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Πρόγραµµα Σπουδών: ∆ΕΟ 

Θεµατική Ενότητα: ∆ΕΟ 10 - Βασικές Αρχές ∆ικαίου και ∆ιοίκησης 
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Πρώτη Γραπτή Εργασία 

Συνταγµατικό και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 

 
 
Ερώτηµα 1ο  
 
Τι συνιστά κατά τους ενωσιακούς κανόνες η επίµαχη απαγόρευση; Επηρεάζει 
καθόλου το γεγονός ότι επιβάλλεται τόσο στα εγχώρια όσο και στα εισαγόµενα 
προϊόντα; 

 
Απάντηση: 
Η Ελλάδα αποτελεί Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 19811. Στα 
άρθρα 28, 29 και 30 της ΣυνθΕΚ ρυθµίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εµπορευµάτων µεταξύ των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύµφωνα 
µε τα άρθρα 28 & 29 της ΣυνθΕΚ, οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών και 
των εξαγωγών αντίστοιχα, καθώς και όλα τα µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος, 
απαγορεύονται µεταξύ των Κ-Μ2. Μέτρα ισοδυνάµου ως προς τους ποσοτικούς 
περιορισµούς αποτελέσµατος, αποτελούν αυτά που ενώ δεν είναι ποσοτικοί 
περιορισµοί, ωστόσο προκαλούν ανάλογα µε αυτούς αποτελέσµατα. Όταν 
επιβάλλονται από ένα Κράτος – Μέλος οδηγούν σε αποκλεισµό, περιορισµό ή 
παρακώλυση της εισαγωγής προϊόντων από άλλα Κ-Μ2.  
Η αρχική σηµασία των ανωτέρω άρθρων είναι ότι δε µπορούν να επιβληθούν από ένα 
Κ-Μ επαχθέστερα µέτρα για τα εισαγόµενα προϊόντα από ότι για τα εγχώρια2. Με την 
απόφαση του ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Cassis de Dijon (υπ. 
120/78, ΣυλλΝοµολ 1979, 649), διευρύνθηκε το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 28 της 
ΣυνθΕΚ, εφόσον δέχτηκε ότι « …κρίσιµο δεν είναι µόνο αν ένα ρυθµιστικό µέτρο 
κάνει διάκριση ανάµεσα σε εγχώρια και εισαγόµενα προϊόντα, αλλά και αν 
περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εισαγόµενων, αποτέλεσµα που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση επερχόταν»2. Η απόφαση αυτή δεν καταργεί κάθε είδους 
ρυθµιστικά µέτρα. Έχει την έννοια ότι «… αν ένα εµπόρευµα παρασκευάστηκε και 
τέθηκε σε κυκλοφορία νόµιµα σε κάποιο Κ-Μ, έχει δηλαδή υποβληθεί σε ρυθµιστική 
εξουσία του κράτους αυτού, όλα τα υπόλοιπα Κ-Μ οφείλουν να επιτρέπουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία του στο εσωτερικό τους» 2.  
Οι τρεις κανόνες που προκύπτουν από την απόφαση αυτή είναι οι εξής κατωτέρω2: 

1. Η νοµιµότητα του ρυθµιστικού ελέγχου του κράτους παραγωγής – το οποίο 
είναι ελεύθερο να επιλέξει την ένταση και την έκταση της ρύθµισης των 
προϊόντων που παράγονται στην επικράτειά του – αρκεί αυτή να µην είναι 
δυσµενής για τις εξαγωγές2 

2. Αµοιβαία αναγνώριση: κατά τεκµήριο, τα αγαθά που παράγονται και 
διακινούνται νόµιµα στη χώρα προέλευσής τους µπορούν να διακινούνται 
νόµιµα και στο κράτος υποδοχής2.  

2. Το κράτος παραγωγής, αν θέλει τα προϊόντα του να µπορούν να εξαχθούν στα 
υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., είναι απαραίτητο να λαµβάνει υπόψη του και τα 
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δικά τους δηµόσια συµφέροντα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, της 
δηµόσιας υγείας και των καταναλωτών2.  
 
Υπάρχουν εξαιρέσεις στην εφαρµογή των θεµελιωδών ελευθεριών που 
προβλέπονται από το Κοινοτικό δίκαιο και σύµφωνα µε το άρθρο 30 της 
ΣυνθΕΚ ισχύουν τα εξής2: 
 
«… Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 δεν αντιτίθενται στις απαγορεύσεις ή 
στους περιορισµούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαµετακοµίσεων που 
δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας ηθικής, δηµόσιας τάξης, δηµόσιας 
ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων 
ή προφύλαξης ….»2 
Κατά τη λήψη και την εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων τα Κ-Μ είναι 
απαραίτητο να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας, να µπορούν δηλαδή 
να αιτιολογήσουν ότι τα µέτρα είναι κατάλληλα και αναγκαία. Τέτοιου είδους 
µέτρα δεν είναι νόµιµα αν ο επιδιωκόµενος σκοπός µπορεί να επιτευχθεί 
εξίσου αποτελεσµατικά µε µέτρα που περιορίζουν λιγότερο το ενδοκοινοτικό 
εµπόριο

2. 
 
Συνεπώς λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι η επίµαχη απαγόρευση αντίκειται στη θεµελιώδη αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων (άρθρο 28, 29 & 30 της ΣυνθΕΚ) 
και πιο συγκεκριµένα περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εισαγόµενων προϊόντων που περιέχουν υψηλή ποσότητα σακχάρων και 
ακόρεστων λιπαρών. Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα απόφαση του ∆ΕΚ, τα 
τρόφιµα που περιέχουν υψηλή ποσότητα σακχάρων και ακόρεστων λιπαρών 
κι έχουν παρασκευαστεί και τεθεί σε κυκλοφορία νόµιµα σε κάποιο Κ-Μ, 
επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό όλων των υπολοίπων 
Κ-Μ. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση επικαλείται την ανάγκη προστασίας των 
καταναλωτών και την ανθρώπινης υγείας, λόγος που θα µπορούσε να 
αποτελεί εξαίρεση στην εφαρµογή της θεµελιώδους αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εµπορευµάτων. Ωστόσο οφείλει να σεβαστεί την αρχή της 
αναλογικότητας και να αιτιολογήσει ειδικά και συγκεκριµένα ότι τα µέτρα 
είναι κατάλληλα και αναγκαία και ότι ο επιδιωκόµενος σκοπός δε µπορεί να 
επιτευχθεί εξίσου αποτελεσµατικά από άλλα µέτρα που να περιορίζουν 
λιγότερο το ενδοκοινοτικό εµπόριο.  
Το  γεγονός ότι επιβάλλεται η επίµαχη απαγόρευση τόσο στα εγχώρια όσο 
και στα εισαγόµενα προϊόντα ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως προς τη 
σηµασία των άρθρων 28 & 29, ότι δε µπορούν να επιβληθούν από ένα Κ-Μ 
µέτρα δυσµενέστερα για τα εισαγόµενα προϊόντα από ότι για τα εγχώρια 
καθώς και τη θέση της ως προς την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών και 
της ανθρώπινης υγείας, που αποτελούν λόγους εξαίρεσης περιοριστικών 
µέτρων σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο όµως θα πρέπει 
προκειµένου να υπαχθεί η υπό µελέτη υπόθεση στις εξαιρέσεις του άρθρου 30 
της συνθΕΚ, όπως ήδη προαναφέρθηκε να αιτιολογήσει η Ελλάδα ότι τα 
µέτρα είναι κατάλληλα και αναγκαία. 
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Ερώτηµα 2ο  
 

Πώς κρίνετε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό των θιγόµενων εισαγωγέων; 
 

Απάντηση: 
Ο προβαλλόµενος ισχυρισµός των θιγόµενων εισαγωγέων ευσταθεί αφού η 
απαγόρευση αυτή όπως αναλύθηκε ανωτέρω αντίκειται στη θεµελιώδη αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων (άρθρο 28, 29 & 30 της ΣυνθΕΚ) και πιο 
συγκεκριµένα περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εισαγόµενων προϊόντων 
που περιέχουν υψηλή ποσότητα σακχάρων και ακόρεστων λιπαρών. Επίσης σε κάθε 
περίπτωση, τα εθνικά περιοριστικά µέτρα που δικαιολογούνται βάσει του άρθρου 30 
της συνθΕΚ πρέπει να υπακούν στην αρχή της αναλογικότητας και να αιτιολογούν 
ειδικά και συγκεκριµένα ότι τα µέτρα είναι κατάλληλα και αναγκαία και ότι ο 
επιδιωκόµενος σκοπός δε µπορεί να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσµατικά από άλλα 
µέτρα που να περιορίζουν λιγότερο το ενδοκοινοτικό εµπόριο. Βέβαια ο ισχυρισµός 
αυτός ισχύει µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει τέτοια ειδική και συγκεκριµένη 
αιτιολόγηση. 

 
Ερώτηµα 3ο  

 
Αν η επίµαχη νοµοθετική απαγόρευση αντίκειται όντως στους ενωσιακούς κανόνες, 
µε ποιον τρόπο και µε βάση ποια αρχή θα επιλυθεί η σύγκρουση; 

 
Απάντηση: 
Εφόσον η επίµαχη νοµοθετική απαγόρευση αντίκειται όντως στους ενωσιακούς 
κανόνες, η σύγκρουση θα επιλυθεί σύµφωνα µε την αρχή της υπεροχής του 
κοινοτικού δικαίου και ο τρόπος µε τον οποίο θα επιλυθεί θα είναι µε την 
παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω αρµοδιότητας.  
Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, υπεροχή έναντι 
του κοινοτικού δικαίου, έχουν όχι µόνο οι Συνθήκες – το πρωτογενές κοινοτικό 
δίκαιο-, αλλά και το δευτερογενές δίκαιο, και µάλιστα και έναντι του εθνικού 
Συντάγµατος, προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή του 
κοινοτικού δικαίου σε όλα τα Κ-Μ3. Βάσει αυτής της θέσης , ο κοινοτικός κανόνας 
εκτοπίζει τον αντίστοιχο εθνικό στα πεδία εκείνα που η Κοινότητα έχει αποκτήσει 
αρµοδιότητα

3.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχει την τήρηση και την ορθή εφαρµογή τόσο του 
πρωτογενούς όσο και του παράγωγου κοινοτικού δικαίου4. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση που µελετάµε, από τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει την 
παραβίαση του Κοινοτικού ∆ικαίου από Κ-Μ, κινεί εναντίον του τη διαδικασία του 
άρθρου 226 της ΣυνθΕΚ και εάν είναι αναγκαίο, παραπέµπει την υπόθεση στο 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του κοινοτικού δικαίου 
από ένα Κ-Μ, ακολουθεί µία προδικασία5: 

• Καλεί το κράτος εντός προθεσµίας να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, 
• Η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη 
• Εάν το Κ-Μ εξακολουθεί να παραβαίνει το δίκαιο της Ε.Ε., η Επιτροπή µε βάση 

την αιτιολογηµένη γνώµη καλεί το κράτος να άρει την παραβίαση εντός 
προθεσµίας 
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• Αν το Κ-Μ δεν συµµορφωθεί µπορεί η Επιτροπή να επιθυµεί να προσφύγει στο 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

 
Ερώτηµα 4ο  
 
Σε ενωσιακό επίπεδο, ποιο όργανο µπορεί να κινηθεί κυρωτικά κατά της χώρας αν 
κρίνει ότι υφίσταται παραβίαση των ενωσιακών κανόνων; Ποια η σύνθεσή του και 
πώς συγκροτείται σε σώµα; 

 
Απάντηση: 
Σε ενωσιακό επίπεδο, το όργανο που µπορεί να κινηθεί κυρωτικά κατά της χώρας αν 
κρίνει ότι υφίσταται παραβίαση των ενωσιακών κανόνων είναι το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο Κοινοτήτων6.  
Το ∆ΕΚ απαρτίζεται από 27 δικαστές, έναν από κάθε Κ-Μ, και οκτώ Γενικούς 
Εισαγγελείς, που διορίζονται για εξαετή ανανεώσιµη θητεία µε κοινή συµφωνία των 
κυβερνήσεων των Κ-Μ. Οι δικαστές εκλέγουν µεταξύ τους τον πρόεδρο του 
∆ικαστηρίου για τριετή ανανεώσιµη θητεία. Ο πρόεδρος εποπτεύει τις εργασίες και 
διευθύνει τις υπηρεσίες του ∆ικαστηρίου, και προεδρεύει κατά τις συνεδριάσεις και 
τις διασκέψεις των µεγαλύτερων δικαστικών σχηµατισµών6.  
Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι µέλος του ∆ικαστηρίου και δε συµµετέχει στη 
διάσκεψη για τη λήψη απόφασης, όµως συνεπικουρεί το ∆ικαστήριο, εξετάζοντας 
κάθε υπόθεση που του ανατίθεται και εισηγείται µία τεκµηριωµένη νοµική άποψη 
υπό τη µορφή «προτάσεων» 6. 
Το ∆ικαστήριο συνεδριάζει είτε σε ολοµέλεια ( τµήµα µείζονος σύνθεσης µε 13 
δικαστές), όταν προβλέπεται από τη Συνθήκη, ή σε περιπτώσεις ιδιαίτερης 
σπουδαιότητας, είτε κατά κανόνα σε πενταµελή ή τριµελή τµήµατα6. 
 
Ερώτηµα 5ο  

 
Ποιες άλλες αρµοδιότητες έχει το όργανο αυτό; 

 
Απάντηση: 
Οι αρµοδιότητες των Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων είναι οι εξής6 :  

• Προδικαστικά ερωτήµατα από εθνικά δικαστήρια 
• Επίλυση διαφορών µεταξύ των κοινοτικών οργάνων 
• Επίλυση διαφορών µεταξύ των Κοινοτήτων και των Κ-Μ, όταν τα τελευταία 

παραβαίνουν το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και διαφορών µεταξύ των Κ-Μ που 
ανακύπτουν από την εφαρµογή των κοινοτικών Συνθηκών. ∆ικαίωµα 
προσφυγής έχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα Επενδύσεων κατά των Κ-Μ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα κατά των εθνικών τραπεζών. ∆ικαίωµα προσφυγής έχουν και τα Κ-
Μ κατά των κοινοτικών οργάνων. Όταν ένα Κ-Μ δε συµµορφώνεται µε τις 
αποφάσεις του ∆ΕΚ του επιβάλλονται κυρώσεις. Επίσης, επίλυση διαφορών 
µεταξύ Κ-Μ που προκύπτουν από την εφαρµογή των κοινοτικών Συνθηκών6 

• Έπειτα από προσφυγή ιδιωτών, δικαστικός έλεγχος των κοινοτικών οργάνων 
για πράξεις τους που θίγονται από αυτές υπό τις περιοριστικές προϋποθέσεις 
των άρθρων 230και 232 της ΣυνθΕΚ, αν η απόφαση του κοινοτικού οργάνου 
του αφορά άµεσα και προσωπικά6.  
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Ερώτηµα 6ο  
 
Αποτελεί αρµοδιότητα της Βουλής να ρυθµίζει θέµατα τα οποία αφορούν την 
κυκλοφορία τροφίµων; Ποιες είναι οι αρµοδιότητες της Βουλής; 
 
Απάντηση: 
Οι πρωταρχικές αρµοδιότητες της Βουλής είναι οι νοµοθετικές7: 

• Αναθεώρηση του Συντάγµατος  
• Ψήφιση των νόµων 
• Ψήφιση του προϋπολογισµού, απολογισµού και γενικού ισολογισµού 
• Ψήφιση του κανονισµού της Βουλής 
• Αποφασίζει αν θα εφαρµοστεί ο νόµος για την κατάσταση πολιορκίας (αρθ.48 

του Συντάγµατος) 
• Επικυρώνει τις διεθνείς Συµβάσεις 
• Καθορίζει την αποζηµίωση και τις ατέλειες των βουλευτών 
Επίσης η Βουλή είναι: 
• όργανο κοινοβουλευτικού ελέγχου ( αναφορές, ερωτήσεις, επερωτήσεις, 

εξεταστικές επιτροπές, πρόταση δισπιστίας κ.λ.π., σύµφωνα µε το άρθρο 70 
β6 του Συντ. και 124 β2 του κανονισµού της Βουλής7 

• όργανο που ασκεί δικαστικές αρµοδιότητες (παροχή άδειας για ποινική 
δίωηη βουλευτών, του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, άσκηση ποινικής δίωξης 
κατά των υπουργών κ.λ.π.) 7 και άλλες ποικίλης φύσης αρµοδιότητες 
(εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, απόφαση για διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος κ.λ.π.) 7  
 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι προφανές ότι αποτελεί αρµοδιότητα της Βουλής η 
ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την κυκλοφορία τροφίµων µέσω της αρµοδιότητάς 
της για την ψήφιση σχετικών νόµων.  
 
 
Ερώτηµα 7ο  
 
Μπορεί ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας να αναπέµψει ψηφισµένο νοµοσχέδιο και υπό 
ποιες προϋποθέσεις; 
 
Απάντηση: 
Μπορεί ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας να αναπέµψει ψηφισµένο νοµοσχέδιο σύµφωνα 
µε το άρθρο 42 του Ελληνικού Συντάγµατος7,8.Το δικαίωµα αναποµπής του 
ψηφισµένου νόµου στη Βουλή από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, πρέπει να 
ασκηθεί µέσα σε ένα µήνα από την ψήφιση του νόµου και πρέπει να συνοδεύεται 
από έκθεση των λόγων αναποµπής (π.χ. συνταγµατικοί λόγοι). Το νοµοσχέδιο 
εισάγεται στην Ολοµέλεια της Βουλής, και εφόσον ψηφιστεί πάλι, αλλά από την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των βουλευτών, ο Πρόεδρος είναι 
υποχρεωµένος να το εκδώσει και να το δηµοσιεύσει µέσα σε δέκα µέρες από την 
επιψήφισή του7.  
Η αναποµπή του ψηφισµένου νόµου στη Βουλή είναι σύγκρουση µε τη συγκεκριµένη 
κυβερνητική επιλογή και παρέµβαση στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πράξη 
αναποµπής δε χρειάζεται προσυπογραφή του αρµόδιου Υπουργού.  
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Ερώτηµα 8ο  
 
Εάν υποθέσουµε ότι το νοµοσχέδιο δεν ψηφιζόταν, µπορούσε η Κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην έκδοση πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου για την ρύθµιση του 
συγκεκριµένου θέµατος; 
 
Απάντηση: 

Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ονοµάζεται, σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύνταγµα, 

το νοµοθέτηµα που θεσπίζεται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ύστερα από 

πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη νοµοθετική διευθέτηση µίας έκτακτης 

περιπτώσεως εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Βεβαίως, την 

πραγµατική εξουσία θεσπίσεως πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου έχει το 

Υπουργικό Συµβούλιο και όχι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος είναι κατά το 

Σύνταγµα ανεύθυνος για τις πράξεις του10. 

Η θέσπιση πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου δεν προαπαιτεί τη συµµετοχή της 

Βουλής. Αντίθετα µε εκείνες τις κανονιστικές πράξεις της εκτελεστικής λειτουργίας 

που εκδίδονται ύστερα από νοµοθετική εξουσιοδότηση (άρθρο 43 του Συντάγµατος), 

οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου θεσπίζονται στα πλαίσια αυτόνοµης 

κανονιστικής αρµοδιότητας της εκτελεστικής λειτουργίας10. 

Όµως για τη διατήρηση της ισχύος µιας πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου, πρέπει 

αυτή να εισαχθεί στη Βουλή για κύρωση εντός σαράντα (40) ηµερών από την έκδοσή 

της (ή από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο) και να κυρωθεί από τη Βουλή εντός 

τριών (3) µηνών από τότε που εισάχθηκε για κύρωση. Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω 

προθεσµίες, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου παύει να ισχύει. ∆ιατηρεί, όµως, την 

ισχύ της για το χρονικό διάστηµα που προηγείται της εκπνοής των προαναφερθεισών 

προθεσµιών
10. 

Η πρόβλεψη θεσπίσεως πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου περιέχεται στο άρθρο 

44§1 του ισχύοντος Συντάγµατος που έχει ως εξής8,10: 

"Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού 

Συµβουλίου, να εκδίδει πράξεις νοµοθετικού περιερχοµένου. Οι πράξεις αυτές 

υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 

παράγραφος 1, µέσα σε σαράντα ηµέρες από την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα 

ηµέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή 

µέσα στις προαναφερόµενες προθεσµίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή µέσα σε τρεις 

µήνες από την υποβολής τους, παύουν να ισχύουν στο εξής"8,10. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι µετά από πρόταση του Υπουργικού 

Συµβουλίου και άρα της Κυβέρνησης ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί να 
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προχωρήσει στην έκδοση της εν λόγω πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, εφόσον η 

υπό εξέταση περίπτωση κριθεί έκτακτη εξαιρετικά επείγουσας κι απρόβλεπτης 

ανάγκης και να υποβληθεί στη Βουλή για κύρωση εντός σαράντα ηµερών από την 

έκδοσή της ή µέσα σε σαράντα ηµέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. 

Ωστόσο το θέµα θεωρείται µείζον εθνικό γιατί όπως αναλύθηκε ανωτέρω αντίκειται 

στους ενωσιακούς κανόνες και θα φέρει τη χώρα µας σε δύσκολη θέση απέναντι στην 

Κοινότητα αφού θα υποστεί τις ανάλογες κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 

µε το κοινοτικό δίκαιο.  

 
Ερώτηµα 9ο  

 
Αποτελεί η οριακή πλειοψηφία ψήφισης ενός νοµοσχεδίου συνταγµατικά βάσιµο 
έρεισµα για την υποβολή πρότασης δυσπιστίας; 
 
Απάντηση: 
Η κοινοβουλευτική αρχή µπορεί να βρει Συνταγµατικό έρεισµα στις εξής διατάξεις 
των άρθρων του Συντάγµατος8 :  

1. στο άρθρο 84 παρ.1 σύµφωνα µε το οποίο «Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την 
εµπιστοσύνη της Βουλής. 

2. στο άρθρο 86 παρ. 1, σύµφωνα µε το οποίο «Μόνο η Βουλή έχει την 
αρµοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν µέλη της 
Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήµατα που τέλεσαν κατά την 
άσκηση των καθηκόντων  τους, όπως ο νόµος ορίζει»  

3. τέλος στο άρθρο 37 παρ.1, σύµφωνα µε το οποίο :  

• «Ο Πρόεδρος  της  ∆ηµοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και µε 
πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά µέλη της Κυβέρνησης και 
τους Υπουργούς.  

•  Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός τους κόµµατος το οποίο διαθέτει 
στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών» (η λεγόµενη «αρχή 
της δεδηλωµένης») 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 142 του Κανονισµού της Βουλής, για την πρόταση δισπιστίας 
ισχύουν τα εξής9: 
 

1. H Boυλή µπορεί µε απόφασή της να απoσύρει την εµπιστοσύνη της από την 
Κυβέρνηση ή από µέλος της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση 
δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογραµµένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν 
των Boυλευτών και να περιλαµβάνει σαφώς τα θέµατα για τα oπoία θα 
διεξαχθεί η συζήτηση. 
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2. H πρόταση δυσπιστίας υποβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δηµόσια συνεδρίαση 
της Boυλής. 

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπογράφεται από τoν ελάχιστο απαιτούµενο 
αριθµό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ηµέρες, εκτός 
αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αµέσως η συζήτηση για την πρόταση 
δυσπιστίας. 

4. Πρόταση δυσπιστίας δεν µπορεί να υποβληθεί πριν περάσει εξάµηνο από την 
απόρριψη προηγούµενης όµoιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την 
απόλυτη πλειοψηφίας τoυ όλου αριθµού των Boυλευτών. 

5. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή µόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη 
πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθµoύ των Boυλευτών. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι η οριακή πλειοψηφία ψήφισης ενός 
νοµοσχεδίου αποτελεί συνταγµατικά βάσιµο έρεισµα για την υποβολή πρότασης 
δυσπιστίας από την αντιπολίτευση σύµφωνα µε τα άρθρα 37 & 84 του Συντάγµατος 
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αφού η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη της 
βουλής και να διαθέτει την πλειοψηφία των εδρών.  
 
Ερώτηµα 10ο  

 
Ευσταθεί ο ισχυρισµός των παραγωγών ότι θα προσφύγουν στο Ανώτατο Ειδικό 
∆ικαστήριο για τον έλεγχο συνταγµατικότητας του νόµου; Πώς γίνεται ο έλεγχος 
συνταγµατικότητας των νόµων στην ελληνική έννοµη τάξη; 
 
Απάντηση: 

Το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (ΑΕ∆) είναι ένα ειδικό δικαστήριο. Προβλέπεται 
από το άρθρο 100 του Συντάγµατος και έχει ειδική αρµοδιότητα να κρίνει, µεταξύ 
άλλων, το κύρος των βουλευτικών εκλογών, την έκπτωση βουλευτή από το αξίωµά 
του ή να αίρει συγκρούσεις µεταξύ των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Η 
οργάνωση και λειτουργία του ρυθµίζεται ειδικότερα από τον Κώδικα περί του 
Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου (Κώδικας ΑΕ∆, Ν. 345/1976) 12. 

Επειδή το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο συγκαλείται, µεταξύ άλλων, όταν δύο από τα 
τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας (Συµβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, 
Ελεγκτικό Συνέδριο) εκδώσουν αντίθετες αποφάσεις σχετικά µε τη 
συνταγµατικότητα ενός νόµου11, είναι προφανές ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισµός των 
παραγωγών ότι θα προσφύγουν σε αυτό για τον έλεγχο της συνταγµατικότητας 
του νόµου. Θα πρέπει αρχικά να προσφύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Στην Ελλάδα ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων είναι διάχυτος, 
κατασταλτικός και παρεµπίπτων. Το Σύνταγµα, στο άρθρο 93 παρ. 4 ορίζει: "Τα 
δικαστήρια υποχρεούνται να µην εφαρµόζουν νόµο που το περιεχόµενό του είναι 
αντίθετο προς το Σύνταγµα". Ο κάθε δικαστής µπορεί δηλαδή να αρνηθεί να 
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εφαρµόσει νόµο που αντίκειται στο Σύνταγµα. Αντίστοιχα η απόφασή του αυτή δεν 
επηρεάζει το τυπικό κύρος του νόµου, ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη υπόθεση11. 

Η µόνη περίπτωση κύριου και συγκεντρωτικού ελέγχου στην Ελλάδα είναι όταν 
συγκαλείται το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο. Το ΑΕ∆ συγκαλείται, όταν δύο από τα 
τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας (Συµβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, 
Ελεγκτικό Συνέδριο) εκδώσουν αντίθετες αποφάσεις σχετικά µε τη 
συνταγµατικότητα ενός νόµου. Στην περίπτωση αυτήν το ΑΕ∆ αποφαίνεται οριστικά 
για τη συνταγµατικότητα του νόµου όχι στο πλαίσιο των επιδίκων διαφορών (δεν 
αποφαίνεται δηλαδή για τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των διαφωνούντων 
δικαστηρίων), αλλά ως κύριο αντικείµενο της ενώπιόν του δίκης και η απόφασή του, 
αν θεωρήσει το νόµο αντισυνταγµατικό, έχει ως συνέπεια την εξαφάνιση του νόµου 
από την έννοµη τάξη11. 

Ο έλεγχος των νόµων περιορίζεται στον έλεγχο του περιεχοµένου τους. Τα 
δικαστήρια δεν έχουν εξουσία να ελέγξουν την τήρηση των διατάξεων του 
Συντάγµατος κατά την ψήφιση του νόµου (απαρτία βουλευτών κλπ.). Αυτά 
θεωρούνται από τα δικαστήρια interna corporis (εσωτερικά ζητήµατα) της Βουλής, τα 
οποία τα ελέγχει η ίδια και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κατά την έκδοση των 
νόµων

11. 
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