθξαηηθά πξνβιεκαηηθή λνκνζέηεζε ζηα ρξφληα ηεο
θξίζεο.
Σπκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα θξαηήζεη θαλείο απφ ηε ζθέςε ηνπ
Μάλεζε είλαη, πσο εάλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία ε πξνβιεπφκελε απφ ην
Σχληαγκα πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ δελ κπνξεί λα ηείλεη πξνο ην optimum –
φπσο ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζηηθνχο ζπληαγκαηηθνχο άμνλεο πεξί ζεβαζκνχ ηεο
αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, πεξί αλαπηχμεσο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη πεξί δεκνθξαηηθήο αξρήο –
ηνπιάρηζηνλ ηίζεηαη, κε ηελ αξρή ηνπ «θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ», έλα minimum πξνζηαζίαο πνπ
ιεηηνπξγεί σο θξαγκφο ζηελ θνηλσληθή νπηζζνδξφκεζε.36

35

Αλαιπηηθά γηα ηελ απφθαζε απηή βιέπε Π. Παπαξξεγνπνχινπ-Περιηβαλίδε, «Σθέςεηο κε αθνξκή ηελ απφθαζε
ΣηΔ Οι 2287/2015 γηα ηηο πεξηθνπέο ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ», ΘΠΔΔ, 7/2015, ζει.668επ., Γ. Καξαβνθχξε, «Η
«θξίζε-κε» πνιηηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ. Σθέςεηο κε αθνξκή ηηο ΟιΣηΔ 228790/2015», ΔηΑ, 2016, 335επ.
36
Βι. Α. Μάλεζε, «Η πξνβιεκαηηθή ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ…», φ.π., ζει. 582.
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