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Εισαγωγή

Στην δημοκρατία, ο διαχωρισμός των εξουσιών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα
παρόμοια, όπως και το κράτος δικαίου 1 αποτελούν έννοιες μείζονος σημασίας για την
απρόσκοπτη λειτουργία της. 2 Είναι «όχι μόνο μια διασφάλιση, αλλά μια νομική
ενσάρκωση της ελευθερίας», όπως εξήγησε ο Hayek. 3 Διαδραματίζει καίριο ρόλο στη
λειτουργία οποιουδήποτε σύγχρονου, δημοκρατικού κράτους. 4 Η ΕΕ, μια μη κρατική
οντότητα sui-generis, υπέκυψε επίσης στη γοητεία αυτής της προφανώς ελκυστικής
αντίληψης. Ωστόσο, είναι σαφές ότι μια έννοια που διαμορφώνεται στο πλαίσιο ενός
εθνικού νομικού συστήματος δεν μπορεί να μεταφερθεί στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη
χωρίς καμία μεταβολή του νοήματός της.5 Δεδομένων των βαθιών διαφορών που υπάρχουν
μεταξύ της νομικής πραγματικότητας της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με την τάξη και
τις έννομες τάξεις των κρατών μελών, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου την προειδοποίηση
της Weiler να μην συγχέουμε τα «πορτοκάλια με τα μήλα», που αρχικά εκδόθηκαν στο
πλαίσιο μιας συζήτησης σχετικά με τη μεταφορά της έννοιας της δημοκρατίας με τέτοιο
τρόπο.6
Τι είναι το κράτος δικαίου; Το κράτος δικαίου κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Στο
πλαίσιο του κράτους δικαίου, όλες οι δημόσιες εξουσίες ενεργούν πάντοτε με βάση τους
περιορισμούς που θέτει ο νόμος, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη
δικαιώματα και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Το κράτος
δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αρχές όπως η αρχή της νομιμότητας, που
προϋποθέτει μια διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία για τη
θέσπιση νόμων, της ασφάλειας δικαίου, που απαγορεύει την αυθαίρετη άσκηση των
Το Άρθρο Αυτό Αναπτύσσει Και Ανασυνθέτει Τα Σημεία Που Έγιναν Από Τον D. Kochenov, Τη Διεύρυνση Της ΕΕ Και Την
Αποτυχία Των Προϋποθέσεων (Χάγη: Kluwer Law International 2008) Σελ 98.
2 Λογοτεχνία Για Το Κράτος Δικαίου Είναι Άφθονη. Βλέπε Για Παράδειγμα B.Z. Tamanaha, Για Το Κράτος Δικαίου: Ιστορία,
Πολιτική, Θεωρία (Cambridge: Cambridge University Press 2004). T.J. Zywicki, «Το Κράτος Δικαίου, Ελευθερία Και Ευημερία»,
(2003) 10 Οικονομική Αναθεώρηση Του Ανωτάτου Δικαστηρίου 1, P. Costa Και D. Zolo (Eds.) Lo Stato Di Diritto: Storia, Teoria,
Critica (Milano: Feltrinelli 2002). Μ. Rosenfeld «Το Κράτος Δικαίου Και Η Νομιμότητα Της Συνταγματικής Δημοκρατίας» (2001)
74 Νόμος Της Ν. Καλιφόρνια 1307; P. Popelier, Rechtszekerheid Als Beginel Voor Behoorlijke Regelgeving (Antwerpen /
Groningen: Intersentia Rechtswetenschappen 1997) Στο 35 (Παρέχοντας Μια Καλή Περίληψη Της Βιβλιογραφίας). R.H. Fallon
Jr., «Το Κράτος Δικαίου Ως Έννοια Του Συνταγματικού Λόγου» (1997) 97 Columbian Law Review 1; M.J. Radin, «Επανεξέταση
Του Κράτους Δικαίου» (1989) 69 Boston.University Law Review 781; J.W.M. Engels Et Al. (Eds.) De Rechsstaat Herdacht
(Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989); W. Leisner, «L'état De Droit-Une Contradiction», Στο M. Waline (Επιμ.) Ανακοινώνεται
Από Τον Charles Eisenmann (Paris: Cujas 1977). N.S. Marsh, «Το Κράτος Του Δικαίου Ως Υπεραθνική Αντίληψη» Στην Α.Γ.Η.Η.
(Έκδ.) Oxford Essays In Jurisprudence (Oxford: Oxford University Press 1961). Α. Λ. Goodhart, «Το Κράτος Δικαίου Και Η
Απόλυτη Κυριαρχία» (1958) 106 Νόμος Επανεξέταση Πανεπιστημίου Της Πενσυλβανίας 7
3 F.A. Von Hayek, The Road To Serfdom (Chicago: The University Of Chicago Press, 1994 (1944)) At 90
4 Σχέση Κράτους Δικαίου Και Δημοκρατίας Παραπομπή 1 Kochenov Σελ.110
5 Πίσω Από Την Πρόσοψη Της Κοπεγχάγης. Η Έννοια Και Η Διάρθρωση Του Πολιτικού Κριτηρίου Της Δημοκρατίας Και
Του Κράτους Δικαίου Στην Κοπεγχάγη »(2004) 8 Ηλεκτρονική Τεκμηρίωση Για Την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Στις 10
6 J.H.H. Weiler, The Constitution For Europe (Cambridge: Cambridge University Press 1999) At 268,
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εκτελεστικών εξουσιών, της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από ανεξάρτητα και
αμερόληπτα

δικαστήρια,

του

αποτελεσματικού

δικαστικού

ελέγχου,

συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διάκρισης των
εξουσιών και της ισότητας έναντι του νόμου. Οι αρχές αυτές έχουν αναγνωριστεί από το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.7
Με την εργασία αυτή θα κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη φύση του
κράτους δικαίου της ΕΕ, προσπαθώντας να προβούμε στον διαχωρισμό του κράτους
δικαίου που εφαρμόζεται στο εθνικό νομικό πλαίσιο των κρατών μελών και στο κράτος
δικαίου που πρέπει να εφαρμόζεται στο σύστημα του κοινοτικού δικαίου της ΕΕ. Οι
παρατηρήσεις σχετικά με τον επιθυμητό χαρακτήρα του κράτους δικαίου της ΕΕ θα
απαιτήσουν τη λήψη σημαντικών επιλογών μεταξύ των διαφορετικών αντιλήψεων του
κράτους δικαίου που εμφανίζονται στο πλαίσιο του εθνικού κράτους προτού αυτές
μπορέσουν να εφαρμοστούν σε κοινοτικό και ενωσιακό επίπεδο. Ο σημαντικότερος ρόλος
εδώ είναι να διαδραματιστεί η ανάλυση του υφιστάμενου δογματικού διαχωρισμού μεταξύ
της επίσημης και της ουσιαστικής προσέγγισης στη φύση του κράτους δικαίου, όπως
γίνεται αντιληπτή στη νομική θεωρία, και την προσαρμογή του κράτους δικαίου της ΕΕ σε
αυτό το χάσμα.8
Με την παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε ως εξής: Πρώτον, ως αφετηρία της
ανάλυσης θα παρασχεθεί μια σύντομη περίληψη του ιστορικού - φιλοσοφικού πλαισίου
για το κράτος δικαίου, που θα υπογραμμίζει τόσο την εννοιολογική εξέλιξη της έννοιας του
κράτους δικαίου με το χρόνο όσο και με την ένταξη της στους θεσμούς των κρατών μελών
της ΕΕ και της ενωσιακής έννομης τάξης καθώς και τις υφιστάμενες δογματικές διαφορές
μεταξύ ορισμένων αντιφατικών προσεγγίσεων ως προς τη φύση του κράτους δικαίου. Για
να σχηματιστεί ένα συνοπτικό επιχείρημα, η ανάλυση που περιέχεται στην εργασία
βασίζεται στην προσέγγιση της έννοιας με βάση ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ (Γαλλία,
Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία), η οποία αρκεί για να εισαγάγει τον αναγνώστη στην
πολυπλοκότητα του κράτους δικαίου και να δώσει μια βάση για τη συζήτηση σχετικά με
τα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με τη διατύπωση και την πρακτική χρήση του
κράτους δικαίου στην ΕΕ. Δεύτερον, θα συζητηθεί η σημερινή πρακτική της χρήσης της
έννοιας του κράτους δικαίου στο ενωσιακό νομικό πλαίσιο, ορίζοντας τις νομικές ρίζες της

Παράρτημα Της Ανακοίνωσης Της Επιτροπής Προς Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Και Το Συμβούλιο Με Τίτλο «Ένα Νέο Πλαίσιο
Της Εε Για Την Ενίσχυση Του Κράτους Δικαίου» Της 11.3.2014, Com(2014) 158 Final, Και Πρόσφατη Νομολογία Του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Υπόθεση C-64/16, Associação Sindical Dos Juízes Portugueses Κατά Tribunal De Contas· Υπόθεση
C-216/18 Ppu, Lm, Υπόθεση C-619/18, Επιτροπή Κατά Πολωνίας (Διάταξη Της 17ης Δεκεμβρίου 2018)
8 The Eu Rule Of Law, Cutting Paths Through Confusiom,Dimitry Kochenov, Σελ.7
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έννοιας στην ενωσιακή έννομη τάξη καθώς και τους περιορισμούς της κυρίαρχης χρήσης
της έννοιας. Τρίτον, θα αναφερθούμε σε παραβάσεις του κράτους δικαίου, τις οποίες
καταγγέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών
μελών της ΕΕ κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. H εργασία καταλήγει στα
ουσιώδη χαρακτηριστικά του υπάρχοντος κοινοτικού κανόνα δικαίου, βασισμένου στις
συγκρούσεις μεταξύ της ανάλυσης που περιέχεται στο πρώτο και το δεύτερο μέρος της
εργασίας και στην πρόταση αλλαγής στη χρήση της έννοιας σε κοινοτικό επίπεδο.9

1.Ορισμοί – Ιστορικό Πλαίσιο Κράτους Δικαίου
Πριν ερευνήσουμε τις πολιτικές συνέπειες του κράτος δικαίου για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, θα παράσχουμε έναν ορισμό της έννοιας και θα δείξουμε πώς αναπτύχθηκε το
κράτος δικαίου μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Καταρχάς, θα εξηγηθεί η ιδέα του κράτους
δικαίου. Δεύτερον, θα δοθεί ένα ιστορικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο σε όλη την έννοια.
Οποιαδήποτε συζήτηση για το κράτος δικαίου σύμφωνα με τον Sypnowich πρέπει
να ξεκινήσει, φροντίζοντας να καταλάβει κανείς ότι το κράτος δικαίου δεν είναι μορφή
διακυβέρνησης, αντίθετα, είναι μια ιδεολογία, μια έννοια στην οποία βασίζονται πολλές
σύγχρονες δημοκρατίες. Γενικά, ο όρος αυτός αναφέρεται σε ένα σύστημα (πολιτικών)
ιδεών που καθοδηγούν τις ενέργειές του. 10 Σε σχέση με το νόμο, οι ιδέες αυτές
χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν το νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι νόμοι.
Έτσι το κράτος δικαίου χρησιμοποιείται συχνά ως παράδειγμα νομικής ιδεολογίας
(Sypnowich).11 Ο όρος κράτος δικαίου, με τη θεσμική του όρου έννοια12, ξεχωρίζει λογικά
και ιστορικά από κάθε άλλη μορφή οργάνωσης της εξουσίας, πρώτον, από το γεγονός ότι
στη μορφή αυτή θεσπίζονται δικαιϊκοί φραγμοί ή περιορισμοί στη δύναμη του κράτους
έτσι ώστε η «άσκησις της κρατικής εξουσίας, προσδιοριζόμενη και περιοριζόμενη δια
κανόνων δικαίου να υπόκειται εις το Δίκαιον»13 και δεύτερον, από την υπαγωγή όλων των

The Eu Rule Of Law, Cutting Paths Through Confusiom,Dimitry Kochenov, Σελ.8
The Significance Of The Rule Of Law And Its Implications For The European Union Ricardo Gosalbo-Bono Σελ. 8
11 The Rule Of Law And Its Limits-Andrei Marmor Σ.12, Επίσης The Rule Of Law In The European Union – Research Thesis
By Indira Van Der Zande Σ.5 Καθώς Επίσης Sypnowich, Christine, "Law And Ideology", The Stanford Encyclopedia Of
Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (Ed.), Url = <Http://Plato.Stanford.Edu/Archives/Fall2008/Entries/LawIdeology/>.
12 Βλ. Αναλυτικά Τόμο Ι, Σ. 76 Επ.., 121-123 Και 149 Επ. [Κράτος Δικαίου Και Δικαστικός Έλεγχος Της Συνταγματικότητας,
Θεσσαλονίκη, 1994]. Πβλ. Και Την Κριτική Θεώρηση Του Ορισμού Του Κράτους Δικαίου Που Παραθέσαμε Από Κελσενιανή
Σκοπιά Στη Μελέτη Του Γάλλου Συνταγματολόγου M. Troper, Le Concept D’ Etat De Droit, “Droits”, No 15, 1992, Σ. 51-63
(=Cahiers De Philosophie Politique Et Juridique, 1993, No 24, Σ. 23-40). Κατά Τον Συγγραφέα O Όρος Κράτος Δικαίου Δηλώνει
Ένα Σύστημα Ιεραρχικά Διαρθρωμένων Κανόνων Δικαίου Και Επειδή Όλα Τα Σύγχρονα Κράτη Διαθέτουν Ένα Τέτοιο Σύστημα
Όλα Τα Κράτη Δικαιούνται Το Χαρακτηρισμό Του “Κράτος Δικαίου”. Βλ. Σχετικά Και Τόμο Πρώτο, Σ. 48-59
13 Αρ. Μάνεσης, Συντδικ., (Παραδόσεις), 1967, Σ. 411
9
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αποφάσεων της κρατικής εξουσίας, μηδέ της νομοθετικής εξαιρουμένης, στην κρίση
δικαιοδοτικής αρχής, επιφορτισμένης να επιλύει κάθε διαφορά μεταξύ κράτους και
πολιτών14 ή και των πολιτών μεταξύ τους. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο
οι σύγχρονες μοναρχίες, δηλαδή το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία και οι Κάτω Χώρες,
σήμερα δεσμεύονται από το σύνταγμα της χώρας τους.15
Γίνεται σαφές ότι οι νομικές συνέπειες του κράτους δικαίου, π.χ. η δίκαιη
διαδικασία ή ο δικαστικός έλεγχος, δεν αποτελούν το κράτος δικαίου. Όπως ειπώθηκε,
αυτά είναι απλώς συνέπειες, η ιδέα αυτή καθεαυτή είναι ιδεολογική. Η προβληματική
πτυχή της ύπαρξης μιας τέτοιας ιδεολογικής δομής ως βάσης του νομικού πλαισίου είναι
ότι περιλαμβάνει μια ηθική κρίση, της οποίας η αξία εξαρτάται από την κατανόηση του τι
είναι «καλό». Ωστόσο, ταυτόχρονα δείχνει ότι «η νομιμότητα διαμορφώνεται και
επηρεάζεται από μη νομικές πτυχές της κοινωνίας και ο νόμος με τη σειρά του έχει
αντίκτυπο στην κοινωνία και την κοινωνική αλλαγή, όχι μόνο στα προφανή αποτελέσματα
συγκεκριμένων κρίσεων αλλά στην πολιτική κουλτούρα που παράγει ένα νομικό
σύστημα.16
Στον τομέα του δικαίου και της πολιτικής, υπάρχει μια συζήτηση για την
προέλευση του κράτους δικαίου. Ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια σύγχρονη
αντίληψη, άλλοι δηλώνουν ότι η έννοια συγκροτήθηκε με βάση πολλές διαφορετικές
φιλοσοφικές ιδέες που διατυπώθηκαν πολύ νωρίτερα και ότι το κράτος δικαίου δεν είναι
επομένως μια σύγχρονη έννοια. Αν και είναι αλήθεια ότι, τελικά, μόνο μετά τη Γαλλική
Επανάσταση το 1789,17 το κράτος δικαίου έγινε ευρέως αποδεκτό ως το πιο σημαντικό
χαρακτηριστικό γνώρισμα που βασίζεται ένα πολίτευμα, εδώ θα υποστηριχτεί ότι το
ιστορικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο πίσω από τη σύγχρονη ιδέα είναι μεγάλης σημασίας
και επομένως μια σύντομη επισκόπηση αυτών των εξελίξεων παρέχεται παρακάτω.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το κράτος δικαίου είναι μια ιδεολογία. Σε αυτήν
την ιδεολογία μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές ιδέες που οδήγησαν στην έννοια του
κράτους δικαίου, για παράδειγμα την πίστη στη λογική, την ιδέα ότι οι εξουσίες πρέπει να
διαχωριστούν ή ότι η κυβέρνηση και το κοινό πρέπει να δεσμευτούν από μια κοινωνική
σύμβαση που οι άνθρωποι συμφωνούν να εγκαταλείψουν την μοναρχία σε μια

Με Την Ευρύτερη Άρα Έννοια Ο Όρος Κράτος Δικαίου Σημαίνει Ότι “Πάσα Εν Γένει Εκδήλωσις Κρατικής Εξουσίας Υπόκειται
Εις Κρίσιν Δικαιοδοτικής Εξουσίας, Επομένως Πάσα Διαφορά Είτε Μεταξύ Κρατικών Οργάνων, Είτε Μεταξύ Αυτών Και Ιδιωτών,
.... Λύεται Κατά “Δικαιοδοτικόν” Τρόπον, Κατά Την Προσιδιάζουσαν, Τουτέστιν Εις Την ‘Απονομήν Της Δικαιοσύνης’ Διαδικασίαν”
: Αλ. Σβώλου, Συντδικ. 1934, Σ. 315, Και Σχετικά Με Τα Συστατικά Στοιχεία Του Κράτους Δικαίου, Βλ. Αναλυτικότερα Αντ.
Μανιτάκη, Κράτος Δικαίου, Τόμος, Ι, Σ. 51, 60, 121-123, 140 293, Και 428- 433.
15 Https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Rule_Of_Law_In_The_United_Kingdom
16 The Rule Of Law In The European Union – Research Thesis By Indira Van Der Zande Σ.5-6
17 Https://Www.Britannica.Com/Topic/Rule-Of-Law
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αμερόληπτη αρχή με αντάλλαγμα την τάξη και την προστασία. Σε όλη την ιστορία των
ιδεών και των φιλοσοφικών εξελίξεων, μπορεί κανείς να δει μια εξέλιξη προς το κράτος
δικαίου όπως είναι γνωστό τώρα. Οι ιδέες αλλάζουν από τους αρχαίους Έλληνες και τους
Ρωμαίους, τον Μεσαίωνα, προτού πάρουν μια σαφή μορφή κατά τη διάρκεια του
Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης.18

1.1 Φιλοσοφικό - Ιστορικό Πλαίσιο Κράτους Δικαίου

Αν και η τριμερής διαίρεση της κοινωνίας στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα19 (428 348 π.Χ.), στην οποία δεν είναι δυνατή η κινητοποίηση μεταξύ των τάξεων, μπορεί να
φαίνεται μη δημοκρατική, εξακολουθεί να υπάρχει μια πτυχή του κράτους δικαίου.
Πρώτα από όλα, στη Πολιτεία, ο Πλάτωνας υποστηρίζει ότι το ιδανικό κράτος είναι το
κράτος στο οποίο όλοι μπορούν να είναι δίκαιοι και, δεύτερον, τονίζει επίσης τη σημασία
της λογικής στη διαμόρφωση νόμων, για να οριστεί ο νομοθέτης ως δίκαιος. Έτσι, αν και
είναι μια επιλεγμένη ομάδα φιλόσοφων-βασιλέων που θέτουν τους κανόνες, γίνονται
δίκαιοι, μέσω της εκπαίδευσης και της εμπειρίας, και προάγουν την τάξη στην κοινωνία.
Στο «Κρίτωνα», ο Πλάτων υποστηρίζει επιπλέον ότι οι νόμοι και το κράτος είναι χρηστοί,
ότι παρέχουν αφενός οφέλη τα οποία, όταν γίνονται αποδεκτά, αφετέρου δεσμεύουν με
καθήκοντα τον πολίτη ο οποίος ζει σε αυτήν την πολιτεία, που ακολουθεί αυτούς τους
νόμους, είναι υποχρεωμένος και ο ίδιος να πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Πρόκειται για μια
σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο θα γινόταν αντιληπτό το κράτος δικαίου στους
επόμενους αιώνες.20
Ο Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.), ένας από τους σπουδαστές του Πλάτωνα, γράφει
επίσης εκτενώς για την οργάνωση της κοινωνίας και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι νόμοι
σε αυτήν. Στα «Πολιτικά», ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η ιδανική κατάσταση πρέπει να
είναι ένα κράτος που προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσει κανείς ενάρετα προκειμένου να
φτάσει στην ευδαιμονία και να εκπληρώσει έτσι το σκοπό της ζωής του (τέλος). Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί ακολουθώντας την μεσότητα ανάμεσα στην απόλυτη μοναρχία και τη
δημοκρατία. Εδώ μπορεί κανείς να βρει την πρώτη περιγραφή ενός κράτους δικαίου,
σύμφωνα με την οποία είναι «η αποκαλούμενη περιορισμένη μοναρχία ή βασιλεία

The Rule Of Law In The European Union – Research Thesis By Indira Van Der Zande Σ.7
Εισαγωγή
από
το
βιβλίο
των
Αρχαίων
Ελληνικών
Γ΄
Http://Ebooks.Edu.Gr/Modules/Ebook/Show.Php/Dsgl-C128/680/4511,20322/
20The Rule Of Law In The European Union – Research Thesis By Indira Van Der Zande Σ.6
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Λυκείου

σελ.

79

σύμφωνα με το νόμο...» (Ebenstein, 107)..

21Επιπλέον,

όταν ο Αριστοτέλης δηλώνει ότι: «ο

νόμος είναι αιτία που δεν επηρεάζεται από την επιθυμία», αναφέρεται στην ιδέα ότι όταν
κάποιος υπακούει στον νόμο, μόνο αυτός δεσμεύεται από την αιτία, ενώ όταν εξαρτάται
από τον άνθρωπο, υπόκειται στα ανθρώπινα πάθη και επιθυμίες. Εν ολίγοις, πρέπει να
υπάρχει ένα αντικειμενικό σύνολο (μεσότητα) κανόνων που να διέπει τους πολίτες. Ο
Αριστοτέλης αναγνωρίζει τις δυσκολίες που θέτει το κράτος δικαίου με την ασάφεια του,
αλλά προτείνει ότι οι πεπαιδευμένοι άνθρωποι θα μπορούσαν να διαφυλάξουν τη θέση
του: «ο νόμος εκπαιδεύει αξιωματούχους για τον ίδιο σκοπό και τους διορίζει να κρίνουν
και να ρυθμίζουν αυτό που αφήνει απροσδιόριστο, όπως ορθώς μπορούν» (Αριστοτέλης,
ΙΙΙ. 16). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευμένοι αξιωματούχοι εξουσιοδοτούνται να εξασφαλίζουν
το κράτος δικαίου.22
Όπου ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πίστευαν στη σωστή διακυβέρνηση από
φιλόσοφους

και

κυβερνήτες,

ο

Ρωμαίος

«δικηγόρος»

Κικέρωνας

(106-43

π.Χ.)

επικεντρώνεται πραγματικά στη σημασία του νόμου ως την απόλυτη διακυβέρνηση.23 Στην
«Κοινοπολιτεία», αρχίζει να παρέχει τον ορισμό της πιο επιθυμητής μορφής της
«κοινοπολιτείας», η οποία θα πρέπει να είναι ένα συνονθύλευμα μοναρχίας, αριστοκρατίας
και δημοκρατίας (Cicero, 20). Αυτή η κυβέρνηση πρέπει επιπλέον να προστατευθεί από
τον διαχωρισμό των εξουσιών, όπως είχε ήδη γραφτεί από τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία στο
Σύνταγμα: Γερουσία, Συνέλευση, Δικαστικές Αρχές. Επιπλέον, ο Cicero δηλώνει ότι «ο
αληθινός νόμος είναι η σωστή αιτία, σύμφωνη με τη φύση, εξαπλωμένος σε όλους τους
ανθρώπους" (Cicero, CW 71).24 Αυτός είναι επομένως ένας αιώνιος και αμετάβλητος νόμος
που δημιουργεί μια κοινότητα δικαίου στην οποία όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται αυτή την
αίσθηση του αιτιατού. Εν κατακλείδι, η κυβέρνηση πρέπει να διέπεται από τον υπέρτατο
νόμο, πράγμα που είναι η αιτία. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα μιας πρώιμης μορφής
κράτους δικαίου.25
Κοιτάζοντας πίσω στην ιστορία, γίνεται φανερό ότι η πρώτη ρητή αναφορά μιας
μορφής κράτους δικαίου μπορεί να ανιχνευθεί στο Μεσαίωνα, το 1215 ακριβώς, όταν ο
βασιλιάς Ιωάννης της Αγγλίας υπέγραψε την Magna Carta 26 , που ονομάζεται επίσης
Magna Carta Liberatum - το Μεγάλο Χάρτη της Ελευθερίας. Όπως δηλώνει ο Tamanaha,
η Magna Carta αποτελεί επίδειξη της «… προσπάθειας των ευγενών να χρησιμοποιήσουν
21Αριστοτέλης,

Πολιτικά Βιβλίο 3 Σ. (Steven Everson Ed., Cambridge Univ. Press 198878)
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 117 (Terence Irwin Trans., Hackett Publ’g Co. 1985), Επίσης Fred D. Miller, Το Κράτος
Δικαίου Στην Αρχαία Ελληνική Σκέψη, Στον Κανονισμο Του Νομου Στη Συγκριτικη Προοπτικη 11, 11 (Mortimer, Sellers &
Tadeusz Eds., 2010) [Στο Εξής Συγκριτικη Περιπτωση].
23 Https://Curia.Gr/Genealogia-Kai-Sigxrones-Proseggiseis-Tou-Kratous-Dikaiou/
24 Κικέρωνας, On The Commonwealth And On The Laws. Zetzel, James E.G.. Cambridge: Cambridge University Press. (1999).
25 The Rule Of Law In The European Union - Research Thesis By Indira Van Der Zande Σ.7-8
26 Https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Magna_Carta
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το νόμο για να περιορίσουν τους βασιλείς».27 Αν και ο βασιλιάς Ιωάννης δεν υπέγραψε
εκούσια τον χάρτη αλλά αναγκάστηκε από τους ευγενείς, το περιεχόμενο του χάρτη
εξακολουθεί να είναι σημαντικό γιατί δηλώνει ότι ακόμη και ο βασιλιάς πρέπει να
υπόκειται στον νόμο. Στη ρήτρα 39 της Magna Carta μπορεί κανείς να διαβάσει τα εξής:
«Κανένας ελεύθερος άνθρωπος δεν θα συλληφθεί ούτε θα φυλακιστεί ή θα θανατωθεί ή θα
απαγγελθεί εκτός νόμου ούτε θα εξοριστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο θα καταστραφεί, ούτε
θα του εναντιωθούμε, εκτός από τη νόμιμη κρίση των ομότιμων ή από το δίκαιο της γης".
Φυσικά, εκείνη την εποχή, ο όρος «ελεύθερος άνθρωπος» δεν αναφέρεται σε όλους όσους
ζουν στην Αγγλία, ωστόσο είναι σαφώς ένα βήμα προς μια χώρα υπό το κράτος δικαίου
και την ισότητα ενώπιον του νόμου. Στην μετάφραση του 1225 της Magna Carta, γίνεται
επίσης σαφές ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν σε πρώτες αποφάσεις που ήταν
παράνομες. Η ρήτρα 55 ορίζει τα εξής: "Για κάθε άνθρωπο που στερήσαμε ή εκδιώξαμε
γη, κάστρα, ελευθερίες ή δικαιώματα, χωρίς τη νόμιμη κρίση των ισότιμων του, θα τα
αποκαταστήσουμε αμέσως. Αυτή η ρήτρα αποδεικνύει έτσι28 τις αρχές του κειμένου που
είναι γνωστό ως habeas corpus, τη νομική δυνατότητα προσφυγής σε λανθασμένες
αποφάσεις.29
Ο Montesquieu (1689 - 1755 μ.Χ.) επιβεβαιώνει τη θεωρία του Locke30 ότι όλοι με την ακόμα περιορισμένη έννοια της ένταξης μόνο πλούσιων και αριστοκρατών - πρέπει
να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, δηλώνοντας τα εξής στο «Πνεύμα των Νομών»: «... η
ελευθερία είναι το δικαίωμα να κάνουμε ό, τι επιτρέπουν οι νόμοι [...]».31 Αυτή είναι μια
κλασσική δήλωση ελευθερίας, ωστόσο, ο Montesquieu προχωράει ένα βήμα παραπέρα
προτείνοντας έναν διαχωρισμό των δυνάμεων, που αργότερα θα είναι γνωστός ως τριμερής
διάκριση εξουσιών. Ισχυρίστηκε ότι σε οποιαδήποτε μορφή κυβέρνησης -μοναρχία,
κοινοβουλευτισμό (αριστοκρατία ή δημοκρατία) ή δεσποτική κυβέρνηση- υπάρχει πάντοτε
ένας μεγάλος κίνδυνος πως μία δύναμη μπορεί να υπερισχύσει μιας άλλης και για αυτό
ανέπτυξε το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών με το οποίο κάθε εξουσία ελέγχει την άλλη

B. Tamanaha On The Rule Of Law Σ. 25 Επίσης Βλέπε Τamanaha, Supra Note 7, At 11
The Rule Of Law In The European Union - Research Thesis By Indira Van Der Zande Σ.7
29 R.C. Van Caenegem, Legal History: A European Perspective 122-23 (1991). Henrici De Bracton, De Legibus Et
Consuetudinibus Angliae 38 (Sir Travers Twiss Ed.,W.S. Hein 1990) (1878) (On Laws And Customs Of England); Επίσης
Βλέπε Β) Frederic William Maitland, The Constitutional History Of England 100–01 (Cambridge Univ. Press 1963) (1908) Και
Γ) J. C. Holt, Magna Carta 242–68 (Cambridge Univ. Press 1992) (1965)
30 Pietro Costa, The Rule Of Law: A Historical Introduction, In The Rule Of Law: History, Theory, Critisism 73, 75 (Pietro
Costa & Danilo Zolo Eds., 2007) [Hereinafter The Rule Of Law].
31 J. Hilaire, La Construction De L’etat De Droit 356 (Dalloz 2011) (Study Based On The Judicial Archives Of The Medieval
France); J.P. Lévy, La Hiérarchie Des Preuves Dans Le Droit Savant Du Moyen-Age Depuis La Renaissance Du Droit Romain
Jusqu’à La Fin Du Xivème Siècle 57 (Paris, Sirey 1939).
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εξουσία και έτσι διατηρεί τον έλεγχό της.32 Έτσι διακρίνει τρεις διαφορετικές εξουσίες, την
εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική, με ειδική θέση για την τελευταία.33

1.2 Διαφορετικές πτυχές ερμηνείας του κράτους δικαίου από τα κράτη

Όπως φαίνεται παραπάνω, το κράτος δικαίου είναι μια πολύ περίπλοκη ιδεολογία
με πολλές συνέπειες για τις κυβερνήσεις και τους πολίτες της. Αν και συχνά συνδέεται το
κράτος δικαίου με τη δημοκρατία, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι μια
μορφή διακυβέρνησης και ότι επομένως μπορεί να αποτελέσει τη βάση για διαφορετικές
μορφές διακυβέρνησης. Για να αποδειχτεί, ο Locke34 δεν δήλωσε ποτέ ότι η κοινωνική
σύμβαση πρέπει να γίνει μεταξύ πολιτών και δημοκρατικής κυβέρνησης. Μολονότι μίλησε
για την μεταβίβαση της εξουσίας σε μια (περιορισμένη) πλειοψηφία, το κοινωνικό
συμβόλαιο μπορεί να υπάρχει σίγουρα μεταξύ των πολιτών και μιας μοναρχίας ή
ολιγαρχίας, καθώς οι πολίτες συμφώνησαν να παραιτηθούν από την εξουσία τους με
αντάλλαγμα την προστασία της ιδιοκτησίας τους από το κράτος και την ισότητα βάσει ενός
νόμου. Το ίδιο ισχύει για τον Montesquieu. Παρόλο που πίστευε στο κράτος δικαίου και
στον διαχωρισμό των εξουσιών, ήταν πεπεισμένος ότι η μοναρχία ήταν η καλύτερη μορφή
διακυβέρνησης. Αυτά τα δύο παραδείγματα δείχνουν πώς το κράτος δικαίου μπορεί να
ερμηνευθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικές κυβερνήσεις και δεν είναι,
όπως συνήθως πιστεύεται, αυτόματα συνδεδεμένο με την δημοκρατία.
Αφού περιγράψαμε ορισμένες πτυχές του κράτους δικαίου, από τη σκοπιά
διαφόρων φιλοσόφων ανά τους αιώνες, η έννοια μπορεί τώρα να τεθεί σε ένα παγκόσμιο
σύστημα και να εξεταστεί από μια διεθνή προοπτική, ξεκινώντας από επιτυχή
παραδείγματα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όπως είναι η ίδρυση του Διεθνούς
Δικαστηρίου (International Court of Justice) ή η δημιουργία της Διακήρυξης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παρόλο που γίνονται αντιληπτά από τον Tamanaha η
έλλειψη κάποιου είδους αστυνομικής δύναμης ή στρατιωτικής εξουσίας για την εκτέλεση
νόμων ή το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα
δικαιώματα, είναι αισιόδοξος ότι το διεθνές δίκαιο μπορεί να πετύχει,35 δεδομένου ότι

Baron De Montesquieu, The Spirit Of Laws Bk. Xi, At 202 (David Wallace Carrithers Ed., Univ. Of Cal. Press 1977) (1748)
The Rule Of Law In The European Union - Research Thesis By Indira Van Der Zande Σ.8 Καθώς Και Την Εργασία The
Significance Of The Rule Of Law And Its Implications For The European Union Ricardo Gosalbo-Bono Σελ. 9-10
34 John Locke, Second Treatise Of Government 46–51 (C.B. Macpherson Ed., Hackett 1980) (1690).
35 The Rule Of Law In The European Union - Research Thesis By Indira Van Der Zande Σ.8 Καθώς Επίσης Την Εργασία The
Significance Of The Rule Of Law And Its Implications For The European Union Ricardo Gosalbo-Bono Σελ. 11
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περιέχει, σε διαφορετικά ποσά, και τις τρεις πτυχές του κράτους δικαίου όπως
περιγράφονται ανωτέρω.
Δύο βασικές απόψεις για το κράτος δικαίου μπορούν να διακριθούν: επίσημες
(διαδικαστικές) και ουσιαστικές.36 Σύμφωνα με την πρώτη, το κράτος δικαίου είναι ζωτικής
σημασίας για την αποτελεσματικότητα της έννομης τάξης και καταλήγει στην τήρηση του
νόμου, ανεξαρτήτως του περιεχόμενου του.37 Σύμφωνα με την δεύτερη, το κράτος δικαίου
μπορεί να υπάρξει μόνον εάν το εν λόγω νομικό σύστημα περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη
δημόσια ηθική και οι νόμοι του αποτιμώνται για το περιεχόμενό τους. Δηλαδή, γίνεται
σαφής διάκριση μεταξύ «καλής» και «κακής» νομοθεσίας. Επομένως, το ουσιαστικό όραμα
του κράτους δικαίου υπερβαίνει κατά πολύ το επίσημο. Φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, αν
είναι δυνατόν, να επιλέξουμε μεταξύ των δύο, δεδομένου ότι οι έννοιες είναι σαφώς πολύ
διαφορετικές, αν όχι αντιφατικές. Οι υποστηρικτές του επίσημου κράτους δικαίου
υποστηρίζουν ότι ο καθορισμός του πότε ο νόμος είναι «καλός» και πότε «κακός» θα
συνιστούσε περίπλοκη κοινωνική φιλοσοφία και θα μπορούσε να οδηγήσει στην
πολιτικοποίηση του συστήματος: «οι νόμοι θα καταδικαστούν ή θα γίνουν δεκτοί ως
σύμφωνοι ή αντίθετοι προς το κράτος δικαίου σε αυτή την ουσιαστική έννοια όταν η
καταδίκη ή ο έπαινος απλώς αντανακλά την προσκόλληση σε μια συγκεκριμένη πολιτική
θεωρία».38
Αν και πολλά κυρίαρχα κράτη αρνούνται να συμμορφωθούν ή ακόμα και να
εμφανιστούν σε ακροάσεις- δίκες που τους έχουν παραγγελθεί π.χ. η περίπτωση της
Επιτροπής κατά της Πολωνίας -και έτσι αγνοούν τον κανόνα δικαίου-, υποστηρίζεται ότι
είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι σε διεθνές επίπεδο τα κυρίαρχα κράτη δεν
περιορίζονται από το νόμο. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι παρόμοια με τη μεσαιωνική
κατάσταση, όταν διαμορφώθηκε το κράτος δικαίου. Δηλαδή τις περισσότερες φορές οι
κυρίαρχες χώρες, εκουσίως, υπακούουν σε έναν γενικό νόμο (Tamanaha, 128).39
Όσον αφορά το δεύτερο χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου, την επίσημη
νομιμότητα, παρουσιάζει πέντε διακριτικά σημεία.40 Πρώτον, η πολιτική εξουσίας (power
politics) λειτουργεί αρνητικά για την πτυχή της βεβαιότητας του κράτους δικαίου.
Επιπλέον, απειλείται η συνοχή του κράτους δικαίου, ιδίως από το γεγονός ότι δεν υπάρχει
Για Λεπτομέρειες, Βλέπε Για Παράδειγμα Τον P. Craig, 'Τυπικές Και Ουσιαστικές Αντιλήψεις Του Κράτους Δικαίου: Ένα
Αναλυτικό Πλαίσιο' (1997) Public Law 467; Radin, Στο 784; M.L. Fernandez Esteban, Το Κράτος Δικαίου Στο Ευρωπαϊκό
Σύνταγμα (Χάγη / Λονδίνο / Βοστώνη: Kluwer 1999) Στις 91, Επίσης Biondo, Stato Di Diritto O Stato Di Giustizia?
Osservazioni Critiche Su Un’alternativa Troppo Rigida’ (2004) 4 Diritto & Questioni Pubbliche 7 At Σελ.11.
37
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R.S. Summers, «Μια Τυπική Θεωρία Του Κράτους Δικαίου» (1993) 6 Ο Λόγος Juris 127. Ο Dicey Προσέγγιζε Επίσης Το Κράτος
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ένα νομικό έγγραφο αλλά προέρχεται από διαφορετικές συνθήκες, συμβάσεις και άλλες
πηγές. Είναι αξιοσημείωτο ότι λόγω μυστικών αποφάσεων και άγνωστων συμφωνιών, το
διεθνές δίκαιο συχνά δεν είναι διαφανές - δεν είναι καλό για τη γνώση του κράτους
δικαίου. 41 Ως τέταρτο σημείο, υποστηρίζονται ότι τα διαφορετικά επίπεδα νομοθεσίας,
δηλαδή τα εσωτερικά και τα διεθνή, λειτουργούν κατά της σαφούς σύνταξης του διεθνούς
δικαίου. Και, τέλος, ο στόχος για τη διατήρηση της ειρήνης μεταξύ των εθνών επιτυγχάνεται
πιο συχνά μέσω πολιτικού συμβιβασμού παρά μέσω νομικών τρόπων. Εν ολίγοις,
υπάρχουν πολλά εμπόδια για να δούμε το κράτος δικαίου από μια σαφή τυπική νομική
προοπτική σε διεθνές επίπεδο.
Η τελευταία πτυχή, το κράτος δικαίου και όχι ο άνθρωπος, έχει μια επιπλοκή στο
ότι οι δικαστές, οι οποίοι διορίζονται για την ερμηνεία των νόμων, προέρχονται από
διαφορετικά περιβάλλοντα (πολιτικά, πολιτισμικά). Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο
Tamanaha, το διεθνές δίκαιο διευρύνεται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο και φαίνεται
σχεδόν αναπόφευκτο ότι το πρόβλημα αυτό θα λυθεί και θα αναπτυχθεί ένα κοινό νομικό
υπόβαθρο από δικηγόρους και δικαστές. Πιο προβληματικό, σύμφωνα με τον Tamanaha,
είναι το γεγονός ότι τα κόμματα έχουν δικαίωμα να παρίστανται δικαστές από τη δική τους
χώρα στην επιτροπή που κρίνει την υπόθεση - αυτή απειλεί την αντικειμενικότητα του
κράτους δικαίου.42
Ωστόσο, όλα τα προηγούμενα εμπόδια είναι επιλύσιμα με την πάροδο του χρόνου,
ενώ παραμένει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή το πιστεύω και η ιδεολογία. Όπως ο
Tamanaha δηλώνει: «Μια σταθερή περιφρόνηση που αποτελεί τη βάση της ιστορικής
εξέλιξης του κράτους δικαίου για τα έθνη είναι οι υποστηρικτικές πεποιθήσεις ότι ο νόμος
ήταν δίκαιος, από τον λαό και / ή για το καλό ολόκληρης της κοινότητας». 43 Ωστόσο,
φαίνεται ότι σε διεθνές επίπεδο είναι δύσκολο να βρεθεί ένας νόμος που θα ήταν καλός
για όλους, ειδικά με τις τεράστιες διαφορές στον πλούτο και τον πολιτισμό. Αυτή τη στιγμή,
φαίνεται ότι το «διεθνές δίκαιο» αναφέρεται στην πραγματικότητα στο «δυτικό δίκαιο» και
αν δεν πρόκειται να αλλάξει, θα πρέπει να ανησυχούμε για το μέλλον του διεθνούς δικαίου
στο σύνολό του και για το νόημα του κράτους δικαίου.
Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλές απειλές για το κράτος δικαίου σε διεθνές
επίπεδο: από το πρόβλημα του περιορισμού της κυριαρχίας στο ζήτημα της επίσημης
νομιμότητας και των συνεπειών της θεμελίωσης ενός νομικού πλαισίου σε μια ιδεολογία.
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Γίνεται επομένως σαφές ότι η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σίγουρα σε
αυτά τα θέματα, προκειμένου να διαφυλαχθεί το κράτος δικαίου.

1.3 Το κράτος δικαίου στα Συντάγματα ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ
Πριν, αποδείχθηκε πώς μπορεί να ερμηνεύεται το κράτος δικαίου με διάφορους
τρόπους προκειμένου να υποστηριχθεί μια συγκεκριμένη πολιτική θεωρία ή ένα ιδανικό
κράτος. Και με την κατάρτιση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του
Πολίτη, η Γαλλική Επανάσταση κατέληξε σε ένα πρώτο βήμα προς ένα σύνταγμα για τη
Γαλλία και σε ένα βήμα προς τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα για όλο τον κόσμο. Για να
δούμε πώς μπορούν να βασιστούν τα συντάγματα στην ιδεολογία του κράτους δικαίου, θα
χρειαστεί να παρασχεθεί μια σύγχρονη μετάφραση του κράτους δικαίου. Μπορούμε να
δούμε πώς το κράτος δικαίου αντικατοπτρίζεται σε διαφορετικά συντάγματα. Η σημασία
ενός συντάγματος έγκειται στο γεγονός ότι ακριβώς ο γραπτός ανώτερος νόμος περιορίζει
τις κυβερνήσεις και καθορίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Ακολούθως, θα παρασχεθούν
και ορισμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα.44

1.3.1 Γαλλία
Η αναζήτηση του γαλλικού συντάγματος χρονολογείται από τη δήλωση του 1789,
ακολουθούμενη από ένα άλλο σύνταγμα τόσο στο 1791 όσο και στο 1792, όταν γεννήθηκε
η Πρώτη Δημοκρατία. Πολλά νέα συντάγματα θα ακολουθούσαν. Το τελευταίο ήταν το
Σύνταγμα της Πέμπτης Δημοκρατίας, το οποίο συντάχθηκε το 1958 και υπογράφηκε υπό
τον Charles de Gaulle. Μια παρόμοια διατύπωση του διαχωρισμού των εξουσιών και της
έκφρασης του κράτους δικαίου μπορεί να βρεθεί και στο σύνταγμα αυτό. Η ισότητα προ
του νόμου καταγράφεται στο άρθρο Ι: «Η Γαλλία είναι αδιαίρετη, κοσμική, δημοκρατική
και κοινωνική Δημοκρατία. Εξασφαλίζει την ισότητα όλων των πολιτών προ του νόμου,
χωρίς διάκριση προέλευσης, φυλής ή θρησκείας. Πρέπει να σέβεται όλες τις πεποιθήσεις.
Διοργανώνεται σε αποκεντρωμένη βάση». Και αυτό εξηγείται περαιτέρω στο άρθρο V, στο
οποίο αναφέρεται ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διασφαλίζει τον σεβασμό του
Συντάγματος. Εξασφαλίζει, με τη διαιτησία του, την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων
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αρχών και τη συνέχεια του κράτους». Όπως εξηγεί η Esteban, το άρθρο αυτό καθιερώνει
την υποταγή ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και την απαγόρευση της αυθαίρετης
κρατικής δράσης (Esteban, 75). 45 Αλλά αν και η αξία του Συντάγματος τονίζεται, ο
Kortmann υποστηρίζει ότι ο κύριος σκοπός αυτού του άρθρου ήταν στην πραγματικότητα
να ενισχύσει τη θέση του προέδρου και της κυβέρνησης (Prakke and Kortmann, 245).
Επιπλέον, υποστηρίζει, «το Σύνταγμα περιορίζει την εξουσία του Κοινοβουλίου» (Prakke
και Kortmann, 245). Θα μπορούσε έτσι να ειπωθεί ότι, μολονότι υφίσταται η ισότητα
προτού χορηγηθεί ο νόμος, η δημοκρατική εκπροσώπηση είναι μάλλον περιορισμένη.46

1.3.2 Γερμανία.
Ένα δεύτερο παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας που προσχωρεί στο κράτος δικαίου
μέσω της μετάφρασης αυτής της έννοιας στο σύνταγμά της, είναι το Σύνταγμα της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.47 Τα περισσότερα γερμανικά κρατίδια ήταν
μόνο εν μέρει ενωμένα το 1806, ακολουθούμενα από το σχηματισμό της Γερμανικής
Συνομοσπονδίας το 1815 και την συνταγματοποίηση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης το
1919. Τα επακόλουθα του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου άφησαν μια διαιρεμένη Γερμανία και
μόνο το 1990 η ενωμένη πλέον Γερμανία και ο βασικός νόμος έγινε δεσμευτικός για όλους
- αυτή ήταν μια τροποποιημένη έκδοση του συντάγματος της Δυτικής Γερμανίας από το
1949.
Το προοίμιο αναφέρει: «Ο βασικός αυτός νόμος ισχύει για ολόκληρο το γερμανικό
λαό». Ο βασικός νόμος είναι ο υπέρτατος νόμος ή το κράτος δικαίου (Rechtsstaat), το
οποίο πρέπει να υπακούει ο καθένας. Το άρθρο ΙΙΙ τμήμα 1 αναπτύσσει την έννοια αυτή
δηλώνοντας ότι όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και, τέλος, στο άρθρο ΧΧ,
τμήμα 3, αναφέρεται ότι «ο νομοθέτης δεσμεύεται από τη συνταγματική τάξη, το
εκτελεστικό και το δικαστικό σώμα με νόμο και δικαιοσύνη», δείχνοντας έτσι ότι όλοι οι
κλάδοι της κυβέρνησης δεσμεύονται από την ίδια συνταγματική τάξη, που είναι ο βασικός
νόμος, ο οποίος αντικατοπτρίζει το κράτος δικαίου.48
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Ο Van Schagen ισχυρίζεται ότι η σημασία του Βασικού Νόμου για το κυβερνητικό
και νομικό σύστημα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά μεγάλη, επειδή
είναι ένα σύστημα κανόνων που καθορίζουν την ομοσπονδιακή διάρθρωση της χώρας.
Ακόμη διότι οι κανόνες υπερισχύουν του ομοσπονδιακού και του ομόσπονδου κράτους
και επειδή ορίζει ότι το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο επιβλέπει την επιβολή
αυτών των κανόνων (Prakke και Kortmann, 316). Επομένως, το συνταγματικό δίκαιο
προέρχεται από την ερμηνεία του βασικού νόμου, πράγμα που σημαίνει ότι τα πάντα στη
βάση τους στηρίζονται στην ερμηνεία του βασικού νόμου. Έτσι, «το Rechtsstaat έγινε
τυπικό στην κατηγορηματική απόρριψη οποιουδήποτε περιορισμού της νομικής
παντοδυναμίας του νομοθέτη» (Esteban, 84). Φαίνεται ότι στη Δημοκρατία της Γερμανίας
η δικαστική εξουσία είναι στην πραγματικότητα υψηλότερη από τις εκτελεστικές και
νομοθετικές εξουσίες.49

1.3.3 Ολλανδία
Το τελευταίο μας παράδειγμα είναι η συνταγματική μοναρχία που ονομάζεται Κάτω
Χώρες. Το 1579, οι Βόρειες Χώρες ενώθηκαν στην Ένωση της Ουτρέχτης και μολονότι η
συμμαχία βασίστηκε σε μια στρατιωτική συνθήκη, στο συνταγματικό δίκαιο 15 κρατών
μελών της ΕΕ, ο Kraan ισχυρίζεται ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το πρώτο
σύνταγμα της Δημοκρατίας της Ουτρέχτης την Ολλανδία (Prakke και Kortman, 591).50
Μετά από διάφορους πολέμους και εσωτερικές αλλαγές, δημιουργήθηκε ένα νέο σύνταγμα
το 1815 που αποτελεί το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και το 1848 αυτή η τελευταία έκδοση
αναθεωρήθηκε για να αλλάξει από μια μοναρχία σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στο
Σύνταγμα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών το στοιχείο ισότητας μπορεί να βρεθεί στο άρθρο
Ι: «Όλα τα άτομα στις Κάτω Χώρες θα τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης υπό ίσες συνθήκες.
Οι διακρίσεις λόγω θρησκείας, πεποιθήσεων, πολιτικών πεποιθήσεων, φυλής ή φύλου ή
για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπονται». Αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα είναι
απόλυτο, χωρίς να αφήνει περιθώρια για περιορισμούς ή εξαιρέσεις και αναπτύσσεται
περαιτέρω στην «Πράξη περί ίσης μεταχείρισης», η οποία ασχολείται ειδικά με την
απαγόρευση των διακρίσεων. Το κράτος δικαίου δεν αναφέρεται ποτέ ρητά στο Σύνταγμα
του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, μάλλον αναφέρεται
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σιωπηρά, δηλαδή στην ιδέα ότι όλα όσα αναλαμβάνει η κυβέρνηση πρέπει να προέρχονται
από πράξεις του Κοινοβουλίου, τη νομοθετική εξουσία. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να
αναρωτηθεί κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί κάτι ως κανόνας δικαίου όταν είναι τόσο
εύκολο να αλλάξει από το κοινοβούλιο.
Εν συντομία, οι διατυπώσεις σε διαφορετικά συντάγματα καταδεικνύουν πώς το
κράτος δικαίου έχει ενσωματωθεί στον Δυτικό κόσμο και πώς λειτουργεί ως η βασική
ιδεολογία πάνω στην οποία θεμελιώνονται οι νόμοι. Δεδομένου ότι η Συνθήκη της
Λισαβόνας, η οποία δημιούργησε ένα συνταγματικό έγγραφο για την ΕΕ, τέθηκε σε ισχύ
τον Δεκέμβριο του 2009, είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι συνέπειες που έχει το κράτος
δικαίου στην Ευρώπη.

1.4 Νομικές ρίζες της έννοιας στο κοινοτικό δίκαιο και στο δίκαιο της
Ένωσης
Με την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η υπερεθνική οργάνωση που
ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πραγματικότητα. Με περισσότερους από 500
εκατομμύρια πολίτες και μια διευρυνόμενη κοινότητα, η ΕΕ χρειάστηκε πραγματικά ένα
στέρεο πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια κυβέρνηση, το κράτος δικαίου
έγινε φυσικά ένας από τους πυλώνες στο πλαίσιο αυτό. Παρακάτω, θα δοθεί πρώτα μια
σύντομη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την οποία αποδεικνύονται διαφορετικές
συνθήκες και προσπάθειες ενοποίησης της κοινότητας.51
Μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αποφασισμένες να
αποτρέψουν έναν άλλο πόλεμο που θα ήταν τόσο καταστροφικό και προσπάθησαν να
βρουν τρόπους που θα εξασφάλιζαν ότι αυτό δεν θα συνέβαινε ξανά. Το 1951, έξι χρόνια
μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η συνθήκη του Παρισιού υπογράφηκε από τις
χώρες BENELUX (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία και
την Ιταλία, δημιουργώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).52
Η ΕΚΑΧ συμπεριέλαβε επίσης τα πρώτα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δηλαδή την Ανώτατη
Αρχή και την Κοινή Συνέλευση, τα οποία θα μεταμορφώνονταν αντίστοιχα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ΕΚΑΧ βασιζόταν στην αρχή του
υπερεθνισμού, που σημαίνει ότι όλα τα κράτη εγκατέλειψαν μέρος της κυριαρχίας τους
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σε ένα υπερεθνικό θεσμό. Έξι χρόνια μετά την ίδρυση της ΕΚΑΧ, δημιουργήθηκαν δύο
άλλες κοινότητες στη Συνθήκη της Ρώμης την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)
και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ).
προηγούμενες

συνθήκες,

και

οι

τρεις

κοινότητες

53

συνενώθηκαν

Όταν έληξαν οι
στη

Συνθήκη

Συγχωνεύσεων ή στη Συνθήκη των Βρυξελλών το 1965,54 δημιουργώντας έτσι τη βάση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που θα συσταθεί το 1993, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.55 Από
την ΕΚΑΧ και έπειτα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξακολούθησε να αναπτύσσεται και τώρα η
ΕΕ περιλαμβάνει 27 κράτη μέλη.
Η ΕΕ ακολουθεί την πρόταση του Montesquieu56 για διαχωρισμό των εξουσιών και
διαιρεί τη διακυβέρνησή του σε εκτελεστικό, νομοθετικό και δικαστικό κλάδο (Συνθήκη
ΕΚΑΧ, τίτλος II, κεφάλαιο I - IV). Το πρώτο τμήμα εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συγκροτείται από τους αρχηγούς
κρατών και τους προέδρους όλων των κρατών μελών. Το δεύτερο τμήμα βρίσκεται στο
άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο
αποτελείται από έναν από τους εθνικούς υπουργούς κάθε κράτους μέλους. Τέλος, η
δικαστική εξουσία κατέχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ). Με αυτήν την οργάνωση των
θεσμών, η ΕΕ καθιερώθηκε ως μια συναινετική μορφή πολιτείας με «αναλογική
εκπροσώπηση και κατανομή εξουσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μη πλειοψηφική
ψηφοφορία (είτε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία είτε με ομοφωνία) στο Συμβούλιο και
με ανταλλαγή εξουσιών μεταξύ όλων τα κράτη μέλη "(Manners, 70). Ωστόσο, στο παρελθόν
έχει συχνά υποστηριχθεί ότι η ΕΕ έχει ένα λεγόμενο δημοκρατικό έλλειμμα. Αυτός είναι
ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έλλειψη εξουσίας και
προσβασιμότητας που έχουν οι πολίτες στην ΕΕ. Ωστόσο, από τη δημιουργία της
Συνθήκης του Μάαστριχτ, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η εξουσία του
Κοινοβουλίου της ΕΕ έχει αυξηθεί μόνο με την κορύφωση της Συνθήκης της Λισαβόνας,
όπως φαίνεται παρακάτω. Ωστόσο, ορισμένοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι το
δημοκρατικό έλλειμμα εξακολουθεί να υπάρχει.57
Με την εισαγωγή αναφοράς στο κράτος δικαίου στη Συνθήκη για την ΕΕ, η σημασία
της αρχής στη νομοθεσία της ΕΕ αυξήθηκε δραστικά, κωδικοποιώντας την στο άρθρο 6
παρ. 1 ΣΕΕ. Αποτελεί τη μακρά αναγνωρισμένη σημασία αυτής της αρχής στο νομικό

53Http://Www.Europarl.Europa.Eu/About-Parliament/El/In-The-Past/The-Parliament-And-The-Treaties/Euratom-Treaty
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56 Montesquieu, Supra Note 36, At 209.
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σύστημα της Ένωσης, αλλά και την αναμόρφωση της ιδέας του κράτους δικαίου σε γενικές
γραμμές, καθιστώντας την μία από τις κατευθυντήριες γραπτές αρχές του ευρωπαϊκού
δικαίου. Το άρθρο 7 της ΣΕΕ φαίνεται επίσης σημαντικό από την άποψη αυτή, δεδομένου
ότι οι σοβαρές και διαρκείς παραβιάσεις της αρχής από τα κράτη μέλη μπορούν να
επιβληθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται σ 'αυτήν. Μολονότι μπορεί να
υποστηριχθεί ότι το άρθρο 7 ΣΕΕ κοινοποιεί την ζωτική σημασία αυτής της αρχής για την
Ένωση, δεν πρέπει να υποτιμάται ο χαρακτήρας αυτής της διάταξης των κρατών μελών.
Δεν πρόκειται για το κράτος δικαίου της Κοινότητας, αλλά για το κράτος δικαίου των
συστατικών του μερών.

1.4.1 Η Συνθήκη για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος (2004)

Προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πιο συνεκτική και διαφανής, έγινε προσπάθεια το
2004 να συνδυαστούν όλες οι συνθήκες της ΕΕ σε μία και να αποτελέσουν έτσι ένα
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Το προοίμιο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της
Ευρώπης ξεκινά ως εξής: «[...] Έχοντας εμπνεύσει την πολιτιστική, θρησκευτική και
ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, από την οποία αναπτύσσονται οι οικουμενικές
αξίες των απαραβίαστων και αναφαίρετων δικαιωμάτων των το ανθρώπινο πρόσωπο, την
ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και το κράτος δικαίου»( Συνθήκη για τη θέσπιση
Ευρωπαϊκού Συντάγματος (TCE), Προοίμιο)58. Ωστόσο, όπως ορθά τονίζει η Esteban, το
προοίμιο αποκλείεται από την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο εγείρει
το ερώτημα πόσο σημαντική είναι η δήλωση αυτή. Εντούτοις, η Συνθήκη περιλάμβανε
επίσης ορισμένες νέες διατάξεις για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το δικαστήριο, όπως
αποδεικνύεται κατωτέρω.59
Πρώτον, το Σύνταγμα θέσπισε το εργατικό δίκαιο και τη νομική προσωπικότητα,
δηλώνοντας ότι «το Σύνταγμα και ο νόμος που θεσπίζουν τα όργανα της Ένωσης κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί υπερισχύουν του δικαίου των κρατών
μελών» (Μέρος Ι. Τίτλος Ι: 1-6) και «Η Ένωση έχει νομική προσωπικότητα¨» (Μέρος Ι. Τίτλος
Ι: Άρθρο 1 - 7). Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση είναι πλέον σε θέση να υπογράψει συμβάσεις
ως μία οντότητα αντί να έχουν όλα τα κράτη μέλη της την δυνατότητα να επικυρώσουν
διαφορετικά έγγραφα.
ΒλέπεHttps://Europa.Eu/EuropeanUnion/Sites/Europaeu/Files/Docs/Body/Treaty_Establishing_A_Constitution_For_Europe_En.Pdf
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Μια άλλη σημαντική καινοτομία ήταν η διάκριση μεταξύ πλήρους αρμοδιότητας
και κοινής αρμοδιότητας, όπως αναφέρεται στο Μέρος Ι. Τίτλος ΙΙΙ: «Όταν το Σύνταγμα
αναθέτει στην Ένωση αποκλειστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένο τομέα, μόνο η Ένωση
μπορεί να νομοθετεί και να υιοθετεί νομικά δεσμευτικές πράξεις» (Μέρος Ι τίτλος III: άρθρο
1-12) και «Όταν το Σύνταγμα παρέχει στην Ένωση αρμοδιότητα κοινή με τα κράτη μέλη
σε ένα συγκεκριμένο τομέα, η Ένωση και τα κράτη μέλη μπορούν να νομοθετούν και να
θεσπίζουν νομικά δεσμευτικές πράξεις στον τομέα αυτό. Τα κράτη μέλη ασκούν την
αρμοδιότητά τους στο βαθμό που η Ένωση δεν έχει ασκήσει ή έχει αποφασίσει να παύσει
να ασκεί τις αρμοδιότητές της» (Μέρος Ι. Τίτλος III: Άρθρο 1 - 12).
Μια τρίτη και τελευταία σημαντική νέα διάταξη είναι η συμπερίληψη μιας ρήτρας
αλληλεγγύης. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι οι χώρες πρέπει να βοηθιούνται μεταξύ τους
κατόπιν αιτήματος σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων. Η ρήτρα έχει ως εξής: «Η
Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν από κοινού με πνεύμα αλληλεγγύης εάν ένα
κράτος μέλος είναι αντικείμενο τρομοκρατικής επίθεσης ή θύματος φυσικής ή
ανθρωπογενής καταστροφής» (Μέρος Ι. Τίτλος V II: Άρθρο 1 - 43). 60 Ωστόσο, δεν
αναφέρεται ακριβής εξήγηση για το τι πρέπει να περιέχει αυτή η βοήθεια.
Τελικά, η Συνθήκη για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος 61 δεν μπορούσε να
αρχίσει να εργάζεται, δεδομένου ότι δεν επικυρώθηκε ποτέ από τη Γαλλία και τις Κάτω
Χώρες. Το 2005, το 55% του γαλλικού λαού και το 62% των Ολλανδών πολιτών ψήφισαν
«όχι» στην πρόταση, όπως εξηγείται από τον Bonde (Bonde, 40) από το Σύνταγμα της ΕΕ
στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, αυτό δεν θα εμπόδιζε τους μεταρρυθμιστές της ΕΕ
να προσπαθήσουν να ενοποιήσουν την ΕΕ και σύνταξε ένα νέο σύνταγμα, τη Συνθήκη της
Λισαβόνας.62

1.4.2 Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2009)
Την 1η Δεκεμβρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας,
εγκαθιδρύοντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομική προσωπικότητα με το δικό της
ευρωπαϊκό σύνταγμα. Το προοίμιο ήδη αναφέρει ότι θα «εμπνευστεί από την πολιτιστική,
θρησκευτική και ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, από την οποία έχουν
αναπτυχθεί οι καθολικές αξίες των απαραβίαστων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του
Https://Europa.Eu/EuropeanUnion/Sites/Europaeu/Files/Docs/Body/Treaty_Establishing_A_Constitution_For_Europe_En.Pdf
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ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου»
(Συνθήκη της Λισαβόνας, προοίμιο 1α).63
Το ερευνητικό ερώτημα που ακολουθεί είναι διττό. Πρώτα απ 'όλα, εξετάζει το
ζήτημα της ερμηνείας: Ποιο είναι το κράτος δικαίου; Δεύτερον, εστιάζει στη χρήση του για
την δημιουργία ενός συντάγματος για την ΕΕ: Ποια είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Υπό το φως της διεύρυνσης της ΕΕ, 64 στην οποία η Ένωση
υποστηρίζει το κράτος δικαίου ως ένα από τα βασικά κριτήρια για να γίνει κράτος μέλος,
είναι σκόπιμο να εξεταστεί το ακριβές νόημα του κράτους δικαίου. Μπορούμε να
αναρωτηθούμε πότε δημιουργήθηκε η έννοια, πώς αναπτύχθηκε και αν το κράτος δικαίου
είναι μια καθολική έννοια που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα. Δεδομένου
ότι φαίνεται αδύνατο να δοθεί μια γενική εικόνα της εξέλιξης του κράτους δικαίου σε
ολόκληρη την ιστορία, θα χρησιμοποιηθούν μερικά παραδείγματα από διαφορετικές
εποχές, προκειμένου να επεξηγηθεί η γενική εξέλιξη της έννοιας του κράτους δικαίου.
Η δεύτερη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου της Συνθήκης της Λισαβόνας
αναφέρει ήδη ότι η ΕΕ θεωρεί το κράτος δικαίου ως οικουμενική αξία και ως εκ τούτου
ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, όταν βασίζεται το νομικό πλαίσιο σε μια αξία, υπάρχουν
ορισμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.65 Από την άποψη αυτή, θα πρέπει
να είναι προφανής η σημασία της διερεύνησης του ρόλου και της λειτουργίας του κράτους
δικαίου στην ΕΕ.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας καλείται μεταρρυθμιστική συνθήκη, δεδομένου ότι
μεταρρυθμίζει το αρχικό έγγραφο του 2004, συμπεριλαμβάνοντας μόνο μερικές ήσσονος
σημασίας αλλαγές. Η μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη Συνθήκη είναι ότι η Συνθήκη
της Λισαβόνας 66 τροποποιεί τις υπάρχουσες συνθήκες και δεν τις αντικαθιστά. 67 Για
παράδειγμα, ο ευρωπαϊκός κατάλογος δικαιωμάτων, επίσημα ο Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων και Ελευθεριών,

68

δεν περιλαμβάνεται πλέον στη Συνθήκη, αλλά

εξακολουθεί να υφίσταται μόνος του, αν και παραμένει νομικά δεσμευτικός. Η σημασία
του Χάρτη της ΕΕ είναι ότι περιλαμβάνει και τις τρεις γενεές δικαιωμάτων, αντίστοιχα, τα
δικαιώματα του πολίτη, πολιτικά δικαιώματα· και κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά
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δικαιώματα. Μαζί με τον Αφρικανικό Χάρτη, αυτά είναι τα μόνα υπάρχοντα έγγραφα που
συνδυάζουν και τις τρεις κατηγορίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Η Συνθήκη της Λισαβόνας επικυρώθηκε το 2009, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο
στην ανάπτυξη της ΕΕ, διότι με αυτό το έγγραφο η ΕΕ καθιερώθηκε ως νομική
προσωπικότητα. Το πρώτο πράγμα που μπόρεσε να κάνει η ΕΕ ήταν να γίνει μέλος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ως ένα όργανο, μια οντότητα. Η Ένωση προφανώς
προσπαθεί να προωθήσει την οντότητά της ως διεθνή παράγοντα και πιθανότατα δεν θα
περάσει πολύ πριν επιχειρήσει να προσχωρήσει στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο προβλημάτων - δηλ. αυτή τη
στιγμή το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης επικρατεί έναντι του διεθνούς δικαίου, πώς θα
μπορούσε αυτό να λειτουργήσει με τη συμμόρφωση προς τη Σύμβαση; Και θα υπάρξει
ένας δικαστής της Ένωσης; - Ωστόσο, αυτά είναι θέματα που πρέπει να εξεταστούν σε
περαιτέρω έρευνες.
Το γεγονός ότι η ΕΕ απεικονίζεται ως διεθνής παράγοντας δείχνει επίσης τον τρόπο
με τον οποίο αναλαμβάνει τα καθήκοντα μιας λεγόμενης πολιτικής κανονιστικής εξουσίας,
πράγμα που σημαίνει ότι «η ΕΕ προωθεί μια σειρά κανονιστικών αρχών που
αναγνωρίζονται γενικά στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, να είναι
καθολικά εφαρμόσιμο» (Manners, 66). Αυτός ο στόχος έχει ήδη παρουσιαστεί στο
προοίμιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, στο οποίο αναφέρεται ότι η ΕΕ κάνει τα εξής:
«Έχοντας έμπνευση από την πολιτιστική, θρησκευτική και ανθρωπιστική κληρονομιά της
Ευρώπης, από την οποία έχουν αναπτυχθεί οι καθολικές αξίες των απαραβίαστων και
αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπινου προσώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας,
της ισότητας και του κράτους δικαίου» (προοίμιο 1 α). Προφανώς, το κράτος δικαίου είναι
μία από αυτές τις καθολικές και κανονιστικές αρχές, μαζί, για παράδειγμα, με τη
δημοκρατία και την ελευθερία, οι οποίες, όπως αναφέρεται σε ένα επόμενο άρθρο, πρέπει
να προωθηθούν: «Ο στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση της ειρήνης, ευημερία των λαών
της» (άρθρο 2-1).
Οι αξίες, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου, είναι οι κατευθυντήριες
γραμμές για τη συμπεριφορά της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, όπως αποδεικνύεται στο
κεφάλαιο Ι: «Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή καθοδηγείται από τις αρχές που έχουν
εμπνεύσει τη δική της δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνση και τα οποία επιδιώκει
να προωθήσει στον ευρύτερο κόσμο: η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η καθολικότητα

69

The Rule Of Law In The European Union – Research Thesis By Indira Van Der Zande Σ.18

21

και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ο σεβασμός
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι αρχές ισότητας και αλληλεγγύης και ο σεβασμός της
αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου» (άρθρο 10 (Α) -1). Έτσι,
η Συνθήκη της Λισαβόνας δηλώνει σαφώς ότι οι ενέργειες της ΕΕ βασίζονται στις αξίες που
καθορίστηκαν πριν, ωστόσο δεν εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει αυτό. Η
μόνη περαιτέρω παραπομπή στην εξήγηση μιας πιθανής συμπεριφοράς μπορεί να βρεθεί
στο άρθρο 10 (Α) έως 2 (β): «[η Ένωση] εδραιώνει και στηρίζει τη δημοκρατία, το κράτος
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές του διεθνούς δικαίου».70
Μολονότι δεν εντάσσεται στις Συνθήκες έως τη θέση της σε ισχύ με την Συνθήκη
του Μάαστριχτ, 71 η έννοια αυτή διαδραμάτισε σίγουρα σημαντικό ρόλο στο κοινοτικό
δίκαιο και πριν από αυτό. 72 Όπως απορρέι από την νομολογία του ΔΕΕ, δηλαδή την
υποχρέωση του Δικαστηρίου για «ερμηνεία της συνθήκης «τηρεί τον νόμο»,73 καθώς και
από τις εθνικές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, ως πηγή νομικών αρχών
αναγνωρισμένων από το ΔΕΕ. Με την εισαγωγή αναφοράς στο κράτος δικαίου στη Συνθήκη
ΕΕ, η σημασία της αρχής στη νομοθεσία της ΕΕ αυξήθηκε δραστικά, κωδικοποιώντας (στο
άρθρο 6 (1) ΕΕ) τη μακρά αναγνωρισμένη σημασία αυτής της αρχής στο νομικό σύστημα
της Ένωσης, αλλά και την αναμόρφωση της ιδέας του κράτους δικαίου σε γενικές γραμμές,
καθιστώντας την μία από τις κατευθυντήριες γραπτές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου. Το
άρθρο 7 της ΣΕΕ φαίνεται επίσης σημαντικό από την άποψη αυτή, δεδομένου ότι οι
σοβαρές και διαρκείς παραβιάσεις της αρχής από τα κράτη μέλη μπορούν να επιβληθούν
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται σ 'αυτήν.
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Μολονότι μπορεί να

υποστηριχθεί ότι το άρθρο 7 ΕΕ κοινοποιεί την ζωτική σημασία αυτού για την Ένωση, δεν
πρέπει να υποτιμάται ο χαρακτήρας αυτής της διάταξης που είναι προσανατολισμένος στα
κράτη μέλη. Δεν πρόκειται για το κράτος δικαίου της Κοινότητας, αλλά για το κράτος
δικαίου των συστατικών του μερών. Εκτός από το άρθρο 6 παρ.1 ΣΕΕ, η αρχή του κράτους
δικαίου αναφέρεται επίσης στο προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.75 Η Συνθήκη της Λισαβόνας, εν αναμονή επικύρωσης, περιλαμβάνε
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όχι μόνο το κράτος δικαίου αλλά και τον κατάλογο των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση
και αναφέρει αυτή την έννοια στο προοίμιο.
Πριν την ενσωμάτωση του κράτους δικαίου στις Συνθήκες, η κανονιστική της βάση
στο δίκαιο της ΕΕ δεν ήταν αρκετά σαφής.76 Κατά συνέπεια, το ΔΕΕ έπρεπε να αναλάβει
τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της αρχής στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη.
Το ΔΕΕ δήλωσε, για παράδειγμα, ότι «η Συνθήκη ΕΟΚ, μολονότι συνάπτεται με τη μορφή
διεθνούς συμφωνίας, συνιστά το συνταγματικό χάρτη μιας κοινότητας που βασίζεται στο
κράτος δικαίου».
Το πεδίο εφαρμογής και η έννοια του κράτους δικαίου ποικίλλει ανάλογα με το
νομικό σύστημα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Είναι σαφές ότι, μολονότι
αναφέρεται στις Συνθήκες και χρησιμοποιείται από το ΔΕΕ de facto η αρχή του κράτους
δικαίου δεν είναι καθαρά εντεταγμένη στην ενωσιακή έννομη τάξη αλλά βρίσκεται «στο
σταυροδρόμι διαφορετικών συνταγματικών παραδόσεων». Αυτό συνδέεται επίσης με το
γεγονός ότι οι συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, που εγγυώνται ότι το κράτος
δικαίου συγκαταλέγεται στις πηγές των νομικών αρχών της ενωσιακής έννομης τάξεως.
Μεταξύ άλλων, το άρθρο 6 παράγραφος 1 ΕΕ είναι σαφές ότι το κράτος δικαίου είναι μία
από τις «κοινές αρχές των κρατών μελών». Υφίστανται τεράστιες διαφορές μεταξύ των
εννοιών που αντιστοιχούν στο αγγλοαμερικανικό «κράτος δικαίου» με τις

νομικές

παραδόσεις 26 άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Η ακριβής νομική έννοια που αναφέρεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΕΕ, μεταφράζεται στις 23 επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εξαιρετικά αόριστη. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΕ
καθιστά σαφές ότι με το να χρησιμοποιεί τα λόγια του Λόρδου Mackenzie Stuart για να
προβληματιστεί σχετικά με τη μακρόχρονη πρακτική που κωδικοποιήθηκε το άρθρο 6
παράγραφος 1 της ΕΕ: οι κοινότητες στηρίζονται στην έννοια ότι τα κράτη μέλη είναι
ελεύθερες και δημοκρατικές κοινωνίες που συμμερίζονται την πεποίθηση ότι οι σχέσεις
μεταξύ πολίτη και κράτους πρέπει να στηρίζονται στο κράτος δικαίου.77
Αλλά τι κάνει αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με την αναφορά στο κράτος δικαίου
στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΣΕΕ, προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να εξηγηθεί η φύση του
κράτους δικαίου της ΕΕ, στηριζόμενος στον απαραίτητο διαχωρισμό μεταξύ των νομικών
συστημάτων της Ένωσης και των 27 κρατών μελών; Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι η
ίδια η ΕΕ θα πρέπει να εμπνέεται από σχεδόν τριάντα διαφορετικές θεωρητικές-νομικές
έννοιες που αντιστοιχούν στο κράτος δικαίου.

76
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Oj Βλ. Fernandez Esteban, (2008) C 115/1.
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Εν συντομία, η ΕΕ αναπτύχθηκε ως υπερεθνικός οργανισμός που βασίζεται στην
πολιτική τριάδα και υποστηρίζει τις οικουμενικές αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία
και το κράτος δικαίου. Σε μια προσπάθεια ενοποίησης των κρατών μελών σε υψηλότερο
θεσμικό επίπεδο, καταρτίστηκε πρώτα η Συνθήκη για την Θέσπιση Συντάγματος και στη
συνέχεια η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταρρύθμισε αυτό το έγγραφο, δημιουργώντας έτσι
την ΕΕ ως νομική προσωπικότητα. Με την πάροδο των ετών, η ΕΕ έχει απεικονιστεί ως
πολιτική και κανονιστική εξουσία στη διεθνή σκηνή, πράγμα που σημαίνει ότι προωθεί
ορισμένες αξίες και παρουσιάζεται ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να
δράσουμε. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, το τελευταίο καθίσταται προβληματικό όταν
καταλήγει στην πρακτική εφαρμογή αυτού του ιδεώδους, όπως θα εξηγηθεί στα επόμενα
κεφάλαια.78

2. Βασικοί μηχανισμοί για την προστασία του κράτους δικαίου στην ΕΕ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους ισχύοντες μηχανισμούς και θεσμικά
πλαίσια που αφορούν την προστασία του κράτους δικαίου στην ΕΕ. Στην Συνθήκη της
Λισαβόνας αυτό αναφέρεται στις διατάξεις του Αρ. 7 παρ. 1 της ΣΕΕ. Το Συμβούλιο
δύναται, βάσει αιτιολογημένης προτάσεως του ενός τρίτου των κρατών μελών, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίζοντας με την
πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και κατόπιν της έγκρισης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής
παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών του άρθρου 2 ΣΕΕ. Το Συμβούλιο, προτού
προβεί στη διαπίστωση αυτή, ακούει το εν λόγω κράτος μέλος και δύναται, αποφασίζοντας
με την ίδια διαδικασία, να του απευθύνει συστάσεις. Το Συμβούλιο επαληθεύει τακτικά
ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που οδήγησαν στη διαπίστωση αυτή.
Ορισμένοι μηχανισμοί και πλαίσια συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων που
άπτονται του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, είτε με ολοκληρωμένο τρόπο μέσω ειδικών
μέσων είτε μέσω άλλων μέτρων για την εποπτεία των εθνικών πολιτικών ή την εφαρμογή
του δικαίου της ΕΕ. Τα εργαλεία αυτά έχουν σημαντικό ρόλο έγκαιρης προειδοποίησης
και πρόληψης, καθώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που αφορούν το κράτος
δικαίου στα κράτη μέλη.79
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Η αποτελεσματική επιβολή του κράτους δικαίου στην Ένωση μπορεί να θεωρηθεί
ότι στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, την προαγωγή του κράτους δικαίου, που
συνεπάγεται την εμβάθυνση του κοινού έργου για τη διάδοση της κατανόησης του κράτους
δικαίου στην Ευρώπη. Δεύτερον, την πρόληψη των προβλημάτων του κράτους δικαίου,
την ύπαρξη της ικανότητας παρέμβασης σε πρώιμο στάδιο και την αποφυγή του κινδύνου
κλιμάκωσης. Τέλος, την ικανότητα αποτελεσματικής κοινής αντίδρασης σε περίπτωση
εντοπισμού σημαντικού προβλήματος.
Η πρόληψη, η συνεργασία και η στήριξη είναι απαραίτητα συστατικά για την
ενίσχυση του κράτους δικαίου σε εθνικό επίπεδο. Την πρωταρχική ευθύνη για τη
διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου σε εθνικό επίπεδο φέρουν τα κράτη μέλη.
Ωστόσο, η Ένωση μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στα κράτη μέλη για την
οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης, η οποία θα συμβάλει στο να
διασφαλιστεί ότι το εθνικό σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων είναι ικανό να
ανταποκριθεί στην πρόκληση και, εν τέλει, ότι η ΕΕ δεν χρειάζεται να βρεθεί σε μια
κατάσταση όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια κρίση κράτους δικαίου σε ένα κράτος
μέλος. Αυτό σημαίνει την παροχή βοήθειας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας βασικών
συστημάτων και θεσμών, ώστε να είναι έτοιμα για περιόδους πολιτικής έντασης.
Είναι εμφανής η αντίδραση των κρατών μελών, όταν υφίσταται η επιβολή σε επίπεδο
Ένωσης, ένεκα ότι οι εθνικοί μηχανισμοί κλονίζονται. Τα ζητήματα που άπτονται του
κράτους δικαίου και έχουν επιπτώσεις στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης εξετάζονται
όλο και περισσότερο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω διαδικασιών επί
παραβάσει των προδικαστικών αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. Η
Επιτροπή θα στηριχθεί περαιτέρω στην πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου, για
παράδειγμα

σε σχέση

με

την ανεξαρτησία

των

εθνικών δικαστηρίων και

την

αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Γενικότερα, η
αποτελεσματικότητα της επιβολής του δικαίου της Ένωσης από ανεξάρτητες αρχές και
εθνικά δικαστήρια συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη.
Ως εκ τούτου, όπου είναι αναγκαίο, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει την ορθή
εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της Ένωσης μέσω διαδικασιών επί παραβάσει που
σχετίζονται με το κράτος δικαίου.
Το υπάρχον πλαίσιο για το κράτος δικαίου θεσπίστηκε από την Επιτροπή το 2014
για να υπάρχει αντίδραση όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις συστημικών κινδύνων για το
κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο «νέο πλαίσιο» με σαφή κίνδυνο
σοβαρής και διαρκούς παράβασης. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σαφή
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κίνδυνο σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του
άρθρου 7 της ΣΕΕ. Το πλαίσιο εφαρμόστηκε σε μία περίπτωση μέχρι στιγμής και
εξυπηρέτησε τη λειτουργία του ως ενδιάμεσο βήμα. Συνέβαλε στην καθιέρωση διαλόγου,
λεπτομερούς ενημέρωσης, ανάλυσης και συστάσεων, μιας βάσης γνώσεων που
αποδείχθηκε χρήσιμη για την ανάληψη περαιτέρω δράσης από την Ένωση. Ωστόσο, θα
μπορούσαν να διερευνηθούν ορισμένες βελτιώσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να
ενταθούν η έγκαιρη ενημέρωση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
η υποστήριξή τους κατά τη διαδικασία. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να υποστηριχθεί ο
διάλογος και οι συστάσεις με ειδικά σχέδια δράσης και τεχνική υποστήριξη για την
αντιμετώπιση της κατάστασης εντός δεδομένου χρονοδιαγράμματος, ή να οριστεί ένα
Σαφέστερο όριο για τη διάρκεια της φάσης διαλόγου.
Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να διατηρούν τον στόχο της εξεύρεσης λύσεων σε
καταστάσεις κρίσης και τον εντοπισμό κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Αυτό απαιτεί
αποτελεσματικό διάλογο και διαύλους επικοινωνίας. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να
εξεταστεί κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένες συνέπειες εάν ένα κράτος μέλος
αρνηθεί να διορθώσει την κατάσταση. Αυτό μπορεί επίσης να απορρέει από αυξημένη
εκτίμηση των πραγματικών συνεπειών για τη λειτουργία της Ένωσης που προκύπτουν από
εμμένουσες ελλείψεις του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, κάτι που έχει ήδη
αναγνωριστεί στην πρόταση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου.80

2.1 Ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση
του σεβασμού του κράτους δικαίου από την ΕΕ Κράτη – μέλη
Ορισμένοι σχολιαστές παρατήρησαν ότι η διαμάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα
ενώπιον της ΣΕΕ αυξήθηκε απότομα μετά την έναρξη ισχύος του Χάρτη.81 Αυτό, εκτός από
την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, συνεπάγεται μεγαλύτερο ρόλο για το Δικαστήριο
ως «δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων».82 Επιπλέον, το συμπέρασμα του Συνεδρίου ότι

Ανακοίνωση Της Επιτροπής Προς Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Και Το Συμβούλιο Περαιτέρω
Ενδυνάμωση Του Κράτους Δικαίου Εντός Της Ένωσης Τρέχουσα Κατάσταση Και Πιθανά Επόμενα Βήματα Σ.14-16, Σύνδεσμος
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81 Gráinne De Búrca, ‘After The Eu Charter Of Fundamental Rights: The Court Of Justice As A Human Rights Adjudicator?’,
Nyu School Of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Working Paper No. 13-51 (September 2013) At Page
16. Craig And De Búrca Similarly Note That The Cjeu Has “Only Infrequently Cited International Human Rights Treaties
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82 Gráinne De Búrca, ‘After The Eu Charter Of Fundamental Rights: The Court Of Justice As A Human Rights Adjudicator?’,
Nyu School Of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Working Paper No. 13-51 (September 2013) At Page
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τα δικαιώματα του Χάρτη δεσμεύουν τα κράτη μέλη όταν ενεργούν εντός του πεδίου
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου παραμένει αμφισβητούμενο, διότι δεν είναι πάντοτε
σαφές πότε ενεργούν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου αλλά και επειδή
ορισμένα κράτη μέλη είναι σαφές ότι επιδιώκουν να αποφανθεί το ΔΕΕ για την εφαρμογή
των κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 83 Αυτό υπογραμμίζεται από ορισμένα
παραδείγματα όπου, ακόμη και σε περιστάσεις εκτός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου
της ΕΕ, το ΔΕΕ επέστησε την προσοχή στις υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει της
ΕΣΔΑ.84
Τα τελευταία χρόνια, όπως και στο παρελθόν, το Δικαστήριο αντιμετώπισε
υποτιθέμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη, παρόλο που ο
αριθμός των διαδικασιών επί παράβαση που ασκήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου
μειώνεται σήμερα. 85 Ο δημόσιος διάλογος για την πολιτική και συνταγματική εξέλιξη
ορισμένων κρατών μελών και ιδίως της Ουγγαρίας δεν πρέπει να οδηγήσει στο εσφαλμένο
συμπέρασμα ότι μόνο αυτά τα κράτη μέλη αποτελούν το αντικείμενο διαδικασιών που
αφορούν την υποτιθέμενη έλλειψη σεβασμού του κράτους δικαίου. Θα πρέπει μάλλον να
έχουμε κατά νου ότι ακόμη και για τα καθιερωμένα κράτη μέλη το ιστορικό για την τήρηση
του κράτους δικαίου δεν είναι αδιαμφισβήτητο. 86 Αλλά, φυσικά, το Δικαστήριο έχει
πρόσφατα αντιμετωπίσει υποθέσεις σχετικές με την πολιτική και συνταγματική εξέλιξη
στην Ουγγαρία και συνέβαλε στη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου στη χώρα
αυτή.87

2.2 Ο μηχανισμός κυρώσεων στο άρθρο 7 ΣΕΕ

Τις Προκλήσεις Που Βασίζονται Στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Στη Νομοθεσία Της Εε Και Στην Εε Διοικητικές Πράξεις Στο Paul
Craig And Gráinne De Búrca, ‘Eu Law: Text, Cases, And Materials’ (Oup, 2011) Σ.372-381
83 Paul Craig And Gráinne De Búrca, ‘Eu Law: Text, Cases, And Materials’ (Oup, 2011) Σ.381-389
84 Paul Craig And Gráinne De Búrca, ‘Eu Law: Text, Cases, And Materials’ (Oup, 2011) Σ.388
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Του Δικαστηρίου Μειώνεται Συνεχώς Από 207 Νέες Υποθέσεις Το 2008 Σε 58 Νέες Υποθέσεις Το 2012, Βλ. Ευρωπαϊκο
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Ιταλίας Και Αντιστοίχως Κατά Του Λουξεμβούργου Και Του Λουξεμβούργου Ολλανδία). Βλέπε Ευρωπαϊκο Δικαστηριο, Ετησια
Εκθεση Στις 97 (2012). Κατά Την Ίδια Περίοδο, Εκδόθηκαν Πέντε Αποφάσεις Κατά Του Βελγίου, Τέσσερις Κατά Της Γαλλίας, Η
Μία Κατά Της Γερμανίας, Δύο Κατά Της Ιταλίας Και Τριών Κατά Των Κάτω Χωρών. Βλέπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 30η Ετήσια
Έκθεση Για Τον Έλεγχο Της Εφαρμογής Του Κοινοτικού Δικαίου (2012), Com (2013) 726 Τελικό (Οκτώβριος 2013), 20, 27, 28,
32, 35, 37 · Βλ. Π.Χ. Επιτροπή Κατά Βελγίου, Υπόθεση C 577/10, [2012] E.C.R.Ι, Επιτροπή Κατά Γαλλίας, Υπόθεση C 164/11,
[2012] E.C.R. Ι-0000; Επιτροπή Κατά Γερμανίας, Υπόθεση C-574/10, [2012] E.C.R. Ι-0000; Επιτροπή Κατά Ιταλίας, Υπόθεση
C-565/10, [2012] E.C.R. Ι-0000; Επιτροπή Κατά Κάτω Χωρών, C 542 / 09, [2012 E.C.R. Ι-0000.
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Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΣΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «μπορεί, υπό
ορισμένες συνθήκες, να καθορίσει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από τα
κράτη μέλη των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2» και «μπορεί να αποφασίσει την
αναστολή ορισμένων δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση των συνθηκών στο εν
λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του αντιπροσώπου
της κυβέρνησης του εν λόγω κράτους μέλους στο Συμβούλιο".
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Ωστόσο, έχει σχολιαστεί ότι «παρά το συμβολισμό του άρθρου 7 της ΣΕΕ και
ορισμένες προσπάθειες που κατέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έναρξη της
εφαρμογής του, φαίνεται απίθανο να έχει ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη».89 Το άρθρο
7 θεωρείται ως «επιλογή πυρηνικής ενέργειας». 90 Πράγματι, ζητά έναν νέο μηχανισμό
παρακολούθησης της ΕΕ να μιλήσει για τις ελλείψεις του άρθρου 7 από την άποψη αυτή.
Η διαδικασία για την επίκληση σαφούς κινδύνου σοβαρής και διαρκούς
παραβίασης βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ έχει κινηθεί μέχρι στιγμής σε δύο
περιπτώσεις: τον Δεκέμβριο του 2017 από την Επιτροπή για την Πολωνία, 91 και τον
Σεπτέμβριο του 2018 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ουγγαρία.92 Ενώ οι πλήρεις
συνέπειες της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ είναι πολύ σημαντικές, και
ενώ ο διάλογος με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στο πλαίσιο του άρθρου 7 ΣΕΕ έχει
από μόνος του εγγενή αξία, η πρόοδος του Συμβουλίου σε αυτές τις δύο περιπτώσεις θα
μπορούσε να είναι πιο ουσιαστική. Το Συμβούλιο χρειάστηκε να θεσπίσει νέες διαδικασίες
για την εφαρμογή του άρθρου στην πράξη, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί πλήρως
αποτελεσματικές.
Το άρθρο 7 ΣΕΕ παραμένει ένα εξαιρετικό, αλλά το πλέον εμβληματικό, εργαλείο
της ΕΕ για την ανάληψη δράσης σε περίπτωση σοβαρών αδυναμιών στον τομέα του
κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος.93 Η διαδικασία για την επίκληση σαφούς κινδύνου
σοβαρής παραβίασης βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ έχει κινηθεί μέχρι στιγμής

Safeguarding The Rule Of Law, Democracy And Fundamental Rights: A Monitoring Model For The European Union, Lucy
Moxham And Justine Stefanelli Σ.13
89 Paul Craig And Gráinne De Búrca, ‘Eu Law: Text, Cases, And Materials’ (Oup, 2011) Σ.390
90 ‘State Of The Union Address 2012’ By José Manuel Durão Barroso, President Of The European Commission (European
Parliament Plenary Session /Strasbourg, 12 September 2012, Speech/12/596) At Σ. 10 Διαθέσιμο Στην Ιστοσελίδα:
Http://Europa.Eu/Rapid/Press-Release_Speech-12-596_En.Htm.
91 Πρόταση Απόφασης Του Συμβουλίου Για Τη Διαπίστωση Της Ύπαρξης Σαφούς Κινδύνου Σοβαρής Παραβίασης Του Κράτους
Δικαίου Από Τη Δημοκρατία Της Πολωνίας (Com(2017) 835 Final Της 20.12.2017)
92 Ψήφισμα Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 Σχετικά Με Πρόταση Να Κληθεί Το Συμβούλιο Να
Διαπιστώσει, Σύμφωνα Με Το Άρθρο 7 Παράγραφος 1 Της Συνθήκης Για Την Ευρωπαϊκή Ένωση, Την Ύπαρξη Σαφούς Κινδύνου
Σοβαρής Παραβίασης Από Την Ουγγαρία Των Αξιών Στις Οποίες Θεμελιώνεται Η Ένωση (2017/2131(Inl))
93 Βλ. επίσης ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2003, Σεβασμός και προώθηση των αξιών στις οποίες βασίζεται η
Ένωση, COM(2003) 606 τελικό.
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σε δύο περιπτώσεις: τον Δεκέμβριο του 2017 από την Επιτροπή για την Πολωνία94, και
τον Σεπτέμβριο του 2018 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ουγγαρία.

2.3 «Νέο Πλαίσιο» της ΕΕ για την προστασία του κράτους δικαίου (2014)
Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Πρόεδρος Barroso, στην ετήσια ομιλία του προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, ανέφερε τα εξής: «Χρειαζόμαστε
ένα καλύτερα επεξεργασμένο σύνολο θεσμικών δυνατοτήτων, και όχι απλώς την ευχέρεια
επιλογής μεταξύ της «ήπιας ισχύος» της πολιτικής πειθούς και της «πυρηνικής επιλογής»
του άρθρου 7 της Συνθήκης ΕΕ. Επομένως, σκοπός του είναι να καλύψει ένα κενό. Δεν
συνιστά εναλλακτική λύση έναντι των μηχανισμών του άρθρου 7 της ΣΕΕ, αλλά
προηγείται και λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτούς. Επιπλέον, δεν θίγει τις εξουσίες
της Επιτροπής όσον αφορά την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ μέσω διαδικασιών επί παραβάσει, δυνάμει του
άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).95 Σε μια
ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική, σκοπός του πλαισίου είναι να συμβάλει στην επίτευξη
των

στόχων

του

Συμβουλίου

της

Ευρώπης,

μεταξύ

άλλων

βασιζόμενο

στην

εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου
(Επιτροπή της Βενετίας).96
Πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένα κράτη μέλη κατέδειξαν ότι οι μηχανισμοί αυτοί
δεν είναι πάντα κατάλληλοι για την ταχεία απόκριση σε απειλές κατά του κράτους δικαίου
σε ένα κράτος μέλος. Κατά συνέπεια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι απειλές αυτές που
σχετίζονται με το κράτος δικαίου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τα
υφιστάμενα μέσα.97 Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ως
βασικής κοινής αξίας της ΕΕ είναι απαραίτητο, επιπλέον των διαδικασιών επί παραβάσει
και των μηχανισμών του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Το πλαίσιο θα συμπληρώνει όλους τους
μηχανισμούς που έχουν ήδη θεσπιστεί σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης για την

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους
δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας (COM(2017) 835 final της 20.12.2017).
95 Ανακοίνωση Της Επιτροπής Προς Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Και Το Συμβούλιο, Ένα Νέο Πλαίσιο Της ΕΕ Για Την Ενίσχυση
Του Κράτους Δικαίου (2014) Σ.2-3
96 Η Επιτροπή Της Βενετίας, Η Επίσημη Ονομασία Της Οποίας Είναι Ευρωπαϊκή Επιτροπή Για Τη Δημοκρατία Μέσω Του
Δικαίου, Είναι Το Συμβουλευτικό Όργανο Του Συμβουλίου Της Ευρώπης Για Συνταγματικά Ζητήματα (Βλέπε
Http://Www.Venice.Coe.Int/Webforms/Pages/?P=01_Presentation)
97 Σε Ορισμένες Περιπτώσεις, Οι Συστημικές Πλημμέλειες Που Σχετίζονται Με Το Κράτος Δικαίου Μπορούν Να Αντιμετωπιστούν
Με Χρήση Των Μηχανισμών Συνεργασίας Και Ελέγχου (Μσε), Οι Οποίοι Βασίζονται Στις Πράξεις Προσχώρησης Της Ρουμανίας
Και Της Βουλγαρίας. Ωστόσο, Οι Μηχανισμοί Αυτοί, Οι Οποίοι Βασίζονται Απευθείας Στο Πρωτογενές Δίκαιο Της Εε, Αφορούν
Προενταξιακές, Και Ως Εκ Τούτου Μεταβατικές, Καταστάσεις. Δεν Είναι, Συνεπώς, Κατάλληλες Για Την Αντιμετώπιση Μιας
Απειλής Κατά Του Κράτους Δικαίου Σε Όλα Τα Κράτη Μέλη Της Εε.
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προστασία του κράτους δικαίου.

98Αντικατοπτρίζει

αμφότερους τους στόχους της ΕΕ για

προστασία των θεμελιωδών αξιών της και για επίτευξη περαιτέρω αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και ολοκλήρωσης στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά
σύνορα. Με τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου για την ενίσχυση του κράτους δικαίου η
Επιτροπή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση και στην ενίσχυση της προβλεψιμότητας των
δράσεων που ενδέχεται να κληθεί να αναλάβει στο μέλλον, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών. Βάσει της παρούσας ανακοίνωσης, η Επιτροπή
προτίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω συζητήσεις με τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εν λόγω ζητήματα.
Σκοπός του πλαισίου είναι να διευκολύνεται η Επιτροπή στην εξεύρεση λύσης από
κοινού με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προκειμένου να προλαμβάνεται η εμφάνιση
συστημικής απειλής κατά του κράτους δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία θα
μπορούσε να εξελιχθεί σε «σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης» κατά την έννοια του
άρθρου 7 της ΣΕΕ και για την αντιμετώπιση του οποίου θα απαιτούνταν η ενεργοποίηση
των μηχανισμών που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η
ισότητα των κρατών μελών, το πλαίσιο θα εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη
μέλη και θα λειτουργεί με βάση τα ίδια κριτήρια αναφοράς ως προς το τι συνιστά
συστημική απειλή κατά του κράτους δικαίου.99
Το πλαίσιο θα ενεργοποιείται σε καταστάσεις κατά τις οποίες οι αρχές ενός κράτους
μέλους λαμβάνουν μέτρα ή ανέχονται καταστάσεις οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάζουν
αρνητικά και συστηματικά την ακεραιότητα, τη σταθερότητα ή την εύρυθμη λειτουργία των
θεσμών και των μηχανισμών διασφάλισης που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο για την
προστασία του κράτους δικαίου.
Το νέο πλαίσιο της ΕΕ δεν έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιείται σε περιπτώσεις
μεμονωμένων παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή σε περιπτώσεις δικαστικής
πλάνης. Οι περιπτώσεις αυτές μπορούν και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα εθνικά
δικαστικά συστήματα, καθώς και στο πλαίσιο των μηχανισμών ελέγχου που έχουν
καθιερωθεί δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
συμβαλλόμενα μέρη της οποίας είναι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο κύριος στόχος του

Στο Άρθρο 8 Του Καταστατικού Του Συμβουλίου Της Ευρώπης Προβλέπεται Ότι Ένα Κράτος Μέλος Το Οποίο Έχει Διαπράξει
«Σοβαρή Παράβαση» Των Αρχών Του Κράτους Δικαίου Και Των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μπορεί Να Στερηθεί Προσωρινά Των
Δικαιωμάτων Εκπροσώπησής Του Και Ακόμα Και Να Αποβληθεί Από Το Συμβούλιο Της Ευρώπης. Ο Μηχανισμός Αυτός, Όπως
Και Οι Μηχανισμοί Που Προβλέπονται Στο Άρθρο 7 Της Σεε, Δεν Έχει Ενεργοποιηθεί Ποτέ Έως Σήμερα.
99 Ανακοίνωση Της Επιτροπής Προς Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Και Το Συμβούλιο, Ένα Νέο Πλαίσιο Της ΕΕ Για Την Ενίσχυση
Του Κράτους Δικαίου (2014) Σ.2-3
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πλαισίου είναι να αντιμετωπιστούν απειλές κατά του κράτους δικαίου που έχουν
συστημικό χαρακτήρα.100
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη συστημικής
απειλής κατά του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή θα κινεί διαρθρωμένη
διαδικασία ανταλλαγών με το εν λόγω κράτος μέλος. Η διαδικασία βασίζεται στις
ακόλουθες αρχές: - εστίαση στην εξεύρεση λύσης μέσω διαλόγου με το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος· - διασφάλιση αντικειμενικής και διεξοδικής αξιολόγησης της εν λόγω
κατάστασης· - τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών· - υπόδειξη
άμεσων και συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες μπορούν να αναληφθούν για την
αντιμετώπιση της συστημικής απειλής και την αποφυγή της χρήσης των μηχανισμών του
άρθρου 7 της ΣΕΕ. Η διαδικασία αποτελείται, κατά κανόνα, από τρία στάδια: αξιολόγηση
της Επιτροπής, σύσταση της Επιτροπής και συνέχεια που δίδεται στη σύσταση.*
Η υιοθέτηση του «νέου πλαισίου» από την Επιτροπή δεν εμπόδισαν την ευθεία
αμφισβήτηση των αξιών της Ένωσης με δηλώσεις, όπως αυτή του Ούγγρου Πρωθυπουργού
Viktor Orbán, στις 26/7/2014, σύμφωνα με τον οποίο «We are parting ways with western
European dogmas, making ourselves independent from them … We have to abandon
liberal methods and principles of organizing a society. The new state that we are
building is an illiberal state, a non-liberal state» (Διαχωρίζουμε τους τρόπους μας με τα
δυτικά ευρωπαϊκά δόγματα, καθιστώντας μας ανεξάρτητους από αυτούς ...

101Πρέπει

να

εγκαταλείψουμε τις φιλελεύθερες μεθόδους και τις αρχές της οργάνωσης μιας κοινωνίας.
Το νέο κράτος που οικοδομούμε είναι ένα λαμπρό κράτος, ένα μη φιλελεύθερο κράτος).102
Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την
Ευρώπη, Γκι Φερχόφστατ υποστήριξε ότι το έτος των ευρωεκλογών είναι «υπαρξιακό», με
διάφορες τάσεις εθνικισμού και λαϊκισμού εντός της ΕΕ, αλλά και με αυταρχικούς ηγέτες.
Προσέθεσε, ότι ο Βικτόρ Ορμπάν κρατούσε σε ομηρία τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα
και ότι η ακροδεξιά προσπαθεί να υπονομεύσει την ΕΕ εκ των έσω. Κάλεσε την Επιτροπή
Σχετικά Με Την Έννοια Των «Συστημικών Πλημμελειών» Όσον Αφορά Τη Συμμόρφωση Με Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα Κατά
Την Ανάληψη Δράσης Εντός Του Πεδίου Εφαρμογής Του Δικαίου Της ΕΕ, Βλέπε, Για Παράδειγμα, Απόφαση Της 21ης
Δεκεμβρίου 2011 Στις Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-411/10 Και 493/10, N.S., Δεν Έχει Ακόμη Δημοσιευθεί, Σκέψεις 94 Και
106· Και Απόφαση Της 14ης Νοεμβρίου 2013, C-4/11, Γερμανία Κατά Kaveh Puid, Δεν Έχει Ακόμη Δημοσιευθεί, Σκέψη 36.
Σχετικά Με Την Έννοια «Συστημικός» Ή «Διαρθρωτικός» Στο Πλαίσιο Της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Των Δικαιωμάτων Του
Ανθρώπου, Βλέπε Επίσης Τον Ρόλο Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Όσον Αφορά Τον Εντοπισμό
Υποκείμενων Συστημικών Προβλημάτων, Όπως Ορίζεται Στο Ψήφισμα Res(2004) Της Επιτροπής Υπουργών Της 12ης Μαΐου
2004,
Σχετικά
Με
Τις
Αποφάσεις
Που
Αποκαλύπτουν
Υποκείμενο
Συστημικό
Πρόβλημα
(Https://Wcd.Coe.Int/Viewdoc.Jsp?Id=743257&Lang=Fr)
101 Ανακοινωση Της Επιτροπης Προς Το Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο Και Το Συμβουλιο Ένα Νέο Πλαίσιο Της Εε Για Την Ενίσχυση
Του Κράτους Δικαίου Σ.5
102 1Βλ I. Traynor, Budapest autumn: hollowing out democracy on the edge of Europe, The Guardian, 29 October 2014. Είχε
προηγηθεί, πάντως, η συνταγματική μεταρρύθμιση (2011) στην Ουγγαρία, που οδήγησε σε νέες συνταγματικές διατάξεις αντίθετες
με τις δημοκρατικές αρχές και τις αξίες της Ένωσης. Βλ. σχ. B. Bugarič, Protecting the Rule of Law in the European Union,
οπ. παρ., σελ. 14 επ καθώς επίσης Η διασφάλιση της αρχής του Κράτους Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η περίπτωση της
Πολωνίας Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομική Σχολή ΔΠΘ σ. 19
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να υποβάλει ένα πακέτο συγκεκριμένων μέτρων για να προστατεύσει τις ευρωεκλογές από
«εξωτερικές παρεμβάσεις» και από τις εκστρατείες παραπληροφόρησης και να εντοπιστούν
οι «ξένοι πράκτορες» που δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες κοινωνικών
μέσων ενημέρωσης.103
*Διάγραμμα που αφορά το πλαίσιο της ΕΕ για το Κράτος δικαίου (2014)104

Κυρώσεις κατά του Ορμπαν ψήφισε το Ευρωοκοινοβούλιο- Εκρηκτική Συνεδρίαση στη Γερμανική Βουλή βλέπε:
https://www.ert.gr/eidiseis/diethni/evropi/yper-tis-epivolis-kyroseon-stin-oyggaria-to-eyropaiko-koinovoylio/
104 Ανακοινωση Της Επιτροπης Προς Το Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο Και Το Συμβουλιο Ένα Νέο Πλαίσιο Της Εε Για Την Ενίσχυση
Του Κράτους Δικαίου Σ.5
103
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2.3.1 Διαδικασίες επί παραβάσει και προδικαστικές αποφάσεις
Η Επιτροπή έχει κινήσει αρκετές διαδικασίες επί παραβάσει για την αντιμετώπιση
σοβαρών προβλημάτων στον τομέα του κράτους δικαίου, που συνδέονται με παραβίαση
του δικαίου της Ένωσης, μια οδό για την ανάληψη δράσης από την ΕΕ, η οποία έχει
κερδίσει έδαφος όλο και περισσότερο μέσω πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Δικαστήριο»).
Η αποτελεσματική δικαστική προστασία από ανεξάρτητα δικαστήρια απαιτείται
από το άρθρο 19 παράγραφος 1 ΣΕΕ ως συγκεκριμένη έκφραση της αξίας του κράτους
δικαίου. Η διάταξη αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο διαφόρων προδικαστικών παραπομπών
από τα εθνικά δικαστήρια και διαδικασιών επί παραβάσει που έχει κινήσει η Επιτροπή
ενώπιον του Δικαστηρίου. Ήδη το 2006, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η έννοια της
«ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης» αποτελεί αυτόνομη έννοια του δικαίου της ΕΕ και ότι
αυτό συνεπάγεται ότι οι δικαστές πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε εξωτερική
παρέμβαση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξάρτητη κρίση τους. 105
Ακολούθησαν το 2018 ορισμένες σημαντικές αποφάσεις. Πρώτον, το Δικαστήριο έκρινε
ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται από το δίκαιο της Ένωσης να διασφαλίζουν ότι τα
δικαστήριά τους πληρούν τις απαιτήσεις αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, με την
οποία συγκεκριμενοποιείται το κράτος δικαίου, και ότι η ανεξαρτησία των εθνικών
δικαστηρίων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εν λόγω δικαστικής προστασίας.106
Σε άλλες αποφάσεις, το Δικαστήριο έχει ορίσει λεπτομερέστερα τις απαιτήσεις των
εγγυήσεων ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, επισημαίνοντας την καθοριστική σημασία
τους τόσο για την ορθή λειτουργία του συστήματος δικαστικής συνεργασίας που είναι
ενσωματωμένο στον μηχανισμό προδικαστικών αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 267
ΣΛΕΕ όσο και για τα μέσα παράγωγου δικαίου που βασίζονται στην αρχή της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης. 107 Το Δικαστήριο εξέδωσε επίσης προσωρινά μέτρα για την αναστολή
εθνικών μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης

108

.

Εκκρεμούν

ακόμη

ενώπιον

του

Δικαστηρίου

παραπέμφθηκαν από τα εθνικά δικαστήρια και την Επιτροπή.

υποθέσεις

109

Υπόθεση C-506/04, Wilson
Υπόθεση C-64/16, Associação Sindical Dos Juízes Portugueses· Υπόθεση C-49/18, Escribano Vindel.
107 Όσον Αφορά Τη Σύνθεση Ενός Δικαστικού Οργάνου Και Τον Διορισμό Των Μελών Του, Τη Διάρκεια Της Θητείας Τους
Και Τους Λόγους Εξαίρεσης Ή Παύσης Τους, Καθώς Και Το Πειθαρχικό Καθεστώς Που Διέπει Τους Δικαστές, Βλ.
Υπόθεση C-216/18 Ppu Ιρλανδία Κατά Lm Και Υπόθεση C-8/19 Ppu, Rh.
108 Υπόθεση C-619/18 R, Επιτροπή Κατά Πολωνίας, Διάταξη Της 17ης Δεκεμβρίου 2018.
109 Ανακοινωση Της Επιτροπης Προς Το Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο Και Το Συμβουλιο Ένα Νέο Πλαίσιο Της Εε Για Την
Ενίσχυση Του Κράτους Δικαίου Σ.4
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που

Υπάρχει επίσης εξελισσόμενη νομολογία του Δικαστηρίου, στην οποία τονίζεται ο
τρόπος με τον οποίο συστηματικά προβλήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου
ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στον τομέα των οικονομικών της Ένωσης.110

2.3.2 Άλλοι μηχανισμοί και πλαίσια
Ορισμένοι άλλοι μηχανισμοί και πλαίσια συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
ζητημάτων που άπτονται του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, είτε με ολοκληρωμένο
τρόπο μέσω ειδικών μέσων είτε μέσω άλλων μέτρων για την εποπτεία των εθνικών
πολιτικών ή την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Τα εργαλεία αυτά έχουν σημαντικό ρόλο
έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης, καθώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα
που αφορούν το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, προτού καταστεί αναγκαία η προσφυγή
στο άρθρο 7.
Μερικοί από τους μηχανισμούς αυτούς παρατάσσονται ως εξής: α) Ο ετήσιος
πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης εξετάζει μια σειρά δεικτών
για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των
εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, β) Ο μηχανισμός συνεργασίας και
ελέγχου καθιερώθηκε ως ειδικός μηχανισμός για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όταν
προσχώρησαν στην Ένωση το 2007, για να βοηθήσει τα δύο κράτη μέλη να
αντιμετωπίσουν τις εναπομένουσες ελλείψεις στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης,
της καταπολέμησης της διαφθοράς και, για τη Βουλγαρία, του οργανωμένου εγκλήματος,
γ) η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής111 παρέχει
τεχνική υποστήριξη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και
σε τομείς σχετικούς με την ενίσχυση του σεβασμού του κράτους δικαίου, όπως η δημόσια
διοίκηση, το δικαστικό σύστημα και η καταπολέμηση της διαφθοράς., δ) τα ευρωπαϊκά
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τα ταμεία που στηρίζουν τις πολιτικές
δικαιοσύνης και ασφάλειας βοηθούν επίσης τα κράτη μέλη να ενδυναμώσουν τη δημόσια

Η Νομολογία Περιλαμβάνει Προδικαστικές Αποφάσεις Σχετικά Με Την Ανάγκη Αποτελεσματικής Διερεύνησης Της
Φορολογικής Απάτης Ή Της Απάτης Με Κονδύλια Της Ένωσης (Βλ. Π.Χ. Υποθέσεις C-617/10, Åkerberg Fransson· C-105/14,
Taricco· C-42/17, M.A.S.· Και C-612/15 Kolev)
111 Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 της 17ης Μαΐου 2017 θεσπίστηκε το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων,
με 142,8 εκατ. EUR για την περίοδο 2017-2020. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1671, της 23ης Οκτωβρίου 2018, τροποποίησε τον
κανονισμό (ΕΕ) 2017/825, προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος, με αποτέλεσμα το χρηματοδοτικό κονδύλιο να ανέλθει σε 222,8
εκατ. EUR. Στο πλαίσιο των προτάσεων για το ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 840 εκατ. EUR
για τεχνική υποστήριξη και να συμπεριληφθεί το μέσο τεχνικής υποστήριξης στην πρόταση για ένα πρόγραμμα στήριξης των
μεταρρυθμίσεων, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα «εργαλείο υλοποίησης μεταρρυθμίσεων» και έναν «μηχανισμό σύγκλισης»,
βλέπε επίσης Ανακοινωση Της Επιτροπης Προς Το Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο Και Το Συμβουλιο Περαιτέρω ενδυνάμωση του
κράτους δικαίου εντός της Ένωσης Τρέχουσα κατάσταση και πιθανά επόμενα βήματα Σ.5
110
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διοίκηση και το δικαστικό σώμα, καθώς και να ενισχύσουν την ικανότητα των κρατών
μελών να καταπολεμούν τη διαφθορά, ε) η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της
Απάτης (OLAF) 112 εντοπίζει και διερευνά περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και άλλων
αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και εκδίδει συστάσεις που
επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να κινούν διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, στ) η
σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) θα σηματοδοτήσει μια θεμελιώδη
εξέλιξη στο θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ και στην καταπολέμηση των αδικημάτων που
θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να
λειτουργεί στα τέλη του 2020 με την εξουσία να διενεργεί ποινικές έρευνες και να διώκει
ποινικά αδικήματα που θίγουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Θα συνεργάζεται στενά
με την OLAF και τέλος ζ) ως βασική πτυχή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, το κράτος
δικαίου αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη σημασία για τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ
και την πολιτική γειτονίας. Η ενδυνάμωση βασικών θεσμών, όπως η δικαστική εξουσία,
και η ενίσχυση του έργου για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελούν ολοένα και
πιο σημαντικά θέματα στις προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων
όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης για προσχώρηση.113
Συνεπώς, ορίζεται ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για το κράτος δικαίου, το οποίο αποτελεί
τη συμβολή της Επιτροπής στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να διασφαλίζει την
αποτελεσματική και ισότιμη προστασία του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ
τούτου, ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Ενώ δεν αποκλείει μελλοντικές εξελίξεις στις Συνθήκες στον τομέα αυτό –οι οποίες θα
πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο ευρύτερων προβληματισμών σχετικά με το μέλλον της
Ευρώπης– βασίζεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής όπως προβλέπονται στις ισχύουσες
Συνθήκες. Πέραν της δράσης της Επιτροπής, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου θα έχει καίρια σημασία για την ενίσχυση της αποφασιστικότητας της ΕΕ
να μερινά για τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου.
Πέρα από το πλαίσιο της ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει διαδραματίσει
καίριο ρόλο στην κατάρτιση ορισμών και προτύπων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου.
Το κράτος δικαίου αναφέρεται ως στοιχείο κοινής κληρονομιάς στο προοίμιο της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Η αναθεώρηση της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης αποσκοπεί στην ενίσχυση της αναλυτικής
ικανότητας της Επιτροπής για την αξιολόγηση της ικανότητας των κρατών μελών να καταπολεμούν την απάτη, καθώς και της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της βοήθειας που παρέχεται στα κράτη μέλη. Επιπλέον, και για να ενισχυθεί η
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον σχεδιασμό
των εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης, οι οποίες αποσκοπούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των
υφιστάμενων αδυναμιών των εθνικών συστημάτων και στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ εθνικών φορέων και αυτών με το
επίπεδο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της OLAF.
113 Βλ. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.
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Θεμελιωδών Ελευθεριών. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων έχουν συμβάλει σημαντικά στον ορισμό, την προώθηση και την ενίσχυση του
κράτους δικαίου και έχουν υπογραμμίσει τη στενή σχέση μεταξύ του κράτους δικαίου και
της δημοκρατικής κοινωνίας.
Η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης δημοσίευσε το 2016 έναν
«κατάλογο κριτηρίων κράτους δικαίου». Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επίσης εφαρμόσει
την προσέγγιση αυτή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν κράτη μέλη, μέσω της
αξιοποίησης της εμπειρογνωσίας της Επιτροπής της Βενετίας και της ομάδας κρατών του
Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO), καθώς και μέσω ειδικής
παρακολούθησης.

2.4

Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης
Το άρθρο 49 της ΣΕΕ114 ορίζει ότι «Κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αξίες

που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ( α) το κράτος να είναι γεωγραφικά εντός της
Ευρώπης, και β) να δεσμεύεται από τις αξίες, ήτοι: σεβασμός της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου,
σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των
προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, και σεβασμός του πλουραλισμού και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, της ανοχής, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και
της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών)115 και δεσμεύεται να τις προωθεί μπορεί να
ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης». Τα κριτήρια για την προσχώρηση περιγράφηκαν
κυρίως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993. Στα κριτήρια της
Κοπεγχάγης περιλαμβάνεται ότι «η υποψήφια χώρα έχει επιτύχει τη σταθερότητα των
θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και
το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων».116 Στη συνέχεια καθορίστηκαν πρόσθετοι
όροι. Συγκεκριμένα, δύο «κεφάλαια διαπραγμάτευσης» στοχεύουν στην παροχή βοήθειας
στις υποψήφιες χώρες «για τη δημιουργία μιας κοινωνίας βασισμένης στο κράτος
δικαίου».117 Πρόκειται για το Κεφάλαιο 23 (Δικαστικά και Θεμελιώδη Δικαιώματα) και το
Κεφάλαιο 24 (Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια). Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με
Η οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου στην ΕΕ και ο ρόλος του ΔΕΕ, Αστέρης Πλιάκος
Βλέπε https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14536
116 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Της Κοπεγχάγης 21-22 Ιουνίου 1993, «Συμπεράσματα Της Προεδρίας» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Doc
/ 93/3, 22/06/1993) Στην Παρ. 7 (A) (Iii), Διατίθεται Στη Διεύθυνση: Http://Europa.Eu/Rapid/Press-Release_Doc-933_En.Htm?Locale=En.
117 Βλ. Http://Ec.Europa.Eu/Enlargement/Policy/Policy-Highlights/Rule-Of-Law/Index_En.Htm
114
115
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την παρακολούθηση της προόδου. 118 Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι
πρόκειται για απαιτήσεις εισόδου μόνο για τα νέα κράτη μέλη119 και δεν υπάρχει ειδικός
μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στα
πρότυπα αυτά. Αντίθετα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, η επιτροπή
παρακολούθησης της PACE 120 επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη θα
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί κατά την ένταξη στο Συμβούλιο της
Ευρώπης και ενδέχεται να τιμωρήσουν την επίμονη παράλειψη.121

3. Κράτος δικαίου: παραπομπή κράτους μέλους στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο – Η περίπτωση της Πολωνίας
Στις 20.12.2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε «αιτιολογημένη πρόταση
σύμφωνα με το άρθρο 7.1 ΣΕΕ σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία, ως πρόταση
για απόφαση από το Συμβούλιο για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής
παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας».122 Η αιτιολογημένη
πρόταση της Επιτροπής διατυπώνει τις ανησυχίες της, όσον αφορά το κράτος δικαίου στην
Πολωνία, καλεί δε το Συμβούλιο να προσδιορίσει ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής
παραβίασης από τη Δημοκρατία της Πολωνίας του κράτους δικαίου. Οι ανησυχίες της
Επιτροπής αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα: 1) την έλλειψη ανεξάρτητου και νόμιμου
ελέγχου συνταγματικότητας και 2) την ψήφιση από το πολωνικό κοινοβούλιο νέων νόμων
σχετικά με το πολωνικό δικαστικό σύστημα, οι οποίοι εγείρουν σοβαρές ανησυχίες ως
προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αυξάνουν σημαντικά τη συστημική απειλή
κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Πρόκειται για μια πλήρως αιτιολογημένη
πρόταση, η οποία αναλύει εκτενώς διάφορα ζητήματα, υπό το πρίσμα της παραβίασης
αρχών που συνθέτουν την έννοια του κράτους δικαίου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το
Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εκδώσει σχετική απόφαση.123
Η προάσπιση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων έχει καθοριστική σημασία για την
εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών στον τομέα της
Βλ. Http://Ec.Europa.Eu/Enlargement/Policy/Conditions-Membership/Index_En.Htm
Βλ. Κριτήρια Κοπεγχάγης Παραπομπή 98
120 Https://Www.Europewatchdog.Info/En/Structure/Parliamentary-Assembly/
121 Safeguarding The Rule Of Law, Democracy And Fundamental Rights: A Monitoring Model For The European
Union, Lucy Moxham And Justine Stefanelli Σ. 16
122 COM(2017) 835 final. Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή από τον Νοέμβριο του 2015 είχε αναλάβει δράση, αποστέλλοντας τρεις
συστάσεις ( 2016/1374, 2017/146 και 2017/1520). Πέραν από τις συστάσεις, εξέδωσε γνωμοδότηση (1.6.2016), αντάλλαξε
περισσότερες από 25 επιστολές με τις πολωνικές αρχές και πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις και επαφές.
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δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις αφού, στον εν λόγω τομέα,
αποφάσεις εκδιδόμενες σ’ ένα κράτος μέλος μπορεί να εκτελούνται σ’ ένα άλλο κράτος
μέλος. Πράγματι, όπως το Δικαστήριο επεσήμανε στην πρόσφατη Διάταξη ασφαλιστικών
μέτρων στην υπόθεση Επιτροπή κατά Πολωνίας,124 τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση στον
τομέα αυτό «στηρίζονται στην ιδιαίτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη των κρατών μελών όσον
αφορά τα αντίστοιχα δικαστικά συστήματά τους και, επομένως, στην παραδοχή ότι τα
δικαστήρια των λοιπών κρατών μελών πληρούν τις απαιτήσεις περί αποτελεσματικής
δικαστικής προστασίας, μεταξύ των οποίων καταλέγεται, ιδίως, η ανεξαρτησία των
δικαστηρίων αυτών»125
Σύμφωνα με το από 24/09/2018 Δελτίου Τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ εξαιτίας των παραβιάσεων
της αρχής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης τις οποίες δημιούργησε ο νέος πολωνικός
νόμος περί του Ανώτατου Δικαστηρίου, και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει
προσωρινά μέτρα μέχρις ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της υπόθεσης.
Ο νέος πολωνικός νόμος περί του Ανώτατου Δικαστηρίου μειώνει τα όρια της
ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου από τα 70 στα 65 έτη,
με αποτέλεσμα οι 27 από τους 72 εν ενεργεία δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου να
κινδυνεύουν να εξαναγκαστούν σε συνταξιοδότηση. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται επίσης
στον Πρώτο Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, του οποίου η εξαετής θητεία, που
προβλέπεται από το Σύνταγμα της Πολωνίας, θα τερματιστεί πρόωρα.
Σύμφωνα με τον νόμο που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Απριλίου 2018, οι εν ενεργεία
δικαστές τους οποίους αφορά η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης έχουν τη δυνατότητα
να ζητήσουν παράταση της θητείας τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία
μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο τριών ετών και να ανανεωθεί μία φορά. Δεν έχουν
καθοριστεί σαφή κριτήρια για τη λήψη απόφασης από τον Πρόεδρο και δεν υπάρχει
δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης σε περίπτωση που αυτός απορρίψει την αίτηση.
Επιπλέον, η μόνη διασφάλιση που πρότειναν οι πολωνικές αρχές συνίσταται στην έναρξη
μη δεσμευτικής διαβούλευσης με το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, όργανο που
συγκροτείται τώρα με παραβίαση των ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά με την ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης.

Βλ. Σκέψη 67.
Δικαστική Ανεξαρτησία Και Αρχές Της Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης Και Αναγνώρισης Στην Πρόσφατη Νομολογία Του
Δικαστηρίου Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βηλαράς Μιχαήλ Πρόεδρος Τμήματος Στο Δικαστήριο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Σύμβουλος Επικρατείας Ε.Τ, Μέλος Του Δς Της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο πολωνικός νόμος περί του Ανώτατου
Δικαστηρίου αντίκειται στη νομοθεσία της ΕΕ διότι υπονομεύει την αρχή της ανεξαρτησίας
της δικαιοσύνης, καθώς και τη μονιμότητα των δικαστών, και ότι, ως εκ τούτου, η Πολωνία
παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις πολωνικές αρχές στις 2
Ιουλίου 2018 σχετικά με τον νόμο περί του Ανώτατου Δικαστηρίου, και στη συνέχεια
αιτιολογημένη γνώμη στις 14 Αυγούστου 2018. Η απάντηση των πολωνικών αρχών και
στις δύο περιπτώσεις δεν κατόρθωσε να αμβλύνει τους νομικούς προβληματισμούς της
Επιτροπής.
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Η εφαρμογή του επίμαχου συνταξιοδοτικού καθεστώτος στους δικαστές του
Ανώτατου Δικαστηρίου στην Πολωνία επιταχύνεται και δημιουργεί κίνδυνο σοβαρής και
ανεπανόρθωτης ζημίας για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία και, ως εκ
τούτου, για την έννομη τάξη της ΕΕ. Η ανεξαρτησία των εθνικών δικαστηρίων είναι ζωτικής
σημασίας για τη λειτουργία της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ,
και ιδίως του μηχανισμού της προδικαστικής παραπομπής βάσει του άρθρου 267 της
ΣΛΕΕ.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί
παράβαση, αποφασίζοντας να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Με την
παραπομπή, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει
προσωρινά μέτρα, επαναφέροντας την κατάσταση που ίσχυε στο Ανώτατο Δικαστήριο της
Πολωνίας πριν από τις 3 Απριλίου 2018, όταν εγκρίθηκαν οι επίμαχοι νέοι νόμοι. Τέλος,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας στο Δικαστήριο, ώστε
να ληφθεί τελική απόφαση το συντομότερο δυνατό.127

3.1 Εξελίξεις της προδικαστικής παραπομπής για την περίπτωση της
Πολωνίας
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Το κράτος δικαίου είναι μία από τις κοινές αξίες στις οποίες βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν την
ευθύνη, βάσει των Συνθηκών, να διασφαλίζουν τον σεβασμό του κράτους δικαίου ως
θεμελιώδους αξίας της Ένωσης, καθώς και την τήρηση της IP/18/5830 νομοθεσίας, των
αξιών και των αρχών της ΕΕ.
Ορισμένα γεγονότα στην Πολωνία ώθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει
διάλογο με την πολωνική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2016, βάσει του πλαισίου για το
κράτος δικαίου. Η διαδικασία βασίζεται στον συνεχή διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Στις 29 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παράβαση σχετικά με
τον πολωνικό νόμο περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων, επίσης λόγω των
διατάξεών του περί συνταξιοδότησης και των επιπτώσεων τους στην ανεξαρτησία του
δικαστικού σώματος. Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή παρέπεμψε την υπόθεση
αυτή στο Δικαστήριο. Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Στις 20 Δεκεμβρίου
2017, 128 ελλείψει προόδου μέσω του πλαισίου για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή
ενεργοποίησε για πρώτη φορά τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1, και υπέβαλε
αιτιολογημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης
σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από την Πολωνία. Το άρθρο
7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι το Συμβούλιο,
αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του, διαπιστώνει την
ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών του άρθρου
2 της Συνθήκης.
Κατά την ακρόαση σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία, στη σύνοδο του
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου
7 παράγραφος 1, οι πολωνικές αρχές δεν παρείχαν κανένα στοιχείο σχετικά με τη λήψη
μελλοντικών μέτρων για την αντίκρουση των επιφυλάξεων που εξακολουθεί να διατηρεί η
Επιτροπή. Ως εκ τούτου, καθώς και λόγω της έλλειψης προόδου σχετικά με το θέμα αυτό
στον διάλογο με την Πολωνία για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή απέστειλε στις 2 Ιουλίου
2018 προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, όπου εξέθετε με σαφήνεια τους νομικούς

Πρόταση Απόφασης Του Συμβουλίου Για Τη Διαπίστωση Της Ύπαρξης Σαφούς Κινδύνου Σοβαρής Παραβίασης Του Κράτους
Δικαίου Από Τη Δημοκρατία Της Πολωνίας, Της 20ης Δεκεμβρίου 2017, Com (2017) 835 Τελικό. Να Σημειωθεί Ότι Τον
Σεπτέμβριο Του 2018 Κινήθηκε Η Διαδικασία Του Άρθρου 7, Παρ. 1, Σεε, Και Κατά Της Ουγγαρίας, Αυτή Τη Φορά Με
Πρωτοβουλία Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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προβληματισμούς της. Την 25η Ιουλίου 2018, το τμήμα μείζονος σύνθεσης του
Δικαστηρίου, Minister for Justice and Equality,129 στην οποία τονίζεται με έμφαση ότι «η
απαίτηση περί ανεξαρτησίας των δικαστών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του θεμελιώδους
δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, το οποίο είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διασφάλιση
της προστασίας του συνόλου των δικαιωμάτων που οι πολίτες απολαμβάνουν βάσει του
δικαίου της Ένωσης και για την προάσπιση των κοινών αξιών των κρατών μελών που
μνημονεύονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, ιδίως δε της αξίας του κράτους δικαίου».130
Η απόφαση αυτή, εκδόθηκε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του High Court
της Ιρλανδίας, ενώπιον του οποίου ο Πολωνός πολίτης LM, κατά του οποίου είχαν εκδοθεί
τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τα πολωνικά δικαστήρια προκειμένου να του
ασκηθεί δίωξη για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, αντιτάχθηκε στην παράδοσή του στις
πολωνικές αρχές προβάλλοντας ότι, κατόπιν των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων του
πολωνικού δικαστικού συστήματος, διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να μην τύχει δίκαιης
δίκης στην Πολωνία.
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Σύμφωνα με τον Πλιάκο, όσον αφορά την απαίτηση περί ανεξαρτησίας των
δικαστηρίων που έχει δύο πτυχές, την εξωτερική, δηλαδή την ύπαρξη πλήρους
αυτονομίας τους και την εσωτερική, δηλαδή την αντικειμενική και αμερόληπτη εκδίκαση
μιας υπόθεσης, η απόφαση είναι ιδιαιτέρως αναλυτική,132 έχοντας εν πολλοίς «κατά νου»
την επίδικη κατάσταση της Πολωνίας. Εάν, υπό το πρίσμα αυτών των απαιτήσεων, η
δικαστική αρχή εκτελέσεως διαπιστώσει ότι υφίσταται, στο κράτος μέλος που εξέδωσε το
ένταλμα, πραγματικός κίνδυνος προσβολής της ουσίας του θεμελιώδους δικαιώματος σε
δίκαιη δίκη λόγω συστημικών ή γενικευμένων πλημμελειών όσον αφορά τη δικαστική
εξουσία του εν λόγω κράτους μέλους, ικανών να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία των
δικαστηρίων του εν λόγω κράτους, τότε οφείλει, σε δεύτερο στάδιο, να εκτιμήσει, κατά
τρόπο συγκεκριμένο και ακριβή, εάν, υπό τις περιστάσεις της εξεταζόμενης περιπτώσεως,
συντρέχουν σοβαροί και αποδεδειγμένοι λόγοι για να θεωρηθεί ότι, μετά την παράδοσή
του στο κράτος μέλος που εξέδωσε το ένταλμα, ο εκζητούμενος θα διατρέξει τέτοιο

Απόφαση Της 25ης Ιουλίου 2018, Minister For Justice And Equality (Πλημμέλειες Του Δικαστικού Συστήματος),
C-216/18 Ppu, Ό.Π. Υποσ. Error! Bookmark not defined., Σκέψη 48.
130 Η οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου στην ΕΕ και ο ρόλος του ΔΕΕ, Πλιάκος Αστέριος σ. 12
131 Δικαστική Ανεξαρτησία Και Αρχές Της Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης Και Αναγνώρισης Στην Πρόσφατη Νομολογία Του
Δικαστηρίου Της Ευρωπαϊκής Ένωσης
129

Βλ. τις σκέψεις 62 έως 67 της απόφασης. Βλ. σχετικά τις προτάσεις (28.6.2018) ην προσέγγιση του Γενικού Εισαγγελέα
EVGENI TANCHEV, ο οποίος βασιζόμενος στην νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υιοθετεί
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προσδιορίσει συγκεκριμένα τις παραβιάσεις του άρθρου 47, δεύτερο εδάφιο, του Χάρτη, που δικαιολογούν την μη εκτέλεση του
ευρωπαϊκού εντάλματος.
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κίνδυνο.133 Αυτή η συγκεκριμένη εκτίμηση επιβάλλεται και όταν, όπως εν προκειμένω,
αφενός, το κράτος μέλος που εξέδωσε το ένταλμα έχει αποτελέσει το αντικείμενο
αιτιολογημένης προτάσεως της Επιτροπής, διατυπωθείσας βάσει του άρθρου 7,
παράγραφος 1, ΣΕΕ, προκειμένου το Συμβούλιο να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς
κινδύνου σοβαρής παραβιάσεως από το εν λόγω κράτος μέλος των αξιών που
μνημονεύονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, όπως η αξία του κράτους δικαίου, ιδίως λόγω της
υπονομεύσεως της ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστηρίων, και, αφετέρου, όταν η
δικαστική αρχή εκτελέσεως κρίνει ότι διαθέτει, ιδίως βάσει τέτοιας αιτιολογημένης
προτάσεως, στοιχεία ικανά να αποδείξουν την ύπαρξη συστημικών πλημμελειών, υπό το
πρίσμα των ανωτέρω αξιών, όσον αφορά τη δικαστική εξουσία του συγκεκριμένου κράτους
μέλους.134
Επιπλέον, ο ανωτέρω αναφέρει ότι η απόφαση αναφέρεται εν συνεχεία στην
αιτιολογική σκέψη 10 της αποφάσεως-πλαισίου από την οποία προκύπτει ότι η εφαρμογή
του μηχανισμού δύναται να ανασταλεί μόνο στην περίπτωση σοβαρής και διαρκούς
παραβιάσεως από κράτος μέλος των αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, η οποία
διαπιστώνεται από το Συμβούλιο κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7, παράγραφος 2135, ΣΕΕ
με τις συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.136 Σε μια τέτοια
περίπτωση, το Δικαστήριο επισημαίνει, πράγμα αυτονόητο, ότι η δικαστική αρχή
εκτελέσεως υποχρεούται να αρνηθεί αυτομάτως την εκτέλεση κάθε ευρωπαϊκού
εντάλματος συλλήψεως εκδοθέντος από το επίμαχο κράτος μέλος, χωρίς να οφείλει να
προβεί σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εκτίμηση του πραγματικού κινδύνου που διατρέχει
το εκζητούμενο πρόσωπο να υποστεί προσβολή της ουσίας του θεμελιώδους δικαιώματός
του σε δίκαιη δίκη.137 Διαφορετικά,138 ακολουθείται η διαδικασία του δευτέρου σταδίου.
Κατά την απόφαση, σύμφωνα και πάλι με τον Πλιάκο στα υποβληθέντα ερωτήματα
πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 1, παράγραφος 3, της αποφάσεως-πλαισίου
2002/584 έχει την έννοια ότι, εφόσον η δικαστική αρχή εκτελέσεως που καλείται να
αποφασίσει για την παράδοση προσώπου κατά του οποίου έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό
ένταλμα συλλήψεως για την άσκηση ποινικών διώξεων έχει στη διάθεσή της στοιχεία, όπως
αυτά που περιλαμβάνονται σε αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής η οποία
διατυπώθηκε κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7, παράγραφος 1, ΣΕΕ, τα οποία συντείνουν

Σκέψη 68 της απόφασης.
Σκέψη 69 της απόφασης.
135 Η οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου στην ΕΕ και ο ρόλος του ΔΕΕ, Πλιάκος Αστέριος σ. 14-15
136 Σκέψη 70 της απόφασης.
137 Σκέψη 72 της απόφασης.
138 Σκέψη 73 όπου απλά το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει λάβει ακόμη την απόφασή του,
επισημαίνοντας εμμέσως πλην σαφώς της μεγάλης διακριτικής ευχέρειας που αυτό διαθέτει.
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στην ύπαρξη πραγματικού κινδύνου προσβολής του θεμελιώδους δικαιώματος σε δίκαιη
δίκη, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 47, δεύτερο εδάφιο, του Χάρτη, λόγω συστημικών ή
γενικευμένων πλημμελειών όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας του
κράτους μέλους που εξέδωσε το ένταλμα, η εν λόγω δικαστική αρχή οφείλει να
διερευνήσει, με συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο, εάν, λαμβανομένης υπόψη της
προσωπικής καταστάσεως του προσώπου, της φύσεως του αδικήματος για το οποίο
διώκεται, του πραγματικού πλαισίου που αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση του
ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, καθώς και των πληροφοριών που προσκόμισε το
κράτος μέλος που εξέδωσε το ένταλμα συλλήψεως, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 15,
παράγραφος 2, της προαναφερθείσας αποφάσεως-πλαισίου, συντρέχουν σοβαροί και
αποδεδειγμένοι λόγοι για να θεωρηθεί ότι το οικείο πρόσωπο θα διατρέξει τέτοιο κίνδυνο
σε περίπτωση παραδόσεώς του στο επίμαχο κράτος μέλος.139
Η ως άνω νομολογία αναδεικνύει το συμπληρωματικό ρόλο που καλούνται τα
όργανα της ΕΕ να αναλάβουν, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών της
Ένωσης, όπως άλλωστε και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αρχής της καλόπιστης
συνεργασίας.
Οι πολωνικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή στις 2 Αυγούστου
2018, απορρίπτοντας τις επιφυλάξεις της Επιτροπής. Στις 14 Αυγούστου 2018 η
Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις πολωνικές αρχές για το θέμα αυτό και στις
14 Σεπτεμβρίου 2018 έλαβε απάντηση η οποία και πάλι δεν κατόρθωσε να αμβλύνει τους
νομικούς προβληματισμούς της Επιτροπής. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, στο Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων διοργανώθηκε, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7
παράγραφος 1, δεύτερη ακρόαση σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Οι
πολωνικές αρχές παρέμειναν ακλόνητες στη θέση τους και αρνήθηκαν να προτείνουν
μέτρα για να αντιμετωπίσουν τους προβληματισμούς της Επιτροπής και άλλων κρατών
μελών. Η παρούσα διαδικασία επί παραβάσει δεν θέτει τέρμα στον εν εξελίξει διάλογο με
την Πολωνία για το κράτος δικαίου, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ο δίαυλος που προτιμά
η Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί η συστημική απειλή κατά του κράτους δικαίου στην
Πολωνία.140
Στις 5 Οκτωβρίου 2018, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Γενικός Εισαγγελέας της
Πολωνίας προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, ζητώντας του να κρίνει ότι
το άρθρο 267 ΣΛΕΕ δεν είναι σύμφωνο με το πολωνικό Σύνταγμα, στο μέτρο που, όπως
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Η οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου στην ΕΕ και ο ρόλος του ΔΕΕ, Πλιάκος Αστέριος σ. 15
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ισχυρίζεται, το άρθρο αυτό επιτρέπει την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων για
ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, όπως
είναι η διάρθρωση και οργάνωση του πολωνικού δικαστικού συστήματος καθώς και η
εξέλιξη της διαδικασίας ενώπιον των πολωνικών δικαστηρίων.

3.2 Η πρόσφατη συνταγματική εξέλιξη στην Ουγγαρία υπό την
Αναθεώρηση από το ΔΕΕ
Η πρόσφατη συνταγματική εξέλιξη της Ουγγαρίας αποτέλεσε αντικείμενο δύο
διαδικασιών επί παράβαση που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.141 Η πρώτη,
η οποία αφορούσε ένα εθνικό σύστημα που απαιτούσε την υποχρεωτική συνταξιοδότηση
των δικαστών, εισαγγελέων και συμβολαιογράφων κατά την ηλικία των εξήντα δύο και
διαδόθηκε η πρόταση του σχεδίου δικαστικής συσκευασίας,142 αποφασίστηκαν βάσει της
οδηγίας 2000/78 για την καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω ηλικίας.
Συναφώς, το Δικαστήριο χαρακτήρισε τις επίδικες διατάξεις ως εισάγουσες σε διαφορετική
μεταχείριση βασιζόμενη άμεσα στην ηλικία143 και εξέτασε το ζήτημα αν η διαφορετική
μεταχείριση λόγω ηλικίας δικαιολογείται αντικειμενικά και εύλογα από θεμιτό σκοπό και
αν τα μέσα επίτευξης αυτού του στόχου είναι κατάλληλα και αναγκαία.144 Κατά την εν
συνεχεία επανεξέταση του προτύπου αυτού, το Δικαστήριο δέχθηκε γενναιόδωρα ότι τόσο
ο σκοπός της τυποποίησης της σχέσης απασχόλησης στον δημόσιο τομέα όσο και ο στόχος
της εξισορρόπησης της ηλικιακής διάρθρωσης μπορούν πράγματι να αποτελέσουν θεμιτό
στόχο της πολιτικής για την απασχόληση και την αγορά εργασίας 145 και μάλιστα
Βλ. Επιτροπή Κατά Ουγγαρίας, Υπόθεση C-286/12, [2012] E.C.R.Ι, Επιτροπή Κατά Ουγγαρίας, Υπόθεση C-288/12
(Εκκρεμούσα).
142 Βλέπε Michael Ε. Parrish, The Hughes Court: Justice, Διακρισεις Και Κοινοτητα 233-35 (2002); Robert G. Mccolskey,
Αμερικανικο Υπουργειο Ερευνας 113, 116-19 (Daniel J. Boorstein, Ed., Sanford Levinson, 5η Έκδοση 2010). Michael Ariens,
Μια Τριπλή Ιστορία, Ή Ο Felix Η Γάτα, 107 Harv. L. Rev. 620 (1994). Richard D. Friedman, Χρόνος Μεταγωγής Και Άλλα
Πειράματα Σκέψης: Το Δικαστήριο Του Hughes Και Το Συνταγματικό Μετασχηματισμό, 142 U. Pa. L. Rev. 1891 (1994).
143 Επιτροπή Εναντίον Ουγγαρίας [2012] E.C.R.I,
144 Kendrion, [2013] E.C.R.I.,
145 Βλ. Συναφώς Την Άποψη Του Δικαστηρίου Να Αυξήσει Τον Αριθμό Των Δικαστών Του Γενικού Δικαστηρίου, Το Σχέδιο
Κανονισμού Του Συμβουλίου Αριθ. 8787/11 Για Τις Τροποποιήσεις Του Οργανισμού Του Δικαστηρίου Της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Και Το Παράρτημα Ι ( 7 Απριλίου 2011).
Επίσης Βλ. Société Arcelor Atlantique Et Lorraine Κ.Λπ. Κατά Prime Minister, Ministre De L'écologie Et Du Développement
Durable Και Ministre De L'economie, Des 2014] Η Πρόσφατη Νομολογία Του Δικαστηρίου Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1329
Finances Et De L'industrie, Υπόθεση C- 127/07, [2008] Ecr Ι-9895, Int'l Air Transp. Ass'n V. Dep. Για Τη Transp., Υπόθεση
C-344/04, [2006] E.C.R. Ι-403, Rewe-Zentrale Κατά Direktor Der Landwirtschaftskammer Rheinland, Υπόθεση 37/83, [1984]
E.C.R. 1229, Assurances Du Crédit Κατά Συμβουλίου Και Επιτροπής, Υπόθεση C-63/89, [1991] E.C.R. I-1799,11 Γερμανία
Κατά Κοινοβουλίου Και Συμβουλίου, Υπόθεση C-233/94, [1997] E.C.R. Ι-2405. Επίσης Βλ. Société Arcelor Atlantique Et
Lorraine Κ.Ά., [2008] Ε.Ο.Κ. Ι-9895, ¶ 58-59; Tempelman Και Van Schaijk Κατά Του Directeur Van De Rijksdienst Voor De
Kuring Van Vee En Vlees, Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-96-97 / 03, [2005] E.C.R. Ι-1895, Agrarproduktion Staebelow Κατά
Landrat Des Landkreises Bad Doberan, Υπόθεση C-504/04, [2006] E.C.R. Ι-679, The Queen Κατά Υπουργού Γεωργίας, Αλιείας
Και Τροφίμων Και Κράτους Υγείας, Ex Parte: Fedesa Κ.Ά., Υπόθεση C-331/88, [1990] E.C.R. Ι-4023, Ελλάδα,Επιτροπή,
Υπόθεση C-86/03, [2005] E.C.R. Ι-10979. Επίσης Βλ. Schaible V. Land Baden Württemberg, Υπόθεση C-101/12, [2013]
E.C.R. I, Agrarproduktion Staebelow Κατά Landrat Des Landkreises Bad Doberan, Υπόθεση C-504/04, [2006] E.C.R. Ι-679,
141
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αναγνώρισαν ότι οι επίμαχες εθνικές διατάξεις αποτελούσαν κατάλληλο μέσο για την
επίτευξη του σκοπού της τυποποίησης που επιδιώκει η Ουγγαρία.146 Όμως, όσον αφορά
τον στόχο της δημιουργίας ισορροπημένης ηλικιακής δομής, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα
ληφθέντα μέτρα δεν ήταν κατάλληλα για την επίτευξη μιας πραγματικά ισορροπημένης
ηλικιακής διάρθρωσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.147 Στο αποφασιστικό ζήτημα
της αναλογικότητας της διάκρισης λόγω ηλικίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ουγγαρία δεν
προσκόμισε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι επιεικέστερες διατάξεις δεν θα
επέτρεπαν την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου148 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
οι επίμαχες διατάξεις δεν ήταν αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της τυποποίησης
που επικαλέστηκε η Ουγγαρία. 149 Η προσφυγή αυτή υποβλήθηκε στο ΔΕE βάσει της
οδηγίας 95/46, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής επιφορτισμένης με
την εποπτεία της εθνικής νομοθεσίας που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία. Πρόκειται, κατ 'ουσία, για το αν η απαίτηση της ανεξαρτησίας, την οποία

38, Agrana Zucker Agrana Zucker Gmbh Κατά Bundesminister Für Land- Und Forstwirtschaft, Umwelt Und
Wasserwirtschaft, Υπόθεση C-309/10, [2011] E.C.R. Ι-7333.
146 Βλέπε Vodafone, [2010] E.C.R. Ι-4999; Afton Chem. Κατά., Υπόθεση C-343/09, [2010] E.C.R.I-7027. Sky
Österreich Κατά Österreichischer Rundfunk, Υπόθεση C-283/11, [2013] E.C.R.Ι. Schaible V. Land BadenWürttemberg, Υπόθεση C 101/12 2013] E.C.R.Ι. Schecke Και Eifert Κατά Land Hessen, Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις
C-92-93 / 09, [2010] E.C.R.I 11063, Digital Rights Ireland Ltd Και Kärntner Landesregierung Κ.Λπ.,
Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-293/12 Και C-594/12, [2014] E.C.R.Ι.
147 Βλέπε Κοινοβούλιο Κατά Συμβουλίου, Υπόθεση C 355/10, [2012] E.C.R. I, (Παραπέμποντας Στην Απόφαση
Deutsche Post Και Γερμανία Κατά Επιτροπής, Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-463/10 P & C- 475/10 P, [2011] Ecr I,
Atlanta Κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Υπόθεση C 104/97 P, (Συλλογή 2000, Σ. Ι-5461, Κοινοβούλιο Κατά
Επιτροπής, Υπόθεση C-156/93, [1995] Ecri-2019, Κοινοβούλιο Κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, Συλλογή 2000, Σ. Συλλογή
1996, Σ. Ι-2943, Söhl & Söhlke Κατά Hauptzollamt Bremen, Υπόθεση C-48/98, Συλλογή 1999, Σ. I-7877, / 06, [2008]
Ecri-3189
148 Βλ. Αποφάσεις Digital Rights Ireland Ltd Και Kärntner Landesregierung Κ.Λπ., Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C293/12 Και C-594/12, [2014] E.C.R.I.
149 Βλέπε Société Arcelor Atlantique Et Lorraine Και Άλλοι, [2008] E.C.R. I 9895, Schaible Κατά Land Baden
Württemberg, Υπόθεση C-101/12, [2013] E.C.R.I
Επίσης Βλ. Vodafone Κατά Τμήματος Του Κράτους Για Λεωφορείο, Enter. Και Κανονιστική Μεταρρύθμιση, Υπόθεση C58/08, [2010] E.C.R. Ι-4999, Βλ. Επίσης Όσον Αφορά Τη Δράση Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Για Τη Βελτίωση Της
Ποιότητας, Της Αποτελεσματικότητας Και Της Απλούστευσης Της Νομοθεσίας Της Εε, Βλ. Π.Χ. Επιτροπή Των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Λευκή Βίβλος, Com (2001) 428 Τελικό (Ιούλιος 2001), 20.
Επιτροπή Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σχέδιο Δράσης "Απλούστευση Και Βελτίωση Του Ρυθμιστικού Περιβάλλοντος",
Com (2002) 278 Τελικό (Μάιος 2002), Ανακοίνωση Της 6ης Ιουνίου 2002, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Βελτίωση Της
Νομοθεσίας, Com (2002) 275 Τελικό. Επιτροπή Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση, Επικαιροποίηση Και
Απλούστευση Του Κοινοτικού Κεκτημένου, Com (2003) 71 Τελικό (Φεβρουάριος 2003). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δεσμεύτηκε Να Ενισχύσει Τα Υπάρχοντα Εργαλεία Έξυπνης Ρύθμισης (Εκτίμηση Αντικτύπου, Αξιολόγηση, Διαβούλευση
Με Τους Ενδιαφερόμενους Φορείς) Και Δρομολόγησε Το Πρόγραμμα Κανονιστικών Ικανοτήτων Και Επιδόσεων ("Refit"),
Με Στόχο Τον Εντοπισμό Των Κανονιστικών Βαρών, Των Κενών Και Των Μη Αποδοτικών Ή Αναποτελεσματικών Μέτρων,
Καθώς Και Των Δυνατοτήτων Απλούστευσης Ή Κατάργησης. Από Το 1992, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημοσιεύει Ετήσια
Έκθεση Για Τη Βελτίωση Της Νομοθεσίας, Η Οποία Καλύπτει Επίσης Την Επικουρικότητα Και Την Αναλογικότητα.
Βλέπε Π.Χ. Επιτροπή Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ετήσια Έκθεση 2012 Για Την Επικουρικότητα Και Την
Αναλογικότητα,
Com
(2013)
566
Τελικό
(Ιούλιος
2013).
Βλ. Επίσης Vodafone, [2010] E.C.R. Ι-4999; Afton Chem. Εναντίον Τμήμα Κράτους Για Την Transp., Υπόθεση C343/09, [2010] E.C.R.I-7027. Sky Österreich Κατά Österreichischer Rundfunk, Υπόθεση C-283/11, [2013] Ε.Ο.Κ.
Εγω____; Schaible V. Land Baden-Württemberg, Υπόθεση C-101/12, [2013] E.C.R.I Schecke Και Eifert Κατά Land
Hessen, Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-92-93 / 09, [2010] E.C.R. Ι-11063; Digital Rights Ireland Ltd Και Kärntner
Landesregierung Κ.Λπ., Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-293/12 Και C-594/12, [2014] E.C.R.Ι.
Βλ. Επίσης Βλέπε Schecke Και Eifert [2010] E.C.R. Ι-11063, Sky Österreich [2013] E.C.R.Ι, Schaible [2013] Ε.Ο.Κ.Ι.
Βλέπε Επίσης Promusicae Κατά Telefónica De España Sau, Υπόθεση C-275/06, [2008] E.C.R.Ι-00271, Deutsches
Weintor Eg Κατά Land Rheinland-Pfalz, Υπόθεση C-544/10, [2012] E.C.R.Ι-0000, Sky Österreich, [2013] Ε.Ο.Κ.Ι.
Βλέπε Επίσης Schecke Και Eifert, [2010] Ε.Ο.Κ. Ι-11063, Schaible, [2013] E.C.R.Ι.
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το Δικαστήριο έχει επισημάνει με την πάγια νομολογία του επί της οδηγίας αυτής 150,
παραβιάζεται με εθνικό μέτρο που θέτει τέρμα στη θητεία του υπευθύνου προστασίας των
δεδομένων προβλεπόμενη στην εντολή. Ο γενικός εισαγγελέας Wathelet έκρινε, βάσει της
πάγιας νομολογίας151, ότι ο απλός κίνδυνος κάθε είδους επιρροής στις αποφάσεις της
εθνικής αρχής σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία ενημέρωσης
αρκεί για παράβαση του άρθρου 28 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας.152 Βάσει
του προτύπου αυτού, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επίμαχο μέτρο είναι πράγματι
αντίθετο προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία. Στην απόφασή του, το
ΔΕE επεσήμανε ότι η απαίτηση δημιουργίας ανεξάρτητων εποπτικών αρχών σχετικά με
την προστασία των δεδομένων απορρέει από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Χάρτη και το
άρθρο 16 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και αποτελεί επομένως ουσιώδες στοιχείο της
προστασίας των ατόμων όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.153 Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απαίτηση ανεξαρτησίας
καλύπτει την υποχρέωση να επιτρέπεται στις εποπτικές αρχές να εκτελούν την πλήρη
θητεία τους και να τους απαλλάσσει από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της πλήρους
θητείας τους μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις εγγυήσεις που θεσπίζει η ισχύουσα
νομοθεσία.154 Η Ουγγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 95/46,
αναγκάζοντας τον επόπτη να παρατηθεί τα καθήκοντά του κατά παράβαση των εγγυήσεων
που θεσπίζει ο νόμος, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του.155

3.3 Λοιπές περιπτώσεις προδικαστικής παραπομπής
3.3.1 Πορτογαλία
Δεν αποτελεί πρωτόγνωρο γεγονός ότι έχουν απασχολήσει τα όργανα της ΕΕ με
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων τα κράτη μέλη. Αρχικά, η υπόθεση C-64/16, η
οποία αφορούσε μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας στους κρατικούς λειτουργούς,
δημοσίους

υπαλλήλους

καθώς

και

δικαστικούς

λειτουργούς

της

Πορτογαλίας

Επιτροπή Κατά Γερμανίας, Υπόθεση C-518/07, [2010] E.C.R. Ι-1885; Επιτροπή Εναντίον Αυστρίας, Υπόθεση C614/10, [2012] E.C.R.Ι.
151 Γερμανία, [2010] E.C.R. I-1885, Καθώς Και Την Αυστρία [2012] E.C.R.I,
152 Προτάσεις Του Γενικού Εισαγγελέα Wathelet, Επιτροπή Κατά Ουγγαρίας, Υπόθεση C-288/12, [2014] E.C.R.Ι. 68
(Παραδόθηκε Στις 10 Δεκεμβρίου 2013)
153 Επιτροπή Κατά Ουγγαρίας, Υπόθεση C-288/12, [2014] E.C.R.Ι.
154 Der Grüne Punkt Κατά Επιτροπής, Υπόθεση C-385/07 P, [2009] E.C.R. Ι-06155 Kendrion, [2013] E.C.R.I.
155 The Rule Of Law In The Recent Jurisprudence Of The Ecj- Thomas Von Danwitz Σ.1337-1339 Επίσης
Safeguarding The Rule Of Law, Democracy And Fundamental Rights: A Monitoring Model For The European Union,
Lucy Moxham And Justine Stefanelli Σ. 16
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συγκεκριμένα την προσωρινή μείωση του μισθού τους. Το ΔΕΕ παρέπεμψε δυνάμει του
Αρ. 267 ΣΛΕΕ την πορτογαλική κυβέρνηση, ύστερα από αίτηση του Ανώτατου Διοικητικού
Δικαστηρίου της Πορτογαλίας τον Ιανουάριο του 2016. Το αιτούν δικαστήριο ανέφερε ότι
τα μέτρα προσωρινής μειώσεως των αποδοχών υπαλλήλων και αξιωματούχων στον
δημόσιο τομέα υπαγορεύονται από επιταγές περί μειώσεως του υπερβολικού ελλείμματος
του κρατικού προϋπολογισμού της Πορτογαλίας κατά τη διάρκεια του έτους 2011. Το
δικαστήριο φρονούσε ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης
ή, τουλάχιστον, αντλούσαν την προέλευσή τους από το δίκαιο αυτό, δεδομένου ότι οι
σχετικές υποχρεώσεις επιβλήθηκαν στην Πορτογαλική Κυβέρνηση με τις αποφάσεις
εκείνες της Ένωσης με τις οποίες, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκε χρηματοοικονομική
συνδρομή στο κράτος μέλος.

Στο πλαίσιο της προσφυγής αυτής, η Συνδικαλιστική Ενώση Πορτογάλων
Δικαστών (Associação Sindical dos Juízes Portugueses ASJP) υποστήριξε ότι τα
μέτρα μειώσεως των αποδοχών συνεπάγονται παραβίαση της «αρχής της ανεξαρτησίας
των δικαστών», την οποία κατοχυρώνει όχι μόνο το Πορτογαλικό Σύνταγμα, αλλά και
το δίκαιο της Ένωσης, με το άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ, καθώς
και με το άρθρο 47 του Χάρτη.
Συγκεκριμένα, κατά το αιτούν δικαστήριο, η αποτελεσματική δικαστική
προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από την έννομη τάξη της Ένωσης
διασφαλίζεται, βάσει του άρθρου 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ, κατά κύριο
λόγο από τα εθνικά δικαστήρια. Τα δικαστήρια αυτά καλούνται να υλοποιήσουν την
προστασία αυτή τηρώντας τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας που
κατοχυρώνονται με το άρθρο 47 του Χάρτη.
Το αιτούν δικαστήριο υπογράμμισε ότι η ανεξαρτησία των δικαιοδοτικών
οργάνων εξαρτάται από τις σχετικές με την κατάσταση των μελών τους εγγυήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που αφορούν τις αποδοχές. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υποστήριξε ότι, στην απόφασή του, το αιτούν δικαστήριο δεν εξέθεσε τους
λόγους για τους οποίους επέλεξε τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης των οποίων ζητεί
την ερμηνεία. Υπενθυμίζει ότι το πνεύμα συνεργασίας το οποίο πρέπει να πρυτανεύει
στη λειτουργία του συστήματος της προδικαστικής παραπομπής επιτάσσει να εκθέτει
το

αιτούν

δικαστήριο,

στην

απόφασή

του

περί

παραπομπής,

για

ποιους

συγκεκριμένους λόγους εκτιμά ότι είναι αναγκαία για την επίλυση της διαφοράς η
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απάντηση στα ερωτήματά του σχετικά με την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων του
δικαίου της Ένωσης.156
Κατά το άρθρο 2 ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται σε αξίες, όπως το κράτος δικαίου, που
είναι κοινές στα κράτη μέλη, εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από
τη δικαιοσύνη. Επισημαίνεται, συναφώς, ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των
κρατών μελών και, ιδίως, μεταξύ των δικαστηρίων τους εδράζεται στη θεμελιώδη
παραδοχή ότι τα κράτη μέλη αποδέχονται από κοινού μια σειρά κοινών αξιών επί των
οποίων στηρίζεται η Ένωση, όπως διευκρινίζει το άρθρο 2 ΣΕΕ. Η Ένωση συνιστά
Ένωση δικαίου στο πλαίσιο της οποίας οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να
αμφισβητήσουν δικαστικώς τη νομιμότητα κάθε αποφάσεως ή άλλης εθνικής
ρυθμίσεως σχετικής με την εφαρμογή μιας πράξεως της Ένωσης εναντίον τους.
Στο άρθρο 19 ΣΕΕ, με το οποίο συγκεκριμενοποιείται η αξία του κράτους
δικαίου την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 2 ΣΕΕ, ανατέθηκε το καθήκον ασκήσεως του
δικαστικού ελέγχου εντός της έννομης τάξης της Ένωσης όχι μόνο στο Δικαστήριο,
αλλά και στα εθνικά δικαστήρια. Ειδικότερα, τα εθνικά δικαστήρια επιτελούν, σε
συνεργασία με το Δικαστήριο, λειτουργία που τους έχει ανατεθεί από κοινού
προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και την
εφαρμογή των Συνθηκών.157
Επομένως, εναπόκειται στα κράτη μέλη, βάσει ιδίως της αρχής της ειλικρινούς
συνεργασίας κατά το άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, ΣΕΕ, να διασφαλίζουν,
εντός της επικράτειάς τους, την εφαρμογή και την τήρηση του δικαίου της Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, και όπως προβλέπει το άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο,
ΣΕΕ, τα κράτη μέλη καθιερώνουν τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που είναι αναγκαία
για να διασφαλίζεται ο σεβασμός του δικαιώματος των ιδιωτών με αποτελεσματική
δικαστική προστασία στους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη να προβλέπουν σύστημα ενδίκων
βοηθημάτων και μέσων ικανών να διασφαλίσουν τον αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο
στους εν λόγω τομείς.
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Πράγματι,

η

αρχή

της

αποτελεσματικής

δικαστικής

προστασίας

των

δικαιωμάτων τα οποία οι ιδιώτες αντλούν από το δίκαιο της Ένωσης, την οποία
μνημονεύει το άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ, συνιστά γενική αρχή
του δικαίου της Ένωσης, η οποία απορρέει από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις
των κρατών μελών και έχει κατοχυρωθεί με τα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής
Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών. Αυτή καθαυτήν η ύπαρξη αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου με
σκοπό τη διασφάλιση της τηρήσεως των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης είναι
αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ύπαρξη κράτους δικαίου.158
Επομένως, κάθε κράτος μέλος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα όργανα που
εντάσσονται ως «δικαστήρια», κατά την έννοια του δικαίου της Ένωσης, στο εθνικό
σύστημα ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της
Ένωσης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.
Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το
Δικαστήριο και τα οποία εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει, το Tribunal
de Contas (Ελεγκτικό Συνέδριο) δύναται να επιλαμβάνεται, κατ’ εφαρμογήν του νόμου
98/97, το οποίο μνημονεύεται στη σκέψη 10 στην ανωτέρω απόφαση, επί ζητημάτων
σχετικών με τους ίδιους πόρους της Ένωσης και με τη χρήση χρηματοοικονομικών πόρων
προερχόμενων από την Ένωση. Τέτοια ζητήματα είναι δυνατόν να αφορούν την εφαρμογή
ή την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης. 159 .Το ίδιο ισχύει και για τα ζητήματα που
αφορούν τον προκαταρκτικό έλεγχο (visto) της νομιμότητας πράξεων, συμβάσεων ή άλλων
αποφάσεων που συνεπάγονται δαπάνες ή οφειλές για το Δημόσιο, μεταξύ άλλων, στο
πλαίσιο διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, των οποίων δύναται επίσης να
επιλαμβάνεται το εν λόγω όργανο δυνάμει του νόμου αυτού.160
Ως εκ τούτου, στο μέτρο κατά το οποίο το Tribunal de Contas (Ελεγκτικό Συνέδριο)
δύναται να αποφαίνεται, ως «δικαστήριο, επί ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή ή την
ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης, στοιχείο το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο
να εξακριβώσει, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το εν λόγω
όργανο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που είναι συμφυείς με την αποτελεσματική
δικαστική προστασία, συμφώνως προς το άρθρο 19, παρ. 1, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ. Για τη
βλ., υπ’ αυτή την έννοια, απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2013, Inuit Tapiriit Kanatami κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου, C-583/11 P, EU:C:2013:625, σκέψεις 100 και 101 καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία
159 βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 26ης Μαΐου 2016, Județul Neamț και Județul Bacău, C-260/14 και C-261/14,
EU:C:2016:360
160
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διασφάλιση της προστασίας αυτής, η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας ενός τέτοιου οργάνου
έχει πρωταρχική σημασία, όπως επιβεβαιώνεται με το άρθρο 47, δεύτερο εδάφιο, του
Χάρτη, το οποίο ανάγει την πρόσβαση σε «ανεξάρτητο» δικαστήριο σε μία από τις
απαιτήσεις που συνδέονται με το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής.
Η εγγύηση της ανεξαρτησίας, η οποία είναι συμφυής με το δικαιοδοτικό έργο,
ισχύει υποχρεωτικά όχι μόνο σε επίπεδο Ένωσης, για τους δικαστές και τους γενικούς
εισαγγελείς του Δικαστηρίου, όπως προβλέπει το άρθρο 19, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο,
ΣΕΕ, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών, για τα εθνικά δικαστήρια. Ειδικότερα, η
ανεξαρτησία των εθνικών δικαστηρίων είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή λειτουργία
του

συστήματος

δικαστικής

συνεργασίας

το

οποίο

ενσαρκώνει

ο

μηχανισμός

προδικαστικής παραπομπής του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι, κατά την πάγια
νομολογία που υπομνήσθηκε στη σκέψη 38 της παρούσας αποφάσεως, ο μηχανισμός
αυτός είναι δυνατόν να ενεργοποιείται μόνο από επιφορτισμένο με την εφαρμογή του
δικαίου της Ένωσης όργανο το οποίο ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, στο προαναφερθέν
κριτήριο της ανεξαρτησίας.
Η έννοια της ανεξαρτησίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι το σχετικό όργανο ασκεί
τα καθήκοντά του με πλήρη αυτονομία, χωρίς να υπόκειται σε οποιαδήποτε ιεραρχική
σχέση ή σχέση υπαγωγής έναντι οποιουδήποτε φορέα και χωρίς να λαμβάνει εντολές ή
οδηγίες οποιασδήποτε προελεύσεως και ότι, ως εκ τούτου, προστατεύεται από εξωτερικές
παρεμβάσεις ή πιέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θίξουν την ανεξάρτητη κρίση των μελών
του και να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους. Όπως και η ισοβιότητα των μελών εντός τέτοιου
οργάνου, η καταβολή στα μέλη αυτά αποδοχών των οποίων το επίπεδο τελεί σε αναλογία
με τη σπουδαιότητα των καθηκόντων που ασκούν αποτελεί εγγύηση σύμφυτη με την
ανεξαρτησία των δικαστών.

161

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρέσχε
το αιτούν δικαστήριο, τα επίμαχα στην υπόθεση της κύριας δίκης μέτρα μειώσεως των
αποδοχών

λήφθηκαν

λόγω

των

επιταγών

περί

εξαλείψεως

του

υπερβολικού

δημοσιονομικού ελλείμματος του Πορτογαλικού Δημοσίου και στο πλαίσιο προγράμματος
χρηματοοικονομικής συνδρομής που χορήγησε η Ένωση στο κράτος μέλος αυτό. Τα
μέτρα αυτά προέβλεπαν περιορισμένη μείωση του ύψους των αποδοχών κατά ορισμένο
ποσοστό το οποίο ήταν συνάρτηση του επιπέδου των αποδοχών αυτών. Τα μέτρα αυτά
εφαρμόστηκαν όχι μόνο στα μέλη του Tribunal de Contas (Ελεγκτικού Συνεδρίου), αλλά,
161
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γενικότερα, σε διάφορες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και προσώπων που ασκούν
καθήκοντα στον δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων οι φορείς των οργάνων της
νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Επιπλέον, τα εν λόγω μέτρα
για τον λόγο αυτό δεν χαρακτηρίστηκαν ως μέτρα που λήφθηκαν ειδικώς σε σχέση με τα
μέλη του Tribunal de Contas (Ελεγκτικού Συνεδρίου). Αντιθέτως, προσιδιάζουν σε μέτρα
γενικής εφαρμογής που έχουν ως αντικείμενο τη συμβολή ενός συνόλου μελών της
εθνικής δημόσιας διοικήσεως στην προσπάθεια περιορισμού των δαπανών, η οποία
υπαγορευόταν από τις επιταγές περί περιορισμού του υπερβολικού ελλείμματος του
προϋπολογισμού του Πορτογαλικού Δημοσίου.
Τέλος, όπως προκύπτει από τον τίτλο του νόμου 75/2014 και από αυτό καθαυτό
το γράμμα του άρθρου 1, παράγραφος 1, τα μέτρα μειώσεως των αποδοχών που
προβλέφθηκαν με τον νόμο αυτό και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2014, είχαν
προσωρινό χαρακτήρα. Κατόπιν σταδιακής καταργήσεως των μέτρων αυτών η οποία έλαβε
χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016, ο νόμος 159-A/2015 κατήργησε οριστικώς
από 1ης Οκτωβρίου 2016 τη μείωση του ύψους των αποδοχών. Υπό τις συνθήκες αυτές,
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα επίμαχα στην υπόθεση της κύριας δίκης μέτρα μειώσεως
των αποδοχών θίγουν την ανεξαρτησία των μελών του Tribunal de Contas (Ελεγκτικού
Συνεδρίου).
Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφάνθηκε
ότι σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ η έννοια που σχετίζεται
με την αρχή της ανεξαρτησίας των δικαστών δεν αντιτίθεται στην εφαρμογή, στα μέλη του
Tribunal de Contas (Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πορτογαλία), γενικών μέτρων μειώσεως των
αποδοχών, όπως είναι τα επίμαχα στην υπόθεση της κύριας δίκης, τα οποία
υπαγορεύονται από επιταγές περί εξαλείψεως υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος
και συνδέονται με πρόγραμμα χρηματοοικονομικής συνδρομής εκ μέρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.162

3.3.2 Πολωνία
Σύμφωνα με την Υπόθεση C-447/17, που αφορά την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων
κατά της Πολωνίας ένεκα ενεργειών της πολωνικής κυβέρνησης που έθετε σε κίνδυνο το
περιβάλλον την περιοχή του δικτύου Natura 2000 Puszcza Białowieska. Την

162
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20/11/2017 υποβλήθηκε αίτηση στο πλαίσιο προσφυγής λόγω παραβάσεως δυνάμει του
άρθρου 258 ΣΛΕΕ, την οποία άσκησε η Επιτροπή στις 20 Ιουλίου 2017 ζητώντας να
διαπιστωθεί ότι η Δημοκρατία της Πολωνίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει: από το
άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου
1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13
Μαΐου 2013.163
Στην ανωτέρω αίτηση αναφερόταν μία «λίστα» της πανίδας που τίθεται σε κίνδυνο
από την κοπή δέντρων στην ευρύτερη περιοχή (Białowieska). Η έκδοση του παραρτήματος
του 2016 δεν ήταν σύμφωνη προς το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας περί οικοτόπων.
Ειδικότερα, το παράρτημα αυτό αποτελούσε «σχέδιο» κατά την έννοια της διατάξεως αυτής,
οπότε οι πολωνικές αρχές, πριν από την έκδοσή του, όφειλαν να εξασφαλίσουν, συμφώνως
προς τις βέλτιστες επιστημονικές γνώσεις επί του θέματος, ότι δεν θα είχε επίπτωση στην
ακεραιότητα της περιοχής του δικτύου Natura 2000 Puszcza Białowieska.
Οι αρχές αυτές, όμως, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεως δεν
έλαβαν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις πολλών επιστημονικών οργανώσεων, των οποίων είχαν
παρά ταύτα γνώση και κατά τις οποίες, εν συνόψει, οι εν λόγω δραστηριότητες ήταν ικανές
να προκαλέσουν ζημίες στην περιοχή αυτή. Επιπλέον, με το παράρτημα του 2016, οι
πολωνικές αρχές επέτρεψαν ακριβώς την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενεργού δασικής
διαχειρίσεως των οποίων η απαγόρευση θεωρούνταν μέχρι τούδε ως μέτρο διατηρήσεως
της εν λόγω περιοχής, και μάλιστα παρά το γεγονός ότι οι συνέπειες της παρουσίας του
βοστρύχου του χαράκτη, ήτοι η προσβολή των ερυθρελατών και η εξάπλωσή του, δεν
αποτελούν απειλή για τους εντός της ευρισκόμενους προστατευόμενους οικοτόπους.
Δεύτερον, κατά την Επιτροπή, οι επίμαχες δραστηριότητες ενεργού δασικής διαχειρίσεως
είναι αντίθετες προς το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας περί οικοτόπων καθώς και
προς το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας περί πτηνών, δεδομένου ότι όχι μόνο
παρεμποδίζουν, αλλά και καθιστούν αναποτελεσματικά τα μέτρα διατηρήσεως των
φυσικών οικοτόπων οι οποίοι μνημονεύονται στο παράρτημα I της οδηγίας περί οικοτόπων
και στους οποίους καταλέγονται οι δασώδεις τυρφώνες.
Όσον αφορά τη σχετική με το επείγον προϋπόθεση, σκοπός της διαδικασίας
ασφαλιστικών μέτρων είναι η διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας της
μελλοντικής οριστικής αποφάσεως, προκειμένου να αποφεύγονται τα κενά στην έννομη
163
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προστασία που διασφαλίζει το Δικαστήριο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το επείγον
πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την αναγκαιότητα για την έκδοση προσωρινής
αποφάσεως προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη των
συμφερόντων του αιτούντος την προσωρινή προστασία.164
Συμφωνα με αυτό η Πολωνία υποχρεούται να παύσει, αμέσως και έως την έκδοση
της αποφάσεως με την οποία θα περατωθεί η διαδικασία στην υπόθεση C-441/17, την
απομάκρυνση αιωνόβιων νεκρών ερυθρελατών καθώς και τις δραστηριότητες υλοτομίας
στο πλαίσιο της εντατικοποιήσεως της δασικής εκμεταλλεύσεως στην περιοχή PLC200004
Puszcza Białowieska (Πολωνία), όπως τα μέτρα αυτά προβλέπονται στην απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 25ης Μαρτίου 2016 και στο
άρθρο 1, σημεία 2 και 3, της αποφάσεως αριθ. 51 του γενικού διευθυντή της Lasy
Państwowe (Δασική Υπηρεσία, Πολωνία), της 17ης Φεβρουαρίου 2017.
Κατ’ εξαίρεση, η Δημοκρατία της Πολωνίας είχε την δυνατότητα να επιτρέψει τη
συνέχιση της υλοποιήσεως των μέτρων που διαλαμβάνονται στην παρούσα διατάξη,
εφόσον αυτά είναι απολύτως αναγκαία, και στο μέτρο κατά το οποίο δεν είναι δυσανάλογα,
προκειμένου να διαφυλαχθεί, ευθέως και αμέσως, η δημόσια ασφάλεια των ανθρώπων,
υπό την προϋπόθεση πάντως η λήψη άλλων, λιγότερο ριζικών μέτρων να μην είναι δυνατή
για αντικειμενικούς λόγους.
Κατά

συνέπεια,

οι

εν

λόγω

δραστηριότητες

επιτρέπεται

να

συνεχιστούν

αποκλειστικώς και μόνο στο μέτρο κατά το οποίο συνιστούν το μοναδικό μέσο για να
διαφυλαχθεί η δημόσια ασφάλεια των ανθρώπων στις περιοχές τις άμεσα παρακείμενες
στο οδικό δίκτυο ή σε άλλες σημαντικές υποδομές, εφόσον δεν είναι δυνατή, για
αντικειμενικούς λόγους, η διαφύλαξη της ασφάλειας αυτής μέσω της λήψεως άλλων
λιγότερο ριζικών μέτρων, όπως η μέσω επαρκούς σηματοδοτήσεως προειδοποίηση για
κινδύνους ή η προσωρινή απαγόρευση ενδεχομένως επ’ απειλή κατάλληλων κυρώσεων
της προσβάσεως του κοινού στις περιοχές αυτές.
Στην Πολωνία δόθηκε προθεσμία να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
αργότερο εντός 15 ημερών από της επιδόσεως της παρούσας διατάξεως, όλα τα μέτρα που
θα έχει λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως προς τη διάταξη αυτή,
προσδιορίζοντας

αιτιολογημένα

τις

επίμαχες

δραστηριότητες

ενεργού

δασικής

Βλέπε διατάξεις του Προέδρου του Δικαστηρίου της 24ης Απριλίου 2008, Επιτροπή κατά Μάλτας, C-76/08 R, μη
δημοσιευθείσα, EU:C:2008:252, σκέψη 31, και της 10ης Δεκεμβρίου 2009, Επιτροπή κατά Ιταλίας, C-573/08 R, μη
δημοσιευθείσα, EU:C:2009:775, σκέψη 17
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διαχειρίσεως την υλοποίηση των οποίων προτίθεται να συνεχίσει να επιτρέπει για τον λόγο
ότι αυτές είναι αναγκαίες για τη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας.165

4. Πρακτικές που μπορούν να προκαλέσουν διαστρεβλώσεις
Στην πράξη, δεδομένου ότι η Συνθήκη αναφέρεται σε διαφορετικούς όρους, ενώ
κάνει παραπομπές στο κράτος δικαίου, ανάλογα με τη γλώσσα και, κατά συνέπεια, το
εθνικό ή τα αντίστοιχα εθνικά νομικά συστήματα που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις
γλώσσες, το κράτος δικαίου στο δίκαιο της ΕΕ συνυπάρχει με το État de droit, το
Rechtsstaat και άλλα εθνικά δόγματα των κρατών μελών, τα οποία, παρόλο που έχουν
στενό νόημα, δεν είναι ταυτόσημα. Η ουσία αυτών των εθνικών εννοιών επηρεάζει
προφανώς την ερμηνεία των νομικών πράξεων της Κοινότητας / Ένωσης από τα εθνικά
δικαστήρια των οικείων κρατών μελών. Αυτή η κάπως παράδοξη κατάσταση μπορεί να
προκαλέσει σύγχυση. Είναι προφανές ότι για να επιτευχθεί συνοχή στην ερμηνεία των
Συνθηκών σε όλα τα κράτη μέλη, το κράτος δικαίου σε επίπεδο ΕΕ δεν μπορεί να
κατανοηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες εθνικές έννοιες
(κράτος δικαίου, État de droit, Rechtsstaat κ.λπ.) νοούνται στο πλαίσιο των εθνικών
νομοθεσιών των κρατών μελών. Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι η ίδια λέξη
χρησιμοποιείται σε κάθε μία από τις κοινοτικές γλώσσες για να αναφέρεται στο κράτος
δικαίου όπως αυτό γίνεται αντιληπτό στην εθνική νομική παράδοση ενός συγκεκριμένου
κράτους μέλους και στην κατανόηση του κράτους δικαίου από την ΕΕ στις Συνθήκες και
στη νομολογία του ΔΕE.
Για να γίνει σαφής αυτή η διαφορά, απαιτούνται θετικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή
έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, για να συμφωνήσουμε με τον Arnull, πρέπει να προσδιοριστεί
μια «αυτόνομη ενωσιακή έννοια του κράτους δικαίου».
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Στην πράξη μπορεί να

υποστηριχθεί ότι αυτή η έννοια (θεωρητικά τουλάχιστον) υπάρχει ήδη. Αυτό συμβαίνει
παρά το γεγονός ότι δεν είναι καλά διαρθρωμένο και περιορίζεται κυρίως στις ιδέες περί
διαδικαστικής νομιμότητας και δικαστικού ελέγχου, όπως αποδεικνύει η νομολογία του
ΔΕΕ.167
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Δεδομένης της στενής σχέσης μεταξύ των εθνικών έννομων τάξεων των κρατών μελών
και της Κοινότητας/ Ενωσιακή έννομη τάξη, η ύπαρξη μιας τέτοιας έννοιας οδηγεί σε ένα
είδος διπλής αποδυνάμωσης του κράτους δικαίου, ενώ σε επίπεδο ΕΕ πολλές εθνικές
έννοιες ανταγωνίζονται την έννοια της ΕΕ. Το τελευταίο υφίσταται σε εθνικό επίπεδο
παράλληλα με τις εθνικές αντιλήψεις του κράτους δικαίου, το οποίο είναι απίθανο να
οδηγήσει σε μια ενδεχομένως ενοποιημένη προσέγγιση της έννοιας στο πλαίσιο της ΕΕ: η
έννοια είναι συνεπώς εξαρτώμενη από το περιβάλλον, η σημασία της οποίας καθορίζεται
από το κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί. Η κατάσταση αυτή σίγουρα δεν
προσθέτει σαφήνεια στο νόημα του κράτους δικαίου σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο
πλαίσιο. Ενόψει αυτής της περίεργης εξέλιξης, έχει προβλεφθεί ότι «το παράδοξο των δύο
παραδειγμάτων του νόμου, που δημιουργούνται από την συνύπαρξη των δύο οραμάτων
του κράτους δικαίου θα γίνει ολοένα και πιο εμφανές».168 Επομένως, το κράτος δικαίου
της ΕΕ είναι μια βαθιά και πολυεπίπεδη έννοια στη διαδικασία της άρθρωσης.

4.1 Το κράτος Δικαίου στην έννομη τάξη της ΕΕ: ποικίλο και αόριστο.
Δυστυχώς, οι Συνθήκες δεν είναι σιωπηρές ως προς το περιεχόμενο της έννοιας «να
μην υποδεικνύεται ποια έννοια (του κράτους δικαίου) πρέπει να επικρατεί στο πλαίσιο του
κοινοτικού δικαίου». 169 Είναι σαφές ότι το κράτος δικαίου της Ένωσης δεν μπορεί να
ταυτίζεται με οποιεσδήποτε από τις έννοιες του κράτους δικαίου που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, μπορεί δυνητικά να
βασιστεί στο σύνολο των εννοιών αυτών. Η συνήθης έννοια του ενωσιακού κράτους δικαίου
όπως περιγράφεται στη επιστημονική βιβλιογραφία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις σε
στενή σχέση με τη νομιμότητα. Για παράδειγμα, ο Λόρδος Mackenzie Stuart χαρακτήρισε
το κράτος δικαίου όπως εφαρμόζεται στο ενωσιακό δίκαιο ως εξής: «αυτοί που
διαχειρίζονται τις Κοινότητες υπόκεινται οι ίδιοι σε περιορισμούς που επιβάλλονται από
το νόμο και οι διοικούμενοι έχουν νομικά δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται».170
Ο ρόλος που διαδραμάτισε το (τότε) ΔΕΚ στην καθιέρωση του κοινοτικού καθεστώτος του

Fernandez Esteban, Σ. 210.
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κράτους δικαίου επιμένει ιδιαίτερα.171 Έτσι, για τον Alter, το κράτος δικαίου στην Ευρώπη
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα δόγματα της υπεροχής και του άμεσου αποτελέσματος.
Περιγράφεται η εμφάνιση του διεθνούς κράτους δικαίου στην Ευρώπη, όπου
παραβιάζονται οι νόμοι, οι δικαστικές αποφάσεις γίνονται σεβαστές και η αυτόνομη
επιρροή του νόμου και των δικαστικών αποφάσεων επεκτείνεται στην ίδια την πολιτική
διαδικασία [...] οι κυβερνήσεις δεν είναι πάνω από το νόμο.
Το ΔΕΚ ήταν απολύτως σαφές ως προς το θέμα αυτό: η Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα είναι μια Κοινότητα βασισμένη στο κράτος δικαίου, στο βαθμό που ούτε τα
κράτη μέλη της ούτε τα θεσμικά της όργανα δεν μπορούν να αποφύγουν την επανεξέταση
του ζητήματος κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνουν είναι σύμφωνα με τον βασικό
συνταγματικό χάρτη, τη Συνθήκη. Ειδικότερα, στα άρθρα 173 και 184, αφενός, και στο
άρθρο 177, αφετέρου, η συνθήκη θέσπισε ένα πλήρες σύστημα ένδικων μέσων και
διαδικασιών που αποσκοπούσαν στο να επιτρέψουν στο Δικαστήριο να ελέγχει τη
νομιμότητα των μέτρων που έλαβαν τα θεσμικά όργανα.172 Η ουσία του κράτους δικαίου
της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως ιδιόμορφη, όχι μόνο λόγω της πολυεπίπεδης φύσης της και της
κακής διατύπωσης του βασικού της νοήματος στις Συνθήκες. Μια άλλη βασική πτυχή που
επηρεάζει το πεδίο εφαρμογής αυτής της έννοιας στην Κοινότητα έχει άμεση σχέση με το
διπλό καθεστώς των κρατών μελών στο πλαίσιο της κοινοτικής έννομης τάξης. Κάθε κράτος
μέλος υπόκειται τόσο στο κοινοτικό δίκαιο όσο και σε ένα συστατικό του καταστατικού. Ως
συνέπεια αυτής της διπλής θέσης, οι Συνθήκες, ως πηγές πρωτογενούς δικαίου της
ευρωπαϊκής έννομης τάξης, δεν είναι ταυτόχρονα μόνο προϊόντα της κοινοτικής έννομης
τάξης καθαυτής. Αντίθετα, τα κράτη μέλη διαπραγματεύονται και συνάπτονται από τα
κράτη μέλη στις Διακυβερνητικές Διασκέψεις με μεταγενέστερη επικύρωση, σύμφωνα με
τις συνταγματικές απαιτήσεις των κρατών μελών.173 Αυτή η νομοθεσία-σύνταξη που είναι
εγγενής στην κοινοτική έννομη τάξη επηρεάζει το κράτος δικαίου της Ένωσης. Για
παράδειγμα, εν μέρει ως συνέπεια αυτού του διαχωρισμού, η ιεράρχηση των κανόνων του
κοινοτικού δικαίου - ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για την εγκαθίδρυση του κράτους

J. K. Alter, Establishing The Supremacy Of European Law: The Making Of An International Rule Of Law In Europe
(Oxford: Oxford University Press 2001) Σ. 209.
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δικαίου - αν και αναγνωρίζεται από το ΔΕΚ,174 απέχει πολύ από το να είναι ένα σταθερό
ζήτημα, προκαλώντας έτσι ακαδημαϊκή συζήτηση.175
Η έννοια της ΕΕ για το κράτος δικαίου χαρακτηρίζεται επίσης από μια κάπως
αόριστη ουσία. Αν και η σημασία της είναι αδιαμφισβήτητη, κανείς δεν μπόρεσε να
συνοψίσει με σαφήνεια το τι είναι στην πραγματικότητα και ακριβώς πώς είναι διαφορετικό
από όλους τους ομολόγους της στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Εντούτοις, είναι
δυνατόν να περιγράψουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της κοινοτικής έννομης τάξης
που επιτρέπουν σε κάποιον να θεωρεί την Κοινότητα ως νομική οντότητα. Μια τέτοια
άσκηση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τον Temple Lang, ο οποίος επικεντρώθηκε σε
δεκατέσσερα χαρακτηριστικά της ΕΕ που διασφαλίζουν το κράτος δικαίου στην Ένωση:
176

i.
ii.
iii.

Κάθε μέτρο πρέπει να έχει αναγνωρίσιμη νομική βάση,
Κάθε μέτρο πρέπει να περιλαμβάνει αιτιολογία για την έκδοσή του,
Όλα τα μέτρα της ΕΚ πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς

ενωσιακούς κανόνες, το ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιο,
iv.

Εάν ένα μέτρο της ΕΕ παραβιάζει ορισμένους θεμελιώδεις ή υπερισχύοντες

κανόνες, η Ένωση ενδέχεται να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση,
v.

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης μπορούν να συνεργαστούν με τον τρόπο που θα

ασκήσουν τις εξουσίες,
vi.

Οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για

σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν,
vii.

Το ΕΚ μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο ΔΕΕ για να διεκδικήσει ή να

υπερασπιστεί τα προνόμιά του.
viii.

Όλα τα μέτρα της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές των θεμελιωδών

δικαιωμάτων,
ix.
x.
xi.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εξουσία να δημιουργεί νέες υποχρεώσεις,
Δεν μπορεί να αναλάβει δράση η ΕΕ αν δεν είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη,
Τα μέτρα της ΕΕ ενδέχεται ενίοτε να είναι άκυρα αν είναι αντίθετα προς τους

κανόνες του κοινού διεθνούς δίκαιου που δεσμεύουν την Ένωση·

Για Παράδειγμα Υπόθεση 38/70 Deutsche Tradax Gmbh V. Einfuhr- Und Vorratsstelle Für Getreide Und
Futtermittel [1971] Ecr 145; Case 114/78 Yoshida Gmbh V. Industrie- Und Handelskammer Kassel [1979] Ecr 115.
175 A. Tizzano, ‘The Instruments Of Community Law And The Hierarchy Of Norms’ In J.A. Winter And Others (Eds.)
Reforming The Treaty On European Union: The Legal Debate (The Hague/Boston/London: Kluwer 1996); Bieber And
Salomé,
176 J. Temple Lang, ‘Checks And Balances In The European Union: The Institutional Structure And The “Community
Method”’ (2006) 12 European Public Line 1 At 128. For Another Attempt To Outline The Scope Of The Notion Of The
Rule Of Law At The Community Level, See Fernandez Esteban,
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xii.

Τα ενωσιακά μέτρα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΕ

και διασφαλίσεις,
xiii.

Οι ιδιώτες μπορούν να παραπέμψουν την Επιτροπή στο Δικαστήριο δυνάμει του

άρθρου 232 ΕΚ σε περίπτωση αδυναμίας να υιοθετήσουν μια πράξη που τους
απευθύνεται,
xiv.

Υπάρχει δικαίωμα δικαστικού ελέγχου όλων των μέτρων της ΕΕ.

Μια ανάλυση αυτού του καταλόγου καταδεικνύει ότι όλα τα χαρακτηριστικά περιορίζονται
γενικά στην ιδέα της νομιμότητας: την εξέταση του νόμου μέσω του πρίσματος
διαδικαστικών κανόνων και τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου. Το ίδιο ισχύει και για την
Ένωση εν γένει, μέσω της εισαγωγής, για παράδειγμα, της υποχρέωσης πίστης σε αυτήν,
παρόμοιας με εκείνη του άρθρου 10 ΕΚ.177 Αρκεί η διαμόρφωση μιας πραγματικής και
λειτουργικής έννοιας του κράτους δικαίου να ανήκει στην κοινοτική έννομη τάξη; Μια
θετική απάντηση θα σήμαινε να αγκαλιάσουμε τη λεπτή έννοια του κράτους δικαίου. 178

4.2 Εξασφάλιση του κράτους Δικαίου

Η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το κράτος δικαίου επιτρέπει
δύο συμπεράσματα τα οποία, φυσικά, προέρχονται από την προοπτική του δικαστή. Δεν
πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να
αντιμετωπίσει το ΔΕΕ για την εξασφάλιση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν είναι, κατ 'ουσίαν, πολύ διαφορετικές από εκείνες που οι εθνικοί δικαστές είχαν και
πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πρώτον, αυτή η επισκόπηση έδειξε ιδιαίτερα ότι, ακόμη και σε
δημοκρατικές κοινωνίες όπου το κράτος δικαίου είναι κατά κανόνα παραδοσιακά σεβαστό,
δεν είναι αυτονόητο ότι το κράτος δικαίου θα τηρείται στην πραγματικότητα όταν η
νομοθεσία πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις. Από την άποψη αυτή, πρέπει
να τονιστεί ότι ο δημοκρατικός χαρακτήρας και η δημόσια διαφάνεια της πολιτικής
διαδικασίας δεν επαρκούν για την εξασφάλιση του κράτους δικαίου. Για την προστασία
των μειονοτήτων και, ιδίως, των ατόμων, ένας εύλογα έντονος δικαστικός έλεγχος τόσο των
ατομικών αποφάσεων όσο και των νομοθετικών πράξεων είναι απαραίτητος για την
αποτελεσματική διασφάλιση του κράτους δικαίου. Ακόμη και στις δημοκρατικές κοινωνίες
χρειάζεται μερικές φορές θάρρος να αντιστέκεται στις πολιτικές και δημοκρατικές
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Υπόθεση C-105/03 Criminal Proceedings Against Maria Pupino [2005] Ecr I-5285, Para 42.
The Rule Of Law In The Recent Jurisprudence Of The Ecj- Thomas Von Danwitz Σ.1339-1342

58

εκτιμήσεις όταν τίθεται σε κίνδυνο το κράτος δικαίου. Επομένως, έχει ζωτική σημασία να
παρακολουθείται η πλήρης ανεξαρτησία των δικαστών σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερον, η
σημασία συγκριτικών εκτιμήσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και θα καταστεί ολοένα
και περισσότερο απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομική συλλογιστική στο πολυεπίπεδο
σύστημα δικαστικής προστασίας στην Ευρώπη. Σήμερα, η εξουσία των δικαστικών
αποφάσεών μας απαιτεί να φαίνονται πειστικές για τους δικαστές όλων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι κατά κύριο λόγο έχουν την ρίζα τους σε μια
συγκεκριμένη εθνική νομική παράδοση και δεν είναι εξοικειωμένοι με τη νομολογία του
Δικαστηρίου. Συνεπώς, αποτελεί προϋπόθεση για κάθε περαιτέρω νομική ολοκλήρωση
στην Ευρώπη το γεγονός ότι το Δικαστήριο γνωστοποιεί βάσει νομικής αιτιολογίας που
είναι, αν όχι εξοικειωμένη, τουλάχιστον ευκόλως κατανοητή από όλους τους δικαστές.
Τέλος, το κράτος δικαίου δεν είναι μια στατική έννοια. Αναπτύσσεται και αλλάζει
το προφίλ της με την εξέλιξη της κοινωνίας λόγω οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών
και πολιτικών παραγόντων. Αν χρειαστούμε τον σεβασμό των ισχυρών παραδόσεων για την
εξασφάλιση του κράτους δικαίου, απαιτείται η διεύρυνση των αντιλήψεων μας στο να
αντιδρούμε σωστά σε όλες τις νέες εξελίξεις που θέτουν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου179:
Για να αντικατασταθεί τελικά η προηγούμενη προσπάθεια κυριαρχίας της Ευρώπης από
ένα κράτος δικαίου κοινής σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
απαραίτητο να κατανοήσουμε το κράτος δικαίου ως ζωντανό όργανο180 που διαμορφώνεται
σύμφωνα με προκλήσεις

Συμπεράσματα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της οποίας οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις και διαδικασίες, δικαστικής
αμφισβήτησης της νομιμότητας κάθε ενωσιακής αλλά και κάθε εθνικής ρύθμισης ή
απόφασης που υιοθετήθηκε κατ’ εφαρμογή νομικής πράξης της Ένωσης. Η διαφύλαξη

Βλ. Hallstein, Supra Note 2, Στα 341, 343–44.
Το Ζωτικό Διδακτικό Όργανο Συζητείται Πρωτίστως Σε Σχέση Με Το Δικαστήριο Του Στρασβούργου Αλλά Διατυπώνει
Νομική Συλλογιστική Ευρέως Διαδεδομένη Στις Παραδόσεις Του Ηπειρωτικού Δικαίου 2014], Βλ. Tyrer Κατά Ηνωμένου
Βασιλείου, 26 Eur. Ct. Η. R. 4, 15-16 (1978); Soering Έναντι Ηνωμένου Βασιλείου, 161 Eur. Ct. Η. R. 8, 40 (1989);
Λοϊζίδου Εναντίον Τουρκίας, 310 Eur. Ct. H.R. 7, 26 (1995). Christine Goodwin Κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 2002-Vi
Eur. Ct. H.R. 1, 26. Βλέπε, Σχετικά, Τον Luzius Wildhaber, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Εν
Ενεργεία, 21 Ritsumeikan L. Rev. 83, 84 (2004). (German L. J. 1730, 1731 (2011), Magnus Kilander, Ερμηνεία Των
Περιφερειακών Συνθηκών Για Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 13 Sur Int'l J. On Hum. Rts. 145, 152-54 (2010). Για Τη
Δυναμική Ερμηνεία Του Δικαίου Της Ένωσης, Βλ. Kutschher,. Anna Bredimas, Μέθοδοι Ερμηνείας Και Κοινοτικό
Δίκαιο 33-48 (1978). Για Τη Συζήτηση Στο Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, Βλ. Michel Fromont, Justice
Constitutionnelle Comparée 270 (2013). Για Τη Συζήτηση Στο Αμερικανικό Συνταγματικό Δίκαιο Βλέπε, Για
Παράδειγμα, Τον William H. Rehnquist, Η Ιδέα Ενός Ζωντανού Συντάγματος, 29 Harv. J.L. & Pub. Ροι'υ, 401 (2006);
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1129 (2012)
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της ανεξαρτησίας των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με αυτή την αποστολή και τη
διασφάλιση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για
την προάσπιση και εμπέδωση της Ένωσης δικαίου. Η εγγύηση της ανεξαρτησίας είναι
άμεσα συνυφασμένη με την αποστολή του εθνικού δικαστή και ελέγχεται από το
Δικαστήριο, καθόσον μόνο ο ανεξάρτητος εθνικός δικαστής πληροί τα εχέγγυα
προκειμένου να επιτελέσει την αποστολή του ως κοινός δικαστής της Ένωσης. Χωρίς
ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους
δημόσιους και ευρωπαϊκούς θεσμούς κλονίζεται. Τα κράτη μέλη διατηρούν την
οργανωτική τους αυτονομία και είναι ελεύθερα να ρυθμίζουν ζητήματα όπως το ύψος των
αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, τον τρόπο
συγκρότησης των ανωτάτων δικαστηρίων ή τις πειθαρχικές διαδικασίες.181 Ωστόσο, δεν
είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν ανάλογες ρυθμίσεις ως «δούρειο ίππο» για την άλωση
του οχυρού της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και, ειδικότερα, ως πρόσχημα για την
απαλλαγή από μη αρεστούς, στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, λειτουργούς της
δικαιοσύνης. Η προσφυγή σε τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες προσιδιάζουν σε
απολυταρχικά καθεστώτα και συνεπάγονται κατάργηση των εγγυήσεων που περιβάλλουν
την δικαστική εξουσία δεν είναι ανώδυνη. Είναι η αρχή κατάλυσης της δημοκρατίας.
Είναι, βέβαια, αληθές ότι οι κρίσεις που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Ένωση
– κρίση του ευρώ, κρίση προσφυγική και μεταναστευτική, κρίση «Brexit» –
αποκαλύπτουν, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, και μια κρίση δυσπιστίας που υπονομεύει
αναπόφευκτα τα θεμέλια της Ένωσης. Ο βαθμός εμπιστοσύνης, στον οποίο ερείδεται η
θεμελίωση του χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ένωσης, βασίζεται
στην παραδοχή ότι όλα τα κράτη μέλη είναι κράτη δικαίου και πληρούν τις προδιαγραφές
της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται
πρωτίστως η ανεξαρτησία και η αμεροληψία των δικαστηρίων. Αντίκτυπο των κρίσεων είναι
η εμφάνιση και η ενδυνάμωση ακροδεξιών κομμάτων, φέρνοντας αμυδρές μνήμες από
καταστάσεις στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Μόνο όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στον
σεβασμό των κοινών αξιών της δημοκρατίας, του πλουραλισμού, του κράτους δικαίου και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να κινούνται ελεύθερα και
με ασφάλεια σε μία Ένωση χωρίς εσωτερικά σύνορα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η ΕΕ και τα κ-μ της, οφείλουν να «μάχονται» προκειμένου
να διασφαλίσουν εκείνες της αξίες τις οποίες τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη
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προσυπόγραψαν στο Προοίμιο της Συνθήκης της Λισαβόνας «υπενθυμίζοντας την ιστορική
σημασία του τερματισμού της διαίρεσης της ευρωπαϊκής ηπείρου και την ανάγκη να
δημιουργηθούν σταθερές βάσεις για τη μελλοντική οικοδόμηση της Ευρώπης,
επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του
κράτους δικαίου». Η μέχρι σήμερα πρόοδος υπήρξε αποτέλεσμα κοπιωδών και
χρονοβόρων διαδικασιών και η διατήρησή της και περαιτέρω εμβάθυνσή της επιβάλλει
την επαγρύπνηση και εγρήγορση όχι μόνο των δικαστικών λειτουργών, αλλά και όλων εν
γένει των θεσμικών οργάνων και φορέων, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί η αναζήτηση της αρχής του κράτους
δικαίου τόσο μέσα από τους θεσμούς της ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη που την
απαρτίζουν καθώς και στη μελέτη των μηχανισμών επίλυσης των σχετικών παραβάσεων.
Ωστόσο, μπορούμε να αναφέρουμε μεταξύ των αιτίων την αυξανόμενη έλλειψη
εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών προς το ενοποιητικό εγχείρημα, που αδυνατεί να
εξασφαλίσει, πλέον, ένα υψηλό επίπεδο ευημερίας στους ευρωπαίους πολίτες. Το γεγονός
αυτό στρέφει ολοένα και περισσότερους σε εθνικιστικές και ευρωσκεπτικιστικές αντιλήψεις
που αμφισβητούν, ιδιαίτερα αν καταστούν πλειοψηφικές, τις συνταγματικές αρχές της
Ένωσης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής της
ενοποιητικής διαδικασίας και της μετεξέλιξης της Ένωσης από μηχανισμό οικονομικής
ολοκλήρωσης σε ένα πολιτικό σύστημα. Εξάλλου, οι περιπτώσεις παραβίασης των αρχών
που συνθέτουν την έννοια του Κράτους Δικαίου αποτελούν το τίμημα που καλείται να
καταβάλλει η Ένωση για την σταθερή επιλογή της διεύρυνσης της αντί της εμβάθυνσης
κάθε φορά.
Οι τελευταίες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα όπως αυτή της Επιτροπής με την υιοθέτηση
ενός «νέου πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου», παρά το γεγονός ότι
δεν καλύπτουν αποφασιστικά «τα ελλείμματα αποτελεσματικότητας» των προβλεπόμενων
από τις Συνθήκες μηχανισμών, κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση και αποτελούν
αναμφίβολα συμβολή στη συζήτηση για την αναζήτηση λύσεων που θα διασφαλίζουν το
σεβασμό του Κράτους Δικαίου. Η ενεργοποίηση δε του νέου μηχανισμού στην περίπτωση
της Πολωνίας κατά τη διάρκεια του 2016 έρχεται να ενισχύσει αυτήν την άποψη και να
καταδείξει ότι ο σεβασμός του Κράτους Δικαίου είναι υψηλά στην ατζέντα των ενωσιακών
θεσμών, τουλάχιστον των υπερεθνικών εξ αυτών.182
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