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Η ∆ΙΚΑΙΗ ∆ΙΚΗ 

 

Το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη 

 

Η δίκαιη δίκη µοιάζει σαν ένα θεµελιώδες δικονοµικό δικαίωµα, 

θεµελιώδες αλλά δικονοµικό. Ουσιαστικά, αποτελεί τον πυρήνα των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου. 

 

Χωρίς το δικαίωµα για δίκαιη δίκη, η ∆ικαιοσύνη δε θα είχε νόηµα ως 

λειτουργία. Θα ήταν απλώς µια ηθική αξία (1).  

Η ανάγκη για δίκαιη κρίση καρπός είναι το κράτος δικαίου που µπορούµε 

να βιώνουµε στην εποχή µας, µε όποιες ατέλειες. Το δικαστήριο αποκλείεται να 

προσδιορίζει αυτεπαγγέλτως το αντικείµενο της δίκης για το οποίο θα κρίνει. 

Μια δίκαιη δίκη στηρίζεται στη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία 

των δικαστών και σε ελεγκτικές θεσµικές εγγυήσεις διαφάνειας όπως ο έλεγχος 

των δικαστικών αποφάσεων µε ένδικα µέσα, η εξαίρρεση των δικαστών εξαιτίας 

απλής υπόνοιας προσωποληψίας, η ποινική αστική και πειθαρχική ευθύνη των 

δικαστών, η δηµοσιότητα των συνεδριάσεων των δικαστηρίων . Εχθροί µιας 

δίκαιης δίκης θα µπορούσε να είναι η υπόθαλψη φιλοδοξιών, η ροπή σε πολλούς 

δικαστές να στέκουν αλληλέγγυοι µε τις επιλογές των οργάνων των άλλων δυο 

λειτουργιών της κρατικής εξουσίας. Σε άλλες περιπτώσεις δηµιουργείται η 

εντύπωση οτι κάποιοι δικαστές ασκούν τη δική τους πολιτική µε ανεπίτρεπτη 

θυσία ατοµικών δικαιωµάτων (2) Ευτυχώς είναι παραδεκτό στις µέρες µας πως 

δεν υπάρχουν πια δικαστές που να διατελούν υπό το δέος πολιτικών αντιποίνων.  

 

 

 

 
 
(1) Μποτόπουλος Βασίλειος από πρακτικά συνεδρίου 
(2) «οργανώσεις κατοχικής περιόδου» 477/1975 Εφ. Αθ. Παραδειγµατικά αναφέρονται οι 
οργανώσεις ``Ελεύθεροι Έλληνες , Ελληνικό ∆ηµοκρατικό Κίνηµα Αντίστασης , Εθνικό 
∆ηµοκρατικό Κόµµα, Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνηµα Κρήτης , Σύνδεσµος Νέων Αγωνιστών`` των  
οποίων γύρω στα 2500 µέλη καταδικάσθηκαν από το Έκτακτο Στρατοδικείο βάσει του α.ν 509/1947. 
Η αυθαιρεσία, η αυστηρότητα και ο ιδεολογικός φανατισµός της εποχής σηµατοδοτούν την 
καταπάτηση των ατοµικών δικαιωµάτων. 
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(3), (4) Η καθιέρωση του λόγου αναψηλάφισης είναι απαραίτητη για εκείνες τις 

περιπτώσεις όπου το διατακτικό της απόφασης προδήλως έχει επηρεαστεί από 

ψυχολογικές πιέσεις (5).  

Η αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης εκφράζεται µέσα από τέσσερις 

άξονες: Το δικαστήριο πρέπει να είναι ανεξάρτητο, αµερόληπτο, συσταθέν δια 

νόµου και ικανό ν’ αποφαίνεται (6). 

«Οι αρχές που προσδιορίζουν τη δικαστική εξουσία έναντι των δύο 

άλλων συντεταγµένων εξουσιών» 

α) Η αρχή της ισοτιµίας  

Η αρχή της ισοτιµίας βασίζεται στη συνδυασµένη εφαρµογή και 

συστηµατική ερµηνεία συνταγµατικών διατάξεων και συγκεκριµένα του άρθρου 

26 (διάκριση των λειτουργιών), του α.87 παρ.1 (η δικαιοσύνη απονέµεται από 

δικαστήρια συγκροτούµενα από τακτικούς δικαστές που απολαµβάνουν 

λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία) και του α. 88 παρ. 2 (αποδοχές των 

δικαστικών λειτουργών ανάλογες προς το λειτούργηµά τους), από τις οποίες 

συνήγαγε ότι «το Σύνταγµα καθιερώνει ευθέως  την αρχή της διακρίσεως των 

τριών λειτουργιών τις οποίες θεωρεί ισοδύναµες και ισότιµες, αφού µόνο δια της 

ισοδυναµίας και ισοτιµίας αυτών επιτυγχάνεται η πραγµατική και 

αποτελεσµατική διάκριση αυτών, η οποία αποτελεί το βάθρο της οργανώσεως 

και λειτουργίας της ενιαίας κρατικής εξουσίας και του Κράτους ∆ικαίου. 

Εξ’ άλλου, ερµηνευτικό επιχείρηµα υπέρ της ισοτιµίας των 

συντεταγµένων εξουσιών µπορεί να συναχθεί από το γεγονός, ότι τα 

συντάγµατα δεν διαβαθµίζουν τις συντεταγµένες εξουσίες, όπως δεν τις 

διαβαθµίζει και το α. 26 του Συντάγµατος  του 1975. Και ότι η απουσία ρητής 

διαβαθµισής τους συνηγορεί, κατ’ αντιδιαστολή, υπέρ της ισοτιµίας τους . 

 

 

 

 

 

 

 
 
(3) «Νοµιµοποίηση Κ.Κ.Ε ως πολιτικώς ενάγοντος» Εφ. Λαρ. 243/77 Ο Χ διέπραξε στα Φάρσαλα 
αξιόποινη πράξη σε βάρος του Κ.Κ.Ε και τέθηκε βασικά το ζήτηµα της νοµιµοποίησης του κόµµατος 
αυτού ως πολιτικώς ενάγοντος στην ποινική διαδικασία.Το πολιτικό κόµµα ως νοµικό πρόσωπο 
νοµιµοποιείται να παραστεί στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων και να ζητήσει χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 
(4) Πρωτ. Αθ 240/1990 ΑΠ 531/1980 «Το κόµµα δεν έχει νοµική προσωπικότητα,  νοµιµοποιείται όµως 
ως πολιτικώς ενάγων». Ορθώς το δικαστήριο επεφύλαξε ίση µεταχείριση των πολιτικών κοµµάτων και 
του ΚΚΕ ως δείγµα δίκαιης και αµερόληπτης δίκης . 
(5) Μπέης Κώστας 
(6) Ρούκουνας Εµµανουήλ 
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Εν κατακλείδει, η δικαστική εξουσία ως συντεταγµένη εξουσία είναι 

θεσµικά ισότιµη των άλλων εξουσιών του κράτους. Συµπέρασµα που ενισχύεται 

από το ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26, το οποίο ορίζει ότι οι 

δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται στο όνοµα του ελληνικού λαού, πηγή όλων 

των εξουσιών, συνδέει ρητά τη δικαστική εξουσία, εν αντιθέσει προς 

παλαιότερα Συντάγµατα , µε τον φορέα της πρωτογενούς συντακτικής εξουσίας, 

υπέρ του οποίου υπάρχουν όλες οι εξουσίες του κράτους. 

β) Η αρχή της ανεξαρτησίας  

Ως θεσµικά ισότιµη, η δικαστική εξουσία απονέµει δικαιοσύνη χωρίς οι 

άλλες δύο εξουσίες να µπορούν να παρέµβουν σε ό,τι άγει στον σχηµατισµό 

δικανικής κρίσης. Είναι εποµένως, κατά την εκτέλεση του έργου της, 

ανεξάρτητη, ακριβώς δε η ανεξαρτησία της έναντι των δύο άλλων 

συντεταγµένων εξουσιών  διασφαλίζει την ισοτιµία της προς αυτές .Ισοτιµία των 

εξουσιών που απορρέει από την διάκρισή τους στο α.26 του Συντάγµατος και 

από την εν γένει αναφορά του άρθρου 1 παρ. 3 στις εξουσίες ως πηγάζουσες από 

το λαό και ασκούµενες υπέρ αυτού και του έθνους. Την ανεξαρτησία της 

δικαστικής εξουσίας το Σύνταγµα κατοχυρώνει ρητά στο άρθρο 87 παρ.1 ως 

λειτουργική και ως προσωπική ανεξαρτησία των φορέων της. 

Την έννοια της λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών αποδίδει το 

Σύνταγµα εξάλλου η παρ. 2 του άρθρου 87 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την 

οποία , οι δικαστές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, υπόκεινται µόνο 

στο Σύνταγµα και τους νόµους (7). 

 

«Οι βασικές αρχές που διέπουν µία δίκαιη δίκη»: 

α) Η αρχή της αµεροληψίας  

Πράγµατι, η δικαστική αµεροληψία δεν διασφαλίζεται χωρίς δικαστική 

ανεξαρτησία. Ενώ είναι νοητή και κάποτε υπαρκτή, µεροληπτική δικαιοσύνη 

ακόµα και υπό καθεστώς ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας. 

 

 

 

 
 
(7) Μαυριάς Κώστας, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο» 
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Εξ’ άλλου ο δικαστής υποχρεούται, στο πλαίσιο της αρχής της 

αµεροληψίας , ν’ απέχει της εξώδικης έκφρασης γνώµης , όταν αυτή µπορεί να 

συναρτηθεί µε συγκεκριµένη υπόθεση, όπως οφείλει το δικαστήριο να µην 

εκφρασθεί ως γνωµοδοτικό όργανο για τη νοµιµότητα του κανόνα δικαίου που 

θα εφαρµόσει, υπό την αυτή σύνθεση, ως δικαιοδοτικό όργανο, σε συγκεκριµένη 

υπόθεση (8). 

β) Η αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων των δικαστηρίων 

Η αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων των δικαστηρίων αποτελεί 

θεµελιώδη δικονοµική αρχή και  σοβαρή εγγύηση για την αµερόληπτη απονοµή 

της δικαιοσύνης, ενισχύοντας το αίσθηµα της ευθύνης των δικαστών. Την αρχή 

αυτή καθιερώνει η διάταξη του άρθρου 93 παρ. 2 του Συντάγµατος, η οποία 

ορίζει τα εξής: «Οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δηµόσιες, εκτός αν το 

δικαστήριο κρίνει µε απόφασή του ότι η δηµοσιότητα πρόκειται να είναι 

επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της 

ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων». Η αρχή έχει την ίδια έννοια, την 

οποία έχει και η αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων της Βουλής .Έτσι η 

αρχή της δηµοσιότητας επιτάσσει αφενός τη δυνατότητα της παρουσίας 

ακροατών κατά τις συνεδριάσεις και αφετέρου το επιτρεπτό της δηµοσίευσης 

των πρακτικών. Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας (α. 113 παρ. 2) ορίζει ότι « 

όποιος διευθύνει τη διαδικασία ορίζει κατά την κρίση του τον αριθµό των 

προσώπων που µπορούν να µείνουν στην αίθουσα των συνεδριάσεων και έχει 

την εξουσία να διατάξει τον αποκλεισµό των ανηλίκων, εκείνων που 

οπλοφορούν, καθώς και εκείνων που εµφανίζονται µε τρόπο  ανάρµοστο και 

αντίθετο προς την τάξη και  την ευπρέπεια της συνεδρίασης ». 

Είναι αυτονόητο ότι επιτρέπεται η είσοδος σε κάθε άτοµο χωρίς καµιά 

διακριση. Αυτό ορίζει ρητά ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας (α. 329), ο οποίος 

επιτρέπει τον αποκλεισµό µόνο προσώπων που κατά την ελεύθερη κρίση 

εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση δε συµπλήρωσαν το 17ο έτος της ηλικίας 

τους. 

 

 

 
 
(8) Μαυριάς Κώστας, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο» 
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Η διάταξη του α. 93 παρ.2 του Συντάγµατος καθιερώνει δύο εξαιρρέσεις  

από την αρχή  και συγκεκριµένα επιτρέπει τον αποκλεισµό της δηµοσιότητας 

στην περίπτωση που αυτή «είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη» και σ’ εκείνη που 

«συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των 

διαδίκων». Η διάταξη καθορίζει αναµφίβολα περιοριστικά τις εξαιρρέσεις και 

συνεπώς ο νόµος δεν µπορεί να προσθέσει και άλλες . Η µυστική συνεδρίαση 

διατάσσεται µε απόφαση του δικαστηρίου, η οποία εκδίδεται µετά από 

προηγούµενη ακρόαση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους και του 

εισαγγελέα, αν αυτός παρίσταται. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι 

αιτιολογηµένη και ν’ απαγγέλεται σε δηµόσια συνεδρίαση. Κατά µιας τέτοιας 

απόφασης πολιτικού δικαστηρίου ο εισαγγελέας που ήταν παρών και οι διάδικοι 

έχουν το δικαίωµα ν’ ασκήσουν αµέσως και αυτοτελώς τα ένδικα µέσα της 

έφεσης και της αναίρεσης, που όµως δεν αναστέλλουν τη συζήτηση της 

υπόθεσης (α. 114 παρ.4 Κ.Πολ.∆ικ) (9). 

Οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δηµόσιες. Το Σύνταγµα θεσπίζει 

την αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων για την προστασία των 

κατηγορουµένων, των διαδίκων. Από την αντικειµενική αυτή αρχή, απορρέουν 

ατοµικά δικαιώµατα για δηµόσια διεξαγωγή της δίκης . Οι συνεδριάσεις κάθε 

δικαστηρίου είναι δηµόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει µε απόφασή του ότι 

η δηµοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν 

ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων. 

Επίσης οι αποφάσεις των δικασηρίων ανηλίκων µπορεί να µην απαγγέλλονται 

δηµόσια. Ο κοινός νοµοθέτης ρύθµισε το θέµα της παρουσίασης από τα ΜΜΕ 

των δικών και των προσαγοµένων ενώπιον των δικαστικών αρχών προσώπων. 

Όσον αφορά την παρουσίαση προσώπων που προσάγονται ενώπιον των αρχών, 

η ρύθµιση βασίζεται στη συναίνεσή τους. Εφόσον συναινούν ρητά τότε 

επιτρέπεται η κινηµατογράφηση κλπ των προσώπων αυτών ενώ αντίθετα 

απαγορεύεται εφόσον δεν συναινούν. Το δικαστήριο µε ειδικά αιτιολογηµένη 

απόφασή του µπορεί ν’ απαγορεύσει τη µαγνητοφώνηση ή βιντεοσκόπηση της 

δίκης και την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική µετάδοσή της , µόνο αν υποβληθεί 
 
 
(9) Ράϊκος Αθανάσιος,, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο» 
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σχετικό αίτηµα από κατηγορούµενο ή παθόντα και η δίκη δεν συνδέεται µε τη 

δηµόσια ζωή (10). 

Η δηµοσιότητα των συνεδριάσεων των δικαστηρίων είναι απόρροια της 

αρχής της λαϊκής κυριαρχίας , σύµφωνα µε την οποία η κοινή γνώµη δικαιούται 

να ενηµερώνεται για όσα διαδραµατίζονται κατά τη διάρκεια της δίκης . Ώστε, 

κατ’ αυτό τον τρόπο, να ελέγχεται η τήρηση του νόµου ως προς τις 

διαδικαστικές εγγυήσεις που τίθενται υπέρ των διαδίκων για τη διεξαγωγή 

δίκαιης δίκης, ταυτόχρονα δε και η συµπεριφορά των δικαστικών λειτουργών 

έναντι των τελευταίων. 

Σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας  άρθρο 113 παρ.2 

«όποιος διευθύνει τη διαδικασία ορίζει κατά την κρίση του τον αριθµό των 

προσώπων που µπορούν να µείνουν στην αίθουσα των συνεδριάσεων και έχει 

την εξουσία να διατάξει τον αποκλεισµό ανηλίκων, εκείνων που οπλοφορούν, 

καθώς και εκείνων που εµφανίζονται µε τρόπο ανάρµοστο και αντίθετο προς την 

τάξη και την ευπρέπεια της συνεδρίασης» (11). 

γ) Η αρχή της αιτιολόγησης των αποφάσεων των δικαστηρίων  

Η αρχή του αιτιολογηµένου των δικαστικών αποφάσεων ενισχύει το 

αίσθηµα της ευθύνης των δικαστών και έτσι συµβάλλει πολύ στην ορθή και 

αµερόληπτη απονοµή της δικαιοσύνης .Την αρχή αυτή καθιερώνει η διάταξη 

του α. 93 παρ.3 εδάφιο α΄ του Συντάγµατος κατά την οποία «κάθε δικαστική 

απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη και 

απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση» (12).  

Η αρχή της αιτιολογίας ανήκει στο στοιχειώδες περιεχόµενο του κράτους 

δικαίου και της παροχής δικαιοσύνης. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι 

ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη και απαγγέλλεται σε δηµόσια 

συνεδρίαση (13).  

 

 

 

 

 

 
 
(10) ∆ηµητρόπουλος Ανδρέας,, «Ζητήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου» 
(11) Μαυριάς Κώστας, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο» 
(12) Ράϊκος Αθανάσιος, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο» 
(13) ∆ηµητρόπουλος Ανδρέας,, «Ζητήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου» 
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Όπως και η αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, 

η αρχή της αιτιολόγησης των αποφάσεων αποτελεί εγγύηση θεσµού, η οποία 

στοχεύει στον έλεγχο, όχι µόνο από τους διαδίκους, αλλά και από την κοινή 

γνώµη, του τρόπου εφαρµογής από τα δικαστήρια των κανόνων δικαίου σε κάθε 

δικαζόµενη υπόθεση. 

Αυτονόητο είναι ότι η αιτιολόγηση των αποφάσεων των δικαστηρίων 

στόχο έχει την παροχή ευχέρειας προς την κοινή γνώµη να αξιολογεί την 

εφαρµογή των κανόνων δικαίου από τους δικαστές και ταυτόχρονα, ν’ αποκλείει 

αυθαίρετες κρίσεις από µέρους τους. Η συνταγµατικά κατοχυρωµένη 

υποχρέωση των δικαστηρίων να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους , τις οποίες 

µάλιστα εκδίδουν στο όνοµα του ελληνικού λαού, επιτρέπει εξάλλου την 

υπαγωγή των αποφάσεων σε κριτική, η οποία µπορεί να έχει σχέση όµως µόνο 

µε την ορθότητα του δικανικού συλλογισµού. 

δ) Η αρχή της απαγγελίας των αποφάσεων σε δηµόσια συνεδρίαση 

Με το Σύνταγµα του 1827 καθιερώνεται για πρώτη φορά η αρχή της 

απαγγελίας των αποφάσεων σε δηµόσια συνεδρίαση, επαναλαµβάνεται δε χωρίς 

εξαίρρεση από τα Συντάγµατα που ακολούθησαν. 

Περιεχόµενο αυτής της εγγύησης θεσµού είναι η ενηµέρωση της κοινής 

γνώµης και βέβαια των διαδίκων για το προϊόν του δικανικού συλλογισµού (14). 

ε) Η αρχή της υποχρεωτικής δηµοσίευσης της γνώµης της µειοψηφίας  

Οι διατάξεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 93 του 

Συντάγµατος επιτάσσουν τη δηµοσίευση της γνώµης της µειοψηφίας: «Η γνώµη 

της µειοψηφίας δηµοσιεύεται υποχρεωτικά. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την 

καταχώριση στα πρακτικά ενδεχόµενης µειοψηφίας , καθώς και τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της δηµοσιότητάς της». Το θέµα αυτό ρυθµίζουν τα α. 35 και 

36 του Ν. 184/1975 (15). 

Καθιστώντας υποχρεωτική τη δηµοσίευση της γνώµης της µειοψηφίας , ο 

συντακτικός νοµοθέτης έχει ως στόχο, αφενός να καταδείξει το λειτουργικά 

ανεξάρτητο της δικανικής κρίσης, αφετέρου να υποµνήσει ότι, αν στη 

δηµοκρατία η εφαρµογή του νόµου υπακούει  στον κανόνα της πλειοψηφίας , η 
 
 
(14) Μαυριάς Κώστας, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο» 
(15) Ράϊκος Αθανάσιος, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο» 
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ορθότητα της εφαρµογής του ελέγχεται καλύτερα, όταν γίνεται γνωστή η γνώµη 

που εκφράζει διαφωνία (16).  

Μια άλλη παράµετρος είναι και οι διαστρεβλωτικές επιδράσεις των 

Μ.Μ.Ε. που είναι πλέον παθολογικό φαινόµενο στην ποινική διαδικασία. O 

άνθρωπος έτσι του οποίου ο σεβασµός είναι πρωταρχική υποχρέωση µιας 

δηµοκρατικής κοινωνίας, γίνεται ένα απλό αντικείµενο εµπορικής 

εκµετάλλευσης µέσα σ’ έναν ανελέητο αγώνα επικράτησης στο χώρο του 

εµπορίου των ειδήσεων. Θα πρέπει να πάψουν οι δικαστές πρώτοι να υιοθετούν 

µια επιθετική στάση απέναντι στον κατηγορούµενο και σε κάθε τι που είναι για 

την υπεράσπισή του. (17) ΄Ενα προσδιοριστικό στοιχείο της «δίκαιης δίκης» είναι 

και η έγκαιρη και αποτελεσµατική δικαστική επίλυση, η λογική προθεσµία για 

την επίλυση της διαφοράς (18). 

Ο παράγοντας εκπαίδευση επιδρά στο φρόνηµα και κατ’ ακολουθία στη 

διαµόρφωση πνεύµατος ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών. Η 

εκπαίδευση οδηγεί στη δηµιουργία δικαστών µε αρτιότερη κατάρτιση. Στην 

εποχή µας, το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη είναι ρητά αποτυπωµένο σε εθνικά και 

διεθνή κείµενα (19). 

 
 

∆ικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων 

Μία ακόµη παράµετρος µιας δίκαιης δίκης είναι ο δικαστικός έλεγχος της 

συνταγµατικότητας των νόµων. Ο έλεγχος αυτός ασκείται κατά τη διάρκεια και 

στα πλαίσια της διαδικασίας ψήφισης και έκδοσης των νόµων οπότε έχει 

προληπτικό χαρακτήρα και αφετέρου µετά την έκδοση και θέση σε ισχύ των 

νόµων και κατά την εφαρµογή τους, οπότε προσλαµβάνει κατασταλτικό 

χαρακτήρα.  

 

 

 

 

 

 
 
(16) Μαυριάς Κώστας, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο» 
(17) ΣτΕ 2386/1970, 2124/1977 «Κανονιστικές πράξεις προς βλάβη της εθνικής άµυνας». Η απόφαση 
2124 αναφέρει: «Πλην όµως δέον να θεωρηθή ως µη προσκρούουσα εις το Σύνταγµα, η κατά 
νοµοθετικόν ορισµόν µη δηµοσίευσις εν όλω ή εν µέρει κανονιστικών πράξεων, εκ της δηµοσιεύσεως 
των οποίων ήθελε προκύψει βλάβη εις την εθνικήν άµυνα της Χώρας». Τα ΜΜΕ αποκαλύπτουν 
διαστρεβλωτικά πολλές φορές εθνικά θέµατα, το ΣτΕ όµως διατάσσει ότι δεν επιτρέπεται η δηµοσίευση 
πράξεων κανονιστικών που βλάπτουν την εθνική άµυνά µας. 
(18) Κρουσταλάκης Ευάγγελος 
(19) Μενουδάκος Κώστας 
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Εντονες επιφυλάξεις και µεγάλες αναστολές προκάλεσε ο κίνδυνος της 

«πολιτικοποίησης» του δικαστικού ελέγχου και της µεταφοράς των πολιτικών 

αντιθέσεων στα δικαστήρια (20). Η κοινή γραµµή που ακολουθούν ιδίως οι 

ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι αναθέτουν µεν στα δικαστήρια τον προκαταρκτικό 

έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων, αλλά επιφυλάσσουν την τελική και 

οριστική κρίση σ’ ένα «Συνταγµατικό δικαστήριο». Ο έλεγχος της 

συνταγµατικότητας των νόµων αποτελεί υπέρτατο καθήκον του δικαστή. (21) 

Ενώπιον λοιπόν των κοινών δικαστηρίων ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας τίθεται 

και έλεγχος ασκείται µέσω των υφιστάµενων δικονοµικών οδών µε α) προβολή 

ισχυρισµού αντισυνταγµατικότητας, β) µε αυτεπάγγελτο έλεγχο, γ) µε 

αναγνωριστική αγωγή µε αίτηµα τη διαπίστωση της αντισυνταγµατικότητας µιας 

διάταξης, δ) µε αυτοτελή λόγο ακύρωσης. Επιπλέον όµως, ο έλεγχος του 

δικαστή συνδέεται ως ένα βαθµό µε πολιτικές επιλογές. Αρα είναι έλεγχος, όπου 

µπορούν να εµφιλοχωρήσουν στοιχεία αξιολογικά και ιδεολογικά.  

Λόγω αυτού του κινδύνου, η οριοθέτηση του ελέγχου της 

συνταγµατικότητας των νόµων απορρέει και από την ανάγκη ο έλεγχος να είναι 

και να παραµένει αυστηρά δικανικός. ∆εν ελέγχεται ο νόµος στο σύνολό του. 

Ελέγχεται µόνο η κρίσιµη για τη συγκεκριµένη υπόθεση διάταξη του νόµου και 

αν θεωρηθεί αντισυνταγµατική παραµερίζεται. Κρισιµη είναι εκείνη η διάταξη 

που θα χρησιµοποιούσε ο δικαστής ως νοµική βάση για την εκδίκαση της κύριας 

υπόθεσης, αν στο µεταξύ δεν προέκυπτε παρεµπιπτόντως ζήτηµα 

συνταγµατικότητάς της. Επίσης µεταξύ πολλών νοµικά θεµελιωµένων και 

δικανικά υποστηρίξιµων ερµηνειών της κρίσιµης διάταξης της κοινής 

νοµοθεσίας, ο δικαστής οφείλει να επιλέξει εκείνη που δεν δηµιουργεί 

πρόβληµα αντίθεσης προς το Σύνταγµα . 

 

 

 

 

 

 

 
 
(20) «Εναρµονισµός ψηφισµάτων προς το Σύνταγµα» Α.Π 683/1975 ∆εν χωρεί δικαστικός έλεγχος ως 
προς τον εναρµονισµό των εκδοθέντων ψηφισµάτων και συντακτικών πράξεων προς το Σύνταγµα του 
1952, εφόσον η εκδούσα ταύτα κυβέρνησις είχεν εξουσία τροποποιήσεως και του Συντάγµατος . 
Πρόκειται περί µίας εξαίρρεσης  από τον δικαστικό έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων. 
(21) «Έλεγχος συνταγµατικότητας νόµων» Τα ελληνικά δικαστήρια προχώρησαν πράγµατι πολύ νωρίς 
στον έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων. Ο Α.Π από το 1848 προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων 
του υποστατού των νόµων. Ο έλεγχος αυτός ανευρίσκεται από τότε συχνά στη νοµολογία.Το 1897 ο Α.Π 
προβαίνει σε έλεγχο της ουσιαστικής συνταγµατικότητας του α.4 του ν.ΡΟΓ/1867 και αρνείται την 
εφαρµογή της διαταξης αυτής καθόσον «αντίκειται εις το αρθρον 17 του Σ καθ’ ο ουδεις στερείται της 
ιδιοκτησίας αυτού ανευ προηγουµένης αποζηµιώσεως , οταν δε διάταξις νόµου αντίκειται εις το 
Σύνταγµα ως µεταβάλλουσα δι’ απλού νοµοθετήµατος θεµελιώδην διάταξιν αυτού, οία η ανωτέρω, 
δικαιούται το δικαστήριον να µην εφαρµόζει αυτήν εν τω θέµατι περί ου δικάζει» Α.Π 23/1897 
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Το άρθρο 93 παρ. 3Σ επιπλέον αναφέρει για την υποχρέωση πλήρους 

αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων. 

Η νοµολογία έχει διαµορφώσει ορισµένους κανόνες ιδίως, όταν ελέγχει 

την τήρηση της αρχής της ισότητας. Πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου ο 

διάδικος θεωρεί ότι αδικείται από τη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση της 

νοµικής θέσης του και επιδιώκει την αποκατάσταση της ισονοµίας µε την 

παρέµβαση του δικαστή (22). 

Η συνήθεια των ελληνικών δικαστηρίων ν’ ανάγονται και να στηρίζονται 

σε συνταγµατικές διατάξεις, ενώ η επίκλησή τους δεν φαίνεται πάντοτε 

απαραίτητη για την επίλυση συγκεκριµένων διαφορών. Η αναγωγή στο 

Σύνταγµα δε σηµαίνει ότι διενεργείται κάθε φορά έλεγχος συνταγµατικότητας 

ενός νόµου. Συχνά οι συνταγµατικές ρυθµίσεις χρησιµοποιούνται για να 

ενισχύσουν τις λύσεις, στις οποίες καταλήγουν οι δικαστές. Στα κείµενα των 

δικαστικών αποφάσεων η ερµηνεία των συνταγµατικών διατάξεων γίνεται 

πολλές φορές κατά τρόπο ελλειπτικό και αποφθεγµατικό που δεν επιτρέπει να 

διαφανούν και συνεπώς να ελεγχθούν οι ερµηνευτικές µέθοδοι του δικαστή. 

«Η συµβολή των συστηµάτων διορισµού και ελέγχου των δικαστικών 

λειτουργών στην κατοχύρωση της δικαστικής ανεξαρτησίας» (23). 

Η δικαστική ανεξαρτησία αποβλέπει στην κατοχύρωση της 

αντικειµενικότητας του δικαστή ωστε να ενισχύσει την πεποίθηση των 

κοινωνών του δικαίου ότι η δικαστική εξουσία είναι αµερόληπτη. (24) Ως 

συνταγµατικό θεµέλιο της δικαστικής ανεξαρτησίας έχει προταθεί η αρχή του 

νόµιµου δικαστή. Επίσης για να διασφαλισθεί µία δίκαιη δίκη, η υπηρεσιακή 

κατάσταση των δικαστικών λειτουργών δεν πρέπει να επηρεάζεται από 

αυθαίρετες νοµοθετικές ή διοικητικές παρεµβάσεις.  

 

 

 

 

 

 
 
(22) «Μάρτυρας του Ιεχωβά» Αρνείται κατά την επισράτευση της 21/7/74 Μάρτυρας του Ιεχωβά να 
παραλάβει τον οπλισµό και την εξάρτησή του. Η άρνησή του έγινε σε καιρό επιστράτευσης  και ισχύος 
του ν.δ περί καταστάσεως πολιορκίας . Ο στρατιώτης καταδικάσθηκε σε 20ετή κάθειρξη και 10ετή 
αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων. ΣτΕ 2139/75 . Πρόκειται περί µίας περίπτωσης όπου η 
αρχή της ισότητας και της ισονοµίας µπορεί να λειτουργήσει εις βάρος ενός πολίτη. 
(23) Σκουρή Βασίλειου & Βενιζέλου Ευάγγελου «Ο ∆ικαστικός Έλεγχος της Συνταγµατικότητας των 
Νόµων» 
(24) «Υπόθεση χωροφύλακα Χίου» Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι ελεύθερη η έκφραση φιλοσοφικών και 
θρησκευτικών πεποιθήσεων στρατιωτικού. Μία τέτοια απόφαση σηµατοδοτεί την δικαστική ανεξαρτησία και 
την αχειραγώγητη δικαιοσύνη 2215/77 ΣτΕ. 
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Τόσο ο έλεγχος των δικαστικών λειτουργών όσο και ο υποκειµενισµός που 

επηρεάζει τη δικανική κρίση είναι παράγοντες που εµποδίζουν την κατοχύρωση 

της δικαστικής ανεξαρτησίας στον απόλυτο βαθµό της. 

Η λειτουργική ανεξαρτησία σηµαίνει την αυτοτέλεια της δικαιοσύνης ως 

τρίτης κρατικής λειτουργίας απέναντι στις δύο άλλες κρατικές λειτουργίες, τη 

νοµοθετική και την εκτελεστική. Τη λειτουργική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 

προβλέπει γενικά το Σύνταγµα στο άρθρο 87 παρ.1 Σ και την εξειδικεύει στα 

άρθρα 87 παρ.2 του Συντάγµατος και 93 παρ.4 Σ. (25). 

Σηµαντικό ρόλο στην απονοµή δίκαιης δίκης αποτελεί η οργάνωση του 

πειθαρχικού ελέγχου των δικαστών. Το άρθρο 91 Σ που προβλέπει την άσκηση 

της πειθαρχικής εξουσίας στους δικαστικούς λειτουργούς από συλλογικά 

όργανα που αποτελούνται από δικαστές. Βασικά καθήκοντα που αναθέτει η 

έννοµη τάξη στους δικαστικούς λειτουργούς αποτελούν η υποχρέωση ν’ 

απονέµουν τη δικαιοσύνη κατά το Σύνταγµα και τους νόµους [α.87 παρ.2Σ] και 

το καθήκον παροχής έννοµης προστασίας [α.20 Σ].  

Ως µέσο αποκατάστασης της ζηµίας που έχουν υποστεί οι διάδικοι από 

πράξεις ή παραλείψεις των δικαστικών λειτουργών που ανάγονται στα 

καθήκοντά τους τα σχετικά µε τη δικαστική λειτουργία, χορηγεί η έννοµη τάξη 

την αγωγή κακοδικίας, ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών κακοδικίας όπως 

προβλέπει το Σύνταγµα [α.99 παρ.1Σ]. Μέσο ελέγχου των δικαστικών 

λειτουργών αποτελεί και η εποπτεία. Την άσκηση της εποπτείας διεκπεραιώνουν 

στην πραγµατικότητα οι προϊστάµενοι των εφετείων, πρωτοδικείων και 

εισαγγελιών. 

Κατά την ερµηνεία του νόµου, αρκετές φορές οι δικαστές παρακινούνται 

από υποκειµενικά κριτήρια, όπως και κατά τον έλεγχο της συνταγµατικότητας 

των νόµων.  

 

 

 

 

 

 
 
(25) Πορίσµατα νοµολογίας ΣτΕ 1929-1959, ΣτΕ 503/68, 835/1971 Η νοµολογία του ΣτΕ αναγνώρισε 
πάντα το κύρος των συντακτικών πράξεων των επαναστατικών ή de facto κυβερνήσεων. Το δικαστήριο 
πάντως επεφύλαξε το δικαίωµά του να εξετάζει, αν µια συντακτική πράξη εκδόθηκε ενόψει µιας τέτοιας 
ανάγκης και σε αρνητική περίπτωση να µην εφαρµόζει αυτή. Τέτοιες κυβερνήσεις θεωρήθηκαν οι 
κυβερνήσεις των ετών 1935-1936 και της κατοχής . Η εξουσία των δικαστηρίων ν’ αναγνωρίζουν το 
κύρος συντακτικών πράξεων δείχνει την πραγµατική λειτουργική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης . 
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Στο άρθρο 6 παρ.1 του Συντάγµατος, µε βάση το συνταγµατικό πλαίσιο της 

προσωπικής ελευθερίας, αναφέρεται ότι κανένας δεν συλλαµβάνεται, ούτε 

φυλακίζεται χωρίς αιτιολογηµένο δικαστικό ένταλµα. Ο δικαστής κατά την 

άσκηση του δικαιοδοτικού έργου του πρέπει να µελετήσει χωρίς υποδείξεις και 

µε ηρεµία σκέψης τη νοµική κατάσταση που διέπει τη συγκεκριµένη περίπτωση, 

έχοντας ο ίδιος απόλυτη ευθύνη των αποφάσεών του. (26) Ο δικαστής εκτός από 

την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την ακρίβεια, την πίστη στην εκτέλεση του 

καθήκοντος, την πειθαρχικότητα και αυτοσυγκράτηση, πρέπει να διαθέτει 

ελεύθερο φρόνηµα. 

Στην Αγγλία, ο διορισµός ως δικαστών προσώπων, τα οποία έχουν ήδη 

«γράψει ιστορία» ως δικηγόροι επιτρέπει τον ασφαλή έλεγχο της συνδροµής των 

ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο δικαστής για την αµερόληπτη 

απονοµή της δικαιοσύνης . 

Μια πρόταση προς την ελληνική έννοµη τάξη θα ήταν ν` απονέµεται η 

δικαιοσύνη σε προσωπικότητες οι οποίες είναι καταξιωµένες στο νοµικό κόσµο 

ως προς το ήθος, τη µόρφωση και την ευρύτητα του πνεύµατος ενώ συγχρόνως 

διαθέτουν και κοινωνική εµπειρία.(27), (28). 

Ο Μοντεσκιέ είχε πει ότι η δικαστική εξουσία δεν πρέπει να συνδέεται µε 

κανένα τµήµα της νοµοθετικής (29). 

 

«Κράτος δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας» 

Η διαφορά µεταξύ του κράτους δικαίου και του κράτους του νόµου δεν 

είναι χωρίς σηµασία. Ο δεύτερος όρος δηλώνει κυρίως την υπεροχή του νόµου 

απέναντι σε κάθε άλλη πράξη κρατική ή απόφαση, κυρίως διοικητική, υπεροχή 

που οφείλεται στη θεσµική πρωτοκαθεδρία του κοινοβουλίου. 

 

 

 

 

 

 
 
(26) «Οι επιβαλλόµενες στους οπλίτες πειθαρχικές ποινές δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις 
και δεν προσβάλλονται» ΣτΕ 3550/81. Μία δικαστική απόφαση παράδειγµα το ότι η δικαιοσύνη 
λειτουργεί χωρίς υποδείξεις και µε ευθύνη των αποφάσεων που δηµιουργεί. 
(27) «Άδεια εκπαιδευτή οδηγού αυτοκινήτων» Στην υπόθεση αυτή η διοίκηση αρνήθηκε την χορήγηση 
της άδειας αυτής διότι ο αιτών είχε αρνηθεί την εκπλήρωση της άοπλης θητείας του και καταδικάσθηκε 
σε τριετή φυλάκιση κατά το ά. 70 Στρ. ΠΚ ΣτΕ 1802/1986. Ζητήµατα κρίσιµα όπως αυτή η δικαστική 
υπόθεση απαιτούν από τους δικαστικούς λειτουργούς ήθος , εµπειρία νοµική και κοινωνική. 
(28) Μανιώτη ∆ηµήτρη «Θρακικές Νοµικές Μελέτες» 
(29) Mieille Michel «Το Κράτος ∆ικαίου» 
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Το κράτος δικαίου εµφανίσθηκε ιστορικά ως άρνηση της δεσποτικής και 

απολυταρχικής εξουσίας, σήµερα όµως αντιπαρατίθεται κυρίως προς το 

αστυνοµικό κράτος. Αστυνοµικό κράτος είναι εκείνο το κράτος στο οποίο οι 

διοικητικές αρχές µπορούν µε διακριτικό τρόπο και µε πλήρη ελευθερία να 

επιβάλλουν στους πολίτες τα µέτρα, που θεωρούν αναγκαία και χρήσιµα 

προκειµένου να πετύχουν τους σκοπούς τους. Τέσσερα είναι τα δοµικά στοιχεία 

µιας δηµοκρατικά οργανωµένης εξουσίας που θα εγγυηθεί µια δίκαιη δίκη. α) η 

διάκριση των εξουσιών, β) η αρχή της νοµιµότητας, γ) η κατοχύρωση των 

ατοµικών δικαιωµάτων και δ) ένα ασφαλές και δίκαιο σύστηµα δικαστικής 

προστασίας τους. Ο δικαστής κατά το ισχύον Σύνταγµα δεσµεύεται κατά την 

άσκηση των καθηκόντων.                  

Μία δίκαιη δίκη περιλαµβάνει και τον δικαστικό έλεγχο της 

συνταγµατικότητας των νόµων. Αυτό αποτελεί εγγύηση τήρησης του 

Συντάγµατος και προστασίας των ατοµικών ελευθεριών. Ο έλεγχος αυτός 

καθιερώνεται στο άρθρο 93 παρ. 4 Σ και βρίσκει τη λογική και θεσµική 

θεµελίωσή του σε δύο θεµελιώδεις δικαιοκρατικού χαρακτήρα συνταγµατικές 

εγγυήσεις : α) στον αυστηρό χαρακτήρα του Συντάγµατος και β) στη διάκριση 

των εξουσιών. 
(30) Σε στόχο µιας δίκαιης δίκης οδηγεί ακριβώς η αρχή της δικαστικής 

προστασίας η οποία εγγυάται στον καθένα τη δυνατότητα ανεµπόδιστης και 

ισότιµης, σε συνθήκες διασφάλισης της ισότητας των όπλων για όλους τους 

διαδίκους, πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τη δυνατότητα προσφυγής στο 

νόµιµο δικαστή, µε σκοπό τη δίκαιη, µετά από ακρόαση των διαδίκων, δηµόσια 

επίλυση της διαφοράς ή εξέταση βασιµότητας ποινικής κατηγορίας που 

στρέφεται εναντίον του κατηγορουµένου, και την έκδοση σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα, αιτιολογηµένης απόφασης, µε σκοπό τη δεσµευτική διάγνωση 

έννοµης   σχέσης   ή  δικαιώµατος  που έχει προσβληθεί, από δικαστή  που  είναι  

 

 

 

 

 
 
 (30) Μανιτάκη Αντώνη «Το Κράτος ∆ικαίου και ∆ικαστικός Έλεγχος της Συνταγµατικότητας» 
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εξοπλισµένος µε τα εχέγγυα της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας (30), 

(31). 

Για το κεφάλαιο δίκαιη δίκη οφέιλουµε να προσθέσουµε και τα εξής: Ο 

κάθε κατηγορούµενος έχει δικαίωµα σε ταχεία δίκη και βέβαια να τηρείται το 

τεκµήριο αθωότητάς του. Τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου κατά τη διάρκεια 

της δίκης παραµένουν ακέραια. Μια δίκαιη δίκη θα βασισθεί στο δικαίωµα 

παραστάσεως του κατηγορουµένου, στο δικαίωµα πληροφόρησής του, στο 

δικαίωµα αµύνης, στην ισότητα των όπλων (32). 

«Συνταγµατικό δίκαιο» (33) 

Έργο του νοµικού και κυρίως του δικαστή, δεν είναι απλά η ερµηνεία 

των νόµων, αλλά η «δίκαιη ερµηνεία» η εφαρµογή τους σύµφωνα µε την 

κρατούσα αντίληψη για τη δικαιοσύνη. Η παροχή δικαιοσύνης από το κράτος 

είναι απαραίτητος όρος για την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. Η 

δικαιοσύνη εκτός από κρατική λειτουργία, αποτελεί και συνταγµατικό αγαθό. 

Στη νοµική πράξη οι δικαστές συµβουλεύονται ή ακολουθούν προηγούµενες 

αποφάσεις για το ίδιο θέµα ανώτερων κυρίως δικαστηρίων. Ο δικαστής έχει στα 

χέρια του την εφαρµογή του νόµου. Η ερµηνεία στην οποία προβαίνει είναι 

«επίσηµη ερµηνεία». 

Σηµαντικός παράγοντας απονοµής δίκαιης δίκης είναι και οι δηµόσιες 

συνεδριάσεις των δικαστηρίων. Οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι 

δηµόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει µε απόφασή του ότι η δηµοσιότητα 

πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι 

προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων. Ο συντακτικός 

νοµοθέτης κατοχυρώνει επίσης την αρχή της αιτιολογίας των δικαστικών 

αποφάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 
 
(31) ΣτΕ 1030/85 «υπόθεση καθολικού µοναχού» Μοναχός της Καθολικής Εκκλησίας επεδίωξε την 
ακύρωση της προς στράτευση πρόσκλησής του επικαλούµενος την απαλλαγή από την στράτευση την 
οποία εδικαιούντο οι ορθόδοξοι µοναχοί. Το δικαστήριο έκρινε ότι « :.λύσις άγουσα εις την αρσιν της 
αντιθέσεως ταύτης και πραγµάτωσιν της εκ του Συντάγµατος επιβαλλοµένης από θρησκευτικής απόψεως 
ισότητος , είναι η εφαρµογή του κανόνος της εξαιρρέσεως από της προς στράτευσιν υποχρεώσεως , ην ο 
νοµοθέτης εκ λόγων αναγοµένων εις την ιδιάζουσαν φύσιν της µοναχικής ιδιότητος έκρινε 
επιβεβληµένην, επί πάντων των εις την αυτήν κατηγορίαν υπαγοµένων προσώπων, ητοι των κατά τους 
οικείους κανόνας πάσης γνωστής εν Ελλάδι θρησκείας εχόντων περιβληθή το µοναχικόν σχήµα και 
τελούντων υπό τας αυτάς ή αναλόγους συνθήκας προς ας τελούσιν οι µοναχοί της Ανατολικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας» ΣτΕ 1030/85. Η δίκαιη δίκη η οποία εγγυάται στον καθένα τη δυνατότητα 
ανεµπόδιστης και ισότιµης πρόσβασης στη δικαιοσύνη ζητήθηκε στην υπόθεση αυτή από τον καθολικό 
µοναχό και εφαρµόσθηκε. 
(32) Νοµολογία Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου δικαιωµάτων του ανθρώπου 
(33) ∆ηµητρόπουλου Ανδρέα «Ζητήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου» 
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Το Σύνταγµα επαναλαµβάνει στα άρθρα 6 και 7 παραδοσιακές διατάξεις 

οι οποίες καθιερώθηκαν για την προστασία του ανθρώπου από αυθαίρετες 

ενέργειες της κρατικής εξουσίας . Πρόκειται για προστασία της προσωπικής 

ασφάλειας, η οποία διακρίνεται σε προστασία από αυθαίρετη καταδίωξη, 

σύλληψη, φυλάκιση και οποιοδήποτε άλλο περιορισµό της φυσικής ελευθερίας 

(α.5 παρ.3 και 6) και σε προστασία που αφορά την άσκηση της ποινικής αγωγής, 

την ποινική δίκη και την ποινή (α.7). 

Κατά το Σύνταγµα, έγκληµα δεν υπάρχει, ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς 

νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία 

της. Επίσης απαγορεύεται η αναδροµικότητα των δυσµενέστερων ποινικών 

νόµων ενώ επιβάλλεται η αναδροµικότητα των ευµενέστερων (α.7 παρ.1 Σ). 

«Συνταγµατικό δίκαιο» (34) 

Πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψην ότι εφαρµόζοντας το νοµικό κανόνα, οι 

δικαστές υπάγουν σε αυτόν το πραγµατικό ερµηνεύοντάς τον, προσδίδοντας 

περιεχόµενο στις αόριστες και αξιολογικές έννοιες, πληρώνοντας τα κενά του, 

διορθώνοντας σφάλµατα του γραπτού δικαίου. Ας σηµειωθεί επίσης, ότι κατά τη 

διατύπωση του α.87 παρ.2 Σ. Οι δικαστές σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται 

να συµµορφωθούν µε διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του 

Συντάγµατος. 

Στο δυσχερές έργο του, ο δικαστής έχει συνήθως να αντιµετωπίσει την 

πίεση κοινωνικών οµάδων και επαγγελµατικών τάξεων, αλλά και παραγόντων 

της πολιτικής εξουσίας, προκειµένου να ικανοποιήσει ποικίλα και 

αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα. Οδηγό του στις κρίσεις και αποφάσεις του 

δεν µπορεί να έχει παρά το νόµο, τις αξίες που συνθέτουν τη συνταγµατική τάξη 

και τη συνείδησή του ως ελεύθερου ανθρώπου. (35) Αναγκαίες και ικανές 

συνθήκες για να του παράσχουν τη νοµιµοποίηση που προσιδιάζει στον 

υπερασπιστή της δηµοκρατικής αρχής και της κοινωνικής δικαιοσύνης . 

 

 

 

 

 
 
(34) Μαυριά Κώστα «Συνταγµατικό δίκαιο» 
(35) υπόθεση Ο∆ΕΠ. Ο ν.1700/1987 ανέθεσε την διαχείριση, διοίκηση και εκπροσώπηση της περιουσίας 
των ιερών µονών. Ορισµένες µονές (νπδδ) ισχυρίζονται ότι µε την ρύθµιση αυτή µεταβιβάζεται στο 
δηµόσιο η µοναστηριακή περιουσία χωρίς αντάλλαγµα και ότι κατά συνέπεια πρόκειται για ιδιάζουσα 
µορφή γενικής δήµευσης . Το ΣτΕ έκρινε ότι ο νοµοθέτης εξασφαλίζει την αξιοποίηση της 
µοναστηριακής περιουσίας και δεν τίθεται ζήτηµα ιδιάζουσας δήµευσης. Μία υπόθεση δείγµα πως η 
δικαιοσύνη ξεφεύγει από την πίεση κοινωνικών οµάδων και λειτουργεί ελεύθερα και αµερόληπτα. 
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«Συνταγµατικό δίκαιο» 

Οι εγγυήσεις για τα άτοµα που υπόκεινται στην εξουσία των δικαστηρίων 

είναι η συµµετοχή του λαϊκού στοιχείου στη συγκρότηση ορισµένων 

δικαστηρίων, η απαγόρευση της σύστασης εκτάκτων δικαστηρίων ή δικαστικών 

επιτροπών, η δηµοσιότητα των συνεδριάσεων, το αιτιολογηµένο των 

αποφάσεων, το δικαίωµα κάθε προσώπου για την παροχή έννοµης δικαστικής 

προστασίας. Οσο για τη συµµετοχή του λαϊκού στοιχείου στην εκδίκαση 

ορισµένων αξιόποινων πράξεων θεωρήθηκε από την εποχή της Γαλλικής 

επανάστασης ότι αποτελούσε σηµαντική εγγύηση για τα άτοµα που υπόκεινται 

στην εξουσία των δικαστηρίων (36). 

 

«Συνταγµατικό δικαιο» (37) 

Οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου δεσµεύουν κατ’ αρχήν τα δικαστήρια 

που ασχολούνται µε την ίδια υπόθεση ως προς τα νοµικά ζητήµατα που 

έλυσαν και οι αποφάσεις της ολοµέλειας του ΣτΕ δεσµεύουν τα Τµήµατα ως 

προς τα θέµατα γενικότερης σηµασίας . Οι δικαστικοί λειτουργοί κατά την 

απονοµή της δικαιοσύνης δεν δεσµεύονται από σχετικές οδηγίες ή εντολές της 

προίσταµένης τους δικαστικής αρχής.  

Κανένας δεν µπορεί εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, ν’ 

απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το κράτος ή ν’ 

αρνηθεί να συµµορφωθεί προς τους νόµους. (38), (39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(36) Γεωργόπουλου Κων/νου, «Επίτοµο Συνταγµατικό δίκαιο»  
(37) Ράϊκου Αθανασίου, «Συνταγµατικό δικαιο» 
(38) «υπόθεση ∆εσποτόπουλου» 3796/79 Ποιν. Χρον.1979  Ο καθηγητής της φιλοσοφίας του δικαίου 
στην Πάντειο Κ. ∆εσποτόπουλος , κληθείς να καταθέσει ως µάρτυρας το 1978 από τον 2ο ανακριτή 
Αθηνών δήλωσε ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος αλλά αρνείται να δώσει τον οριζόµενο θρησκευτικό 
όρκο, προσφέρεται όµως να δώσει τον όρκο του α. 220 παρ.2 του Κ.Ποιν∆ (πολιτικός όρκος ). Οπως 
υποστήριξε η δόση όρκου συυνιστά µείωση και προσβολή της αξιοπρέπειας των µαρτύρων και 
κακοποίηση ρητής εντολής του Ευαγγελίου. Το Εφετείο δέχθηκε ότι υπάρχει σύγκρουση καθηκόντων 
που αποκλείει τον καταλογισµό, εφόσον εκτελείται ένα ηθικοκοινωνικό καθήκον συγκρουόµενο προς ένα 
νόµιµο καθήκον. Ο κατηγορούµενος βρέθηκε σε σύγκρουση καθηκόντων που καθιστά ανθρωπίνως µη 
φευκτή την υπαιτιότητα, αποκλειοµένου έτσι του καταλογισµού της πράξης . Η υπόθεση αυτή λειτουργεί 
µάλλλον σαν εξαίρρεση του κανόνα ότι κανείς δεν µπορεί εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων 
ν’ απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το κράτος ή ν’ αρνηθεί να συµµορφωθεί προς 
τους νόµους . 
(39) Σαν εξαίρρεση µπορεί να λειτουργήσει και η λεγόµενη υπόθεση της «καθολικής νηπιαγωγού» 
∆ιοικ.Εφ.Αθ 2702/87. Θα έπρεπε οι θρησκευτικές πεποιθήσεις να µην καθορίζουν την επαγγελµατική 
σταδιοδροµία κάποιου πολίτη παρολ’ αυτά στην υπόθεση της καθολικής νηπιαγωγού της αρνήθηκαν τον 
διορισµό της. Η πράξη αυτή δεν ήταν νόµιµη αφού στην προσχολική ηλικία δεν επιβάλλεται θρησκευτική 
αγωγή. Μεταξύ της θρησκευτικής ελευθερίας της νηπιαγωγού και του παρεχοµένου απ’ αυτήν έργου, δεν 
υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δεν επιτρέπεται εποµένως ο περιορισµός του δικαιώµατος. 
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Το πρόσωπο, που αδυνατεί να εφαρµόζει τους νόµους για λόγους 

θρησκευτικής συνείδησης δεν µπορεί να γίνει ή να παραµείνει δικαστικός 

λειτουργός. 

Η δικαστική ανεξαρτησία δεν συνεπάγεται το ανεύθυνο των 

δικαστικών λειτουργών. Οι δικαστές, όπως και οι δηµόσιοι υπάλληλοι 

υπέχουν τριπλή ευθύνη: ποινική, αστική και πειθαρχική. 

Συµπεραίνοντας, η δίκαιη δίκη, ένα δικονοµικό δικαίωµα, στηρίζεται 

στην ανεξαρτησία των δικαστών. Οι διαστρεβλωτικές επιδράσεις των ΜΜΕ 

πρέπει να ελέγχονται κάπως για να οδηγούµαστε σε δίκαιες δίκες. 

Παράµετρος σηµαντική αυτού του θέµατος είναι βέβαια και ο δικαστικός 

έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων. Ο εθισµός των δικαστηρίων ν’ 

ανάγονται σε συνταγµατικές διατάξεις δεν φαίνεται πάντα απαραίτητη για την 

επίλυση συγκεκριµένων διαφορών. Στην ερµηνεία νόµου, αρκετές φορές οι 

δικαστικοί λειτουργοί παρακινούνται από υποκειµενικά κριτήρια όπως και 

κατά τον έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων. Η δικαιοσύνη εκτός από 

λειτουργία κρατική αποτελεί και συνταγµατικό αγαθό. Πρόσφατο παράδειγµα 

δίκαιης δίκης, η δίκη της 17 Νοέµβρη. Μία δίκη, όπως εξελίσσεται δίκαιη 

αλλά και είναι ανάγκη να είναι δίκαιη, ως δείγµα κοινωνίας δηµοκρατικής και 

ευνοµούµενης. «Η δίκαιη δίκη αποτελεί κατάκτηση και χαρακτηριστικό του 

δικαιικού µας πολιτισµού. Η συνταγµατικά κατοχυρωµένη ανεξαρτησία της 

ελληνικής δικαιοσύνης, η κατάρτηση και το καθήκον των δικαστών για τη 

διεξαγωγή της δίκης, το Σύνταγµά µας και οι νόµοι της χώρας κατοχυρώνουν 

απολύτως τη δίκαιη δίκη για οποιονδήποτε κατηγορούµενο και για οποιαδήποτε 

κατηγορία», υπογραµµίζει ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης κ. Πετσάλνικος 

απαντώντας στους περί αντιθέτου ισχυρισµούς που ακούγονται από 

ορισµένους για τη δίκη της 17 Νοέµβρη (40). 

 

 

 

 

 

 
 
(40) Πετσάλνικος Φ., σε οµιλία του. 
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Ας λάβουµε υπόψην ότι ο δικαστής κατά τη διάρκεια µιας δίκαιης 

δίκης έχει ν’ αντιµετωπίσει την πίεση κοινωνικών οµάδων, επαγγελµατικών 

τάξεων αλλά και παραγόντων της πολιτικής εξουσίας. Ο δικαστικός 

λειτουργός υπέχει ευθύνες και αποτελεί πάντοτε τη µεγάλη συνισταµένη που 

θα οδηγήσει στη δίκαιη δίκη.   
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

 «Το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη», από πρακτικά συνεδρίου 
 Μποτόπουλος Βασίλειος, Μπέης Κωστας, Ρουκουνας Εµµανουηλ, 
Κρουσταλλάκης Ευάγγελος, Μενουδάκος Κώστας  

 «Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων», κείµενα των 
Σκουρή Βασίλειου , Βενιζέλου Ευάγγελου 

 «Θρακικές νοµικές µελέτες» Μανιώτη ∆ηµήτρη 
 «Το κράτος δικαίου» Miaille Michel 
 «Το κράτος δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας» 
Μανιτάκη Αντώνη 

 «Ζητήµατα Συνταγµατικού δικαίου» ∆ηµητρόπουλου Ανδρέα 
 «Συνταγµατικό δίκαιο» Μαυριά Κώστα 
 Νοµολογία Ευρωπαϊκού δικαστηρίου δικαιωµάτων του ανθρώπου 
 Επίτοµο Συνταγµατικό δίκαιο» Γεωργόπουλου Κων/νου 
 Συνταγµατικό δίκαιο  Ράϊκου Αθανασίου 

 
 


