Μια υπεράσπιση της επεκτατικής ισότητας σε καιρό
οικονομικής κρίσης –
και ταυτόχρονα μια αφορμή συζήτησης για το μέλλον της1
Έλα απφ ηα πξψηα λνκνινγηαθά ζχκαηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ππήξμε ε (ιεγφκελε)
επεθηαηηθή ηζφηεηα. Η δπλαηφηεηα ηνπ δηθαζηή λα επεθηείλεη επλντθέο δηαηάμεηο θαη ζε
άιιεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ είρε ήδε ζην παξειζφλ βξεζεί ζην επίθεληξν έληνλσλ
ζεσξεηηθψλ θαη λνκνινγηαθψλ αληηπαξαζέζεσλ· ζηελ «πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ», φκσο,
ν δηθαζηηθφο απηνπεξηνξηζκφο εθδειψζεθε κε ηδηαίηεξε έληαζε ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν,
ελφςεη ηεο εχινγεο αλάγθεο λα δηαθπιαρζεί ε ηζνξξνπία ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Η παξνχζα κειέηε εμεηάδεη θαηαξράο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έιαβε ρψξα απηή ε
αλαδίπισζε απφ παιαηφηεξεο, πην πξνσζεκέλεο λνκνινγηαθέο ζέζεηο. ηε ζπλέρεηα,
επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ην δήηεκα ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο κέζα απφ κηα αλάιπζε ηεο
ίδηαο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε φηη ε επέθηαζε

επλντθήο δηάηαμεο απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηνλφεηε ζπλέπεηα ηεο θαλνληζηηθήο
θχζεο ηεο ελ ιφγσ ζπληαγκαηηθήο αξρήο κε ζπγθεθξηκέλα, εγγελή φξηα. Σέινο,
αμηνπνηψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο επηζθφπεζεο ησλ ιχζεσλ πνπ
πηνζεηνχληαη απφ άιιεο έλλνκεο ηάμεηο, πξνηείλεηαη κηα ελδηάκεζε πξνζέγγηζε πνπ
ζθνπφ έρεη λα ζπκβηβάζεη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηε κία πιεπξά ηηο δεκνζηνλνκηθέο
αλεζπρίεο θαη ηηο ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ
εμνπζηψλ κε ηελ αλάγθε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο θαη
δηαθχιαμεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο.
1. Ειζαγυγικά
Αλ ππάξρεη έλα ζεκείν ζην νπνίν έγηλε πεξηζζφηεξν εκθαλήο ε κεηαζηξνθή
ηεο λνκνινγίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη απηφ ηεο επεθηαηηθήο
εθαξκνγήο δηάηαμεο λφκνπ ιφγσ παξάβαζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο (ζην εμήο
επεθηαηηθή ηζφηεηα). Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο εμνπζίαο ηνπ
δηθαζηή λα επεθηείλεη κία επλντθή ξχζκηζε (θπξίσο κηα νηθνλνκηθή παξνρή) ζε
θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ σο ηφηε δελ πεξηιακβάλνληαλ ζε απηή έθπγε απφ ηα ζηελά
πιαίζηα ησλ αθαδεκατθψλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ δηαζθέςεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη
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Οθείισ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηε θίιε θαη ζπλάδειθν Θέκε Σζνιάθνπ γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζε
ζηε κειέηε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο ηεο. Ωο ζπλήζσο, θάζε επζχλε γηα ηηο ζέζεηο
πνπ δηαηππψλνληαη, ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ζπγγξαθέα.

πέξαζε ζηνλ δεκφζην δηάινγν – νηηδήπνηε επεξεάδεη ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο
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ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, κφλν ππνζέζεηο κπνξεί θαλείο λα θάλεη γηα ηελ
πξαγκαηηθή δεκνζηνλνκηθή επίπησζε ησλ απνθάζεσλ πεξί επεθηαηηθήο ηζφηεηαο πνπ
είραλ ιάβεη ηα δηθαζηήξηα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Δκπεδψζεθε, πάλησο, ε
αληίιεςε φηη ζε πεξίνδν ζπζηνιήο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πεξηζηέιινληαη
αληίζηνηρα θαη ηα πεξηζψξηα ηνπ δηθαζηή λα επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.2
Όπσο ζεκείσλε, δχν πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξψηνπ Μλεκνλίνπ, ν
ηφηε πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη κεηέπεηηα ππεξεζηαθφο
πξσζππνπξγφο Π.Πηθξακκέλνο, ε επεθηαηηθή ηζφηεηα απέθηεζε θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο θξίζεο «μαθληθά έλα “ακαξησιφ” πεξηερφκελν»3. Σα δηθαζηήξηα θάλεθε λα
αληαπνθξίλνληαη αθαξηαία ζε απηφ πνπ έγηλε αληηιεπηφ σο «δξακαηηθή κεηαζηξνθή
ησλ αμηψλ πνπ επήιζε ζαλ ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε θνηλσληθφ επίπεδν»4
θαη λα απνξξίπηνπλ πιένλ καδηθά ηα αηηήκαηα επέθηαζεο επλντθψλ δηαηάμεσλ.5
Πξνζθάησο, εμάιινπ, παξνπζηάζηεθε θαη έηπρε επξείαο δεκνζηφηεηαο ε
πξφηαζε κίαο νκάδαο εμερφλησλ ζπληαγκαηνιφγσλ θαη πξνζσπηθνηήησλ ηνπ
δεκνζίνπ βίνπ, γηα κηα ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο,6 ε νπνία ζα
πεξηειάκβαλε ηελ πξνζζήθε παξ. 6 ζην άξζξν πεξί ηζφηεηαο, πνπ ζα φξηδε φηη
«Ρπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αηφκσλ νπδέπνηε επεθηείλνληαη
κε δηθαζηηθή απφθαζε ζε άιιεο θαηεγνξίεο». χκθσλα κε ηε ζχληνκε αηηηνιφγεζε
ηεο πξφηαζεο απηήο κε ηελ σο άλσ παξ. 6 επηδηψθεηαη λα ηεζεί «ηέξκα ζηε
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Όπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη, κε αθνξκή ηελ ππφζεζε δηεθδίθεζεο ηνπ επηδφκαηνο ησλ 176 επξψ, ν
Π.Μαληδνχθαο, Οηθνλνκηθή θξίζε θαη χληαγκα – πληαγκαηηθέο θαη ελσζηαθέο δηαζηάζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ειιεληθφ παξάδεηγκα. Μνξθέο θαη ηερληθέο δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ησλ
εθαξκνζηηθψλ λφκσλ ησλ κλεκνλίσλ ζην πεδίν ησλ δηθαησκάησλ, εθδ. άθθνπια, ΑζήλαΘεζζαινλίθε, 2014, ζ. 177, «ε ζπλεθηίκεζε απφ ην Γηθαζηήξην ησλ επξχηεξσλ ζπλεπεηψλ, πνπ ζα έρεη ε
απφθαζή ηνπ ζηε δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία ηνπ Κξάηνπο, βάξπλε ζηελ θξίζε ηνπ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη
– έηζη θη αιιηψο – πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο πνπ είραλ νη ζπγθεθξηκέλνη πξνζθεχγνληεο».
3
Π.Πηθξακκέλνο, Γεκφζην δίθαην ζε έθηαθηεο ζπλζήθεο απφ ηελ νπηηθή ηεο αθπξσηηθήο δηνηθεηηθήο
δηαδηθαζίαο, ΘΠΓΓ 2/2012, 97.
4
Υ.Γηβάλε, Παξαηεξήζεηο ζηελ ΟιηΔ 95/2013, ΘΠΓΓ 2013, 50.
5
Πάλησο νη θαηαθιπζκηαίεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ ππξνδφηεζε κηα γεληθφηεξε ηάζε
ελδνζθφπεζεο θαη απηνθξηηηθήο ζε πνιιά θνκκάηηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ζεζκηθψλ
θνξέσλ, δελ ζα πξέπεη λα καο θάλνπλ λα ιεζκνλνχκε φηη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα ππήξμαλ πάληνηε
δηζηαθηηθά ζηελ (θαηά)ρξεζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο επέθηαζεο δηάηαμεο λφκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη
ηάζεηο απηνπεξηνξηζκνχ ησλ δηθαζηψλ δηέβιεπε ν Ιάθσβνο Μαζηνπδάθεο [Δπέθηαζε επλντθήο
ξχζκηζεο γηα ιφγνπο ηζφηεηαο – ηάζεηο δηθαζηηθνχ απηνπεξηνξηζκνχ;, ΓηΓηθ 15 (2003), 852-870], ήδε
ην 2003, ζηελ θαξδηά δειαδή ηεο πεξηφδνπ ηεο (επίπιαζηεο) επκάξεηαο.
6
Ν. Αιηβηδάηνο, Π. Βνπξινχκεο, Γ. Γεξαπεηξίηεο, Γ. Κηηζηάθηο, . Μάλνο, Φ. ππξφπνπινο, Έλα
θαηλνηφκν χληαγκα γηα ηελ Διιάδα, Ζ Καζεκεξηλή, 5.6.2016.

δεκνζηνλνκηθά θαηαζηξνθηθή εθαξκνγή ηεο “επεθηαηηθήο ηζφηεηαο”, ηδίσο απφ ηα
δηθαζηήξηα».7
Δίλαη, φκσο, δπλαηφλ λα κηιάκε γηα ηελ επεθηαηηθή ηζφηεηα σο κηα λνκηθή
θαηεγνξία ρσξηζηή απφ ηελ ίδηα ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο; Αξθεί ε ζπγθπξία ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πηζαλψο νξηζκέλεο άζηνρεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ
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απηνπεξηνξηζκφ) κηα νιφθιεξε λνκηθή έλλνηα απφ ην λνκηθφ ιεμηιφγην;
Ζ παξνχζα κειέηε ζα επηρεηξήζεη λα δείμεη πσο κηα δηάθξηζε κεηαμχ
«ηζφηεηαο» θαη «επεθηαηηθήο ηζφηεηαο» είλαη δνγκαηηθά αδχλαηε θαη φηη ζπλεπψο
πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε φρη ην αλ λνείηαη επέθηαζε επλντθήο δηάηαμεο λφκνπ, αιιά
ηα φξηα, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, πνπ ζπλαληά απηή ε επέθηαζε. ην πιαίζην απηφ,
πξψηα ζα επηρεηξεζεί κηα πεξηνδνιφγεζε ησλ ηάζεσλ ηεο ειιεληθήο λνκνινγίαο
έλαληη ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 έσο ζήκεξα (ππφ 3) θαη
ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ηα θιαζηθά επηρεηξήκαηα ηεο ζεσξεηηθήο ζπδήηεζεο
επί ηνπ ζέκαηνο (ππφ 4). Δλ ζπλερεία, ζα αλαπηπρζεί ε θπξίσο επηρεηξεκαηνινγία ζε
δχν άμνλεο: θαηαξράο, ζα αληιεζνχλ επηρεηξήκαηα απφ ηελ ίδηα ηε δνκή ηεο αξρήο
ηεο αλαινγηθήο ηζφηεηαο αθελφο γηα λα ππνζηεξηρζεί ε ζέζε φηη ε επεθηαηηθή
ηζφηεηα δελ είλαη παξά ε ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζηηθνχ ζθέινπο ηεο
θφξκνπιαο ηεο αλαινγηθήο ηζφηεηαο (ππφ 5), αθεηέξνπ γηα λα εληνπηζηεί ην φξην σο
ην νπνίν λνείηαη επέθηαζε επλντθήο δηάηαμεο (ππφ 6). Αθνινχζσο, ε επεθηαηηθή
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Ζ πξφηαζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο «κείδσλ θαηλνηνκία» απφ ηνπο ζπληάθηεο ηεο, σζηφζν δελ είλαη,
ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ, θαηλνθαλήο: θαηά ηελ αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία ηνπ 2001 είρε πξνηαζεί
αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 1, ψζηε λα πξνβιέπεη φηη «κηζζφο θαη θάζε είδνπο απνδνρέο, ζχληαμε
ή ρνξεγία νχηε εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο νχηε παξέρνληαη, νχηε επεθηείλνληαη ζε
πξφζσπα ή θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ξεηά ζηε ζρεηηθή δηάηαμε κε πξάμε
νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ νξγάλνπ, παξά κφλν κε ηππηθφ λφκν». χκθσλα κε ηελ αγφξεπζε ηνπ εηζεγεηή
ηεο πιεηνςεθίαο Δπ.Βεληδέινπ, ε δηάηαμε απηή ζπλδεφηαλ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 88 παξ. 2 γηα ηηο
απνδνρέο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ζθνπφ είρε λα «λα πξνζηαηεχζεη δεκνζηνλνκηθά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θξάηνπο θαη λα δηαθπιάμεη ην θχξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ» (Πξαθηηθά Οινκέιεηαο Ε΄
Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο, πλεδξίαζε ΡΛΖ΄, Σεηάξηε 14 Μαξηίνπ 2001, πξσί). Ζ δηάηαμε απηή, ε
νπνία αληηκεηψπηζε ηελ αληίδξαζε ζχζζσκεο ηεο αληηπνιίηεπζεο, ππεξςεθίζηεθε απφ 158 βνπιεπηέο,
θαηαςεθίζηεθε απφ 122 θαη ηειηθψο απεξξίθζε, αθνχ αλήθε ζηνλ θαηάινγν ησλ δηαηάμεσλ πνπ
έπξεπε λα ππεξςεθηζηνχλ απφ 180 βνπιεπηέο (βι. Πξαθηηθά Οινκέιεηαο Ε΄ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο,
πλεδξίαζε ΡΝΔ΄, Παξαζθεπή 6 Απξηιίνπ 2001). Καηά ηνλ Κ.Υξπζφγνλν, Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά
ΓηθαηψκαηαΓ΄, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2006, ζ. 127, ε απφξξηςε απηή κπνξεί λα εξκελεπζεί σο
«πιάγηα παξαδνρή ηνπ αλαζεσξεηηθνχ λνκνζέηε φηη είλαη ζεκηηή, κε βάζε ηα - αλαιινίσηα- δεδνκέλα
ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, ε επεθηαηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο απφ ηα δηθαζηήξηα».

δίθαην - ππφ 7), ηα φξηα πνπ κπνξεί λα ηεζνχλ ζηελ εμνπζία ηνπ δηθαζηή λα
εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ελφςεη ηδίσο ηεο αξρήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο
ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο εμνπζίαο ηνπ λνκνζέηε λα εγγξάθεη (κφλν απηφο θαηαξρήλ)
δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ππφ 8).
2. Η θέζη ηος ζηηήμαηορ: ςποπεπιεκηικέρ και ςπεππεπιεκηικέρ διαηάξειρ
νόμος
Δίλαη γλσζηφ φηη ε δηαδηθαζία λνκνζέηεζεο είλαη ηαπηφρξνλα θαη
αλαγθαζηηθά κηα δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο. Ο λνκνζέηεο νξίδεη ην ππνθεηκεληθφ
θαη αληηθεηκεληθφ πεδίν ηεο ξχζκηζεο δηακνξθψλνληαο πάληνηε δχν ηνπιάρηζηνλ
θαηεγνξίεο: απηνχο πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηε ξχζκηζε θαη απηνχο πνπ δελ
θαηαιακβάλνληαη. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή (πνπ είλαη δηαδηθαζία εθεχξεζεο, φρη
αλαθάιπςεο θαηεγνξηψλ) ν λνκνζέηεο δεζκεχεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, αιιά
ε θχξηα επηδίσμή ηνπ είλαη ε εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά ζθνπψλ ηεο
πνιηηηθήο ηνπ. Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο (αλαινγηθήο) ηζφηεηαο εμεηάδεηαη ζε δεχηεξν
ρξφλν, φηαλ κηα λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή ξχζκηζε ειέγρεηαη πιένλ απφ ηα
δηθαζηήξηα.
ηε θάζε απηή, ν δηθαζηήο, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ηίζεηαη δήηεκα παξάβαζεο
ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε έλαλ (νξηαθφ, αιιά πάλησο
νπζηαζηηθφ, θαηά ηε ζπληαγκαηηθή απνζηνιή ηνπ) έιεγρν ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο
ζε δχν ζηάδηα: ζην πξψην ζηάδην ειέγρεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ νπνία έρεη
πξνβεί ν λνκνζέηεο. Αλ δηαπηζησζεί φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή δελ αληαπνθξίλεηαη
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηζφηεηαο, ν δηθαζηήο πεξλάεη ζην δεχηεξν ζηάδην, θαηά ην νπνίν
ειέγρεη αλ ε απφθιηζε απηή απφ ηελ ηζφηεηα δηθαηνινγείηαη απφ επαξθείο ιφγνπο
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζπλδεφκελνπο κε ζπγθεθξηκέλε ζπληαγκαηηθή αξρή. Αλ ην
απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη θαη εδψ αξλεηηθφ, έρνπκε θαηάθαζε ηεο παξάβαζεο
ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο.8
Σν δήηεκα ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο αλαθχπηεη ζην πξψην ζηάδην, δειαδή
ζην ζηάδην ειέγρνπ ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ ηνπ λνκνζέηε. Ο έιεγρνο απηφο
ζπλίζηαηαη ζηε δηαπίζησζε αλ ηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν
λνκνζέηεο είλαη ζπλαθή πξνο ηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηνπ ζεζπηδφκελνπ λφκνπ,
αλ πθίζηαηαη δειαδή κηα εχινγε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο ζρεκαηηδφκελεο θαηεγνξίεο
θαη ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Πξαθηηθά, εδψ κπνξεί, απφ ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν, λα
8

Βι. αλαιπηηθφηεξα .Κνθίλε, Ηζφηεηα θαη Απαγφξεπζε Γηαθξίζεσλ, Δθδ. άθθνπια, ΑζήλαΘεζζαινλίθε, 2016, ζ. 80 επ.

αλαθχςνπλ δχν ηχπνη πξνβιεκάησλ: πξψηνλ, πεξίπησζε φπνπ ε ξχζκηζε παξαιείπεη
απζαηξέησο κία θαηεγνξία ξπζκίδνληαο θαηά αλφκνην ηξφπν φκνηεο πεξηζηάζεηο
(ππνπεξηεθηηθή) θαη, δεχηεξνλ, πεξίπησζε φπνπ ε ξχζκηζε ζπκπεξηιακβάλεη
απζαηξέησο κία θαηεγνξία ξπζκίδνληαο θαηά φκνην ηξφπν αλφκνηεο πεξηζηάζεηο
(ππεξπεξηεθηηθή). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην λνκηθφ ζθάικα βξίζθεηαη ζηελ
θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έθαλε ν λνκνζέηεο, ππφ ηελ έλλνηα είηε φηη ην θξηηήξην πνπ
ρξεζηκνπνίεζε δελ ήηαλ επηηξεπηφ (ζπλαθέο, αληηθεηκεληθφ θιπ) είηε φηη ε θξίζε πεξί
ηεο νκνηφηεηαο ή αλνκνηφηεηαο πνπ έθαλε, βάζεη ηνπ θαηαξρήλ επηηξεπηνχ
θξηηεξίνπ, ήηαλ εζθαικέλε.
Ζ επεθηαηηθή ηζφηεηα δελ απνηειεί θάπνην ρσξηζηφ είδνο ηζφηεηαο, αιιά
απιψο ηελ πξνηεηλφκελε απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δηαπηζησζείζαο
παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο ππνπεξηεθηηθψλ δηαηάμεσλ. Δλψ,
δειαδή, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ππεξπεξίιεςεο, ν δηθαζηήο ζα ζεσξήζεη σο
αλεθάξκνζηε ζηελ ελψπηνλ ηνπ ππφζεζε ηε δηάηαμε πνπ επηβάιεη ην βάξνο ή ρνξεγεί
πξνλφκην ή επεξγέηεκα ζε θαηεγνξία πξνζψπσλ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη απαιιαγεί
απφ ην βάξνο ή λα έρεη εμαηξεζεί απφ ην πξνλφκην, ζηηο πεξηπηψζεηο ππνπεξίιεςεο, νη
νπνίεο είλαη θαη νη ζπληξηπηηθά πεξηζζφηεξεο ζηελ πξάμε, ην δήηεκα πεξηπιέθεηαη.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελδέρεηαη ε κε εθαξκνγή ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε
ηεο δηάηαμεο πνπ επηβάιεη βάξνο ή ρνξεγεί πξνλφκην λα κελ επαξθεί γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο δηαηαξαρζείζαο ηζφηεηαο, δηφηη ε δηαηάξαμε πξνέξρεηαη φρη απφ
ην ξεηφ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ λφκνπ, αιιά απφ ηελ έιιεηςή ηνπ, δειαδή απφ
ηε κε ππαγσγή ζην ξπζκηζηηθφ ηνπ πεδίν πεξηπηψζεσλ φκνησλ πξνο εθείλε πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαλφλα δηθαίνπ. Δθφζνλ ην πξφβιεκα ηεζεί ελψπηνλ ηνπ
δηθαζηή ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο,9 ε ππνρξέσζε
παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ελψπηφλ ηνπ δηάδηθν ηνλ θέξλεη
κπξνζηά ζην δίιεκκα ηεο επέθηαζεο ή κε θαη ζε απηφλ ηνπ επλντθνχ θαζεζηψηνο
απφ ην νπνίν έρεη λνκνζεηηθά απνθιεηζηεί.
3. Οι ηπειρ πεπίοδοι ηηρ επεκηαηικήρ ιζόηηηαρ ζηην ελληνική έννομη ηάξη
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ην πιαίζην ζπζηεκάησλ πξνιεπηηθνχ θαη αθεξεκέλνπ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ
ην δήηεκα ηίζεηαη θπζηθά κε ηειείσο δηαθνξεηηθνχο φξνπο: δεδνκέλνπ φηη δελ ηίζεηαη δήηεκα έλλνκεο
πξνζηαζίαο ζπγθεθξηκέλνπ δηαδίθνπ ή πξνζηαζίαο θεθηεκέλσλ ζπκθεξφλησλ ζπγθεθξηκέλσλ
θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ, είλαη θαζαξά ζέκα ηνπ λνκνζέηε αλ ζα επεθηείλεη, ηξνπνπνηήζεη ή θαηαξγήζεη
ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θξηζείζαο σο αληηζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο.

ην πιαίζην απηφ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κεηαμχ ηεζζάξσλ ελδερνκέλσλ
ζε πεξηπηψζεηο ππνπεξηεθηηθψλ δηαηάμεσλ:10 α) λα ππάξρεη παιαηφηεξε ad hoc εηδηθή
ξχζκηζε, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηε λεφηεξε πνπ εηζάγεη δηάθξηζε,11 β) λα
πθίζηαηαη γεληθφο θαλφλαο, ν νπνίνο ξπζκίδεη νπζησδψο φκνηεο πεξηπηψζεηο, ε δε
δηάηαμε πνπ θξίλεηαη αληηζπληαγκαηηθή λα ζπληζηά εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα απηφ,12
γ) λα κελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζρέζε θαλφλα – εμαίξεζεο, αιιά νη ζπγθξηλφκελεο
θαηεγνξίεο θαη νη αληίζηνηρεο (εηδηθέο) λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηηο αθνξνχλ λα είλαη
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηζνβαξείο13 θαη δ) λα πθίζηαηαη εμαηξεηηθή ξχζκηζε πνπ
ξπζκίδεη κηθξή θαηεγνξία πεξηπηψζεσλ θαη δεηείηαη ε επέθηαζή ηεο είηε ζηε γεληθή
θαηεγνξία είηε ζε άιιε εμαηξεηηθή θαηεγνξία κε φκνηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά.14
Σφζν ε λνκνινγία φζν θαη ε ζεσξία δέρνληαη ζε γεληθέο γξακκέο φηη ζηε κελ
πξψηε πεξίπησζε ε θήξπμε σο αληηζπληαγκαηηθήο ηεο δηάηαμεο πνπ εηζάγεη δηάθξηζε
έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ αλαβίσζε ηεο παιαηάο δηάηαμεο, 15 ζηε δε δεχηεξε
πεξίπησζε ε θήξπμε σο αληηζπληαγκαηηθήο ηεο δηάηαμεο πνπ εηζάγεη εμαίξεζε έρεη
σο ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή ηνπ γεληθνχ θαλφλα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 16 ηηο δχν,
επνκέλσο, απηέο πεξηπηψζεηο, ε επεθηαηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο,
θαιππηφκελε πίζσ απφ ηηο γεληθέο εξκελεπηηθέο αξρέο πιεξψζεσο λνκνζεηηθνχ
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φηη ε επίδηθε ππφζεζε ππαγφηαλ ζηελ πεξίπησζε ηεο επέθηαζεο εμαηξεηηθήο δηάηαμεο ζε άιιε
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θελνχ, γηλφηαλ αλέθαζελ δεθηή κε πεξηνξηζκέλεο κφλν αληηδξάζεηο. Με άιια ιφγηα,
κνινλφηη ε πιήξσζε λνκνζεηηθνχ θελνχ θαη ε επεθηαηηθή εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ηαπηίδνληαη, ην δήηεκα πεξλάεη ζπλήζσο θάησ απφ ηα ξαληάξ ηεο
θξηηηθήο, δηφηη εληάζζεηαη νκαιά ζην θαζηεξσκέλν κνληέιν ηνπ ειέγρνπ
ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ ζηελ Διιάδα. Σν πξφβιεκα δηαθαίλεηαη νμχηεξν ζε
ζρέζε κε ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε πεξίπησζε (εηδηθέο θαη εμαηξεηηθέο ξπζκίζεηο
αληίζηνηρα), φπνπ ειιείςεη γεληθνχ ή πξνγελέζηεξνπ θαλφλα, ν ξφινο ηνπ δηθαζηή
θαληάδεη επζέσο δηθαηνπιαζηηθφο.
Ηζηνξηθά, νη δχν απηέο πεξηπηψζεηο (πνπ κπνξνχκε λα ηηο ραξαθηεξίζνπκε
ζπλεθδνρηθά σο stricto sensu επεθηαηηθή ηζφηεηα) αληηκεησπίζηεθαλ (θαη αθφκε
αληηκεησπίδνληαη) κε δπζπηζηία απφ κεγάιε κεξίδα ηεο ζεσξίαο θαη ηεο λνκνινγίαο.
Σειείσο ζρεκαηηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο πεξηφδνπο φζνλ αθνξά ηελ
πξνζέγγηζε ζηελ stricto sensu επεθηαηηθή ηζφηεηα:
Α) Ζ πξψηε πεξίνδνο, ε νπνία αξρίδεη ιίγν κεηά ηε λνκνινγηαθή αλαγλψξηζε
ηεο ηζφηεηαο σο δεζκεπηηθήο ζπληαγκαηηθήο αξρήο θαη φρη σο απιήο πνιηηηθήο
δηαθήξπμεο,17 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηάζε απηφ- θαη έηεξν-πεξηνξηζκνχ ηεο
δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαηά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ λένπ απηνχ λνκηθνχ εξγαιείνπ. Ζ
ειιεληθή ζεσξία ζηάζεθε επζχο εμ αξρήο θξηηηθά απέλαληη ζηελ επεθηαηηθή ηζφηεηα
ζεσξψληαο φηη ζπληζηά πεξίπησζε «θαηαρξεζηηθήο αζθήζεσο ηεο αλεγλσξηζκέλεο
παξ’ εκίλ εηο ηα δηθαζηήξηα εμνπζίαο πξνο έξεπλαλ ηεο εζσηεξηθήο ζπληαγκαηηθφηεηαο
ησλ λφκσλ… Η εμνπζία απηή επηηξέπεη ηελ κε εθαξκνγήλ ηεο αληηζπληαγκαηηθήο
δηαηάμεσο … κε απνηέιεζκα ηελ θαηίζρπζηλ ησλ πξνυθηζηακέλσλ δηαηάμεσλ. Γελ
επηηξέπεη ηελ απάιεηςηλ ηεο κίαο εθ ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ επί ησ ηέιεη φπσο
ηζρχζε εηο επξπηέξαλ έθηαζηλ ε άιιε, ε αιιειέλδεηνο, δειαδή επί ησ ηέιεη φπσο
ηξνπνπνηεζεί ν λφκνο θαη ηζρχζε εθεμήο κε δηάθνξνλ έθηαζηλ εθαξκνγήο… Σν .η.Δ.
δελ είρε ζήκεξνλ κείδνλα εμνπζίαλ, δηα λα θαηαζθεπάζε λένλ λφκνλ επί ησλ εξεηπίσλ
ηνπ θξηζέληνο σο αληηζπληαγκαηηθνχ θαη λα επηβάιε εηο ην Γεκφζηνλ βάξε θαη’
αξεζθείαλ, θαηά ηξνπνπνίεζηλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ».18 Ζ ζθνδξή απηή επίζεζε (ηε
δξηκχηεηα ηεο νπνίαο επέηεηλε νπσζδήπνηε ην γεγνλφο φηη ε δηθαζηηθή απφθαζε, πνπ
απνηέιεζε ηελ αθνξκή ηεο, αθνξνχζε ηελ επέθηαζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο δηθαζηηθνχο
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ιεηηνπξγνχο ξχζκηζεο πεξί ππεξσξηαθψλ ακνηβψλ)19 δίλεη κηα γεχζε ηνπ θιίκαηνο
ηεο πεξηφδνπ απηήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο κφλν κία
αθφκε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πνπ επέθηεηλε επλντθή ξχζκηζε
απφ εηδηθή θαηεγνξία πεξηπηψζεσλ ζε άιιε εηδηθή θαηεγνξία κπνξεί λα αληρλεπζεί.20
Β) Ζ δεχηεξε πεξίνδνο αξρίδεη νπζηαζηηθά κε ηελ απφθαζε αξρήο ΟιΑΠ
53/1983, ΝνΒ 1983, 1370 πνπ επέθηεηλε ζηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ξχζκηζε γηα
ην επίδνκα ζπνπδψλ πθεγεηψλ παλεπηζηεκίνπ.21 Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη
ην Διεγθηηθφ πλέδξην αθνινχζεζαλ κε δεθαπεληαεηή πεξίπνπ θαζπζηέξεζε22 ηελ
ηάζε απηή θαη ελψ πιένλ θαη ε ζεσξία (ή ηνπιάρηζηνλ κεξίδα ηεο) είρε αξρίζεη λα
ππνδέρεηαη κε ηξφπν πεξηζζφηεξν επλντθφ ηελ επεθηαηηθή ηζφηεηα.23 Καηά ηελ
πεξίνδν απηή θαηέζηε πιένλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θνηλφο ηφπνο, αθελφο, φηη είλαη
λνεηή, θαηά πεξίπησζε, ε επέθηαζε ξχζκηζεο πνπ αθνξά εηδηθή θαηεγνξία
πξνζψπσλ ή πεξηπηψζεσλ ζε άιιε (νκνεηδή) εηδηθή θαηεγνξία,24 αθεηέξνπ φηη δελ
επηηξέπεηαη ε επέθηαζε εμαηξεηηθήο ξχζκηζεο ζηε γεληθή θαηεγνξία.25
Γ) Ζ έλαξμε ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ, φπνπ παξαηεξείηαη ε ξήμε κε ην σο ηφηε
λνκνινγηαθφ θαη ζεσξεηηθφ ειάρηζην consensus πάλσ ζηελ επεθηαηηθή ηζφηεηα,
ζπκπίπηεη ρξνληθά (φρη ηπραία) κε ηελ έλαξμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο - ή
αθξηβέζηεξα κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ζηα ηέιε ηνπ 2009 ηεο έθηαζεο ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο. Ζ κεηαζηξνθή απηή εθδειψλεηαη κε ηέζζεξηο
19

ΟιηΔ 2080/1950, Θ 1951, 10.
ΟιηΔ 1016/1963, ΝνΒ 1963, 1240 (επέθηαζε ηεο απαιιαγήο απφ ηε ζηξάηεπζε θαη ζηνπο κε
νξζφδνμνπο κνλαρνχο).
21
Δίρε πξνεγεζεί βέβαηα ε ΟιΑΠ 206/1981, Σν 1982, 56 (απνδνρέο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο
εμσηεξηθνχ ζε δηθαζηέο).
22
Βι. ηΔ 1519/1995, ΓηΓηθ 1995, 625, παξαη. Ν.Β.Υαηδεηδαλή, κε ηελ νπνία ζεκεηψζεθε ζηξνθή
ζηελ σο ηφηε λνκνινγηαθή ηαθηηθή ηνπ Αλψηαηνπ Αθπξσηηθνχ λα κελ επεκβαίλεη ζε κηζζνινγηθά
δεηήκαηα επηθέξνληαο ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γνγκαηηθά, βέβαηα, ε
απφθαζε απηή αλήθεη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία (εμαίξεζε απφ γεληθφ θαλφλα), αθνχ εμήγαγε γεληθφ
θαλφλα απφ εηδηθέο αξρηθψο ξπζκίζεηο πεξί θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο κεληαίαο απνδεκίσζεο ζε κεγάιεο
θαη αλφκνηεο κεηαμχ ηνπο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ θαη δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ, θαη έθξηλε ελ ζπλερεία φηη
«ε θαη' εμαίξεζε κε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ απνδεκηψζεσο ζε κεξηθέο κφλνλ θαηεγνξίεο δεκνζίσλ θαη
δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ, φπσο είλαη νη ππάιιεινη ηεο γξακκαηείαο ησλ πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ, ζπληζηά άληζε κεηαρείξηζή ηνπο έλαληη ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο απηή
ερνξεγείην, πξνο απνθαηάζηαζε δε ηεο δηαηαξαρζείζεο ηζφηεηνο ζα πξέπεη, πεξηαηξνκέλεο ηεο δπζκελνχο
απηήο εμαηξέζεσο, λα ιάβνπλ ηελ ελ ιφγσ απνδεκίσζε θαη νη κε ιαβφληεο απηήλ ππάιιεινη». Πην ζαθήο
έγηλε ε ζηξνθή κε ηελ ηΔ επη. 2435/1997, Αξκ 1997, 957, ε νπνία επέθηεηλε ηηο επλντθέο
πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ρήξαο αζθαιηζκέλνπ ζην ΗΚΑ θαη ζηνλ ρήξν αζθαιηζκέλεο ζην ΗΚΑ
(contra βι. ηελ εθδνζείζα κφιηο δχν έηε λσξίηεξα ηΔ 1728/1994 ΓηΓηθ 1995, 604). Βι. θαη ΟιΔ
1273/1996, ΓηΓηθ 1997, 505=Αξκ 1997, 296.
23
Βι. π.ρ. Β.θνπξή-Δ.Βεληδέινπ, Ο δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, εθδ.
Αλη.Ν.άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1985, ζ. 110 επ.
24
Βι. π.ρ. ηΔ 219/2008 γηα ηελ επηδίθαζε ζηνπο επίηαθηνπο λαπηηθνχο ηνπ Ω/Κ «Ναπηίινο» ησλ
απμεκέλσλ απνδνρψλ ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ Ω/Κ «Αηγαίν».
25
Βι. π.ρ. ΟιηΔ 4027/1998, ΓΦΝ 1999, 93 θαη ΟιηΔ 3327/2000, Αξκ 2000, 1709.
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δηαθξηηέο ηάζεηο ζηε λνκνινγία: α) ε πξψηε ηάζε δηεπξχλεη ην λνεκαηηθφ
πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο «εμαηξεηηθήο ξχζκηζεο», ζεσξψληαο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο πνπ ελίνηε αθνξνχλ επξείεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ σο εμαηξεηηθέο
δηαηάμεηο κε δπλάκελεο λα επεθηαζνχλ·26 β) ε δεχηεξε δηεπξχλεη ηε βάζε ησλ
θξηηεξίσλ ζχγθξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ
ηνπ λνκνζέηε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε απνθαηηθή θξίζε σο πξνο ηελ νκνηφηεηα
ησλ ππφ ζχγθξηζε θαηεγνξηψλ·27 γ) κεξίδα ηεο λνκνινγίαο απνξξίπηεη ιφγνπο πεξί
επεθηαηηθήο ηζφηεηαο κε ην επηρείξεκα φηη δελ λνείηαη ηζφηεηα ζηελ παξαλνκία,
θξίλνληαο φηη ε θαλνληζηηθή πξάμε ή ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή, ζηελ νπνία
ζεκειηψλεηαη ην αίηεκα ησλ δηαδίθσλ, αληίθεηηαη ζηνλ λφκν·28 θαη δ) ζεκαληηθφο
αξηζκφο απνθάζεσλ απνξξίπηνπλ σο αιπζηηειείο ιφγνπο πεξί παξαβίαζεο ηεο
ηζφηεηαο κε ην ζθεπηηθφ φηη ηπρφλ απνδνρή ηνπο δελ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε
επέθηαζε ηεο θξίζηκεο δηάηαμεο, αιιά ζα ηελ θαζηζηνχζε αλίζρπξε.29 Οη δχν πξψηεο
26

Βι. ΟιηΔ 1580/2010, ΘΠΓΓ 2010, 971=Αξκ 2011, 300 (ρακειφηεξν φξην ζπληαμηνδφηεζεο
κεηέξσλ κε αλήιηθα ηέθλα), ΟιΔ 1824/2010, ΔΓΓΓΓ 2010, 980 (ε επηπιένλ πξνυπφζεζε ηεο
αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία πνπ ηίζεηαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αγάκσλ πηψλ έλαληη ησλ αγάκσλ
ζπγαηέξσλ, δελ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, δηφηη «απνηειεί εμαηξεηηθή δηάηαμε, πνπ απνζθνπεί
ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπγαηέξσλ … θαη νη νπνίεο ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ δελ
είραλ ίζε κε ηνπο άλδξεο πξφζβαζε ζε επαγγέικαηα ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο»). Αληηπξβι. ηηο παιαηφηεξεο
ηΔ 2453/1997 θαη ΟιηΔ 3088/2007, ΔΔξγΓ 2007, 1353.
27
Βι. ηΔ 464/2012 ΝΟΜΟ, ηΔ 1237/2012 ΝΟΜΟ, ηΔ 3464/2013 ΝΟΜΟ, ηΔ 846/2015
ΝΟΜΟ, ηΔ 2125/2011 ΝΟΜΟ. Με ηηο απνθάζεηο απηέο θξίζεθε φηη ε ρνξήγεζε, ην πνζνζηφ θαη
ην χςνο θάζε ινγήο επηδνκάησλ θαη απνιαβψλ ζηνπο ππαιιήινπο ζπλαξηάηαη πξνο ην ηδηαίηεξν γηα
θάζε θαηεγνξία ππεξεζηαθφ θαη κηζζνινγηθφ θαζεζηψο θαη πξνο παξάγνληεο φπσο ηα πξνζφληα
δηνξηζκνχ, ε εηδηθφηεηα, ε εκπεηξία, ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο, ε ζέζε ηνπ ζηελ ηεξαξρία, ν ρξφλνο
ππεξεζίαο, θαζψο θαη φηη ζηνηρεία φπσο ε απαζρφιεζε ζηνλ ίδην ρψξν, ε άζθεζε παξεκθεξνχο
εξγαζίαο θαη ε έθζεζε ζηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο δελ αξθνχλ γηα ηελ επέθηαζε επηδφκαηνο ζηελ
εμαηξνχκελε θαηεγνξία. Πξφθεηηαη γηα θξηηήξηα πνπ δελ είλαη πάληνηε ζπλαθή πξνο ηνλ ζθνπφ θαη ην
αληηθείκελν ηεο ξχζκηζεο. Πξβι. εληφο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηελ ΑΠ 587/2011, ΝΟΜΟ, ε νπνία, γηα
ηελ θξίζε πεξί νκνηφηεηαο κεηαμχ δηθεγφξσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε Ο.Σ.Α. θαη δηθεγφξσλ πνπ
απαζρνινχληαη ζε άιια λ.π.δ.δ., ζέηεη επίζεο ζεηξά θξηηεξίσλ, πνπ πάλησο εθ πξψηεο φςεσο είλαη
ζπλαθή κε ηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηνπ θξίζηκνπ ελ πξνθεηκέλσ λφκνπ.
28
Βι. π.ρ. ηΔ 2633/2011 ΝΟΜΟ (κεηαηξνπή ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ζχκβαζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ – θξίζεθε φηη ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηεο κεηαηξνπήο νξηζκέλσλ ζπκβάζεσλ ζε
ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, κνινλφηη δελ είρε δηαλπζεί φιν ην δηάζηεκα εξγαζίαο ζην ίδην λνκηθφ
πξφζσπν, ήηαλ παξάλνκε θαη δελ κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα αίηεκα επέθηαζεο κε βάζε ηεο
αξρή ηεο ηζφηεηαο). Γηα ην πεξηβφεην επίδνκα ησλ 176 επξψ βι. ΑΠ 38/2011 ΝΟΜΟ, ΟιηΔ
95/2013 Αξκ 2013.569, παξαη. Α.Κατδαηδή (ε ρνξήγεζή ηνπ κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο ζε θαηεγνξίεο
ππαιιήισλ πνπ εθ ηνπ λφκνπ δελ ην δηθαηνχληαλ δελ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ επέθηαζε ζε
φζνπο δελ ην είραλ ιάβεη).
29
Βι. ηΔ 4801/2012 ΝΟΜΟ (δπζκελέζηεξε κεηαρείξηζε ησλ αζηπλνκηθψλ ηεο απνζηνιήο EULEX
KOSOVO έλαληη ησλ αζηπλνκηθψλ ηεο δχλακεο ηαρείαο επέκβαζεο ηεο Δ.Δ. - ηπρφλ παξαβίαζε ηεο
ηζφηεηαο ζα νδεγνχζε ζε θαηάξγεζε ηνπ επλντθνχ θαζεζηψηνο γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία θαη φρη ζε
επέθηαζε ζηελ πξψηε), ηΔ 3775/2014 ΝΟΜΟ (κε ρνξήγεζε ησλ ΓΗΒΔΔΣ ζε ππαιιήινπο
απνζπαζκέλνπο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ελψ απηά ρνξεγνχληαη ζε ππεξεηνχληεο ζηα γξαθεία
Τπνπξγνχ, Τθππνπξγψλ θαη Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ - ηπρφλ παξαβίαζε ηεο ηζφηεηαο ζα
νδεγνχζε ζε αλίζρπξν ηεο ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο ζηε δεχηεξε θαηεγνξία), ηΔ 2594/2015 επη.
ΝΟΜΟ (ηέινο ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ - ε απαιιαγή ησλ δεκνηηθψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ δελ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απαιιαγή θαη ησλ ηδησηηθψλ, αιιά αληηζέησο, ηπρφλ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο

ηάζεηο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην πξαγκαηνινγηθφ πεδίν, ελψ νη δχν ηειεπηαίεο
ακθηζβεηνχλ ηε δνγκαηηθή βάζε ηεο επέθηαζεο επλντθήο ξχζκηζεο.
Μπνξεί, ινηπφλ, πξάγκαηη, φπσο ππνζηεξίδεη ν θαζεγεηήο Μαληηάθεο, 30 «ε
νηθνλνκηθή θξίζε [λα κελ] νδήγεζε ζε αιιαγή δηθαληθψλ κεζφδσλ ηνπ δηθαζηή νχηε
ζηελ εθεχξεζε ή εθαξκνγή λέσλ» θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή λα κελ «ππάξρεη νχηε [λα]
έρεη δηακνξθσζεί ζηελ Διιάδα λνκνινγία ηεο θξίζεο», πάλησο βιέπνπκε κηα έληνλε
αλαδίπισζε ηνπ δηθαζηή ηεο ηζφηεηαο θαηά ηα ρξφληα απηά, πνπ εθδειψλεηαη είηε κε
επηζηξνθή ζε παιαηφηεξεο ζεσξεηηθέο ζέζεηο είηε κε δηαθνξεηηθέο αμηνινγήζεηο ζην
πιαίζην

ηεο

ζηαζκηζηηθήο

δηαδηθαζίαο.

Ο

δηφινπ

δπζεμήγεηνο31

απηφο

απηνπεξηνξηζκφο ηνπ δηθαζηή, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ ακθηζβεηεί εκκέζσο ηελ ίδηα ηελ
θαλνληζηηθή ηζρχ ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, γίλεηαη πάλησο κε ηε ρξήζε ήδε γλσζηψλ
κεζνδνινγηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ (ηεο ζχγθξηζεο, ησλ εξκελεπηηθψλ
θαλφλσλ πιήξσζεο λνκνζεηηθνχ θελνχ, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαη παξεκπίπηνληνο
ραξαθηήξα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο, ηεο αξρήο «νπθ ηζφηεο ελ ηε
παξαλνκία»). Δληάζζεηαη, επνκέλσο, θαηαξρήλ νκαιά (θαη φρη σο ηνκή) ζηε
καθξφρξνλε ζπδήηεζε γηα ηελ επεθηαηηθή ηζφηεηα θαη ηα φξηα ηνπ ειέγρνπ
ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ ζηελ Διιάδα.
4. Υπέπ ή καηά ηηρ επεκηαηικήρ ιζόηηηαρ: ζύνηομη παπάθεζη κλαζικών
επισειπημάηυν
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο ην ζέκα ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο
επαλέξρεηαη θαηά δηαζηήκαηα ζηελ επηθαηξφηεηα, έρεη παγησζεί κηα δέζκε
επηρεηξεκάησλ θαη αληεπηρεηξεκάησλ. Ζ θιαζηθή θξηηηθή ζηηο απνθάζεηο πεξί
επεθηαηηθήο ηζφηεηαο ζεκειηψλεηαη δνγκαηηθά, α) ζηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ
εμνπζηψλ,32 β) ζηηο ξεηέο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πεξί απαγφξεπζεο επηβάξπλζεο
ηζφηεηαο ζα ζήκαηλε επηβνιή ηνπ θαη ζηνπο δεκνηηθνχο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο). Πξβι. ηηο
παιαηφηεξεο ΟιηΔ 1778/1983 αδεκ. (θαηάξγεζε ζέζεσλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ζηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο, αιιά φρη ζην ΚΔΜΔ, ηνπο ΟΣΑ, ηα ΑΔΗ θαη ηα ινηπά λπδδ), ηΔ 647/1990 αδεκ.
(δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε κηζζνινγηθή εμέιημε κεηαμχ δεκνζίσλ θαη δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ), ηΔ
4387/1997 αδεκ. (αχμεζε νξίνπ ειηθίαο εγγξαθήο ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε
κεηαβαηηθή δηάηαμε γηα παηδηά γελλεζέληα εληφο δχν ζπγθεθξηκέλσλ εηψλ). Αληηπξβι. εληφο ηεο
θξίζηκεο πεξηφδνπ ηελ ηΔ 10/2011 ΝΟΜΟ πνπ αλαηξεί απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ε νπνία είρε
θξίλεη φηη δελ επηηξέπεηαη επέθηαζε επλντθήο δηάηαμεο πεξί αλαγθαζηηθήο ηνπνζέηεζεο ηέθλσλ κε
αλαπήξσλ αγσληζηψλ εζληθήο αληίζηαζεο.
30
Βι. Α.Μαληηάθε, H εληππσζηαθή, παξά ηελ θξίζε, αλζεθηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο θαη ε
κεηάιιαμή ηνπ κέζσ ηεο πξαγκάησζήο ηνπ απφ απζηεξφ (rigid) ζε ήπην (flexible), αδεκ.
31
Γξαθεί ν Α.Μαληηάθεο, φ.π., «Φαίλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηεί ν δηθαζηήο, ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, φιν θαη
πεξηζζφηεξν, ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο φρη κφλνλ ηεο ζπληαγκαηηθήο λνκηκφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ αιιά
θαη ηεο λνκηκφηεηαο πνπ πξνάγεη θαη εγγπάηαη δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ, πξάγκαηη, ζθνπνχο
γεληθφηεξνπ δεκφζηνπ, θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο».
32
Βι. ελδεηθηηθά Υ.Γεηζαξίδε, Παξαηεξήζεηο ζηε ΓΔθΑζ 1891/2011, ΓηΓηθ 2013, 65, 67.

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο λφκν θαη ελ γέλεη ρσξίο ηήξεζε ησλ δεκνζηνινγηζηηθψλ
δηαδηθαζηψλ (θπξίσο άξζξα 80 παξ. 1, 75 παξ. 3 θαη 73 παξ. 2 πληάγκαηνο) θαη, γ)
ζηελ αξρή «νπθ ηζφηεο ελ ηε παξαλνκία».33
Σα επηρεηξήκαηα απηά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε
ην εχξνο ηνπ ζηφρνπ ηνπο: ζε εθείλα πνπ αξλνχληαη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο
δηάηαμεο λφκνπ κε επίθιεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο (επηρεηξήκαηα α΄ θαη γ΄,
αλσηέξσ) θαη ζε εθείλα πνπ ζηνρεχνπλ ζπγθεθξηκέλα ηηο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο
επεθηείλνληαη επεξγεηήκαηα νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (επηρείξεκα β΄).
Ζ δεχηεξε θαηεγνξία, πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ αλάγθε (ή κάιινλ ζηε
ζπληαγκαηηθή απαίηεζε) λα κελ επηβαξχλεηαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο παξά κφλν
κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο, ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο, παξ’ φηη έρεη
πξνζιάβεη ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία ζηνλ θαηξφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη έρεη
ελ πνιινίο γείξεη ηελ πιάζηηγγα θαηά ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο,34 ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα έρεη δνγκαηηθά κηθξή αμία: επίθιεζε ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο
κπνξεί λα γίλεη (θαη γίλεηαη) θαη ζε πεξηπηψζεηο πξνλνκίσλ ρσξίο άκεζν
δεκνζηνλνκηθφ αληίθηππν.35 Αλ, ινηπφλ, δερζνχκε θαηαξρήλ ηε δπλαηφηεηα
επεθηαηηθήο ηζφηεηαο, είλαη δπλαηφλ, φπσο ζα δνχκε θαησηέξσ (ππφ 8), λα
ελζσκαησζεί, θαηά πεξίπησζε, ε πξνβιεκαηηθή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ζε
κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο θξίζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ.36

33

Βι. ηελ θξηηηθή ζηε λνκνινγία πεξί επεθηαηηθήο ηζφηεηαο ηνπ Γαγηφγινπ, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα,
1205-9.
34
Βι. θαη ηΔ επη. 834/2016, αδεκ., ε νπνία θξίλεη φηη ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ απνδνρψλ
ππαιιήισλ αλήθεη, θαηά ην άξζξν 80 παξ. 1 ., ζηελ εθηίκεζε ηνπ λνκνζέηε, ε ζρεηηθή θξίζε ηνπ
νπνίνπ ππφθεηηαη ζε νξηαθφ, κφλν, ζπληαγκαηηθφ έιεγρν.
35
Κιαζηθφ παξάδεηγκα εδψ ε επέθηαζε ηεο γνληθήο άδεηαο ζηαδηαθά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ
λνκνζεηηθά είραλ απνθιεηζηεί απφ απηή. Υσξίο λα ακθηζβεηείηαη ν αληίθηππνο ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ έρεη ε ιήςε καθξνρξφλησλ αδεηψλ απφ
πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα έρεη δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο (π.ρ. κε ηελ
αλάγθε πξφζιεςεο αλαπιεξσηψλ), πάλησο είλαη ζαθέο φηη δελ πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη
ζηηο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο.
36
ε θάζε πεξίπησζε, είλαη αξθεηά πεηζηηθφο ν αληίινγνο πνπ έρεη αλαπηπρζεί, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν,
απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε δεθηφ φηη αζηηθή επζχλε γελλάηαη θαη απφ ηελ έθδνζε αληηζπληαγκαηηθνχ
λφκνπ, δελ απνθιείεηαη ε επέθηαζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηθνλνκηθήο νδνχ ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ
δεκνζίνπ (άξζξα 105-106 ΔηζΝΑΚ) [βι. Ι.Γ.Μαζηνπδάθε, Δπέθηαζε επλντθήο ξχζκηζεο γηα ιφγνπο
ηζφηεηαο – ηάζεηο δηθαζηηθνχ απηνπεξηνξηζκνχ;, ΓηΓηθ 15 (2003), 852-870, 860]∙ απηφ δε ηδίσο ελφςεη
ηνπ παξεκπίπηνληνο ραξαθηήξα ηνπ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο, πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ε επέθηαζε δελ
αθνξά κηα νιφθιεξε θαηεγνξία, αιιά κφλν ηνπο δηάδηθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε δίθε θαη άξα ε
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο κηζζφο, ζχληαμε ή
επίδνκα, αιιά σο δηθαζηηθψο αλαγλσξηζζείζα απνδεκίσζε. Έρεη δε ππνζηεξηρζεί θαη ε άπνςε φηη σο
εηδηθφο λφκνο κπνξεί λα ζεσξεζεί απηφο αθξηβψο, ε ξχζκηζε ηνπ νπνίνπ ελ πξνθεηκέλσ επεθηείλεηαη
[βι. π.ρ. Ζ. Κνπβαξά, Δπίδνκα απμεκέλεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο (άξζξν 31 παξ. 4 πεξ. β΄ ηνπ Ν
2768/1999) θαη αξρή ηεο ηζφηεηαο, παξαη. ζηε ηΔ 3867/2014, ΘΠΓΓ 2015, 663 θαη ηηο εθεί
παξαπνκπέο ζηε λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ].

Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη απηή πνπ ζέηεη ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα, θπξίσο
δηφηη ε επηρεηξεκαηνινγία γχξσ απφ ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ
εμνπζηψλ κέζσ ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο αλαπαξάγεη κε κεγαιχηεξε νμχηεηα ηελ
επηρεηξεκαηνινγία γχξσ απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο σο άλσ αξρήο θαη ηνπ ειέγρνπ
ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ γεληθφηεξα θαη, εηδηθφηεξα, ηνπ ειέγρνπ ηήξεζεο ηεο
αξρήο ηεο ηζφηεηαο.37 Δπηγξακκαηηθά, κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζην φηη ε εθ ηνπ
πληάγκαηνο εμνπζία ηνπ δηθαζηή εθηείλεηαη σο ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ
ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε∙ ζην πιαίζην απηφ δχλαηαη λα κελ εθαξκφζεη
δηάηαμε νπζηαζηηθνχ ή ηππηθνχ λνκνχ, φηαλ αληίθεηηαη ζε αλψηεξεο ηππηθήο ηζρχνο
θαλφλα δηθαίνπ, δειαδή θαη πάιη πεξηνξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ
θαλφλσλ δηθαίνπ.38 Καηά ηελ θξαηνχζα αληίιεςε, ν δηθαζηήο, ζην πιαίζην ηεο δηθήο
καο έλλνκεο ηάμεο, δελ έρεη εμνπζία λα δηαπιάζεη δίθαην εθ ηνπ κε φληνο, 39 δηφηη «ν
θίλδπλνο άληζεο κεηαρείξηζεο νπζησδψο νκνίσλ θαηαζηάζεσλ εμ αηηίαο απζαίξεησλ
ξπζκίζεσλ, δελ δηθαηνινγεί ελ πξνθεηκέλσ ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ λνκνζέηε απφ ηνλ
δηθαζηή».40
37

Βι. Απ.Παπαθσλζηαληίλνπ, Ζ επεθηαηηθή εθαξκνγή επλντθψλ δηαηάμεσλ λφκνπ κε βάζε ηελ αξρή
ηεο ηζφηεηαο - Παξαηεξήζεηο ζηηο ΑΠ 13/1996 (Οι.), 21/1997 (Οι.), 1341/1996 θαη 431/1997, Σν
3/1998, 545-556, 546. Πξβι. Α.Ι.βψινπ – Γ.Κ.Βιάρνπ, Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο, Μέξνο Η, Σφκνο
Α΄, Αζήλαη, 1954, ζ. 199.
38
Βι. π.ρ. ηελ ΟιηΔ 1728/1994, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε επίθιεζηο φκσο ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηνο
ησλ δηαηάμεσλ ηνχησλ (πνπ ζεζπίδνπλ επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ γπλαηθψλ
έλαληη ησλ αλδξψλ ζπδχγσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Η.Κ.Α.) απνθιείεη ηελ εθαξκνγήλ ησλ επί ησλ γπλαηθψλ
θαη δελ δχλαηαη λα νδεγήζε εηο ηελ επέθηαζηλ ησλ επί ησλ αλδξψλ ζπδχγσλ ζαλνπζψλ εζθαιηζκέλσλ ή
ζπληαμηνχρσλ ηνπ Ι.Κ.Α., δηφηη ηνχην ζα απεηέιεη αλεπίηξεπηνλ επέκβαζηλ ηνπ δηθαζηνχ εηο ηα έξγα ηεο
λνκνζεηηθήο εμνπζίαο». Αληηπξβι. ηε ηΔ 7κ. 2435/1997, Αξκ 1997, 957, φπνπ ην δηθαζηήξην επί ησλ
ίδησλ σο άλσ δηαηάμεσλ έθξηλε φηη «πξνο απνθαηάζηαζε ηεο επηβαιιφκελεο ελ πξνθεηκέλσ ίζεο
κεηαρείξηζεο ησλ δχν θχισλ, εθαξκνζηέν είλαη, απφ ηελ εμεηαδφκελε άπνςε, γηα ην ρήξν αζθαιηζκέλεο
ή ζπληαμηνχρνπ ηνπ Ι.Κ.Α., ην ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα ηε ρήξα αζθαιηζκέλνπ ή
ζπληαμηνχρνπ ηνπ Ιδξχκαηνο», θαζψο θαη ηελ ΟιηΔ 3088/2007, ΓηΑ 2009, 540.
39
Πξέπεη, σζηφζν, λα δερζνχκε φηη θάζε εξκελεία ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θεηκέλνπ, πνιιψ δε κάιινλ ν
έιεγρνο γηα ηπρφλ αληίζεζε δηάηαμεο λφκνπ πξνο απηφ, έρεη «εμ νξηζκνχ δηαπιαζηηθή δχλακε θαη
θαλνληζηηθή ηζρχ» (Α.Μαληηάθεο, Ζ λνκηθή θχζε θαη ν πνιηηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εξκελείαο ηνπ
πληάγκαηνο, Σν 1985, 476-496, 494). ην πιαίζην απηφ, δελ είλαη ρσξίο βάζε ην επηρείξεκα φηη θαη
ε κε εθαξκνγή κηαο δηάηαμεο λφκνπ απφ ηνλ δηθαζηή, ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο, δελ
ζπληζηά ηίπνηε άιιν απφ ππνθαηάζηαζή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ λνκνζέηε – ν λνκνζέηεο επηδηψθεη
ζπγθεθξηκέλα έλλνκα απνηειέζκαηα κε ηε δηάηαμε θαη ν δηθαζηήο εμαθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα απηά.
πλεπψο, ε «δηθαηνπιαζηηθή» ιεηηνπξγία (αλεμαξηήησο ηνπ αλ ζπλίζηαηαη ζηε δηαγξαθή ή ηελ
πξφζζεζε θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην ζψκα ηεο λνκνζεζίαο) είλαη εγγελήο ζηε δηθαζηηθή εμνπζία
ειέγρνπ ηνπ λφκνπ∙ βι. ζρεηηθά ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ N.Duclos-K.Roach, Constitutional
Remedies as "Constitutional Hints": A Comment on R. V. Schachter, McGill Law Journal 1991, 1, 1315, νη νπνίνη ζεκεηψλνπλ φηη ε ηδέα πσο κπνξείο λα αθπξψζεηο κηα δηάηαμε θνηλσληθψλ παξνρψλ,
αιιά δελ κπνξείο λα ηελ επεθηείλεηο, δηφηη ην δεχηεξν ζπληζηά επέκβαζε ζην λνκνζεηηθφ έξγν, ελψ ην
πξψην φρη, «θέξεη πάλσ ηεο κηα ηδενινγηθή πξνθαηάιεςε ελάληηα ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο».
40
πγθιίλνπζα εηδηθφηεξε γλψκε ηνπ θαζεγεηή θ. Ν.Αιηβηδάηνπ σο κέινπο ηνπ Αλσηάηνπ Δηδηθνχ
Γηθαζηεξίνπ ζηελ απφθαζε 2/2012. Παξφκνηα ζέζε, ελάληηα ζηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο επλντθήο
ξχζκηζεο βάζεη ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, έιαβε θαη ν θαζεγεηήο Φ. ππξφπνπινο σο κεηνςεθία ζηελ
Δηδ.Γηθ. αξ. 88 . 88/2013, ΝΟΜΟ.

Απηή ε ζέζε, βέβαηα, είλαη δηπιά πξνβιεκαηηθή: αθελφο δελ απαληά ζην
εξψηεκα ηεο έλλνκεο πξνζηαζίαο ηνπ δηαδίθνπ απφ ηελ εηο βάξνο ηνπ παξαβίαζε ηεο
αξρήο ηεο ηζφηεηαο, κεηαηξέπνληαο έηζη ηε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ.
1 ζε γξάκκα θελφ ζηηο πεξηπηψζεηο ππνπεξηεθηηθψλ δηαηάμεσλ∙41 αθεηέξνπ, κάιινλ
παξαγλσξίδεη ηνλ ζπληαγκαηηθφ θαηακεξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ
νξγάλσλ ησλ ηξηψλ ιεηηνπξγηψλ, ν νπνίνο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνθιείεη ηε
δπλαηφηεηα ηνπ δηθαζηή λα πξνρσξήζεη ζε δηαζηαιηηθή εξκελεία ηνπ πεξηερφκελνπ
ηεο θξίζηκεο γηα ηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο, αιιά
αληηζέησο επηηάζζεη ζηνλ λνκνζέηε θαη ηνλ δηθαζηή λα αζθήζνπλ παξάιιεια ηα
θαζήθνληά ηνπο, ν πξψηνο ζεζπίδνληαο θαλφλεο δηθαίνπ θαη ν δεχηεξνο πξνβαίλνληαο
ζε εξκελεία θαη έιεγρφ ηνπο γηα ηπρφλ παξαβίαζε ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ.42
Πεξαηηέξσ, ην ίδην ζπκπέξαζκα κπνξεί λα εμαρζεί θαη απφ ηελ εξκελεία ηεο
δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 4 .: φηαλ νξίδεηαη φηη ν δηθαζηήο νθείιεη λα κελ
εθαξκφζεη λφκν πνπ αληίθεηηαη ζην χληαγκα, σο λφκνο δελ λνείηαη ην θείκελν κηαο
δηάηαμεο, δειαδή ε γξακκαηηθή ηεο δηαηχπσζε, αιιά ν θαλφλαο δηθαίνπ πνπ
εμάγεηαη απφ απηή.43 Αλ ν θαλφλαο δηθαίνπ είλαη ππνπεξηεθηηθφο, ηφηε ν δηθαζηήο
νθείιεη εθ ηνπ πληάγκαηνο λα κελ ηνλ εθαξκφζεη, αιιά λα ηνπ πξνζδψζεη εθείλν ην
λνεκαηηθφ εχξνο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Σέινο, ην επηρείξεκα πνπ αληιείηαη απφ ηελ αξρή «νπθ ηζφηεο ελ ηε
παξαλνκία» έρεη εμ νξηζκνχ πνιχ πεξηνξηζκέλν εχξνο: κπνξεί λα αληηηαρζεί κφλν ζε
αηηήκαηα επέθηαζεο δηάηαμεο ηππηθνχ ή νπζηαζηηθνχ λφκνπ, ε νπνία έρεη ήδε θξηζεί
φηη αληίθεηηαη ζε ππέξηεξεο ηππηθήο ηζρχνο θαλφλα δηθαίνπ, άιινλ απφ ηελ αξρή ηεο
ηζφηεηαο. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ε αξρή ηεο κε εθαξκνγήο ηεο
ηζφηεηαο ζηελ παξαλνκία αθνξά ηελ ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη φρη ηελ ηζφηεηα
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Βι. Α.Παπιφπνπιν, Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ε επεθηαηηθή εθαξκνγή
επλντθφηεξεο ξχζκηζεο, Σν 2011, 305-359, 344-345. Βι. θαη Ι.Γ.Μαζηνπδάθε, Δπέθηαζε επλντθήο
ξχζκηζεο γηα ιφγνπο ηζφηεηαο – ηάζεηο δηθαζηηθνχ απηνπεξηνξηζκνχ;, ΓηΓηθ 15 (2003), 852-870, 859,
ν νπνίνο ζεκεηψλεη φηη ε ηπρφλ κε επφδσζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα
ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά σο πξνο ηε κειινληηθή δηθαζηηθή πξνζβνιή ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, κε
απνηέιεζκα ηελ πιήξε έιιεηςε δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ζην λνκνζέηε.
42
Αλαιπηηθά, βι. ηελ εχζηνρε ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεη, θπξίσο απφ κηα νπηηθή
κεζνδνινγίαο ηνπ δηθαίνπ, ν Α.Παπιφπνπινο, Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ε
επεθηαηηθή εθαξκνγή επλντθφηεξεο ξχζκηζεο, Σν 2011, 305-359, 346-348. Βι. θαη παξαη.
Ν.Παπαζαλαζίνπ ζηελ ΟιηΔ 95/2013, ΘΠΓΓ 2013, 910.
43
Δμ νπ θαη ε έλλνηα ηεο κεξηθήο πνηνηηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, δειαδή ε θξίζε φηη ν θαλφλαο
δηθαίνπ πνπ ζπλάγεηαη βάζεη κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηάηαμεο είλαη
αληηζπληαγκαηηθφο. Έηζη, ην θείκελν ηεο δηάηαμεο δηαζψδεηαη πξνζδίδνληαο ζε απηφ ζπγθεθξηκέλν
λνεκαηηθφ πεξηερφκελν, δειαδή εμάγνληαο ζπγθεθξηκέλν θαλφλα δηθαίνπ απφ απηφ.

εληφο ηνπ λφκνπ∙44 δελ ζπλδέεηαη δειαδή κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ
απφ ηνλ λνκνζέηε (ηππηθφ ή νπζηαζηηθφ), αιιά κε ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή κηαο
ξχζκηζεο ζε φζνπο αλήθνπλ ζηε δηακνξθσζείζα απφ απηφλ θαηεγνξία. πλεπψο,
θαιχπηεη κελ πεξηπηψζεηο φπσο απηέο γηα επηδφκαηα πνπ παξαλφκσο έρνπλ δνζεί ζε
νξηζκέλεο νκάδεο πξνζψπσλ θαη άξα δελ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ πεξαηηέξσ, δηφηη
δελ λνείηαη ηζφηεηα ζηελ παξαλνκία,45 δελ κπνξεί φκσο λα εθαξκνζηεί ζηηο
(ζπλεζέζηεξεο ζηελ πξάμε) πεξηπηψζεηο λνκνζεηηθψλ εμαηξέζεσλ ή πξνλνκίσλ ζε
εηδηθέο νκάδεο, φπνπ απηή θαζ’ απηή ε ρνξήγεζε ηνπ πξνλνκίνπ δελ αληίθεηηαη ζε
ππέξηεξεο ηππηθήο ηζρχνο θαλφλα δηθαίνπ, αιιά ε θαηεγνξηνπνίεζε σο ηέηνηα κπνξεί
λα αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο (εληφο ηνπ λφκνπ), ππφ ηελ έλλνηα φηη
αδηθαηνιφγεηα απνθιείεη θάπνηεο νκάδεο πξνζψπσλ. Γηαθνξεηηθά, ε ίδηα ε
δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο (δειαδή ηεο «κε ζπληαγκαηηθήο
λνκηκφηεηαο» ηεο ππφ εμέηαζε δηάηαμεο) ζα απνηεινχζε ηαπηφρξνλα εμαγγειία ηεο
κε εθαξκνγήο ηεο (αθνχ «νπθ ηζφηεο ελ ηε παξαλνκία»),46 πξάγκα πνπ κε ηε ζεηξά
ηνπ ζα θαζηζηνχζε πεξηηηή ηε δηαπίζησζε ηεο παξαβίαζεο, αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε
δηάηαμε ζα ήηαλ κε εθαξκνζηέα ελ πξνθεηκέλσ.47 Αλ δίλακε, φκσο, ηέηνην λφεκα
ζηελ αξρή «νπθ ηζφηεο ελ ηε παξαλνκία», ζα νδεγνχκαζηαλ ζην ζεκείν λα κε γίλεηαη
θαζφινπ έιεγρνο ζπληαγκαηηθφηεηαο αλαθνξηθά πξνο ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, δηφηη ν
έιεγρνο ζα ήηαλ πάληνηε αιπζηηειήο, αθνχ ζε θακία πεξίπησζε (είηε δειαδή θξηλφηαλ
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Βι. αλαιπηηθφηεξα .Κνθίλε, Ηζφηεηα θαη Απαγφξεπζε Γηαθξίζεσλ, Δθδ. άθθνπια, ΑζήλαΘεζζαινλίθε, 2016, ζ. 93-96.
45
Σέηνηεο αθξηβψο είλαη νη απνθάζεηο πνπ είδακε αλσηέξσ (ππφ 3.Γ, ππνζ. 28) γηα ην επίδνκα ησλ 176
επξψ ή ηε κεηαηξνπή ζπκβάζεσλ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ.
46
Βι. ηε κεηνςεθνχζα γλψκε ελφο κέινπο ζηελ απφθαζε ΔθΑζ 14210/1987, Σν 1988, 173. Πξβι.
θαη Δ 1405/1982 δεκνζηεπκέλε ζε Ι.αξκά, Ζ ζπληαγκαηηθή λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ –
Ζ εξκελεία ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο απφ ην Αλψηαην Γεκνζηνλνκηθφ Γηθαζηήξην, εθδ.
Αλη.Ν.άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή, 1997, ζ. 297.
47
Βι. π.ρ. εδψ ηελ πεξίπησζε ηεο ΟιηΔ 3086/2011, ΝνΒ 2012, 155, ε νπνία έθξηλε φηη δηάηαμε
λφκνπ πνπ ρνξεγνχζε απνδεκίσζε ιφγσ δεκηψλ ζε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο νλνκαζηηθά ζε 5
παξαγσγνχο ηνπ λνκνχ Καξδίηζαο δελ κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζε άιινπο παξαγσγνχο νη νπνίνη
ππέζηεζαλ αλάινγε δεκία, δηφηη ε δηάηαμε απηή, ζην βαζκφ πνπ νη ζπγθεθξηκέλνη παξαγσγνί δελ
ππέζηεζαλ πξάγκαηη θαηαζηξνθή ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο γεληθήο ξχζκηζεο, αιιά απιψο
δεκίεο, «αληίθεηηαη θαηά ηνχην πξνο ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, γηαηί εηζάγεη αδηθαηνιφγεηε επκελή ξχζκηζε
ππέξ ηνπ παξαγσγνχ απηνχ. Δλ φςεη ηνχησλ, δελ κπνξεί λα αμηψζεη απνδεκίσζε ηξίηνο παξαγσγφο
επηθαινχκελνο φηη ππέζηε δεκία αλάινγε κε ηε δεκία - θαη φρη θαηαζηξνθή - ζεξκνθεπηαθψλ κνλάδσλ
παξαγσγνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αλσηέξσ πέληε πεξηπηψζεηο». Υσξίο λα αλαθέξεηαη ξεηψο ζηελ
ηζφηεηα ζηελ παξαλνκία, ε πιεηνςεθία ηεο απφθαζεο δείρλεη λα ζεσξεί φηη ε αληηζπληαγκαηηθφηεηα
ηεο επίδηθεο (θσηνγξαθηθήο) δηάηαμεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο,
θαζηζηά απηνκάησο αδχλαηε ηελ επέθηαζή ηεο γηα ιφγνπο ηζφηεηαο ζε άιιε φκνηα θαηεγνξία θαη άξα
ζηελ νπζία ε δηάηαμε απηή είλαη δηθαζηηθά απξφζβιεηε. Βι. θαη ηελ ηζρπξή κεηνςεθία νρηψ
ζπκβνχισλ, νη νπνίνη ζεψξεζαλ φηη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη ζηελ πεξίπησζε απηή
βάζε γηα ηελ άζθεζε αγσγήο ηνπ αξ. 105 ηνπ ΔηζΝΑΚ απφ έηεξν αγξφηε πνπ έρεη ππνζηεί αλάινγεο
δεκίεο πξνο ηνπο νλνκαζηηθά αλαθεξφκελνπο.

φηη παξαβηάδεηαη ελ πξνθεηκέλσ ε ηζφηεηα είηε φρη) δελ ζα κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί
ην αίηεκα ηνπ δηαδίθνπ.48
5. Η επεκηαηική ιζόηηηα υρ αναγκαία ζςνέπεια ηηρ αναγνώπιζηρ
κανονιζηικήρ ιζσύορ ζηην απσή ηηρ ιζόηηηαρ. Η πεπίπηυζη ηηρ ειδικήρ πύθμιζηρ
…49
Δίδακε φηη ε ειιεληθή ζεσξία θαη λνκνινγία ηεξνχλ ζεηηθή ζηάζε φηαλ
θξίλεηαη φηη αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κία εηδηθή ή λεφηεξε δηάηαμε, κε
απνηέιεζκα λα θαιείηαη ζε εθαξκνγή ε γεληθή ή ε πξνγελέζηεξε δηάηαμε, ελψ
αληηζέησο απνξξίπηνπλ ηηο πεξηπηψζεηο επέθηαζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο κηαο
εηδηθήο δηάηαμεο, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο φκνηεο πεξηπηψζεηο πνπ απνθιείνληαη
απφ απηή.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ηδσκέλεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε ζθνπηά
ηεο ηζφηεηαο,50 νη ηξεηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά κεηαμχ
ηνπο:51 φηαλ ν δηθαζηήο δηαπηζηψλεη φηη ν λνκνζέηεο κεηαρεηξίζηεθε θαηά ηξφπν
48

Απηφ θαίλεηαη λα είλαη ην ζθεπηηθφ πνπ ππνβφζθεη ζηηο απνθάζεηο πνπ απνξξίπηνπλ σο αιπζηηειψο
πξνβαιιφκελν ηνλ ιφγν πεξί ηζφηεηαο – βι. αλσηέξσ ππφ 3.Γ, ππνζ. 29.
49
Δίλαη αλαγθαία εδψ κηα νξνινγηθή δηαζαθήληζε: εηδηθή ξχζκηζε ραξαθηεξίδεηαη ζηελ παξνχζα
κειέηε εθείλε ε δηάηαμε πνπ θαηαιακβάλεη κηα θαηεγνξία πεξηπηψζεσλ, ρσξίο φκσο λα ζπληζηά
εμαίξεζε απφ ηζρχνληα γεληθφ θαλφλα. Δηδηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη κία ξχζκηζε, ε νπνία
θαηαιακβάλεη ηηο κηζέο πεξίπνπ πεξηπηψζεηο (ρσξίο λα απαηηείηαη λα είλαη πνζνηηθά απνιχησο
ηζνβαξείο), ελψ νη άιιεο κηζέο ππάγνληαη ζε άιιε ξχζκηζε. Αληηζέησο, εμαηξεηηθή είλαη ε δηάηαμε ε
νπνία εηζάγεη εμαίξεζε ζε έλα θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γεληθψο – ε πνζνηηθή δηάζηαζε είλαη εδψ έληνλε,
αθνχ ζα πξέπεη λα αθνξά κηθξή ππνθαηεγνξία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ γεληθφ
θαλφλα. Πξαθηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε ησλ πεξηπηψζεσλ ππνπεξηεθηηθψλ
δηαηάμεσλ, πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ππφ 3.
50
Καη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επηθνπξηθή επίθιεζε άιισλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο απηήο ηνπ
άξζξνπ 25 παξ. 2, ηελ νπνία πξνηείλεη ν Υ.Θ.Αλζφπνπινο, Σν πξφβιεκα ηεο ιεηηνπξγηθήο δέζκεπζεο
ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ελ φςεη ηνπ άξζξνπ 25§§2, 3 θαη 4 ηνπ πληάγκαηνο, εθδ. άθθνπια,
Θεζζαινλίθε, 1993, ζ. 135-141, ή απηήο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 πνπ επηθαιείηαη, εηδηθά γηα ηηο
πεξηπηψζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν Α.ηεξγίνπ, Γίθαην Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 2ε έθδνζε, εθδ.
άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2014, ζ. 208.
51
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο θνξέο ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ κπνξεί λα
ηδσζεί σο απιή δηαθνξά λνκνηερληθήο θαηάζηξσζεο: αλ έλαο λφκνο εμαηξεί απφ ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο
ηνπ κηα θαηεγνξία κε εηδηθή δηάηαμε, ζεσξνχκε φηη είλαη θπζηθφ λα θεξχμνπκε αλεθάξκνζηε ηελ
εηδηθή δηάηαμε θαη λα εθαξκφζνπκε νκνηφκνξθα ηνλ γεληθφ θαλφλα. Αλ ν ίδηνο λφκνο δελ πεξηέρεη
εηδηθή δηάηαμε, αιιά απιά απφ ηε δηαηχπσζή ηνπ πεξηνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζε κηα
θαηεγνξία πεξηπηψζεσλ, πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ην αλ είλαη επηηξεπηή ε επέθηαζε ηεο ξχζκηζεο.
Έηζη, φκσο, νδεγνχκαζηε ζε «κηα θαηάζηαζε φπνπ ε λνκνηερληθή θαηάζηξσζε ζα ήηαλ ν κφλνο
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ απνθαηάζηαζεο [κηαο αληηζπληαγκαηηθήο
δηάηαμεο]», Supreme Court of Canada, Schachter v. Canada, [1992] 2 S.C.R. 679, 698. Γηα
παξάδεηγκα, κεηαμχ ελφο λφκνπ (Ν1) πνπ νξίδεη φηη: «Σν φξην ζπληαμηνδφηεζεο νξίδεηαη ζηα 60 έηε. Οη
άλδξεο ζπληαμηνδνηνχληαη ζηα 65» θαη ελφο άιινπ (Ν2) πνπ νξίδεη φηη: «Σν φξην ζπληαμηνδφηεζεο
νξίδεηαη ζηα 65 έηε. Οη γπλαίθεο ζπληαμηνδνηνχληαη ζηα 60» νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη θακία δηαθνξά.
ηε πξψηε πεξίπησζε, φκσο, ε θξαηνχζα άπνςε ζα έιεγε φηη είλαη επηηξεπηφο ν παξακεξηζκφο ηνπ
αληηζπληαγκαηηθνχ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ Ν1 πνπ εηζάγεη ηελ εμαίξεζε (άξα ζα είρακε θνηλφ φξην
ζπληαμηνδφηεζεο ηα 60 έηε), ελψ ε ίδηα άπνςε ζα απέξξηπηε αίηεκα επέθηαζεο ηνπ επλντθνχ δεχηεξνπ
εδαθίνπ ηνπ Ν2 κε ην ζθεπηηθφ φηη ζπληζηά ππέξβαζε ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, δηφηη ζέηεη
δίθαην εθ ηνπ κε φληνο (άξα ζα παξέκελαλ ηα δηαθνξεηηθά φξηα ζπληαμηνδφηεζεο).

δηαθνξεηηθφ δχν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο, σζηφζν, είλαη φκνηεο θαηά ηα θξίζηκα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δελ έρεη άιιε επηινγή απφ ην λα ηηο αληηκεησπίζεη σο εληαία
θαηεγνξία, εθαξκφδνληαο φκνηα ξχζκηζε.52 Σν πνηα ζα είλαη ε ξχζκηζε απηή, ηνπ ην
ππνδεηθλχεη αθελφο ε θχζε ηνπ δηθαληθνχ έξγνπ, πνπ ηνπ επηβάιεη λα επηιχζεη
νξηζηηθά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαθνξά, αθεηέξνπ ε ίδηα ε δνκή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο.53
Απφ ηελ θιαζηθή (θαη ειιεηπηηθή) δηαηχπσζε ηεο αλαινγηθήο ηζφηεηαο («ε
πεξίπησζε Α θαη ε πεξίπησζε Β είλαη φκνηεο, άξα πξέπεη λα ηχρνπλ φκνηαο
κεηαρείξηζεο») ζπλάγεηαη φηη ε ηζφηεηα σο ζπληαγκαηηθή αξρή είλαη ζπκκεηξηθή, ππφ
ηελ έλλνηα φηη θάζε βειηίσζε ή επηδείλσζε ηεο κεηαρείξηζεο ηεο πεξίπησζεο Α
πξέπεη λα ζπλεπηθέξεη αληίζηνηρε βειηίσζε ή επηδείλσζε ηεο κεηαρείξηζεο ηεο
πεξίπησζεο Β. Οη αμηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αξρή απηή, φκσο, δελ είλαη
ζπκκεηξηθέο. Τπνθεηκεληθά δηθαηψκαηα αληιεί απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κφλν
εθείλν ην κέξνο ηεο ζχγθξηζεο πνπ πθίζηαηαη θάπνηα κνξθή βιάβεο ζηα ζπκθέξνληά
ηνπ (δηαθνξεηηθά ζα είρακε πεξίπησζε ιατθήο αγσγήο, πνπ δηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα
δελ επηηξέπεηαη). πλεπψο, αγψγηκε αμίσζε έρεη κφλν εθείλνο πνπ πθίζηαηαη
ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε θαη κνλαδηθφ αίηεκα ην νπνίν κπνξεί, κεη’ ελλφκνπ
ζπκθέξνληνο, λα πξνβάιεη είλαη ε βειηίσζε ηεο δηθήο ηνπ ζέζεο, δειαδή ε
απνθαηάζηαζε ηεο (πιηθήο ή εζηθήο) δεκίαο ηνπ. Ο δηθαζηήο, δεζκεπφκελνο απφ ηε
δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνδείμεη ζηνλ λνκνζέηε ηελ
ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία ηεο παξαβίαζεο ηεο ηζφηεηαο, ελψ νθείιεη λα ηθαλνπνηήζεη ην
δηθαίσκα ηνπ δηαδίθνπ ζηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο. Δπνκέλσο, κφλε θαηαξρήλ
ελδεδεηγκέλε ιχζε, εθφζνλ δηαπηζηψλεη παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, είλαη ε
επέθηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θξίζηκεο δηάηαμεο, ψζηε λα απαιεηθζεί ε δεκία πνπ
πθίζηαηαη ην ζηγφκελν κέξνο ηεο ζχγθξηζεο.
Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα ελφο λφκνπ Ν, ν νπνίνο παξέρεη θάπνην πξνλφκην
ζηηο πεξηπηψζεηο Β, ρσξίο λα θάλεη θακία αλαθνξά ζηηο (φκνηεο θαηά ηα θξίζηκα
θξηηήξηα) πεξηπηψζεηο Α. Κάπνηνο πνπ ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο Α πξνζθεχγεη ζηε
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Γελ ηίζεηαη, επνκέλσο, δήηεκα κεηαηξνπήο ηνπ δεχγνπο ησλ δχν δηαηάμεσλ «ζε δεχγνο γεληθήο θαη
εηδηθήο δηάηαμεο, φπνπ πάληνηε σο γεληθή εκθαλίδεηαη ε επλντθφηεξε θαη σο εηδηθή ε δπζκελέζηεξε
δηάηαμε» νχηε ρξεζηκνπνηείηαη ε επλντθή εηδηθή δηάηαμε σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν (βι. Β.θνπξήΔ.Βεληδέινπ, Ο δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, εθδ. Αλη.Ν.άθθνπια, ΑζήλαΚνκνηελή, 1985,ζ. 117-8), αιιά σο θαλφλαο δηθαίνπ πνπ δηέπεη θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο
θξίζεθε φηη, φκνηεο νχζεο, απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εληαία θαηεγνξία.
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Contra βι. Α.Μάλεζε, Ζ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηνο θαη ε εθαξκνγή ηεο ππφ ησλ δηθαζηεξίσλ
ζε ηνπ ηδίνπ, πληαγκαηηθή Θεσξία θαη Πξάμε Η, εθδ. Οίθνο άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1980, ζ. 316349 (=ΔΔΝ 1958,444), 334, ν νπνίνο ζεκεηψλεη φηη ν δηθαζηήο δελ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πιήξσζε
ηνπ πξαγκαηηθνχ λνκνζεηηθνχ θελνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θήξπμε σο αληίζεηεο ζηελ ηζφηεηα ηεο
δηάηαμεο πνπ εηζάγεη εμαίξεζε.

δηθαηνζχλε δεηψληαο λα ηχρεη ηνπ πξνλνκίνπ πνπ παξέρεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο Β. Ο
δηθαζηήο, σο εθ ηνπ παξεκπίπηνληνο θαη ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ ειέγρνπ
ζπληαγκαηηθφηεηαο, νθείιεη λα ειέγμεη ηνλ λφκν Ν κέζα ζηα φξηα ηνπ αηηήκαηνο ηνπ
δηαδίθνπ: Ο δηάδηθνο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πιήηηεη ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ
λφκνπ Ν σο πξνο ην εχξνο θαη φρη σο πξνο ηελ νπζία ηεο ξχζκηζεο. Πιήηηεη δειαδή
ηνλ Ν θαηά ην κέξνο πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο Α θαη φρη θαηά ην κέξνο
πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο Β (δήηεκα γηα ην νπνίν ν ελ ιφγσ δηάδηθνο πηζαλψο
δελ ζα είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνβάιεη ιφγν αληηζπληαγκαηηθφηεηαο). Σν
δηθαζηήξην δεζκεχεηαη, αθφκε θαη θαηά ηνλ απηεπάγγειην έιεγρν πνπ νθείιεη λα
πξαγκαηνπνηεί, απφ ηα φξηα ηεο ελψπηφλ ηνπ δηαθνξάο.54 Άξα δελ κπνξεί λα κελ
εθαξκφζεη ηνλ λφκν σο αληηζπληαγκαηηθφ θαηά ην πεξηερφκελν πνπ πξάγκαηη έρεη,55
αιιά θαηά ην κέξνο πνπ παξαιείπεη ηηο πεξηπηψζεηο Α.56 Γελ κπνξεί, επίζεο, λα
απέρεη απφ ην λα απνθαλζεί, δηφηη απηφ ζα απνηεινχζε αξλεζηδηθία. πλεπψο, κφλε
θαηαξρήλ ιχζε πνπ δηθνλνκηθά ηνπ παξέρεηαη είλαη λα θεξχμεη παξαβίαζε ηεο αξρήο
ηεο ηζφηεηαο θαηά ην κέξνο πνπ παξαιείπνληαη νη πεξηπηψζεηο Α θαη λα «επεθηείλεη»
ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ Ν, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο.
Αληηζέησο, ν λνκνζέηεο κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα θαηαξγήζεη εμνινθιήξνπ ηνλ
λφκν Ν ή λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη θαηαιιήισο, ψζηε λα απνξξνθήζεη ηηο ηπρφλ
δπζκελείο δεκνζηνλνκηθέο ή άιιεο ζπλέπεηεο.
6. … Και η πεπίπηυζη ηηρ επεκηαηικήρ εθαπμογήρ εξαιπεηικήρ διάηαξηρ
Σειεπηαία θαη πην πξνβιεκαηηθή φισλ, θαίλεηαη ε πεξίπησζε ηεο επεθηαηηθήο
εθαξκνγήο εμαηξεηηθήο ξχζκηζεο είηε α) ζηε γεληθή θαηεγνξία είηε β) ζε άιιε,
επίζεο, εμαηξεηηθή θαηεγνξία κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά.
α) Ωο πξνο ηελ πξψηε ππνπεξίπησζε, ην θξίζηκν εξψηεκα είλαη αλ πθίζηαηαη
θαηαξράο παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο σο πξνο ηνπο αλήθνληεο ζηελ
εμαηξεηηθή θαηεγνξία. Σελ θαηεχζπλζε γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ καο ηε
δίλεη ε ίδηα ε αξρή ηεο ηζφηεηαο. Δηδηθφηεξα, επεηδή ν θιαζηθφο ηχπνο ηεο
αλαινγηθήο ηζφηεηαο («ν Α θαη ν Β είλαη φκνηνη, άξα πξέπεη λα ηχρνπλ φκνηαο
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Πξβι. ηΔ 1386/2010, ΝΟΜΟ θαη ηΔ 3195/2000, Αξκ. 2001, 399.
Βι. αληηζέησο ηηο δηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ην Supreme Court ησλ Ζ.Π.Α., θαησηέξσ ππφ
7.i.α.
56
Contra βι. Π.Γ.Γαγηφγινπ, πληαγκαηηθφ Γίθαην – Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, ηέηαξηε έθδνζε, εθδ.
άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2012, ζ. 1020, ν νπνίνο ζεκεηψλεη φηη «Έλαο ηέηνηνο θαλφλαο [πνπ
ζίγεη ηελ ηζφηεηα παξαιείπνληαο νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο] είλαη αληηζπληαγκαηηθφο γηα ην πεξηερφκελν
πνπ έρεη θαη φρη γη’ απηφ πνπ δελ έρεη». Βι. φκσο αλσηέξσ, ππνζ. 51, γηα ην πψο, κε απηφ ην ζθεπηηθφ,
κηα απιή δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ κπνξεί λα κεηαηξέςεη κηα αληηζπληαγκαηηθή
δηάηαμε ζε ζπληαγκαηηθψο αλεθηή θαη ην αληίζηξνθν.
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κεηαρείξηζεο») είλαη δηαβφεηα θελφο,57 ζπκπιεξψλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα έρεη
νπζηαζηηθή ρξεζηκφηεηα ζην ζεκεξηλφ λνκηθφ πεξηβάιινλ, κε ηξφπν πνπ λα δίλεη
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο: «ε πεξίπησζε
Α θαη ε πεξίπησζε Β είλαη φκνηεο σο πξνο ηα θξίζηκα θξηηήξηα Υ1, Υ2 … Υλ πνπ
ζπλάπηνληαη πξνο ηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηνπ λφκνπ Ν» (νληνινγηθή
πξφηαζε), «άξα ν λφκνο Ν πξέπεη λα ηηο κεηαρεηξηζηεί νκνίσο» (δενληνινγηθή
πξφηαζε).
ρεκαηηθά, ινηπφλ, ε πεξίπησζε ηεο επέθηαζεο εμαηξεηηθήο δηάηαμεο ζηε
γεληθή θαηεγνξία αλαιχεηαη σο εμήο: ε πεξίπησζε Α (πνπ ππάγεηαη ζηνλ γεληθφ
θαλφλα) θαη ε πεξίπησζε Β (πνπ ππάγεηαη ζηελ εμαηξεηηθή ξχζκηζε) είλαη φκνηεο σο
πξνο ηα ζπλαθή κε ηνλ γεληθφ θαλφλα Ν θξηηήξηα Υ, Υ1, Υ2 …Υλ.. Αθνχ ε νκνηφηεηα
θξίλεηαη κε θξηηήξηα ζπλαθή πξνο ηνλ γεληθφ θαλφλα, απηφο είλαη ν λφκνο Ν πνπ
ηειηθψο πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ.
Αο δνχκε ην παξάδεηγκα ησλ κεηεγγξαθψλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ απφ
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ειιεληθά Α.Δ.Η.: αλ έλαο λφκνο Ξ ξπζκίζεη ηελ
πεξίπησζε ηεο θαη’ εμαίξεζε κεηεγγξαθήο ζε ειιεληθέο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο
φζσλ ζπνπδάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε εκπφιεκε πεξηνρή, δεκηνπξγείηαη εμαηξεηηθή
θαηεγνξία, θαηά παξέθθιηζε ηεο γεληθήο ξχζκηζεο ηνπ λφκνπ Ν γηα ηηο κεηεγγξαθέο
εμσηεξηθνχ. Σα θξηηήξηα πνπ ν Ξ ζέηεη (θνίηεζε ζε παλεπηζηήκηα ζπγθεθξηκέλεο,
εκπφιεκεο πεξηνρήο) είλαη ζαθέο φηη δελ κπνξεί λα θαιχπηνπλ φινπο φζνη θνηηνχλ
ζην εμσηεξηθφ. Αθφκε θαη αλ ζεσξεζεί φηη ε εμαηξεηηθή ξχζκηζε παξαβηάδεη ηελ
ηζφηεηα, ε ζχγθξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζα γίλεη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο γεληθήο
ξχζκηζεο Ν, φρη ηνπ λφκνπ Ξ. Με άιια ιφγηα, ε πεξίπησζε Α θαη ε πεξίπησζε Β είλαη
φκνηεο σο πξνο ην θξηηήξην Υ (θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ) πνπ είλαη
ζπλαθέο κε ηνλ λφκν Ν (νληνινγηθή πξφηαζε), άξα ν λφκνο Ν νθείιεη λα ηηο
κεηαρεηξηζηεί νκνίσο (δενληνινγηθή πξφηαζε). Δπίθιεζε ηεο εμαηξεηηθήο δηάηαμεο
απφ φπνηνλ αλήθεη ζηε γεληθή θαηεγνξία θαζίζηαηαη έηζη (φρη αιπζηηειήο, αιιά)
λφκσ αβάζηκε, αθνχ ν λφκνο πνπ θαιείηαη ζε εθαξκνγή δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη
ην αίηεκά ηνπο.58
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Γηα ηελ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζηελ αξηζηνηειηθή ηζφηεηα σο θελήο νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ,
ηδίσο απφ ηνλ P.Westen, βι. .Κνθίλε, Ηζφηεηα θαη Απαγφξεπζε Γηαθξίζεσλ, Δθδ. άθθνπια, ΑζήλαΘεζζαινλίθε, 2016, ζ. 86 επ.
58
Αληίζεηε ζέζε ππνζηεξίδεη ν Α.Παπιφπνπινο, Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη
ε επεθηαηηθή εθαξκνγή επλντθφηεξεο ξχζκηζεο, Σν 2011, 305-359, 343.

Σελ ίδηα θαηεχζπλζε, εμάιινπ, καο δείρλεη θαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ
ηνπ λφκνπ ππφ ηε θηιειεχζεξε εθδνρή ηεο, ε νπνία ζπλππάξρεη ζην ζχγρξνλν
ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κε ηελ ηζφηεηα
εληφο ηνπ λφκνπ. Ζ θηιειεχζεξε εθδνρή ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ ζπλίζηαηαη
ζηελ απαίηεζε γηα ξχζκηζε γεληθή θαη αθεξεκέλε εληφο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο
πεξηπηψζεσλ. Ζ ηάζε απηή πξνο ηνλ γεληθφ θαη αθεξεκέλν ραξαθηήξα ηεο ξχζκηζεο
είλαη εγγεγξακκέλε ζην DNA ηεο ηζφηεηαο, ζέηνληαο θάπνηα ειάρηζηα νπζηαζηηθά
φξηα ζην πεξηερφκελν ηεο κεηαρείξηζεο: απφθιηζε απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο δελ
απνηειεί ν γεληθφο θαλφλαο, αιιά ε εμαηξεηηθή ξχζκηζε.
Πξφθεηηαη γηα ιχζε, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηε δηαηζζεηηθή καο
αληίιεςε γηα ην ξφιν ηεο ηζφηεηαο ζηελ έλλνκε ηάμε καο φζν θαη ζηε πάγηα
λνκνινγηαθή ζέζε πεξί κε επέθηαζεο εμαηξεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε γεληθέο θαηεγνξίεο.
Μπνξνχκε έηζη λα δηαπηζηψζνπκε φηη ην θελφ δνρείν ηεο αξηζηνηειηθήο ηζφηεηαο
κπνξεί λα είλαη θελφ, δελ παχεη φκσο λα είλαη δνρείν· σο ηέηνην δίλεη ζρήκα ζην
πεξηερφκελν πνπ ηνπ εγρέεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, ζρήκα ην νπνίν έρεη πάλησο
πιαζηεί κε βάζε φρη εμσγελή θξηηήξηα, αιιά ζηνηρεία πνπ αληινχληαη απφ ηα
πνιιαπιά ζεκαζηνινγηθά πεξηερφκελα ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο ηζφηεηαο.
β) Αθφκε πην δχζθνιε είλαη ε δεχηεξε ππνπεξίπησζε, δειαδή ε δπλαηφηεηα
επέθηαζεο εμαηξεηηθήο ξχζκηζεο ζε άιιε εηδηθή θαηεγνξία, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηα
ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ξπζκηζζείζα θαηεγνξία. Σν ηΔ απνδέρζεθε ηε
δπλαηφηεηα επέθηαζεο εμαηξεηηθήο, επλντθήο ξχζκηζεο ήδε κε ηελ ππ’ αξ. 1016/1963
απφθαζε ηεο Οινκέιεηάο ηνπ, κε ηελ νπνία, φπσο είδακε, ε εμαίξεζε ησλ νξζνδφμσλ
κνλαρψλ απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα ηεο ππνρξεσηηθήο ζηξάηεπζεο φισλ ησλ αξξέλσλ
ειιήλσλ επεθηάζεθε (ζην φλνκα ηεο ζξεζθεπηηθήο, ελ πξνθεηκέλσ, ηζφηεηαο) θαη
ζηνπο κνλαρνχο ησλ ινηπψλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ. Σν ίδην, σζηφζν, δηθαζηήξην, ζε
πην πξφζθαηεο απνθάζεηο ηνπ,59 απεθδχζεθε ηεο εμνπζίαο απηήο, επηθαινχκελν
αθελφο ηελ ππνρξέσζε ζηελήο εξκελείαο ησλ εμαηξεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη αθεηέξνπ
ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ. Ζ ζηελή εξκελεία, σζηφζν, δελ απνηειεί ην
απνθιεηζηηθφ εξγαιείν ηνπ λνκηθνχ, φηαλ βξίζθεηαη ελψπηνλ εμαηξεηηθψλ
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Βι. ηΔ 2704/1998, ΓηΑ 17 (2003), 192 θαη ΟιηΔ 3323/2000, ΓηΑ 17 (2003), 230. Καη νη δχν
αθνξνχζαλ ηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ κελ πξψηε πεξίπησζε ησλ ηέθλσλ
ππαιιήισλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ππεξεηνχζαλ ζην εμσηεξηθφ, ζηε δε δεχηεξε ησλ
θνηηεηψλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Νέαο Γηνπγθνζιαβίαο, πνπ επηδίσθαλ ηε κεηεγγξαθή ηνπο ζε ειιεληθά
Α.Δ.Η. ιφγσ ησλ βνκβαξδηζκψλ ηεο ρψξαο απφ ηηο αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ ην έηνο 1999.

δηαηάμεσλ∙60 ζε θάζε πεξίπησζε, ε αλαινγηθή εθαξκνγή δηάηαμεο λφκνπ δελ κπνξεί
λα απνθιεηζηεί a priori, δηφηη ε κέζνδνο απηή ζπλάδεη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο
ηζφηεηαο σο έλλνηαο ζπγθξηηηθήο.61 Οη δε εξκελεπηηθνί θαλφλεο δελ βξίζθνληαη άλσ ή
έμσ απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, αιιά επηιέγνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα
βξίζθνληαη ζε αξκνλία πξνο απηέο.62
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ππνπεξίπησζεο απηήο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε
ππνπεξίπησζε έγθεηηαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ηεο
ηξηγσληθήο ζρέζεο ζχγθξηζεο, ζηελ νπνία αλαιχεηαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο. Δλψ,
δειαδή, ζηελ πξψηε ππνπεξίπησζε, φπσο είδακε, ε ζχγθξηζε δηακνξθψλεηαη σο
εμήο: «ε πεξίπησζε Α (ε νπνία ππάγεηαη ζηελ εμαηξεηηθή ξχζκηζε Ξ) θαη ε
πεξίπησζε Β (ε νπνία ππάγεηαη ζηνλ γεληθφ θαλφλα Ν) είλαη φκνηεο σο πξνο ηα
θξίζηκα θξηηήξηα Υ1, Υ2…Υλ πνπ ζπλάπηνληαη πξνο ηνλ Ν», ζηε δεχηεξε
ππνπεξίπησζε ε ζχγθξηζε είλαη ε εμήο: «ε πεξίπησζε Α (ε νπνία ππάγεηαη ζηελ
εμαηξεηηθή ξχζκηζε Ξ) θαη ε πεξίπησζε Γ (ε νπνία δελ ππάγεηαη ζηελ εμαηξεηηθή
ξχζκηζε) είλαη φκνηεο σο πξνο ηα θξίζηκα θξηηήξηα Υ1, Υ2…Υλ πνπ ζπλάπηνληαη πξνο
ηελ εμαηξεηηθή ξχζκηζε Ξ». ηε δεχηεξε, ινηπφλ, πεξίπησζε, δελ έρνπκε πιένλ
ζχγθξηζε κεηαμχ γεληθήο θαηεγνξίαο θαη κηαο εηδηθήο ππνθαηεγνξίαο ηεο, αιιά
κεηαμχ δχν θαηεγνξηψλ πνπ ζπληζηνχλ ππνζχλνια κηαο γεληθφηεξεο θαηεγνξίαο.
Δπνκέλσο, ελψ ε πξψηε ππνπεξίπησζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δενληνινγηθή πξφηαζε
«άξα ν λφκνο Ν (ν γεληθφο θαλφλαο) νθείιεη λα ηηο κεηαρεηξηζηεί νκνίσο», ε δεχηεξε
ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ πξφηαζε «άξα ν λφκνο Ξ (ε εμαηξεηηθή ξχζκηζε) νθείιεη λα
ηηο κεηαρεηξηζηεί νκνίσο».
Ζ ζρεκαηνπνίεζε απηή καο βνεζάεη λα αληηιεθζνχκε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ
δχν πεξηπηψζεσλ. Δλψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηεο ζρέζεο θαλφλα πξνο εμαίξεζε ε
ηάζε ηεο ηζφηεηαο πξνο ξπζκίζεηο γεληθέο θαη αθεξεκέλεο ππνδεηθλχεη φηη απφθιηζε
ζπληζηά ε εμαίξεζε θαη άξα ε ηζφηεηα απνθαζίζηαηαη κφλν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
γεληθνχ θαλφλα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηελ πεξίπησζε ησλ δχν ππνζπλφισλ ε
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Βι. Κ.Γ.Σζάηζνπ, Σν πξφβιεκα ηεο εξκελείαο ηνπ δηθαίνπ, β΄ έθδνζηο επεπμεκέλε, εθδ.
Αλη.Ν.άθθνπια, Αζήλαη, 1978, ζ. 209 θαη Θ.Αλησλίνπ, Ζ ηζφηεηα εληφο θαη δηά ηνπ λφκνπ – Μηα
ζπκβνιή ζηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, εθδ. Αλη.Ν.άθθνπια,
Αζήλα – Κνκνηελή, 1998, ζ. 206. Αληηπξβι. Α.Μάλεζε, Ζ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηνο θαη ε
εθαξκνγή ηεο ππφ ησλ δηθαζηεξίσλ ζε ηνπ ηδίνπ, πληαγκαηηθή Θεσξία θαη Πξάμε Η, εθδ. Οίθνο
άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1980, ζ. 316-349 (=ΔΔΝ 1958,444), 331.
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Βι. θαη Γ.Φηιίππνπ, Δπεθηαηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη επί εμαηξεηηθήο επκελνχο
ξχζκηζεο; Με αθνξκή ηελ Δ 2704/1998, ΓηΑ 17 (2003), 187-195, 191.
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Πξβι. Α.Μαληηάθε, Γηθαηηθνί θαηαλαγθαζκνί θαη θξηηήξηα νξζφηεηαο ηεο ζπληαγκαηηθήο εξκελείαο
ζε Ζ εξκελεία ηνπ πληάγκαηνο (επηκ. Γ.Θ.Σζάηζνο), εθδ. Αλη.Ν.άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή,
1995, ζ. 195-235, 204.

ηάζε πξνο γεληθφηεηα δελ κπνξεί λα καο βνεζήζεη, δηφηη ν γεληθφο θαλφλαο δελ
ζπληζηά ζηνηρείν νχηε ηεο νληνινγηθήο νχηε ηεο δενληνινγηθήο πξφηαζεο. πλεπψο, ε
δπλαηφηεηα επέθηαζεο εμαηξεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ζε άιιεο εμαηξεηηθέο θαηεγνξίεο
πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη αξρηθψο ζε απηή δελ πξνθχπηεη κφλν ζηηο (ίζσο φρη θαη
ηφζν) ζπάληεο πεξηπηψζεηο ησλ θαηαθαλψλ λνκνζεηηθψλ απζαηξεζηψλ,63 αιιά (πξέπεη
λα) απνηειεί ηνλ θαλφλα,64 εθφζνλ βέβαηα ζπληξέρεη επαξθήο νκνηφηεηα ησλ
πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα γελλψληαη νη πξνυπνζέζεηο επεθηαηηθήο εθαξκνγήο ηεο
ηζφηεηαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ εηδηθνχ θάζε θνξά ραξαθηήξα ησλ θξηηεξίσλ
δηακφξθσζεο ησλ ππαγφκελσλ ζηηο εμαηξεηηθέο ξπζκίζεηο ππνθαηεγνξηψλ.65
7. Σςγκπιηική επιζκόπηζη: η επέκηαζη εςνοφκήρ πύθμιζηρ ζε άλλερ
έννομερ ηάξειρ
i. Εθνικά δικαζηήπια
Ζ ηζφηεηα είλαη νηθνπκεληθή αξρή. Αληίζηνηρα, νηθνπκεληθά είλαη θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, κε θπξηφηεξν ίζσο απηφ ηεο
επεθηαηηθήο ηζφηεηαο. ρεκαηηθά, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δηεζλψο ηξία κεγάια
ξεχκαηα φζνλ αθνξά ηελ επεθηαηηθή ηζφηεηα: ζην πξψην αλήθνπλ ηα εζληθά εθείλα
δηθαζηήξηα πνπ πηνζεηνχλ ηε ζέζε φηη «φηαλ κηα δηάηαμε είλαη ειαηησκαηηθή δηφηη
είλαη ππνπεξηεθηηθή ππάξρνπλ δπν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο: ην δηθαζηήξην κπνξεί είηε λα
θεξχμεη ηελ αθπξφηεηά ηεο θαη λα δηαηάμεη λα κελ ηζρχνπλ ηα νθέιε ηεο γηα ηελ
θαηεγνξία πνπ ν λνκνζέηεο ήζειε λα σθειήζεη ή κπνξεί λα επεθηείλεη ην πεδίν
θάιπςεο ηεο δηάηαμεο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη φζνπο ζίγνληαη απφ ηνλ
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Βι. .Βιαρφπνπινπ, Οη κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Νέαο Γηνπγθνζιαβίαο ζηα
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αληηκεηψπηζεο απφ ην λνκνζέηε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζπνπδαζηψλ …δελ
κπνξεί λα γίλεη αλάινγε ή θαη’ επέθηαζε εθαξκνγή ησλ εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα δηαηάμεσλ απηνχ, θαη’
επίθιεζε ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, ζε θνηηεηέο αλσηάησλ ζρνιψλ ηεο Νέαο
Γηνπγθνζιαβίαο, νη νπνίνη θνηηνχζαλ εθεί θαηά ηε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ησλ πνιεκηθψλ γεγνλφησλ ηνπ
1999».

απνθιεηζκφ».66 ην δεχηεξν πεξηιακβάλνληαη εθείλα ηα (ζπληαγκαηηθά) δηθαζηήξηα
πνπ πξνθξίλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ λνκνζέηε, ελψ ην ηξίην ξεχκα απνξξίπηεη
ηειείσο ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο επλντθήο δηάηαμεο λφκνπ.
α) ηελ πξψηε ηάζε εληάζζνληαη θαηά θχξην ιφγν έλλνκεο ηάμεηο φπνπ ηζρχεη
έλα ζχζηεκα (ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ) δηάρπηνπ

θαη ζπγθεθξηκέλνπ

ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο. Δδψ βξίζθνπκε ηα αλψηαηα ή ζπληαγκαηηθά δηθαζηήξηα
ρσξψλ, φπσο νη Ζ.Π.Α., ν Καλαδάο, ε Νφηηα Αθξηθή θαη ην Ηζξαήι. Μνινλφηη
ππάξρνπλ

ζεκαληηθέο

δηαθνξέο

(ηζηνξηθέο,

θνηλσληθέο,

πνιηηηθν-ζεζκηθέο,

λνκνινγηαθήο παξάδνζεο) κεηαμχ ησλ ελλφκσλ ηάμεσλ, ε λνκνινγία ζε φιεο απηέο
θαίλεηαη λα πξνζπαζεί λα ραξάμεη αζθαιή γξακκή πιεχζεο αλάκεζα ζε ηέζζεξα
ζεκεία αλαθνξάο: παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηάδηθν,
ζεβαζκφο ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, απνθπγή ππέξκεηξεο δεκνζηνλνκηθήο
επηβάξπλζεο ηνπ θξάηνπο, απνθπγή πξνζβνιήο ησλ ζπκθεξφλησλ εθείλσλ πνπ
επλννχληαη απφ ηε δηάηαμε.
Δηδηθφηεξα,

ζηηο

Ζ.Π.Α.,

ησλ

νπνίσλ

ην

ζχζηεκα

ειέγρνπ

ηεο

ζπληαγκαηηθφηεηαο είλαη κάιινλ ην πην θνληηλφ ζην ειιεληθφ, ε θιαζηθή ζέζε
ζεσξίαο

θαη

λνκνινγίαο

απφ

ηε

ζηηγκή

πνπ

θαζηεξψζεθε

ν

έιεγρνο

ζπληαγκαηηθφηεηαο ήηαλ φηη ηα δηθαζηήξηα κπνξνχλ κφλν λα θεξχμνπλ λφκν (ή
δηάηαμε λφκνπ) σο αληηζπληαγκαηηθφ θαη λα κελ ηνλ εθαξκφζνπλ. Με ιίγα ιφγηα
κπνξνχλ κφλν λα «δηαγξάςνπλ» ιέμεηο απφ ην θείκελν ηνπ λφκνπ, φρη λα πξνζζέζνπλ
ζε απηφ. Σν Supreme Court, σζηφζν, κε κηα ζεηξά απνθάζεψλ ηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1970 αλέηξεςε ηε δηαδεδνκέλε απηή ζέζε. ηελ πιένλ ραξαθηεξηζηηθή απηψλ, ηελ
Califano v. Westcott,67 ην Γηθαζηήξην έθξηλε νκφθσλα φηη πξφγξακκα θνηλσληθήο
πξφλνηαο πνπ ρνξεγνχζε επίδνκα ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ ν παηέξαο είρε
κείλεη άλεξγνο εηζάγεη δηάθξηζε ιφγσ θχινπ θαηά ην κέξνο πνπ ην επίδνκα δελ
ρνξεγείηαη θαη ζε νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ ε κεηέξα ήηαλ απηή πνπ εξγαδφηαλ ζην
παξειζφλ θαη πιένλ ήηαλ άλεξγε. Ωο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο πεξί
αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, ην Γηθαζηήξην κε νξηαθή πιεηνςεθία (5-4) έθξηλε φηη ην
επίδνκα έπξεπε λα επεθηαζεί θαη ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ σο ηφηε απνθιείνληαλ απφ
απηφ. Σα βαζηθά επηρεηξήκαηα ηεο πιεηνςεθίαο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζην φηη: α)
ε θαηάξγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζηεξνχζε ηε βνήζεηα απφ ηα παηδηά άπνξσλ
νηθνγελεηψλ πνπ ήδε σθεινχληαλ, β) ππήξραλ ελδείμεηο γηα ηελ πξφζεζε ηνπ
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Μεηνςεθνχζα γλψκε ηνπ Γηθαζηή Harlan ζηε Welsh v. United States 398 U.S. 333 (1970), 361.
443 U.S. 76 (1979).

λνκνζέηε λα δηαηεξεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε ηζρχ, εθφζνλ
απηφ ήηαλ δπλαηφ, γ) θαλέλαο δηάδηθνο δελ δήηεζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
δηα ηεο θεξχμεσο ηνπ λφκνπ σο αληηζπληαγκαηηθνχ ζην ζχλνιφ ηνπ θαη δ) ππήξραλ
ήδε επαξθή λνκνινγηαθά πξνεγνχκελα ηφζν απφ θαηψηεξα δηθαζηήξηα φζν θαη απφ
ην Supreme Court πνπ επέηξεπαλ ηελ επέθηαζε πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε
θαηεγνξίεο πνπ είραλ απνθιεηζηεί απφ απηά. Ζ κεηνςεθία αληίζεηα ζηάζεθε ζηηο
δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο, πνπ θαζηζηνχζαλ φισο ακθίβνιε ηελ
πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο λένπο
φξνπο.
Ζ ιχζε ηεο επέθηαζεο ηνπ επλντθνχ θαλφλα πηνζεηήζεθε θαη ζε πνιιέο άιιεο
πεξηπηψζεηο, θάπνηεο κε ζεκαληηθφ68 θαη θάπνηεο κε κεδεληθφ69 δεκνζηνλνκηθφ
αληίθηππν. Όπσο ζεκείσλε ε, ηφηε θαζεγήηξηα θαη αθηηβίζηξηα ηνπ γπλαηθείνπ
θηλήκαηνο θαη πιένλ δηθαζηήο ηνπ Supreme Court, Judith Baer Ginsburg ηα
δηθαζηήξηα ιακβάλνπλ ππφςε ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο θαηά ηελ επηινγή κεηαμχ
επέθηαζεο ή αθχξσζεο: πξψηνλ, ηε δέζκεπζε ηνπ λνκνζέηε ζηελ πνιηηηθή ή ην
πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ ε ζπληαγκαηηθφηεηα ακθηζβεηείηαη, δεχηεξνλ, ηελ
αλαζηάησζε πνπ ε κία ή ε άιιε ιχζε ζα επηθέξεη θαη, ηξίηνλ, ην κέγεζνο ηεο
θαηεγνξίαο πνπ ζα πεξηιεθζεί κεηά ηελ επέθηαζε ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ ήδε
θαιχπηεηαη απφ ηε δηάηαμε.70 Δίλαη ζαθέο φηη ην δήηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο
ηεο επηινγήο ηεο επέθηαζεο ηίζεηαη, κε θάπσο δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά φξνπο, θαηά
ηελ εμέηαζε θάζε κίαο απφ ηηο παξακέηξνπο απηέο.
ηηο ινηπέο ηξεηο απφ ηηο εμεηαδφκελεο εδψ έλλνκεο ηάμεηο ηα θξηηήξηα,
ηα νπνία ξεηψο δηαθήξπμε ε λνκνινγία ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ ηνπο φηη πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή κεηαμχ θαηάξγεζεο ή επέθηαζεο δηάηαμεο
πνπ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: (1) ε
επέθηαζε λα πξνσζεί ηνλ ζθνπφ ηνπ λνκνζέηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κέλεη πηζηή
ζην λνκνζεηηθφ ζρήκα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πληάγκαηνο, ηδίσο αλ πξφθεηηαη γηα ηελ
πξνζηαζία επάισησλ νκάδσλ· (2) ε επέθηαζε λα κελ νδεγεί ζε κε αλεθηή
δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε· (3) ηδηαηηέξσο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζρεηηθφ
κέγεζνο ηεο θαηεγνξίαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί έλαληη εθείλεο πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζηε
68
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Π.ρ. Levy v. Louisiana, 391 U.S. 68 (1968), Gomez v. Perez, 409 U.S. 535 (1973), Obergefell v.
Hodges, 576 U.S. ___ (2015).
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λνκνζεηηθή ξχζκηζε· (4) πξέπεη λα εξεπλάηαη αλ ε ζπλνιηθή θαηάξγεζε ζα επηθέξεη
κε απνδεθηή ζηέξεζε σθειεκάησλ απφ ηελ θαηεγνξία πνπ ήδε ηα ιακβάλεη - ζηελ
πεξίπησζε απηή δελ απνθιείεηαη (ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο)
ε αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηεο απφθαζεο πεξί αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ψζπνπ λα επέκβεη
θαηαιιήισο ν λνκνζέηεο.71
β) Σν δεχηεξν ξεχκα εθπξνζσπείηαη θπξίσο απφ ηε ζέζε ηνπ
Γεξκαληθνχ Οκνζπνλδηαθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν θαηά ηελ πάγηα
λνκνινγία ηνπ, φηαλ δηαπηζηψλεη φηη πθίζηαηαη παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο
ηεο ηζφηεηαο ιφγσ ππνπεξηεθηηθήο δηάηαμεο δηαθεξχζζεη απιψο ηε κε ζπκβαηφηεηα
ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο κε ηνλ Βαζηθφ Νφκν, αιιά δελ πξνρσξά νχηε ζηελ
αθχξσζή ηεο (θαζψο απηφ δελ ζα βειηίσλε ηε ζέζε ησλ πξνζψπσλ πνπ απνθιείνληαη
απφ ηα πξνλφκηα ή σθειήκαηα) νχηε ζηελ επέθηαζή ηεο, δηφηη ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξεο δπλαηέο επηινγέο (επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο,
θαηάξγεζή ηεο γηα φινπο, ηξνπνπνίεζή ηεο) θαη, ζπλεπψο, πξέπεη λα δνζεί ζηνλ
λνκνζέηε ε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ.72 πλήζσο, ηίζεηαη ζηνλ
λνκνζέηε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε
ηνπ δεηήκαηνο, ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο.73 Γπλαηφηεηα
αθχξσζεο δηάηαμεο ππάξρεη, θαη’ εμαίξεζε, αλ: α) ππάξρεη κφλν κία πξνθαλήο
δπλαηφηεηα γηα λα εμαιεηθζεί ε παξαβίαζε ηεο ηζφηεηαο, β) ν λνκνζέηεο ζα επέιεγε
ζίγνπξα κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ή γ) ε δνκή ηεο λνκηθήο ξχζκηζεο είλαη ηέηνηα
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Βι. BVerfGE 22, 349 (1967), φπσο αλαιχεηαη ζε S.Michalowski – L.Woods, German Constitutional
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1999, 178-181.
73
Βι. π.ρ. 1 BvL 14/07 (7/2/2012) κε ηελ νπνία ην Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην έθξηλε
κελ φηη ε δηάθξηζε βάζεη ηζαγέλεηαο γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο αλαηξνθήο ηέθλσλ απφ ην θξαηίδην
ηεο Βαπαξίαο αληίθεηηαη ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο, έζεζε φκσο πξνζεζκία ζηνλ θνηλφ
λνκνζέηε (σο ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2012), πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο
λνκνζεζίαο (επέθηαζε ζε φινπο ηνπ ρνξεγνχκελνπ επηδφκαηνο, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ ηα δεκφζηα
νηθνλνκηθά, ή κείσζε ηνπ επηδφκαηνο κε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ζε φινπο), εηδάιισο νη δηαηάμεηο πεξί
ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο ζα θεξχζζνληαλ άθπξεο. Βι. θαη 1 BvL 21/11 (24/1/2012) κε ηελ νπνία
θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθή ε κε εμαίξεζε θαη ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο απφ ηελ απαγφξεπζε
θαπλίζκαηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ εμαηξνχληαη ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ
πξνζθέξνπλ κφλν πνηά. Σν Γηθαζηήξην εδψ θήξπμε ηε κε ζπκβαηφηεηα ηεο δηάηαμεο κε ηνλ Βαζηθφ
Νφκν (θαη δελ ηελ αθχξσζε), πξνθεηκέλνπ φκσο λα πξνθπιάμεη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ
εζηίαζεο απφ πεξαηηέξσ βιάβε, φξηζε φηη θαηά ην κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, έσο φηνπ επηιεθζεί
ηνπ δεηήκαηνο ν λνκνζέηεο, ε εμαίξεζε ζα θαηαιακβάλεη θαη ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ.

πνπ ζα επέηξεπε κφλν κηα ιχζε, δειαδή ε επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε είλαη πεξηνξηζκέλε
ζε ηέηνην βαζκφ πνπ κφλν κηα ζπληαγκαηηθά απνδεθηή ιχζε είλαη λνεηή.74
γ) Ζ ζέζε ηεο πιήξνπο απφξξηςεο ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο
επλντθήο δηάηαμεο λφκνπ κπνξεί λα δηαγλσζηεί κε ζπλέπεηα ζηε λνκνινγία ηνπ
Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Κχπξνπ. Σν Γηθαζηήξην, εκθαλψο επεξεαζκέλν απφ ηελ
θξαηνχζα ηελ επνρή εθείλε ζηελ ειιεληθή ζεσξία θαη ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο ζέζε, έρεη θξίλεη, ήδε απφ ην 1996, φηη «δελ ζα ήηαλ δπλαηφ δηα ηεο
θξίζεσο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ πσο ν Νφκνο είλαη αληηζπληαγκαηηθφο, λα
πξνζηεζνχλ ζην Νφκν πξφλνηεο πνπ δελ ζέιεζε ν λνκνζέηεο … πλεπψο, αθνχ δελ ζα
ήηαλ δπλαηφ, θαη εθφζνλ θξηλφηαλ φηη ν Νφκνο ήηαλ αληηζπληαγκαηηθφο, λα επηηχρεη ε
πξνζθπγή, δε δηθαηνινγείηαη λα αζθήζνπκε ζπληαγκαηηθφ έιεγρν».75 χκθσλα κε ηελ
παγησκέλε έθηνηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ λνείηαη επέθηαζε βάζεη ηεο αξρήο ηεο
ηζφηεηαο κφλν ζε πεξίπησζε εμαίξεζεο νξηζκέλεο θαηεγνξίαο απφ επλντθφ γεληθφ
θαζεζηψο θαη φρη ζε πεξίπησζε νκνεηδψλ θαηεγνξηψλ.
Σέινο, ακθίζεκε είλαη ε ζέζε ηνπ Ηηαιηθνχ Corte Constituzionale, ην νπνίν,
αζθψληαο ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν θαηά ην γεξκαληθφ κνληέιν, δείρλεη λα
ηαιαληεχεηαη κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηξίηεο ηάζεο, πηνζεηψληαο παξάιιεια
ζηνηρεία απφ ηε λνκνινγία ηνπ Bundesverfassungerichte. Σν ελ ιφγσ αλψηαην
δηθαζηήξην επηθαιείηαη σο βαζηθή αξρή ηε κε αλάκεημή ηνπ ζηελ επρέξεηα ηνπ
λνκνζέηε λα θαζνξίδεη ν ίδηνο ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.76
Απηφ, σζηφζν, δελ ην εκπφδηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1960 θαη ηνπ
1970 λα εθδψζεη ζπρλά sentenze additive, δειαδή απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο ην
Γηθαζηήξην θξίλεη κηα δηάηαμε αληηζπληαγκαηηθή θαζ’ ν κέξνο δελ πεξηιακβάλεη έλαλ
θαλφλα ή κηα θαηεγνξία πξνζψπσλ. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην Γηθαζηήξην
άξρηζε λα επηδεηθλχεη κεγαιχηεξν απηνπεξηνξηζκφ, θξίλνληαο φηη κπνξεί λα
επεθηείλεη ηε δηάηαμε πξνζζέηνληαο κφλν εθείλνπο ηνπο θαλφλεο πνπ είλαη αλαγθαίνη
γηα ηε ινγηθή εξκελεία ηεο εληφο ηνπ δεδνκέλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ελψ
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αληηζέησο, αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο, δελ επηηξέπεηαη ε παξέκβαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ θαη ην δήηεκα απφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ λνκνζέηε.77 ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ν δηθαζηήο δηαπηζηψλεη φηη νη ζπληαγκαηηθά αλεθηέο ιχζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο
απφ κία, εθδίδεη απφθαζε πεξί πξφδεινπ απαξάδεθηνπ (ordinanza di manifesta
inammissibilita), δηφηη ε επίιπζε ηεο ππφζεζεο ζα ηνλ νδεγνχζε ζε ππέξβαζε ησλ
ζπληαγκαηηθψλ ηνπ εμνπζηψλ, αθνχ ζα έπξεπε λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ λνκνζέηε ζηελ
επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο.78 Όπσο κπνξεί εχθνια λα δηαγλψζεη θαλείο απφ ηελ
πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ πάλησο, ην Corte Constituzionale, πηεδφκελν αλάκεζα ζηελ
αλάγθε παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο θαη ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο
δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, εμαθνινπζεί ζπρλά λα εθδίδεη sentenze additive,79 ρσξίο λα
αηηηνινγεί ξεηψο ηελ επηινγή ηνπ λα αθνινπζήζεη άιινηε ηελ επεθηαηηθή νδφ θαη
άιινηε ηελ νδφ ηεο απφξξηςεο ηνπ πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο σο απαξάδεθηνπ·80
αλακθίβνια πάλησο ιακβάλεηαη ππφςε ζνβαξά ε χπαξμε ζνβαξψλ δεκνζηνλνκηθψλ
επηπηψζεσλ απφ κηα επέθηαζε δηάηαμεο λφκνπ κε erga omnes ηζρχ.81
ii. Τα εςπυπαφκά δικαζηήπια
Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πξνζέγγηζε πνπ επηιέγνπλ ηα δχν ππεξεζληθά
δηθαζηήξηα ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, ε λνκνινγία ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί παξά λα
επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή.
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εξψηεκα πεξί παξαβίαζεο ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο
ιφγσ ηεο κε αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο γάκνπ ζε νκφθπια δεπγάξηα, δηφηη ν λνκνζέηεο έρεη επρέξεηα
λα επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ ιχζεσλ (επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ, επέθηαζε ζπκθψλνπ
ζπκβίσζεο, δηακφξθσζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο πνπ πξνζνκνηάδεη ζε γάκν), ελψ έθξηλε σο αβάζηκν
ιφγν πεξί παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο.
81
Πάλησο ην Corte Constituzionale (απφθαζε 70/2015) δελ δίζηαζε λα θξίλεη αληηζπληαγκαηηθφ (ιφγσ
αληίζεζεο πξνο ηηο αξρέο ηνπ επιφγνπ θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο) λφκν ηνπ 2011 πνπ πεξηφξηδε, ελφςεη
ηεο θξίζηκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηηο απηφκαηεο εηήζηεο αλαηηκήζεηο ησλ ζπληάμεσλ πνπ
ππεξέβαηλαλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε ζχληαμε ζπληζηά εθδήισζε ησλ
ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο θαη δελ λνείηαη πεξηνξηζκφο ηεο
ρσξίο ηερληθέο εθζέζεηο πνπ λα παξέρνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία δηθαηνινγνχληα ηηο ελ ιφγσ πεξηθνπέο.
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Καηαξράο, ην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ ηνλίδεη ζπρλά ηνλ επηθνπξηθφ
ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΓΑ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.82 ην πιαίζην απηφ απνθεχγεη λα ππνδεηθλχεη ζηα θξάηε κέιε ηα κέηξα
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη
ζηε χκβαζε, αιιά δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί έιεγρν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
επηινγέο ηεο λνκνζεηηθήο, εθηειεζηηθήο ή δηθαζηηθήο εμνπζίαο θάζε θξάηνπο.83 Ζ
ζέζε ηνπ, επνκέλσο, φζνλ αθνξά ηελ επεθηαηηθή ηζφηεηα κπνξεί λα ζπλαρζεί
έκκεζα, απφ ηηο απνθάζεηο ζηηο νπνίεο ν πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη ελψπηφλ ηνπ
παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο χκβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην άιιν δηθαίσκα
(ζπρλά ην αξ. 1 ηνπ ΠΠΠ ΔΓΑ), ιφγσ κε επέθηαζεο ζπγθεθξηκέλνπ σθειήκαηνο ή
ελ γέλεη επλντθνχ θαζεζηψηνο ζηνλ ίδην. Απφ ηελ εθηεηακέλε ζρεηηθή λνκνινγία
κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ ηα αθφινπζα: α) ην Γηθαζηήξην ζε γεληθέο γξακκέο δέρεηαη
φηη φηαλ έλα πξνλφκην ή σθέιεκα ρνξεγείηαη ζε κηα θαηεγνξία πξνζψπσλ ή
πεξηπηψζεσλ, απνθιεηνκέλεο ρσξίο λφκηκε θαη επαξθή αηηηνινγία άιιεο θαηεγνξίαο
πξνζψπσλ ή πεξηπηψζεσλ, πνπ φκσο δελ δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά, ηφηε ην
πξνλφκην ή σθέιεκα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζηελ παξαιεθζείζα θαηεγνξία·84 β)
επηρεηξήκαηα πεξί δεκνζηνλνκηθήο επηβάξπλζεο ιφγσ ηεο επέθηαζεο νηθνλνκηθνχ
ραξαθηήξα σθειεκάησλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα θαη δελ κπνξνχλ λα
δηθαηνινγήζνπλ δηαθξίζεηο, ηδίσο ζηε βάζε θξηηεξίσλ φπσο ην θχιν ή ε εζληθφηεηα
πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνλ απζηεξφ έιεγρν ηνπ δηθαζηεξίνπ·85 γ) ηα ζπκβαιιφκελε θξάηε
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηε κείσζε ή θαηάξγεζε ηεο παξνρήο ή ηελ
επέθηαζή ηεο ζε φινπο·86 αλ δελ ην θάλνπλ, θαηαδηθάδνληαη, θαηά θαλφλα,87 ζηελ
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Βι. O.M.Arnardóttir, Equality and Non –Discrimination under the European Convention on Human
Rights, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2003, ζ. 57-58.
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Βι. απφθαζε ηεο 23εο Ηνπιίνπ 1968, αξ. πξνζθ. 1474,1677,1691/62, 1769,1994/63, 2126/64
(Belgian Linguistic), ζθ. Η. Β. 10
84
Δλδεηθηηθά βι. ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 18.2.1999, αξ. πξνζθ. 29515/95, Λάξθνο θ. Κχπξνπ, ζθ. 31
(επέθηαζε ησλ πξνλνκίσλ πνπ απνιακβάλεη κηζζσηήο έλαληη ηδηψηε εθκηζζσηή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ εθκηζζσηήο είλαη ην θξάηνο), απφθαζε (κεηδ.ζχλζ.) ηεο 8.7.2003, αξ. πξνζθ. 31871/96,
Sommerfeld θ. Γεξκαλίαο, ζθ. 91-93 (εμνκνίσζε δηθαησκάησλ παηέξα ηέθλνπ γελλεκέλνπ εθηφο
γάκνπ κε παηέξα ηέθλνπ γελλεκέλνπ εληφο γάκνπ),
85
Βι. ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 8.4.2014, αξ. πξνζθ. 17120/09, Dhabi θ. Ηηαιίαο, ζθ. 53 (επέθηαζε
νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο θαη ζε λνκίκσο δηακέλνληεο κεηαλάζηεο) θαη απφθαζε ηεο 13.10.2015, αξ.
πξνζθ. 33631/06, Βξνπληνχ θ. Κχπξνπ, ζθ. 79, ΔΔΔΓ 2015, 375 παξαη. Δ. Λφξακ (βι. αλαιπηηθά
θαησηέξσ ππνζ. 89).
86
Βι. ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 10.5.2007, αξ. πξνζθ. 42949/98 θαη 53134/99, Runkee and White θ.
Ζλ.Βαζηιείνπ, ζθ. 41, φπνπ ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη εθφζνλ ν λνκνζέηεο επέιεμε λα απνθαηαζηήζεη
ηελ ηζφηεηα κε εμίζσζε πξνο ηα θάησ (δειαδή κε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο επίδηθεο ζχληαμεο
ρεξείαο πνπ ρνξεγνχληαλ κφλν ζε ρήξεο θαη φρη ζε ρήξνπο), δελ ήηαλ παξάινγν λα απνθαζίζεη λα ην
θάλεη ζηαδηαθά, δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ παιαηφηεξσλ γπλαηθψλ ρεξψλ, θαη έηζη θαηέιεμε φηη,

θαηαβνιή ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ίζεο κε ηα απνιεζζέληα εηζνδήκαηα ή ηε ζεηηθή
δεκία ηνπ πξνζθεχγνληνο·88 δ) ε πάγηα άξλεζε εμέηαζεο πξνζθπγήο ππφ ην πξίζκα
ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο κπνξεί λα ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 13 ΔΓΑ πεξί
απνηειεζκαηηθνχ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, εθφζνλ ε δηάηαμε πνπ εηζάγεη ηελ
αδηθαηνιφγεηε δηαθνξνπνίεζε ζηε κεηαρείξηζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζε ηππηθφ
λφκν.89
Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, καο
πξνζθέξεη έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ αθεξεκέλνπ θαη
ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ: φηαλ ην Γηθαζηήξην θαιείηαη λα εμεηάζεη ζπλνιηθά ην
λνκνζεηηθφ θαζεζηψο κηαο ρψξαο ζην πιαίζην πξνζθπγήο ηεο Δπηηξνπήο, δηαπηζηψλεη
απιψο ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ρσξίο λα ππνδεηθλχεη ζην
θξάηνο κέινο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο.90 Αληηζέησο,
φηαλ θξίλεη επί πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ ηίζεηαη ελφςεη ζπγθεθξηκέλεο
δηαθνξάο παγίσο δέρεηαη φηη, εθφζνλ δηαπηζησζεί παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο (ζε θάπνηα απφ ηηο εθδνρέο ηεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην θνηλνηηθφ
θαη πιένλ ελσζηαθφ δίθαην), ε ηήξεζε ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηεο ηζφηεηαο δελ
κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί παξά κφλν κε ηε ρνξήγεζε ζηα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο πνπ
ππφ απηή ηελ άπνςε, ε δηαηήξεζε ηεο ζχληαμεο ρεξείαο κφλν γηα ηηο παιαηφηεξεο ρήξεο δελ
ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ΔΓΑ ζε ζρέζε κε ηνπο πξνζθεχγνληεο ρήξνπο.
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Βι. φκσο ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 21.2.1997, αξ. πξνζθ. 20060/92, Van Raalte θ. Οιιαλδίαο, ζθ. 47-50
(απαιιαγή ησλ άγακσλ άηεθλσλ γπλαηθψλ άλσ ησλ 45 εηψλ απφ ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο γηα ην
επίδνκα αλαηξνθήο ηέθλσλ), φπνπ ην Γηθαζηήξην λαη κελ έθξηλε φηη ππήξρε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ζε
βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο άγακνπ άηεθλνπ άλδξα άλσ ησλ 45 εηψλ, πιελ απηφ δελ ηνλ εμαηξεί
αλαδξνκηθά απφ ηηο επίδηθεο εηζθνξέο θαη ζπλεπψο δελ δηθαηνχηαη ζρεηηθή απνδεκίσζε γηα ηηο ήδε
θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο. εκεηψλεηαη φηη ε νιιαλδηθή θπβέξλεζε, ελ πξνθεηκέλσ, ππνζηήξημε φηη ε
θξίζε πεξί παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 14 νδεγνχζε απιψο ζε θαηάξγεζε ηεο ελ ιφγσ εμαίξεζεο γεληθά
θαη φρη ζε επέθηαζή ηεο ζηνπο άλδξεο.
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Δλδεηθηηθά βι. ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 4.6.2002, αξ. πξνζθ. 34462/97, Wessels-Bergervoet θ.
Οιιαλδίαο, ζθ. 63 (εμνκνίσζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ην δηθαίσκα ιήςεο πιήξνπο ζχληαμεο
γήξαηνο αλεμαξηήησο πεξηφδσλ πνπ δηέκεηλαλ ζην εμσηεξηθφ), απφθαζε ηεο 18.2.2009, αξ. πξνζθ.
55707/00, Andrejeva θ. Λεηνλίαο, ζθ. 110-112 (επέθηαζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ζε φζνπο
κε Λεηνλνχο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο εξγάδνληαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ζε άιιε
ζνβηεηηθή δεκνθξαηία), απφθαζε ηεο 22.7.2010, αξ. πξνζθ. 18984/02, P.B. and J.S. θ. Απζηξίαο, ζθ.
54-56 (επέθηαζε δηθαηψκαηνο αζθάιηζεο ζπληξφθνπ σο έκκεζα αζθαιηζκέλνπ θαη ζηα νκφθπια
δεπγάξηα).
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Βι. ΔΓΓΑ, απφθαζε ηεο 13.10.2015, αξ. πξνζθ. 33631/06, Βξνπληνχ θ. Κχπξνπ, ζθ. 89-91, ΔΔΔΓ
2015, 375 παξαη. Δ. Λφξακ. ηελ απφθαζε απηή ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ν απνθιεηζκφο απφ ηε
ρνξήγεζε ηαπηφηεηαο εθηνπηζκέλεο νηθνγέλεηαο (θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ σθειεκάησλ πνπ ηε
ζπλνδεχνπλ) ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπο ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ θχινπ. Σν
Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Κχπξνπ είρε απνξξίςεη ζρεηηθή πξνζθπγή επηθαινχκελν ηελ πάγηα
λνκνινγία ηνπ πεξί κε δπλαηφηεηαο επέθηαζεο επλντθήο ξχζκηζεο ιφγσ παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο
δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ. Δπ’ απηνχ ην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ έθξηλε φηη, εθφζνλ δελ
πξφθεηηαη γηα δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ, αιιά γηα θαλνληζηηθή πξάμε ηεο δηνίθεζεο, πξέπεη λα πθίζηαηαη
θάπνην απνηειεζκαηηθφ έλδηθν βνήζεκα πνπ λα πξνζθέξεη ζηνλ ηδηψηε ηε δπλαηφηεηα ην αίηεκά ηνπ
λα εμεηαζηεί επί ηεο νπζίαο θαη θαηαδίθαζε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
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Βι. ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26.3.2009, C-559/07, Δπηηξνπή θ. Διιάδαο, ζθ. 26-27.

βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ ίδησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνιαχνπλ ηα άηνκα
ηεο πξνλνκηνχρνπ θαηεγνξίαο.91 H δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε ιφγσ ηεο επέθηαζεο
ελφο επλντθνχ εηζνδεκαηηθνχ θαζεζηψηνο ζε επξείεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, ηέινο,
δελ ζπληζηά, θαηά ην Γηθαζηήξην, ιφγν πνπ επηβάιεη ηνλ δηαρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηεο
απφθαζήο ηνπ, δηφηη «ν πεξηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο απνθάζεσο βάζεη απηήο
ηεο ζπιινγηζηηθήο θαη κφλν ζα θαηέιεγε ζε νπζηαζηηθή κείσζε ηεο δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ έιθνπλ νη ηδηψηεο απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην»92.
8. Σςμπεπαζμαηικά: μεπικέρ ζκέτειρ για ηο μέλλον ηηρ επεκηαηικήρ ιζόηηηαρ
i) Γχν πξνθαηαξθηηθά ζπκπεξάζκαηα
Με βάζε ηελ έσο ηψξα αλάιπζε κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε δχν
πξνθαηαξθηηθά ζπκπεξάζκαηα: πξψηνλ, ε επεθηαηηθή ηζφηεηα δελ κπνξεί λα
απνθιεηζηεί εθ πξννηκίνπ∙93 πξέπεη λα απνδερζνχκε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
απνηειεί θπζηθή απφξξνηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θφξκνπιαο ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο,
εθφζνλ βέβαηα δελ ζέινπκε λα ζηείινπκε ηνλ δείθηε ηνπ λνκηθν-ηζηνξηθνχ ξνινγηνχ
ζρεδφλ έλαλ αηψλα πίζσ, ηφηε πνπ ε ηζφηεηα δελ αλαγλσξηδφηαλ σο θαλφλαο δηθαίνπ,
αιιά σο απιή, κε δεζκεπηηθή γηα ηνλ λνκνζέηε, πνιηηηθή αξρή. Γεχηεξνλ, είλαη
εχινγν, ζην πεδίν ηδίσο ησλ νηθνλνκηθήο θχζεσο δηεθδηθήζεσλ βάζεη ηεο αξρήο ηεο
ηζφηεηαο, λα εθδειψλεηαη δηθαζηηθφο απηνπεξηνξηζκφο, ν νπνίνο είλαη άιισζηε
εγγελήο ζηνλ έιεγρν ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ γεληθψο. Απηφ πνπ απαηηείηαη,
φκσο, είλαη λα ππάξρνπλ ζαθή θξηηήξηα γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο
ειέγρνπ ηνπ λφκνπ,94 πξνθεηκέλνπ ν δηθαζηήο λα κπνξεί, κε ηξφπν πεηζηηθφ θαη
ζχκθσλν πξνο ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα πιήξε αηηηνινγία ησλ απνθάζεψλ ηνπ,
λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ θαη ηελ αλάγθε
δηαηήξεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζηελ αξρή ηεο
ηζφηεηαο θαη ην δηθαίσκα έλλνκεο πξνζηαζίαο απφ ηελ άιιε.
ii) Κξηηηθή ζηελ ζχγρξνλε ηάζε ηεο ειιεληθήο λνκνινγίαο
91

Βι. ΓΔΚ απφθαζε ηεο 4.12.1986, 71/85, Federatie Nederlandse Vakbeweging, ζθ. 23, απφθαζε ηεο
13.12.1989, C-102/88, Ruzius-Wilbrink, ζθ. 20, απφθαζε ηεο 27.6.1990, C-33/89, María Kowalska,
ζθ. 19, απφθαζε ηεο 7.2.1991, C-184/89, Nimz, ζθ. 18 θαη 21, απφθαζε ηεο 28.9.1994, C-200/91,
Coloroll Pension Trustees, ζθ. 31-33, απφθαζε ηεο 17.4.1997, C-147/95, ΓΔΖ θ. Δβξελφπνπινο, ζθ.
42, ΓΔΔ (κεηδ.ζπλζ.) απφθαζε ηεο 10.5.2011, C-147/08, Römer, ζθ. 54-56.
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Βι. ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26.3.2009, C-559/07, Δπηηξνπή θ. Διιάδαο, ζθ. 80.
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Δθηφο, βέβαηα, φπσο είδακε, απφ ηελ πεξίπησζε ηεο επέθηαζεο εμαηξεηηθήο δηάηαμεο ζηε γεληθή
θαηεγνξία.
94
Πξβι. θαη ηελ θξηηηθή ηνπ C.Covacic, Remedying underinclusive statutes, The Wayne Law Review,
1986, 39, 44 θαη 50-51 ζηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Ζ.Π.Α., ν νπνίνο
ζεκεηψλεη φηη επεηδή ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηθαζηήξηα είλαη πνιχ επξέα ή, ζπλήζσο, δελ
ζπδεηνχληαη θαλ, «ην απνηέιεζκα ηεο δηθαζηηθήο δηακάρεο θαηαιήγεη λα κνηάδεη κε ηπρεξφ παίγλην».

Ζ ηξέρνπζα ζέζε ηεο ειιεληθήο λνκνινγίαο, φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ ζηελ
ηξίηε

ελφηεηα,

κνινλφηη

δείρλεη

λα

αληαπνθξίλεηαη

ζηηο

απαηηήζεηο

ηεο

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πνπ κεηέβαιαλ νπζησδψο ηελ θνηλή αληίιεςε πεξί ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ηεο βαξχηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, είλαη πνιιαπιά
πξνβιεκαηηθή:
α) Ζ λνκνινγηαθή παξαγσγή ηεο θξίζηκεο, «κλεκνληαθήο», πεξηφδνπ
παξνπζηάδεηαη δνγκαηηθά ακθίζεκε: αθελφο ππάξρνπλ πνιιέο απνθάζεηο πνπ
εμαγγέιινπλ ξεηψο ηελ αδπλακία ηνπ δηθαζηή λα επεθηείλεη επλντθή δηάηαμε
λφκνπ (θαη απνξξίπηνπλ σο αιπζηηειείο ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο), αθεηέξνπ
άιιεο απνθάζεηο εμεηάδνπλ επί ηεο νπζίαο ηνπο ιφγνπο απηνχο.95 Μπνξεί λα
ππνζηεξηρζεί φηη ε ακθηζεκία απηή είλαη κάιινλ απφξξνηα κηαο ακεραλίαο
ηνπ δηθαζηή: ην θξηηήξην πνπ πξαγκαηηθά βαξχλεη ζηελ θξίζε ηνπ, δειαδή
απηφ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ κηαο απφθαζεο πεξί επεθηαηηθήο
ηζφηεηαο, απνπζηάδεη ζπλήζσο απφ ην ζθεπηηθφ θαη έηζη ε απφιπηε ζέζε ηεο
δνγκαηηθήο απφξξηςεο ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο ιεηηνπξγεί σο ultimum
refugium ππνζηήξημεο ηνπ δηαηαθηηθνχ, φηαλ νη ινηπνί ιφγνη απφξξηςεο δελ
κπνξεί λα ηχρνπλ εθαξκνγήο.
β) Ζ δηεχξπλζε ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο «εμαηξεηηθήο ξχζκηζεο»
αθελφο νδεγεί ζε άηνπα,96 αθεηέξνπ δελ ππνζηεξίδεη δνγκαηηθά ην
δηαηαθηηθφ, αθνχ, φπσο είδακε, αθφκε θαη εμαηξεηηθέο δηαηάμεηο κπνξεί λα
επεθηαζνχλ ζε άιιεο νκνεηδείο ππνθαηεγνξίεο πεξηπηψζεσλ (αιιά φρη ζηε
γεληθή θαηεγνξία). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη φηη
ε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαζηζηά ηελ θξίζηκε δηάηαμε
αληηζπληαγκαηηθή θαη ζπλεπψο δελ λνείηαη επέθηαζή ηεο, θαη’ νπζία
κεηαθέξεη ηελ πάγηα ζέζε φηη δελ λνείηαη ηζφηεηα ζηελ παξαλνκία θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξαλνκία ζπλίζηαηαη ζηελ ίδηα ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο
ηεο ηζφηεηαο.
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Καη είηε απνξξίπηνπλ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ιφγσ έιιεηςεο νκνηφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ (π.ρ. ηΔ
3515/2014, αδεκ. ή ΟιΔ 741/2010, ΝΟΜΟ) ή κε ηελ αηηηνινγία φηη πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθέο
δηαηάμεηο είηε πξνρσξνχλ θαηά πεξίπησζε ζε εθαξκνγή ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο (βι. π.ρ. ΟιηΔ
1997/2015, ΘΠΓΓ 2015, 862 κε παξαη. .Βιαρφπνπινπ κε ηηο ήδε ζεκεησζείζεο αλσηέξσ (ππνζ. 14)
παξαηεξήζεηο σο πξνο ην αλ ππάγεηαη ή φρη ζηε stricto sensu επεθηαηηθή ηζφηεηα).
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Όπσο, γηα παξάδεηγκα, ν ραξαθηεξηζκφο δηάηαμεο πνπ εηζάγεη δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ σο
«εμαηξεηηθήο ξχζκηζεο», ελψ είλαη δεδνκέλε ε πεξίπνπ ηζάξηζκε αληηπξνζψπεπζε ησλ δχν θχισλ
ηφζν ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ φζν θαη ζε θάζε ζηαηηζηηθά ηπραίν ππνζχλνιν.

γ) Ζ ζχγθξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ κε βάζε θξηηήξηα πνπ αλάγνληαη ζηε
γεληθφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο ζέζε θαη δελ ζπλάπηνληαη επζέσο πξνο
ηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηεο θξίζηκεο δηάηαμεο ππνζθάπηεη ηα ζεκέιηα
ηνπ εγγπεηηθνχ ξφινπ ηνπ ειέγρνπ ηήξεζεο ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο, δηφηη
εηζάγεη ζην ζθεπηηθφ ηνπ δηθαζηή εζηθνπνιηηηθέο εθηηκήζεηο πνπ εληάζζνληαη
ζηε ζθαίξα ηεο νπζηαζηηθήο δηθαηνζχλεο.
iii. De constitutione lata: αζθήζεηο ηζνξξνπίαο ζε νιηζζεξφ έδαθνο
Αθνχ, φπσο πξνθαηαξθηηθά είδακε, δελ κπνξεί λα πηνζεηεζεί ε ιχζε ηεο
πιήξνπο άξλεζεο ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο, νξζφ είλαη λα επηρεηξήζνπκε κηα
νξηνζέηεζή ηεο. ηελ πξνζπάζεηά καο απηή ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη
ηαπηφρξνλα λα πξνζπαζήζνπκε λα ππεξβνχκε ηα δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (ζχζηεκα δηάρπηνπ, ζπγθεθξηκέλνπ, δεισηηθνχ θαη
θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο,97 ηξηρνηφκεζε ησλ δηθαηνδνζηψλ,
έιιεηςε δεζκεπηηθφηεηαο ησλ λνκνινγηαθψλ πξνεγνχκελσλ θαη καθξφρξνλε ηζηνξία
πξνβιεκαηηθψλ ζρέζεσλ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο κε ηηο άιιεο δχν, ηδίσο ζην δήηεκα
ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο), αληιψληαο δηδάγκαηα ηφζν απφ ηε
δηεζλή πξαθηηθή, φπσο αλσηέξσ αλαιχζεθε, φζν θαη απφ ηηο πξφζθαηεο
λνκνινγηαθέο θαη λνκνζεηηθέο ηάζεηο απαγθίζηξσζεο απφ ηα παξαδνζηαθά
δηθνλνκηθά ζρήκαηα. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα επηρεηξεζεί ακέζσο θαησηέξσ.
Δίλαη δεδνκέλν θαη θνηλψο απνδεθηφ φηη απνθιίζεηο απφ ηελ αξρή ηεο
ηζφηεηαο επηηξέπνληαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία
ζηάζκηζεο ηεο ηζφηεηαο κε ηηο ινηπέο ηζφθπξεο δηθαηηθέο αξρέο πνπ ζπληξέρνπλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.98 Απφ κία κεζνδνινγηθή ζθνπηά, ε ζηάζκηζε απηή
ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηαηχπσζε ηνπ αηηηνινγηθνχ ηεο απφθαζεο∙ αληηζέησο, ην
δηαηαθηηθφ ζεσξείηαη θαηά θαλφλα σο απηφζξνε ζπλέπεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο
επί ησλ ιφγσλ αθχξσζεο.
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Ζ αλάιπζε δελ κπνξεί λα παξαγλσξίζεη ηελ χπαξμε θαη ηε ζεκαζία γηα ην ππφ εμέηαζε δήηεκα
κνξθψλ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο λφκνπ ζηελ Διιάδα κε θπξηφηεξεο απηέο πνπ
αζθνχληαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηά ηε γλσκνδφηεζε επί ζπληαμηνδνηηθψλ λνκνζρεδίσλ, απφ
ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηελ επεμεξγαζία πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη απφ ηελ ίδηα ηε
Γηνίθεζε, ζην βαζκφ πνπ είλαη επηηξεπηφο ν έιεγρνο απφ απηή ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ πνπ
θαιείηαη λα εθαξκφζεη. Να ζεκεηψζνπκε, φκσο, φηη ε πξνιεπηηθή δηαπίζησζε ηεο ππνπεξηεθηηθφηεηαο
κηαο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο είλαη έξγν ζαθψο δπζρεξέζηεξν ηεο δηαπίζησζεο ηεο αληίζεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο πξνο νξηζκέλε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, εθηφο ίζσο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηάηαμε
είλαη ππνπεξηεθηηθή ιφγσ παξαβίαζεο ηεο απαγφξεπζεο δηαθξίζεσλ, π.ρ. ιφγσ θχινπ.
98
Βι. αλαιπηηθφηεξα ηε θιαζηθή κειέηε ηνπ Α.Μαληηάθε, Ζ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ε
έλλνηα ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, Σν 1978, 433-465.

Πξέπεη, σζηφζν, λα δερζνχκε φηη ηίπνηε δελ απνθιείεη ζηνλ δηθαζηή λα
πξνρσξήζεη ζε ζηάζκηζε κεηαμχ ηεο (ήδε δηαπηζησζείζαο) παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο
ηζφηεηαο θαη ηεο πξνζβνιήο άιινπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (φπσο είλαη ε ηήξεζε ηεο
δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο) θαηά ην ζηάδην δηαηχπσζεο ηνπ δηαηαθηηθνχ θαη
ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ ζεξαπείαο ηεο πξνζβνιήο ησλ
ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δηαδίθνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε ε νπνία, κνινλφηη
εθ πξψηεο φςεσο δείρλεη αλνξζφδνμε, δελ είλαη θαηλνθαλήο γηα ηα ειιεληθά
δεδνκέλα: γηα παξάδεηγκα ην άξζξν 50 παξ. 3β ηνπ π.δ. 18/1989 δίλεη πιένλ ζην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκά, θαηά ην ζηάδην δηαηχπσζεο ηνπ
δηαηαθηηθνχ, ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ζπκθέξνληα θαιφπηζησλ ηξίησλ γηα ηελ
επηινγή ηνπ ρξφλνπ αλαδξνκήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αθχξσζεο.99
ην πιαίζην απηφ ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί (λνκνινγηαθά ή κε ξεηή
δηάηαμε) δηθνλνκηθφο θαλφλαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην δηθαζηήξην, αθνχ
δηαπηζηψζεη ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο απφ ππνπεξηεθηηθή δηάηαμε
λφκνπ, δχλαηαη λα αλαβάιεη γηα ξεηή δηθάζηκν ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί
επέθηαζεο ηεο επλντθήο δηάηαμεο, δίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηνλ λνκνζέηε (ή ηε
Γηνίθεζε, θαηά πεξίπησζε) ηνλ ρξφλν, ψζηε λα επηιέμεη απηφο ην θαηάιιειν κέηξν
απνθαηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο.100 Πξαθηηθά, απηφ ζα είλαη είηε ε επέθηαζε ζηελ
θαηεγνξία πνπ απνθιείεηαη είηε ε θαηάξγεζή ηνπ γηα φινπο είηε ε ηξνπνπνίεζή ηνπ,
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Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαίλεηαη λα δηαβάδεη κε κεγάιε επξχηεηα ηε ζρεηηθή δηάηαμε, βι.
ΟιηΔ 4741/2014, Αξκ. 2015, 467 θαη 2287/2015, ΘΠΓΓ 2015, 668. Βι. θαη Κ.Γψγνπ, Ο θαηά ρξφλνλ
πεξηνξηζκφο ησλ αθπξσηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ζηελ πξφζθαηε λνκνινγία
ηΔ, ΘΠΓΓ 2015, 726. ρεηηθή ξχζκηζε (πνπ επηηξέπεη, φκσο, ηελ επέθηαζε θαη φρη ηνλ πεξηνξηζκφ
ησλ απνηειεζκάησλ θήξπμεο δηάηαμεο σο αληηζπληαγκαηηθήο) ζπλαληάκε, εμάιινπ, ζηε λνκνζεζία γηα
ην Α.Δ.Γ. (αξ. 51 παξ. 4 λ. 345/1976). Πξβι. θαη ηΔ κνλ.ζπλζ. 299/2015, ΝΟΜΟ, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία δελ επέξρεηαη παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ δηάδηθσλ κεξψλ, επεηδή ιακβάλεηαη
ππφςε, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο επηδηθαζηέαο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ
ππέξβαζεο ηεο εχινγεο δηάξθεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο, «ε πξνθχπηνπζα απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία
ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία έηε, ε
νπνία νθείιεηαη ζηνλ ζνβαξφηαην θινληζκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο».
100
Ζ δπλαηφηεηα απηή ζπκίδεη ηελ αληίζηνηρε πνπ πξνζθέξεηαη πιένλ ζηνλ αθπξσηηθφ δηθαζηή κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 50 παξ. 3α ηνπ π.δ. 18/1989 γηα ηελ πεξίπησζε, φκσο, κφλν ηππηθψλ πιεκκειεηψλ
ηεο πξάμεο πνπ πξνζβάιιεηαη (απνθιεηζηηθά) κε αίηεζε αθχξσζεο. εκεηψλνπκε επηπξνζζέησο φηη
ζηελ πεξίπησζε ππνζέζεσλ επεθηαηηθήο ηζφηεηαο (πνπ ζπλήζσο εηζάγνληαη κε αγσγέο ή πξνζθπγέο) ν
δηθαζηήο δελ έρεη ηε ζπληαγκαηηθή εμνπζία λα δεηήζεη απφ ηνλ λνκνζέηε λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλε
ελέξγεηα, δειαδή λα λνκνζεηήζεη. Απιψο δχλαηαη λα επηηξέςεη ζηνλ λνκνζέηε (παξέρνληάο ηνπ ην
θαηάιιειν ρξνληθφ πεξηζψξην) λα αλαιάβεη απηφο πξσηνβνπιία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
παξαβίαζεο ηεο ηζφηεηαο θαηά ηε ζπληαγκαηηθή ηνπ απνζηνιή. Πξέπεη, θπζηθά, λα επηζεκαλζεί
πεξαηηέξσ φηη δελ είλαη δηφινπ απίζαλν ν λνκνζέηεο λα κελ ελεξγνπνηεζεί θαη ε ππφζεζε λα
επηζηξέςεη ζην δηθαζηήξην, ην νπνίν πιένλ δελ ζα έρεη άιιε επηινγή απφ ην λα πξνβεί ζε επέθηαζε
ηεο επλντθήο ξχζκηζεο. Ζ λνκνζεηηθή απηή αδξάλεηα έρεη, άιισζηε, παξαηεξεζεί θαη ζε έλλνκεο
ηάμεηο κε ζαθψο κεγαιχηεξε παξάδνζε ζπλεξγαζίαο δηθαζηηθήο θαη λνκνζεηηθήο εμνπζίαο· βι.
ζρεηηθά E.Fish, Judicial amendment of statutes, The George Washington Law Review, 2016, 563-614,
579-580, γηα ηελ απφθαζε Northern Pipeline ηνπ Supreme Court.

ψζηε ε επέθηαζή ηνπ λα έρεη νπδέηεξν δεκνζηνλνκηθά απνηέιεζκα. Πξφθεηηαη γηα
ιχζε, ε νπνία, πηνζεηψληαο κηα ινγηθή ζεζκηθήο ζπλνκηιίαο ηεο δηθαζηηθήο κε ηελ
πνιηηηθή εμνπζία, κεηαθπιχεη ζηελ ηειεπηαία, σο θαηεμνρήλ αξκφδηα βάζεη ηεο
ζπληαγκαηηθήο θαηαλνκήο εμνπζηψλ, ηελ επζχλε (θαη ην αληίζηνηρν πνιηηηθφ θφζηνο)
λα επηιέμεη ην θαηαιιειφηεξν κέζν απνθαηάζηαζεο ηεο ηξσζείζαο ζπληαγκαηηθήο
ηάμεο, δηαηεξψληαο γηα ηε δηθαζηηθή εμνπζία ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζε πεξίπησζε πνπ
δελ ην πξάμεη. Σαπηφρξνλα, δελ απνζαξξχλεη ηνπο κειινληηθνχο ζηγφκελνπο ηδηψηεο
απφ ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, αθνχ ε
νινζρεξήο θαηάξγεζε ηνπ επλντθνχ θαζεζηψηνο δελ είλαη παξά κία κφλν (θαη φρη ε
πιένλ πηζαλή) απφ ηηο ιχζεηο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη ν λνκνζέηεο.
Πξέπεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί φηη ε δπλαηφηεηα απηή είλαη εμαηξεηηθή, αθνχ
θαηαξρήλ ππάξρεη ππνρξέσζε ηνπ δηθαζηεξίνπ λα δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
δηάηαμεο.101 Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα νξηνζεηεζεί κε ζαθή θξηηήξηα απφ ηελ ίδηα ηε
λνκνινγία, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζεκειηψδεηο δηθαηνθξαηηθέο εγγπήζεηο ηεο
πξνβιεςηκφηεηαο θαη ηεο γεληθεπζηκφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Οξηζκέλα
ηέηνηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ είλαη ηα εμήο:
α) Σν δηθαζηήξην δχλαηαη λα αλαβάιεη ηελ απφθαζε πεξί επέθηαζεο κφλν αλ
δηαπηζηψλεη φηη κε απηή ηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηαθηηθφ δεκφζην ζπκθέξνλ. Ζ
επηηαθηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θξίλεηαη βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο. Απηφ πξαθηηθά πεξηνξίδεη ηνλ
θχθιν ησλ πεξηπηψζεσλ ζε απηέο φπνπ πθίζηαηαη άκεζν θαη ζεκαληηθφ
δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο, ηέηνην πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ «αξρή ηεο
αθξίβεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ».102 ηηο ππνζέζεηο πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα
κε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θφζηνο θαηά θαλφλα δελ ζα ζπληξέρεη ιφγνο
αλαβνιήο ηεο ιήςεο νξηζηηθήο απφθαζεο, εθηφο αλ κπνξεί λα δηαγλσζηεί
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Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη φηη έρεη πξάγκαηη δηαγλσζηεί ε νκνηφηεηα ησλ ππφ ζχγθξηζε θαηεγνξηψλ
θαη ζπλεπψο ε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο. Δδψ πξέπεη λα
ηνληζηεί φηη ε δηαδηθαζία ηεο ζχγθξηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ, αθφκε θαη κε βάζε ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ λφκνπ θξηηήξηα, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα απνδεζκεπηεί
πιήξσο απφ ηηο θαζαξά αμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπ εξκελεπηή ηνπ δηθαίνπ, νη νπνίεο επιφγσο
επεξεάδνληαη απφ «ηελ πεξηξξένπζα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα» (Ν.Μ.Ρψηε, Σν πξφβιεκα ηεο
ηζφηεηαο ζηε δφκεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ δηθαίνπ, Σν 1983, 607-623, 619) θαη, ζπλεπψο,
απνηειεί, εθφζνλ δελ νδεγεί ζε άηνπα απνηειέζκαηα, ην πξνλνκηαθφ πεδίν άζθεζεο δηθαζηηθνχ
απηνπεξηνξηζκνχ ζε πεξίνδν θξίζεο.
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Γηα ηελ αξρή απηή, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, βι. ΟιΔ 166/2010, ΘΠΓΓ
2010, 453 (ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο ξχζκηζεο πεξί ηξηεηνχο θαηά κέγηζην φξην αλαδξνκηθήο έθηαζεο
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο).

θίλδπλνο γηα άιιν επηηαθηηθφ δεκφζην ζπκθέξνλ (π.ρ. δεκφζηα πγεία ή
δεκφζηα αζθάιεηα).
β) εκαληηθφ δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο έρνπλ ζπλήζσο νη ππνζέζεηο εθείλεο πνπ
αθνξνχλ επξείεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ θαη ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ππεξβαίλεη ή ηείλεη λα εμαληιήζεη ην θνλδχιη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ
απνθάζεσλ.
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πνπ

πξννξίδεηαη

γηα

ηελ

εθηέιεζε

δηθαζηηθψλ

Ζ δηάγλσζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ είλαη νξζφηεξν λα γίλεηαη

ζην πιαίζην πξφηππεο ή αλαηξεηηθήο δίθεο, φπνπ ν έιεγρνο ράλεη ελ κέξεη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ηνπ θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηείλεη λα αθνξά ην
ζχλνιν ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζπλαθψλ ππνζέζεσλ. Ζ επηινγή, ινηπφλ, ηνπ
πξνηεηλφκελνπ δηθνλνκηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ αλήθεη θαηεμνρήλ ζηα
αλψηαηα δηθαζηήξηα ησλ ηξηψλ θιάδσλ δηθαηνδνζίαο.
γ) Έλα επηπιένλ δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην θαηά πφζν ζα πξέπεη, φηαλ νη
αμηψζεηο ζηξέθνληαη θαηά λνκηθνχ πξνζψπνπ άιινπ απφ απηφ ηνπ θξάηνπο
(π.ρ. Γήκνη, λ.π.δ.δ., λ.π.η.δ. ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα), λα ιακβάλεηαη ππφςε
απηνηειψο ε αξρή ηεο αθξίβεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, αλεμαξηήησο ηεο βαξχηεηαο πνπ ηπρφλ έρεη γηα ηε γεληθφηεξε
δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ρψξαο.104
δ) Δθφζνλ ν λνκνζέηεο επηιέμεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ σθειήκαηνο γηα φινπο ή
ηελ επέθηαζή ηνπ ζηελ απνθιεηφκελε θαηεγνξία κε αλαινγηθή κείσζή ηνπ γηα
φινπο, ε αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ην δηθαίσκα έλλνκεο πξνζηαζίαο επηβάιινπλ
ε ιχζε απηή λα επηβιεζεί αλαδξνκηθά. Σν φξην ηεο αλαδξνκηθφηεηαο
ηαπηίδεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ κε ην φξην ηεο παξαγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ
αμηψζεσλ, αθνχ πέξαλ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη δηθαίσκα έλλνκεο πξνζηαζίαο.
Ζ ζεκαζία ηεο ηαρχηαηεο επίιπζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ ζε αλψηαην
επίπεδν (ψζηε λα κε ζπζζσξεχνληαη αγσγηθά αηηήκαηα αιιεπάιιεισλ
ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζηα δηθαζηήξηα) είλαη εδψ πξνθαλήο.
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Πξβι. ηε ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία ζε S.K.Manolkidis, Granting Benefits through Constitutional
Adjudication: The extension of the most favourable norm in Greece and Italy, Sakkoulas Publications,
Thessaloniki, 1999, ζ. 191.
104
Ζ λνκνινγία, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηνπιάρηζηνλ, έρεη επεμεξγαζηεί ζε βάζνο ην δήηεκα
ησλ «επξχηεξσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ» ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ απφ ην
θαηψθιη ηνπ απαξαδέθηνπ γηα άζθεζε αλαίξεζεο ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 1 ηνπ λ. 3772/2009. Ζ ζρεηηθή
λνκνινγηαθή παξαγσγή, κε ηηο ηερληθέο ειέγρνπ ησλ ηζρπξηζκψλ πεξί επξχηεξσλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζπλεπεηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη, κπνξεί νπσζδήπνηε λα ιεηηνπξγήζεη σο νδεγφο θαη γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.

ε) Ζ αλαδξνκηθή θαηάξγεζε ή κείσζε δεκηνπξγεί δπζρεξή δεηήκαηα (πνπ
πξέπεη λα ιπζνχλ θαηά πεξίπησζε) αθελφο παξαβίαζεο ηεο δηθαηνινγεκέλεο
εκπηζηνζχλεο φζσλ έιαβαλ ηα ζρεηηθά σθειήκαηα ζην παξειζφλ θαη ζα
θιεζνχλ ηψξα λα ηα επηζηξέςνπλ, αθεηέξνπ έλλνκεο πξνζηαζίαο ηνπο, αθνχ
θαηά θαλφλα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρεηηθή δίθε. Ζ λνκνινγηαθή ζέζε γηα ηελ
επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ παξνρψλ είλαη πάλησο αξθεηά
πεξηνξηζηηθή φζνλ αθνξά ηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε, επηηξέπνληαο ηελ
αλαδήηεζή ηνπο εληφο επιφγνπ ρξφλνπ.105 Πεξαηηέξσ, ζην πιαίζην ηεο
λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο ηα ζπκθέξνληα ησλ ήδε σθεινχκελσλ ζα ιεθζνχλ,
θαηά

ηεθκήξην,

ππφςε

βάζεη

ησλ

θαλφλσλ

ηεο

δεκνθξαηηθήο

αληηπξνζψπεπζεο θαη, ζπλεπψο, δελ ζπληξέρεη δήηεκα παξαβίαζεο ηνπ
δηθαηψκαηφο ηνπο γηα πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο.
ζη) Ζ χπαξμε δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο δελ κπνξεί λα απνηειεί πάληνηε ηνλ
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα θαηά ηε ζηάζκηζε. Ζ επέθηαζε πξέπεη, αληηζέησο, λα
πξνηηκάηαη φηαλ ππάξρνπλ άιιεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ
φηη ε θαηάξγεζε ελφο σθειήκαηνο, αλαδξνκηθά ή αθφκε θαη γηα ην κέιινλ,
απνθιείεηαη πιήξσο απφ ην χληαγκα. Σέηνηα είλαη γηα παξάδεηγκα ε
πεξίπησζε πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ πνπ ήδε θηλνχληαη ζην φξην ηνπ
ειάρηζηνπ νξίνπ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ή ε πεξίπησζε θνξνινγηθψλ
απαιιαγψλ, ε αλαδξνκηθή άξζε ησλ νπνίσλ, γηα φζνπο ήδε ηηο
απνιακβάλνπλ, απαγνξεχεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 78 παξ. 2 πληάγκαηνο. Ζ
αλαδξνκηθή αλάθιεζε ηεο ζπληαμηνδφηεζεο κεγάισλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ,
ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη πηζαλφ
επίζεο λα απνθιείεηαη ηφζν απφ ηελ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο
φζν θαη γηα ιφγνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαη νξγάλσζεο ησλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ.
iv. De constitutione ferenda
Α) Ζ πξνηαζείζα δηάηαμε πεξί απαγφξεπζεο επέθηαζεο κε δηθαζηηθή
απφθαζε ζε άιιε θαηεγνξία νπνηαζδήπνηε ξχζκηζεο (φπσο θαη ε απνξξηθζείζα απφ
ηελ Οινκέιεηα ηεο Ε΄ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο αληίζηνηρε δηάηαμε πεξί απαγφξεπζεο
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Πξβι. ελδεηθηηθά ηΔ 166/2009, ΓΓίθε 2010, 999. Γεληθφηεξα, γηα ην ζπληαγκαηηθά αλεθηφ ηεο
γλήζηαο αλαδξνκηθφηεηαο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο βι. ηΔ 3830/1987, ΝνΒ 37, 499 θαη ηΔ 1508/2002,
ΓΓίθε 2004, 794.

επέθηαζεο κηζζψλ θαη παξνρψλ) είλαη πνιιαπιά πξνβιεκαηηθή θαη δελ ζα κπνξνχζε,
θαηά ηελ άπνςή καο, λα απνηειέζεη βάζε ζπδήηεζεο ζην πιαίζην κηαο κειινληηθήο
αλαζεψξεζεο. Δηδηθφηεξα:
(1) αθπξψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 4, αιινηψλνληαο νπζηαζηηθά ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, ε νπνία,
ππελζπκίδνπκε, αλήθεη ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ησλ κε αλαζεσξεηέσλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 110 παξ. 1,106 ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί κηα
δπζεπίιπηε ζχγθξνπζε κε ην δηθαίσκα παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο,
ζέηνληαο ηκήκα ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ εθηφο ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ.
(2) Γεκηνπξγεί ζνβαξά δεηήκαηα αζπκβαηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ
πξνο ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ θαη ηνπ ΔΓΓΑ, πνπ είδακε αλσηέξσ.
(3) Δίλαη αιπζηηειήο, φπσο θαη φιεο νη ξεηέο απαγνξεχζεηο ζε δεηήκαηα φπνπ
δηαθπβεχνληαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα: ζηελ πξάμε ν ηειηθφο εξκελεπηήο ηνπ
πληάγκαηνο, δειαδή ν δηθαζηήο, δελ έρεη παξά λα αζθήζεη ηε λνκηθή ηνπ
θαληαζία, ψζηε, είηε κε αλαγσγή ζε άιινλ θαλφλα δηθαίνπ (ελσζηαθφ δίθαην
ή ΔΓΑ) είηε κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζκφ, λα επηηχρεη ηειηθψο ην
απνηέιεζκα ηεο επέθηαζεο επλντθήο δηάηαμεο.
(4) Πάζρεη απφ αζάθεηα, ε νπνία επηηείλεη ηα ηξία αλσηέξσ πξνβιήκαηα. Γελ
είλαη δειαδή ζαθέο αθελφο ηί απνθιείεηαη κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε (δειαδή αλ
απνθιείεηαη κφλν ε θαηεμνρήλ επεθηαηηθή ηζφηεηα ή θαη ε εθαξκνγή ηνπ
γεληθνχ θαλφλα ή ηεο παιαηφηεξεο δηάηαμεο), αθεηέξνπ αλ θαηαιακβάλεη θαη
πεξηπηψζεηο επέθηαζεο επλντθήο ξχζκηζεο βάζεη άιισλ, πιελ ηνπ 4 παξ. 1,
ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ.107
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Βι. Α.Μαληηάθε, Διιεληθφ πληαγκαηηθφ Γίθαην - Σφκνο Η, Θεκειηψδεηο έλλνηεο, εθδ. άθθνπια,
Αζήλα-Θεζζαινλίθεο 2003, ζ. 289, ν νπνίνο ζεκεηψλεη φηη «απαγνξεχεηαη θαηά ηελ αλαζεψξεζε φρη
κφλν ε ηξνπνπνίεζε αιιά θαη ε πξνζζήθε δηάηαμεο, ε νπνία έκκεζα ή άκεζα αιινηψλεη, αλαηξεί ή
αληηζηξαηεχεηαη ην λφεκα ησλ δηαηάμεσλ ησλ νπνίσλ δελ επηηξέπεηαη ε αλαζεψξεζε» θαη
Λ.Παπαδνπνχινπ, πληαγκαηηθφ Γίθαην - Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο, ΔΑΒ, 2015, ζ. 190.
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Δπέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο δηάηαμεο λφκνπ κπνξεί, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ
δηθαζηεξίσλ, λα ιάβεη ρψξα θαη βάζεη άιισλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Βι. ηειείσο ελδεηθηηθά ηελ
ΟιηΔ 9/1988, NoB 1989, 804, ε νπνία επέθηεηλε ηε ξχζκηζε πεξί δπλαηφηεηαο άζθεζεο πξνζθπγήο
θαη ζηνπο κηθξνκεηφρνπο ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, επηθαινχκελε (νξζά) κφλν ην δηθαίσκα
έλλνκεο πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1∙ ηελ Δηδ.Γηθ. αξ. 88 . 13/2006, ΝνΒ 2007, 471, πνπ
ζεκειηψλεη επεθηαηηθή εθαξκνγή κηζζνινγηθψλ παξνρψλ ππέξ ησλ δηθαζηψλ απνθιεηζηηθά ζην άξζξν
88 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο∙ ηελ ΟιηΔ 26/1951, ε νπνία επέθηεηλε ην δηθαίσκα ίδξπζεο ηδησηηθψλ
εθπαηδεπηεξίσλ ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο πηπρίσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ θαη φρη κφλν ζηνπο
απνθνίηνπο ηεο Φηινζνθηθήο θαη Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο.

Β) Αληηζέησο, ε δηεζλήο πξαθηηθή πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ιχζεηο ζηνλ
αλαζεσξεηηθφ λνκνζέηε πνπ κπνξεί λα ζειήζεη λα επέκβεη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν.
Έηζη, κεηαμχ άιισλ, δελ απνθιείεηαη: (1) ε «ζπληαγκαηνπνίεζε» ηεο αλσηέξσ, ππφ
iii, πεξηγξαθείζαο ιχζεο κε ηελ πξφβιεςε ππνρξεσηηθήο αλαζηνιήο ηεο ηζρχνο ησλ
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ψζηε λα έρεη ρξφλν ν λνκνζέηεο λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο, (2)
ε ππνρξεσηηθή αλάζεζε ηεο εθδίθαζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ ζε πξψην θαη
ηειεπηαίν βαζκφ πηινηηθά ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ θάζε θιάδνπ
ή ε ζεζκνζέηεζε εηδηθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ ζα απαξηίδεηαη απφ δηθαζηηθνχο
ιεηηνπξγνχο θαη ησλ ηξηψλ δηθαηνδνηηθψλ θιάδσλ,108 (3) ε πξφβιεςε πξνιεπηηθνχ
δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο ηδίσο επί λνκνζρεδίσλ κε ζεκαληηθφ
δεκνζηνλνκηθφ αληίθηππν θαη εηδηθψο σο πξνο ην δήηεκα ηεο παξαβίαζεο ηεο αξρήο
ηεο

ηζφηεηαο,

ψζηε

λα

πξνιακβάλνληαη

ππέξκεηξεο

επηβαξχλζεηο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ109 θαη (4) ζε πεξίπησζε ίδξπζεο πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ε
πξφβιεςε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ λνκνζέηε λα πεξηιακβάλεη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο θάζε
λνκνζρεδίνπ εηδηθή ξήηξα σο πξνο ηελ ηχρε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ζε πεξίπησζε
θξίζεο πεξί αληηζπληαγκαηηθφηεηάο ηνπο, δειαδή επί ηεο νπζίαο ε πξνεπηινγή ηνπ
λνκνζέηε γηα ην αλ πξνηηκά ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηελ αθχξσζή ηνπο ή ηελ
επέθηαζή ηνπο ή ηελ αλαινγηθή κείσζε κε ηαπηφρξνλε επέθηαζε.110
9. Επίμεηπο
Ο δηθαζηήο, πνπ θαιείηαη ζηηο κέξεο καο λα επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ επεθηείλνληαο ην πεδίν εθαξκνγήο κηαο δηάηαμεο λφκνπ βάζεη ηεο
αξρήο ηεο ηζφηεηαο, βξίζθεηαη ζηελ εμφρσο άβνιε ζέζε λα πξέπεη - ρσξίο άκεζε
δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ ή δεκφζην βήκα ππεξάζπηζεο ησλ
απφςεψλ ηνπ - λα δηαρεηξηζηεί ηηο εληάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχγθξνπζε
αθελφο ηνπ ζεκειηψδνπο αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο έλλνκεο πξνζηαζίαο, αθεηέξνπ ηνπ
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Δθηφο θπζηθά αλ πξνθξηζεί ε ιχζε ηεο ίδξπζεο πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, πνπ ζα επηιακβάλεηαη
θαη απηψλ ησλ δηαθνξψλ.
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Πξβι. θαη ηε ζέζε ηνπ Β.Αλδξνπιάθε, Υξεηαδφκαζηε πξαγκαηηθά έλα πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην;
Μηα πάληα επίθαηξε ζπδήηεζε, www.constitutionalism.gr, ζ. 9, ν νπνίνο πξνηείλεη ηελ αλάζεζε ηεο
άζθεζεο ελ γέλεη πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ ζην πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο ή έλα αλαβαζκηζκέλν σο πξνο ηε ζπγθξφηεζή ηνπ Α.Δ.Γ.
110
Απηή ε ιχζε πξνυπνζέηεη ηελ ίδξπζε πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ψζηε λα ππάξρεη δηθαηνδνηηθφ
φξγαλν πνπ λα δηαζέηεη ηελ εμνπζία λα θεξχζζεη άθπξν λφκν θαη κάιηζηα αλαδξνκηθά, δηαηάζζνληαο
θαη’ νπζία ηελ αλαδήηεζε σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ησλ σθειεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε
ρνξεγεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο. Βι. πάλησο ηε ζθιεξή θξηηηθή πνπ αζθεί ν B. K. Miller, Constitutional
Remedies for Underinclusive Statutes: A Critical Appraisal of Heckler v. Mathens, 20 Harv. C.R.C.L.L. Rev. (1985) 79, 100 επ. ζηελ αληίζηνηρε πξαθηηθή ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκνζέηε θαη ηελ απνδνρή
ηεο απφ ηε λνκνινγία ηνπ Supreme Court.

ζεκειηαθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πξνζηαζίαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο ηεο
ρψξαο. Ζ κειέηε απηή, ιακβάλνληαο ζαθψο ζέζε ππέξ ηεο επεθηαηηθήο ηζφηεηαο σο
απηνλφεηεο ζπλέπεηαο ηεο θαλνληζηηθφηεηαο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, επηρείξεζε λα
θαηαδείμεη φηη ππάξρνπλ ηξφπνη δηαρείξηζεο απηήο ηεο αλψκαιεο πξνζγείσζεο ησλ
ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ζην ζθιεξφ έδαθνο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μηα
ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη θαη απηή πνπ πξνηάζεθε θαη ε νπνία πξνθξίλεη κηα
ζηαζκηζηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα επηηξέπεη ηε ιήςε ππφςε φισλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ
παξακέηξσλ, ψζηε ε λνκνινγία ηεο θξίζεο λα παξακείλεη δνγκαηηθά ζπλεπήο θαη
ηαπηφρξνλα αλνηρηή ζε κειινληηθέο κεηαβνιέο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο.

