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1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Έχοντας το παρόν θέµα σαν κυρίαρχη έννοια αυτήν του κράτους θα πρέπει
αρχικά να διευκρινήσουµε πως το κράτος ως µόρφωµα, όπως το γνωρίζουµε
σήµερα, αποτελεί κοινωνιολογική αλλά και νοµικοπολιτική απόρροια µιας
αέναης διαπάλης µεταξύ διαρκώς αντιµαχοµένων κοινωνικών οµάδων
κοµιζουσών η κάθε µία διαφορετικά και κατά λογική συνέπεια συγκρουόµενα
συµφέροντα. Μετά από µία γιγαντιαία ιστορική διαδροµή, ο σύγχρονος
άνθρωπος έχει πλέον σε µεγάλο βαθµό κατακτήσει την επικράτηση του
ανθρωπιστικού αγαθού, δηλαδή την διά του Συντάγµατος οργάνωση και
θεµελίωση του κοινωνικού, του πολιτικού αλλά και εν πολλοίς του
οικονοµικού χώρου, πάνω στην βασική αρχή του σεβασµού της ανθρώπινης
αξίας1, και συνακόλουθα στις από αυτήν απορρέουσες αρχές του σεβασµού
των ατοµικών δικαιωµάτων και των ατοµικών ελευθεριών. Το πλέγµα αυτό,
που συνιστά το γνήσιο αντικειµενικό περιεχόµενο του «Κράτους ∆ικαίου»
προϋποθέτει την εκ µέρους του κράτους (δηλαδή των οργάνων του) τήρηση
ορισµένων θεµελιωδών υποχρεώσεων, εγγυητικών των αρχών αυτών. Ένα
Κράτος ∆ικαίου έχει πρωτίστως καθήκον να σέβεται τα ατοµικά δικαιώµατα
και τις ατοµικές ελευθερίες που το ίδιο αναγνωρίζει . ∆εσµεύεται δηλαδή το
Κράτος ∆ικαίου από τους Νόµους και τους Κανόνες που θέτει το ίδιο. Σε ένα
τέτοιο συνταγµατικοπολιτικό πλαίσιο, θα ήταν αδιανόητο το κράτος να είναι
ανεύθυνο για τις παράνοµες ζηµιογόνες πράξεις του, από όποιον φορέα του και
αν προέρχονται αυτές.
Η υποχρέωση αυτή του σύγχρονου Κράτους, δεν θυµίζει σε τίποτα το
παλαιό απολυταρχικό σύστηµα, το νόηµα του οποίου συµπικνώνεται σε
φράσεις και αξιώµατα όπως: «l’etat c’est moi» ή «princeps legibus solutus
est», και µεταφράζεται στην νοµική γλώσσα µε την έννοια της «Αστικής
Ευθύνης του Κράτους». Έτσι ενώ για πολλές εκατοντάδες χρόνια οι εκάστοτε
κυβερνώντες, είτε µε την µορφή της απόλυτης µοναρχίας είτε στα πλαίσια
ολιγαρχικών
1
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Α ν δ ρ. ∆ η µ η τ ρ ό π ο υ λ ο υ: Παραδόσεις Συνταγµατικού δικαίου, τόµος Ι,ΙΙ Αθήνα 2001
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κοινοβουλευτικών πολιτικών συστηµάτων ζηµίωναν µε τις αποφάσεις τους
τους πολίτες χωρίς να έχουν υποχρέωση αποζηµίωσης, ή γενικά οποιαδήποτε
έννοµη συνέπεια, κατά την διάρκεια των τελευταίων αιώνων, ιδίως µετά το
ξέσπασµα της γαλλικής επαναστάσεως άρχισαν σποραδικά να διατυπώνονται
θεωρίες για την υποχρέωση του Κράτους σε αποκατάσταση της όποιας ζηµίας,
που πλέον στις µέρες µας αποτελούν σε όλα σχεδόν τα µήκη και πλάτη του
πολιτισµένου κόσµου θεσµό. Στις περισσότερες ανεπτυγµένες κοινωνίες
δικαίου υπάρχουν στις µέρες µας ολοκληρωµένα συστήµατα προστασίας των
πολιτών από ζηµιογόνες πράξεις της ∆ιοικήσεως, του µηχανισµού εκείνου που
µε την δύναµη της κρατικής επιβολής ρυθµίζει τον βίο των οργανωµένων
κοινωνιών.
Η διαρκής δε επέκταση της κρατικής δραστηριότητας σε συνάρτηση µε την
αύξηση της εξάρτησης της δραστηριότητας των ιδιωτών από αυτήν, κατέστησε
ακόµα πιο σπουδαία την δυνατότητα αποζηµίωσης για παράνοµες πράξεις του
κράτους, όπως αυτές εκδηλώνονται προερχόµενες από οποιοδήποτε όργανο.
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2. Η Αστική Ευθύνη του Κράτους σύµφωνα µε το Ισχύον ∆ίκαιο
Η Αστική Ευθύνη του Κράτους µέχρι την 23η Φεβρουαρίου 1946 οπότε και
εισήχθη ο Αστικός Κώδικας δεν ρυθµιζόταν από καµία γενική διάταξη του
ελληνικού δικαίου. Το θέµα αυτό είχε ωστόσο απασχολήσει τα ∆ικαστήρια
που επι τη ευκαιρία υποθέσεων που είχαν εισαχθεί σε αυτά, διέπλασαν, αρχικά
µε δισταγµό και µεγάλες διακυµάνσεις, κάποιες νοµολογιακές αρχές που ως
βάση τους είχαν το προϊσχύον «δίκαιον της ζηµίας». Ενώ οι νοµολογιακές
αυτές αρχές είχαν περιοριστεί βασικά στην ευθύνη από δολία πράξη
υπαλλήλου, ο Εισαγωγικός Νόµος του Αστικού Κώδικα ήρθε να ρυθµίσει
πληρέστερα το θέµα κατά το πρότυπο

της γερµανικής ρυθµίσεως (§839

γερµΑΚ) καθιερώνοντας ένα αρτιότερο σύστηµα αντικειµενικής ευθύνης του
Κράτους στα άρθρα 104 έως 106.
Άρθρο 104.- Για πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του δηµοσίου,
που ανάγονται σε έννοµες σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου ή σχετικές µε την
ιδιωτική του περιουσία, το δηµόσιο ευθύνεται κατά τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα για τα νοµικά πρόσωπα.
Άρθρο 105.- Για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του
δηµοσίου κατά την άσκηση της δηµοσίας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί,
το δηµόσιο ενέχεται σε αποζηµίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε
κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συµφέροντος.
Μαζί µε το δηµόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, µε
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών.
Άρθρο 106.- Οι διατάξεις των δύο προηγουµένων άρθρων εφαρµόζονται
και για την ευθύνη των ∆ήµων, των Κοινοτήτων ή των άλλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που
βρίσκονται στην υπηρεσία τους.
Οι διατάξεις αυτές ρυθµίζουν το θέµα της ευθύνης του κράτους για
ζηµιογόνες πράξεις2 των οργάνων του σφαιρικά, αν και όπως έχει παρατηρηθεί
δεν πρόκειται για «αστική ευθύνη» κατά νοµική ακριβολογία. Το κράτος δεν
αποβάλλει τον χαρακτήρα του δηµοσίου νοµικού προσώπου που το διέπει ούτε
2

Σύµφωνα µε την απόφαση ΑΕ∆ 5/1995 «η έννοια του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, είναι ότι η αγωγή
αποζηµιώσεως κατά του ∆ηµοσίου για πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του, υπαγοµένη ήδη στην
δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων(…) παράγεται όχι µόνο στις περιπτώσεις ευθύνης
του ∆ηµοσίου αλλά και από υλικές ενέργειες των οργάνων τούτων…»
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εξοµοιώνεται µε φυσικό πρόσωπο, ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως
προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, καθιστάµενο έτσι κοινωνός του
αστικού (δηλαδή ιδιωτικού) δικαίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές το
κράτος έχει µόνον ευθύνη να αποζηµιώσει εκείνον που ζηµιώθηκε παράνοµα
από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του.
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3. Οι Προϋποθέσεις της Αστικής ευθύνης του Κράτους. Το στοιχείο του
Παρανόµου και οι ερµηνευτικές δυσχέρειες του προσδιορισµού του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές οι γενικές προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης
του κράτους είναι οι εξής
α) η πράξη να προήλθε από όργανα του Κράτους, ή Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου.
β) να είναι κατά την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί,
γ) να είναι παράνοµη,
δ) να µην παρέβη διάταξη που έχει τεθεί για χάρη του γενικού συµφέροντος,
και
ε) εξαιτίας της πράξεως αυτής να προκλήθηκε ζηµία
Η προϋπόθεση εκείνη που παρουσιάζει τα περισσότερα ερµηνευτικά
προβλήµατα και είναι περισσότερο κρίσιµη για την παρούσα δοκιµή, είναι
αυτή του «παρανόµου» της πράξεως.
Παράνοµη είναι γενικά µια πράξη και ειδικά µια ∆ιοικητική Πράξη ή µια
υλική πράξη της ∆ιοίκησης ή η παράλειψη κάποιας ενέργειας από την
∆ιοίκηση, όταν η πράξη ή η παράλειψη αυτή γίνεται κατά παράβαση
τεθειµένου κανόνα δικαίου επιτακτικού ή απαγορευτικού. Όσον αφορά την
φύση του παραβιαζόµενου κανόνα δικαίου, σύµφωνα µε την κρατούσα στην
ελληνική θεωρία και νοµολογία γνώµη, αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι
κανόνας του διοικητικού δικαίου, αλλά µπορεί να εντάσσεται σε οποιονδήποτε
άλλο κλάδο του δικαίου, ιδίως του Ποινικού, διαπίστωση που βρίσκει µεγάλη
πρακτική εφαρµογή στις περιπτώσεις καταχρήσεις εξουσίας από τα σώµατα
ασφαλείας.
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Το στοιχείο του παρανόµου της πράξεως ή της παραλείψεως είναι πλέον
δυνατόν να θεµελιώνεται και στο πεδίο του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου3
αλλά και του διεθνούς δικαίου. Η Χώρα µας, ως µέλος της ∆ιεθνούς
Κοινότητας και πλέον και ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει
αναλάβει µια σειρά από δεσµεύσεις στις οποίες περιλαµβάνεται και η ένταξη
στο εσωτερικό µας δίκαιο Κανόνων που τίθενται από διεθνή όργανα ή από
κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η αρχή αυτή θεµελιώνεται στο
ελληνικό Σύνταγµα (αρ. 28§1) όπου αναφέρεται ρητά ότι «Οι γενικά
παραδεδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου καθώς και οι διεθνείς συµβάσεις
από την επικύρωσή τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους
όρους της καθεµιάς, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού
ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου».
Κατά συνέπεια, αστική ευθύνη έναντι του διοικουµένου υπέχει το κράτος και
στην περίπτωση που όργανό του παραβαίνει διάταξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοτικού ∆ικαίου, εφαρµοζοµένων δε και στην περίπτωση αυτή των γενικών
διατάξεων για την αστική ευθύνη του κράτους, δηλαδή των άρθρων 104-106
Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα, µε την προϋπόθεση της συνδροµής
των λοιπών προϋποθέσεων των διατάξεων αυτών. Ο εθνικός δικαστής
εφαρµόζει και λαµβάνει υπόψη του αυτεπαγγέλτως τους κανόνες του
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου4, ενώ σε περίπτωση που εξαντληθούν όλα τα
ένδικα βοηθήµατα και µέσα του εθνικού δικαίου, ο διοικούµενος µπορεί
σύµφωνα µε την συνθήκη των ευρωπαϊκών κοινοτήτων να ζητήσει δικαστική
προστασία από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5
Εκείνο, ωστόσο, που προβληµατίζει περισσότερο στην πράξη, δεν είναι η
υποχρέωση του κράτους να αποζηµιώσει κάποιον που ζηµιώθηκε από
3

∆ ο ν ά τ ο υ Π α π α γ ι ά ν ν η, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο εκδ Σάκκουλα 1996, Το σύστηµα
της έννοµης προστασίας σελ. 277 επ.
4
πιο αναλυτικά βλ. παρακάτω (υπό 5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο ως εσωτερικό δίκαιο των
Κρατών-Μελών της Ενώσεως. Συνταγµατική θεµελίωση, ∆ιεθνείς Συµβάσεις και Προβλήµατα από
την εφαρµογή στην πράξη. Επιπτώσεις από την παραβίασή του – Η Νοµολογία του ∆ΕΚ)
5

άρθρο 230 ΣυνθΕΚ, 228 ΣυνθΕΚ κατόπιν αναφοράς στην Επιτροπή, 232 ΣυνθΕΚ για την προσφυγή
κατά παραλείψεως.
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παράνοµες πράξεις των οργάνων του. Η διαπίστωση αυτή γίνεται εύκολα, µε
την υπαγωγή της πράξεως ή της παραλείψεως του διοικητικού οργάνου, ή του
δηµοσίου εν γένει οργάνου στον κανόνα που παραβιάζεται µε την
συµπεριφορά αυτή. Το ερώτηµα που έχει απασχολήσει και ακόµα απασχολεί
ιδιαίτερα την θεωρία και την νοµολογία, είναι το αν είναι δυνατόν να προκύψει
ευθύνη αποζηµίωσης από «άδικη νοµοθετική πράξη»∗, από πράξη δηλαδή που
προέρχεται όχι από οποιοδήποτε όργανο της κρατικής εξουσίας, αλλά από τον
ίδιο τον νοµοθέτη, το ανώτατο µετά το εκλογικό σώµα όργανο της
συντεταγµένης πολιτείας.
Οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί είναι πολλές και ποικίλλουν ανάλογα µε
την ιστορική συγκυρία. Τα τελευταία χρόνια πάντως παρατηρείται µια πορεία
ανάλογη µε αυτή που ακολούθησε η αστική ευθύνη του κράτους εν γένει, και
βέβαια προς όφελος της αναγνώρισης της ευθύνης αυτής και για πράξεις του
νοµοθέτη, ενώ σε όλο σχεδόν τον δυτικό κόσµο θεωρία, νοµοθεσία και
νοµολογία δείχνουν να συγκλίνουν προς την αυτή κατεύθυνση.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο προβληµατισµός για ευθύνη του ∆ηµοσίου
από άδικη δικαστική ενέργεια, θέµα που επίσης έχει προκαλέσει έντονες
διχογνωµίες στην ελληνική νοµική θεωρία και πράξη. Στον χώρο αυτό όµως
θεωρείται ότι λειτουργούν αποτελεσµατικά τα ένδικα βοηθήµατα και µέσα που
προσφέρονται για τον έλεγχο και την θεραπεία των πράξεων αυτών. Η δοκιµή
αυτή περιορίζεται στην ευθύνη των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας
συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών αρχών για πράξη σύµφωνη µε
αντισυνταγµατικό νόµο.
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4. Η Ευθύνη του Κράτους από Άδικη Νοµοθετική Πράξη.
Η απάντηση στο ερώτηµα αν το Κράτος υπέχει ευθύνη για άδικη νοµοθετική
πράξη είναι σύνθετη. Καταρχήν σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να
διευκρινισθεί ότι όταν αναφερόµαστε σε «άδικη νοµοθετική πράξη», εννοούµε
τον προερχόµενο από την Νοµοθετική Εξουσία κανόνα δικαίου, που ενώ
συγκεντρώνει τα εξωτερικά τυπικά στοιχεία του Νόµου, εσωτερικά πάσχει
καθώς βρίσκεται σε σύγκρουση µε άλλον ιεραρχικά ανώτερο κανόνα δικαίου.
∆ιερωτάται ωστόσο εύλογα κανείς, πώς είναι δυνατόν το ιεραρχικά και
λειτουργικά ανώτατο µετά το εκλογικό σώµα όργανο του κράτους να
παρανοµεί νοµοθετώντας. Μια τέτοια αντίληψη θα ήταν αδιανόητη πριν εκατό
χρόνια, καθώς οι κυρίαρχες θεωρίες για το πολίτευµα και την λειτουργία της
Βουλής απηχούσαν παλαιές µοναρχικές αντιλήψεις. Η βουλή ούσα το ανώτατο
όργανο όχι του κράτους, αλλά της κοινωνίας, βρισκόταν απέναντι στο κράτος,
σε διαλεκτική σχέση µε αυτό, χωρίς να αποτελεί όργανό του6, και κατά
συνέπεια ήταν αδιανόητο ένα τέτοιο όργανο να παράγει «παρανόµους»
νόµους. Η αντίληψη αυτή που επιβεβαιωνόταν παγίως από την νοµολογία στην
Γερµανία επικρίθηκε έντονα και χαρακτηρίσθηκε ως «κοινοβουλευτική
απολυταρχία», ενώ και στην Ελλάδα κυριαρχούσαν ανάλογες αντιλήψεις7
χαρακτηριστική για τις οποίες υπήρξε η φράση του Β. Οικονοµίδου «η
αποζηµίωσις προϋποτίθησιν αδικία, αλλά η νοµοθετική εξουσία δεν αδικεί
νοµοθετούσα».
Για πολλά χρόνια το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας µας τήρησε
µια ενδιάµεση στάση, µη δεχόµενο την δυνατότητα να χαρακτηρισθούν
πράξεις της νοµοθετικής εξουσίας παράνοµες, χωρίς να αποκλείει ωστόσο την
δυνατότητα αποζηµιώσεως στην περίπτωση που παραβιάζονται ευθέως από
τον νοµοθέτη διατάξεις του Συντάγµατος. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση
6

∆ α γ τ ό γ λ ο υ: Ευθύνη του Κράτους δια ζηµίας εξ αδίκου νοµοθετικής πράξεως σ.11 επ., µε
παραποµπή σε R o b e r t v o n M o h l: Das deutsche Reichsstaatsrecht-Rechtliche und Politische
Eroerterungen, H a n s K e l s e n “Ueber Staatsunrecht”
7
βλ. Β α σ ι λ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο µ ί δ ο υ Εγχειρίδιον Πολιτικής ∆ικονοµίας §65 σελ. 203-4, και
αποφάσεις ΑΠ 115/1935, Θέµις ΜΒ’ 333, ΑΠ 37/1957 (τµ. Α΄) Εφηµερίς Ελλήνων Νοµικών 24 σελ.
483 επ., ΑΠ 665/75 ΤοΣ 1976, σελ.495

10

37/19578 του Α’ τµήµατος του Αρείου Πάγου, που επιβεβαιώνει τις αντιλήψεις
αυτές, αντιλήψεις που κρατούσαν στην Χώρα µας για πολλές δεκαετίες.
Σύµφωνα µε το σκεπτικό της αποφάσεως: «Επειδή εκ της διατάξεως του
εισαγωγικού του ΑΚ νόµου, δι ής καθιερούται η ευθύνη του ∆ηµοσίου εκ των
πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων αυτού κατά την ενάσκησιν της
ανατεθείσης αυτοίς δηµοσίας εξουσίας, σαφώς συνάγεται ότι δια την εφαρµογήν
αυτής απαιτείται συν τοις άλλοις, όπως η πράξις αύτη ή παράλειψις είναι
παράνοµος, ήτοι δια ταύτης να παραβιάζεται νοµική διάταξις και δη τοιαύτη,
δι’ής

να

προστατεύεται

ωρισµένον

ατοµικόν

δικαίωµα

ή

συµφέρον,

αποκλειοµένης ούτω της εφαρµογής του άρθρου τούτου προκειµένου µόνον επί
διατάξεων, αίτινες εθεσπίσθησαν χάριν µόνον του γενικού συµφέροντος, έστω
και εαν εκ ταύτης προσβάλλεται εµµέσως και το ατοµικόν συµφέρον του ιδιώτου.
Ως τοιαύται όµως πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του ∆ηµοσίου, δεν
δύνανται να χαρακτηρισθώσιν αι διατάξεις της πολιτείας εν τη ασκήσει του
νοµοθετικού αυτής έργου, είτε αύται εξεδόθησαν παρά της νοµοθετικής
εξουσίας, είτε παρά των εξουσιοδοτηθέντων προς τούτο επί ειδικών θεµάτων
οργάνων του δηµοσίου, καθόσον αι διατάξεις αύται είναι πράξεις κυριαρχίας,
και ως τοιαύται αύται είναι υποχρεωτικαί και προς πάντας, πλην αν διά τούτων
θίγονται δικαιώµατα εκ του Συντάγµατος προστατευόµενα, και συνεπώς ουδεµία
διά το ∆ηµόσιον γεννάται υποχρέωσις προς λήψιν µέτρων προς αποτροπήν της
ζηµίας, εκτός αν δι’άλλης τινός διατάξεως ο νοµοθέτης ήθελε λάβει πρόνοιαν
σχετικώς εις βάρος του ∆ηµοσίου ή άλλου τινός όστις ήθελεν ωφεληθεί εκ της
τοιαύτης µεταβολής.»
Η σύγχρονη εξέλιξη του δηµοκρατικού πολιτεύµατος που βαίνει παράλληλα
µε την ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου και την δηµοσιοποίηση του ιδιωτικού
δικαίου9, όπως είναι λογικό οδήγησε στην ανατροπή των αυστηρών
παλαιοκρατικών αντιλήψεων. Η ανάγκη αποτελεσµατικότερης προστασίας του
διοικούµενου που έχει πλέον συνταγµατικό έρεισµα στο άρθρο 20, η αρχή της
8

Ε φ η µ ε ρ ί ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν Ν ο µ ι κ ώ ν , 1957 σελ. 483 επ.
Α ν δ ρ. ∆ η µ η τ ρ ό π ο υ λ ο υ: Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου τόµος Ι-ΙΙ σελίδες 23 επ., 32,
33 επ.
9
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νοµιµότητας των πράξεων της διοίκησης καθώς και το όλο συνταγµατικό και
πολιτικό πλέγµα που διέπει την διοίκηση αποδυνάµωσαν το αλάθητο και
ανέλεγκτο του Νοµοθέτη. Από το ίδιο το κείµενο του Συντάγµατος
επιβάλλεται στον δικαστή η υποχρέωση να µην εφαρµόζει κανόνες δικαίου
αντίθετους προς αυτό: Άρθρο 87§2 «Οι δικαστές κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους υπόκεινται µόνο στο Σύνταγµα και τους Νόµους και σε
καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε διατάξεις που
έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγµατος». Η υποχρέωση αυτή
θεµελιώνεται επίσης και ενισχύεται από τα άρθρα 103§1 Σ («Οι δηµόσιοι
υπάλληλοι(...)οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα...») και 120§4 Σ («Η τήρηση του
Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων...»).
Οι διατάξεις αυτές εξυπηρετούν διπλό σκοπό. Εκτός του ότι τονίζουν την
ιεραρχική υπεροχή του Συντάγµατος έναντι των άλλων κανόνων δικαίου,
υπεροχή που άλλωστε προκύπτει από την όλη δοµή της έννοµης τάξεως,
συνάγουν σε ένα όχι και τόσο αυτονόητο συµπέρασµα, ότι δηλαδή ακόµα και
οι νόµοι ως ανθρώπινα δηµιουργήµατα είναι δυνατόν να περιέχουν σφάλµατα.
Εκ της φύσεώς τους οι νόµοι, ως κανόνες γενικού περιεχοµένου, δεν είναι
δυνατόν να βλάπτουν τον κοινωνό του δικαίου χωρίς την µεσολάβηση
εκτελεστικής πράξεως. Το σφάλµα ωστόσο στην περίπτωση της ζηµιογόνου
πράξεως δεν εντοπίζεται στην πράξη, αλλά στον ίδιο τον νόµο, η
συνταγµατικότητα

του

οποίου

ελέγχεται

από

κάθε

δικαστήριο

αυτεπαγγέλτως10. Ο έλεγχος της συνταγµατικότητας είναι διάχυτος11, δηλαδή
αποκεντρωµένος και γίνεται από όλα τα δικαστήρια, πράγµα που θεωρείται
από µεγάλη µερίδα της επιστήµης ότι συνιστά αποτελεσµατικότερο έλεγχο από

10

Σύµφωνα µε την διάταξη 100§5 όπως αναθεωρήθηκε από την Ζ’ αναθεωρητική Βουλή το 2001,
όταν Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει
ότι η εφαρµοστέα διάταξη νόµου είναι αντισυνταγµατική, παραπέµπει υποχρεωτικά το ζήτηµα στην
ολοµέλεια του δικαστηρίου, εκτός αν το ζήτηµα έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση της ολοµελείας
ή του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου. Υποστηρίζεται ότι η εισαγωγή της διατάξεως αυτής στο
αναθεωρηµένο Σύνταγµα έγινε από πολιτική σκοπιµότητα και µετά από παρατήρηση ότι τα τµήµατα
κάποιου από τα τρία ανώτατα δικαστήρια έκαναν συχνή χρήση της δυνατότητας αυτής µε αποτέλεσµα
να παρακωλύεται η άσκηση της πολιτικής της Κυβερνήσεως.
11
Ε π. Σ π η λ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ: Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου τ.ΙΙ σελ 445 επ.
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αυτόν που πιθανόν θα προσέφερε η σύσταση και λειτουργία ενός
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, σαν αυτά που λειτουργούν σε ξένες χώρες.
Στο ελληνικό δίκαιο, η ρύθµιση της ευθύνη του νοµοθέτη για άδικες
ζηµιογόνους πράξεις, εντοπίζεται όπως και εκείνη οργάνου της διοικήσεως στα
σχετικά άρθρα του ΕισΝΑΚ, και ειδικότερα στο άρθρο 105 ΕισΝΑΚ. Γίνεται
δεκτό ότι ο όρος «όργανα του ∆ηµοσίου» που χρησιµοποιείται στο άρθρο αυτό
είναι ευρύς και περιλαµβάνει όχι µόνο τα διοικητικά όργανα, τα όργανα που
παράγουν ατοµικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αλλά και το όργανο
που νοµοθετεί, δηλαδή την βουλή12’13. Πάντως, επισηµαίνεται σε αυτό το
σηµείο ότι η εφαρµογή του β’ εδαφίου του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, κατά το
οποίο το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται εις ολόκληρον µαζί µε το ∆ηµόσιο, είναι
στην περίπτωση της νοµοθετικής εξουσίας αδύνατη, καθώς το άρθρο 61 Σ.
καθιερώνει ρητά την αρχή του ανεύθυνου και ακαταδίωκτου του βουλευτή
«...για γνώµη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών του
καθηκόντων»14. Η αρχή αυτή εµφανίζεται απαραίτητη για την λειτουργία του
πολιτεύµατος καθώς θεωρείται ότι εξασφαλίζει την αµεροληψία και την
αντικειµενικότητα της κρίσεως των βουλευτών που πρέπει να ψηφίζουν κατά
συνείδηση χωρίς να έχουν τον προεξοφλητικό φόβο ότι θα διωχθούν ή θα
εξετασθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο για την ψήφο τους.

Η Εξέλιξη της Νοµολογίας.
Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν ασχοληθεί επανειληµµένα µε το θέµα της
αστικής ευθύνης του κράτους από άδικη και ζηµιογόνα νοµοθετική πράξη,
διαπλάσσοντας έτσι πλήθος νοµολογιακών κατευθύνσεων µε απώτερο
αποτέλεσµα την αποτελεσµατικότερη προστασία του πολίτη έναντι των
πράξεων αυτών και τον αποδοτικότερο έλεγχο του νοµοθέτη, έλεγχο που δεν
περιορίζεται µόνο στην διατύπωση µοµφής, αλλά έχει δεσµευτικό αποτέλεσµα
12

Σ τ α σ ι ν ο π ο ύ λ ο υ: Αστική Ευθύνη του Κράτους σελ 95 επ., βλ επίσης Κ υ ρ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ
Ερµηνεία Αστικού Κώδικα ΕισΝΑΚ αρ 105 αριθµ. 58
13
Π ρ. Π α υ λ ό π ο υ λ ο υ, Η αστική ευθύνη του ∆ηµοσίου τ.ΙΙ ηµιτ Α’ σελ. 156
14
Α ν δ ρ. ∆ η µ η τ ρ ό π ο υ λ ο υ: Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου τ. Ι, ΙΙ σελ 546 επ.
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γι’αυτόν, υποχρεώνοντάς15 τον όχι µόνο να αποζηµιώσει εκείνον που
ζηµιώθηκε παράνοµα, αλλά ουσιαστικά να άρει και να παραλείπει στο µέλλον
σχετικές ρυθµίσεις που αντιτίθενται στο Σύνταγµα, ή γενικώς σε ιεραρχικά
ανώτερους αυτών κανόνες. Κατ’αυτόν τον τρόπο, το σύστηµα ελέγχου που
διαµορφώνεται λειτουργεί και προληπτικά αποτρεπτικά, καθώς ακόµα και
στην περίπτωση που υπάρχει πρόθεση για παραγωγή αντισυνταγµατικού
νόµου, η πρόθεση αυτή κάµπτεται από την γνώση της ύπαρξης αυτού του
συστήµατος.
Οι σηµαντικότερες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση άρχισαν να
λαµβάνονται κυρίως και σποραδικά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και πιο
αποφασιστικά από το 1990 και εξής. Μία από τις πρώτες τέτοιες αποφάσεις
που συνδυάζουν το ζήτηµα της αστικής ευθύνης του κράτους µε την
συνταγµατική αρχή της ισότητας και άλλες συνταγµατικές αρχές είναι η
υπ’αριθµόν 9428/1981 του Αρείου Πάγου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
το αιτιολογικό της αποφάσεως αλλά και το διατακτικό της, ενώ η ίδια η
απόφαση είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακή καθώς το δικαστήριο υπεισήλθε κατά
κάποιον τρόπο στo έργο του νοµοθέτη:
«Επειδή η διάταξις του άρθρου 4 § 1 του Συντάγµατος του 1975, θεσπίζουσα
ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου καθιεροί όχι µόνον την ισότητα
των Ελλήνων πολιτών ενώπιον αυτού αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι
των πολιτών κατά τρόπον δεσµεύοντα και τον νοµοθέτην, ο οποίος κατά την
ρύθµισιν ουσιωδώς οµοίων πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και
κατηγοριών προσώπων, δεν δύναται να νοµοθετή κατά διάφορον µεταχείρισιν
τούτων εισάγων εξαιρέσεις και ποιούµενος εν γένει διακρίσεις, εκτός αν η
διάφορος αύτη µεταχείρισις επιβάλλεται εκ λόγων γενικοτέρου κοινωνικού ή

15

Η υποχρέωση αυτή δεν είναι νοµική. ∆εδοµένου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει Συνταγµατικό
∆ικαστήριο, ένας νόµος δεν µπορεί να ακυρωθεί για τον λόγο ότι αντίκειται σε διάταξη του
Συντάγµατος, µπορεί ωστόσο κάθε δικαστήριο να ελέγξει την συνταγµατικότητά του και να
καταστήσει για τον λόγο αυτό τον συγκεκριµένο νόµο ανίσχυρο αναφορικά µε την συγκρκριµένη
κρινόµενη περίπτωση
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δηµοσίου συµφέροντος, υποκειµένου εις τον έλεγχον των δικαστηρίων (Ολ.
Α.Π. 913/1980, ΝοΒ 29.293, Ολ.Α.Π. 1470/1977, ΝοΒ 26.1190).»
Με την απόφασή του αυτή ο Άρειος Πάγος ουσιαστικά κάνει συστάσεις στον
Νοµοθέτη να τηρεί και να εφαρµόζει τις διατάξεις του Συντάγµατος,
διαλαµβάνοντας µεταξύ άλλων τα εξής: «Τα ανωτέρω αφορώντα εις πάσαν
νοµοθετικήν ρύθµισιν των µεταξύ των Ελλήνων εννόµων σχέσεων, ισχύουν
κατά την αποτελούσαν ειδικήν εφαρµογήν της αρχής της ισότητος διάταξιν του
άρθρου 22 § 1 εδ, β’ του αυτού Συντάγµατος και κατά τον καθορισµόν της
αµοιβής εργασίας, του νοµοθέτου µη δυναµένου ως εκ τούτου εν µη συνδροµή
των ως άνω εξαιρετικών λόγων να αποστή από της συνταγµατικής αρχής ότι
πάντες οι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διακρίσεως δικαιούνται ίσης
αµοιβής δι ίσης αξίας παρεχοµένην εργασίαν» Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα
ακόµα σηµείο της αποφάσεως, όπου αναφέρεται ότι ουσιαστικά η ∆ιοίκηση
όφειλε να µην εφαρµόσει τον αντισυνταγµατικό νόµο: «...τοιούτον αίτηµα
έχουσα αύτη, υπήρξε νόµιµος, στηριζοµένη επί των ανωτέρω αναφερθεισών
διατάξεων, της παρανοµίας των οργάνων συνισταµένης εις το ότι ταύτα
εφήρµοσαν ενώ αντιθέτως έπρεπε να µην λάβη υπόψιν την εις βάρος του
ενάγοντος δηµιουργηθείσαν εξαίρεσιν».
Το ίδιο πρόβληµα απασχόλησε το Β’ τµήµα του Αρείου Πάγου σχεδόν µια
δεκαετία αργότερα. Με την απόφαση 13/199316 ο Άρειος Πάγος επιβεβαίωσε
την προηγούµενη νοµολογία του, κρίνοντας ότι διάταξη νόµου που προέβλεπε
ολική ή µερική εξαίρεση ορισµένων δηµοσίων υπαλλήλων από την χορήγηση
προσωρινού προσωπικού επιδόµατος, παρόλο που είχαν τον ίδιο βαθµό και
προσέφεραν την ίδια εργασία µε τους συναδέλφους τους που ελάµβαναν
κανονικά το ίδιο επίδοµα είναι αντισυνταγµατική ως αντιβαίνουσα στην
συνταγµατική αρχή της ισότητας και ειδικότερα στο δικαίωµα ίσης αµοιβής
των εργαζοµένων, δικαίωµα που θεµελιώνεται ειδικότερα στο άρθρο 22 § 1
εδάφιο β’ του Συντάγµατος και ως αυθαίρετη καθώς δεν επιβάλλεται από
16

Ε φ η µ ε ρ ί ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν Ν ο µ ι κ ώ ν 1994.31
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κάποιον λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος. Για τους
λόγους αυτούς το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε πως οι συγκεκριµένοι
υπάλληλοι εδικαιούντο πλήρη την πρόσθετη αµοιβή χωρίς να απαιτείται καµία
άλλη προϋπόθεση.
Πιο έντονη και πιο διάχυτη είναι η µοµφή κατά του νοµοθέτη και η διάθεση
υποκατάστασής του στην απόφαση 2174/199117 του ∆ιοικητικού Εφετείου
Αθηνών για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών. Το δικαστήριο αφού
έκρινε ότι ο Νοµοθέτης παραλείποντας να καθορίσει αυτοτελώς τις αποδοχές
των δικαστικών λειτουργών σε επίπεδο ανώτερο των αποδοχών των λοιπών
υπαλλήλων υποπίπτει στο πραγµατικό του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ έχοντας
ευθύνη για αποζηµίωση. Την ευθύνη αυτή θεµελίωσε το δικαστήριο στο άρθρο
88 § 2 του Συντάγµατος σε συνδυασµό µε τα άρθρα 26 § 3, 87 § 1 και 88 § 1
«µε γνώµονα δε πάντοτε την ανάγκη της απρόσκοπτης απονοµής της
δικαιοσύνης». Το άρθρο 88 § 2 του Συντάγµατος ορίζει πως «οι αποδοχές των
δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες µε το λειτούργηµά τους. Τα σχετικά µε
την βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη και την κατάστασή τους γενικά
καθορίζονται µε ειδικούς νόµους». Το ∆ιοικητικό εφετείο Αθηνών έκρινε πως
από την διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε την σπουδαιότητα του λειτουργήµατος
και την ιδιαίτερη κατάσταση τις υποχρεώσεις και τους περιορισµούς τους, οι
αποδοχές των δικαστικών λειτουργών πρέπει να είναι διακεκριµένες,
καθοριζόµενες αυτοτελώς από την νοµοθετική λειτουργία σε επίπεδο ανώτερο
και πάντως ποτέ κατώτερο από αυτό που ισχύει για τους λοιπούς υπαλλήλους
και λειτουργούς του κράτους. Η παράλειψη του νοµοθέτη να ρυθµίσει
ιδιαίτερα το θέµα αυτό αποτελεί ευθεία παράβαση υποχρεώσεώς του
εκπορευοµένης εκ του Συντάγµατος, παράβαση που εντάσσεται στο
ρυθµιστικό

πλαίσιο

του

άρθρου

105

ΕισΝΑΚ.

Το

δικαστήριο,

επιβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά την πάγια νοµολογιακή θέση και
δεχόµενο ότι στην έννοια του οργάνου του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ
περιλαµβάνεται
17

και

ο

Νοµοθέτης,

∆ ι ο ι κ η τ ι κ ή ∆ ί κ η 3(1991).1141

16

χρησιµοποιώντας

µάλιστα

πολύ

κατηγορηµατική διατύπωση («..από την αδιάστικτη διατύπωση της διάταξης
αυτής...») προχωρεί στην κρίση ότι η ενέργεια του νοµοθέτη (εδώ παράλειψη)
που προσκρούει σε ιεραρχικά ανώτερο κανόνα, αποτελεί αντισυνταγµατική
ζηµιογόνο συµπεριφορά που θεµελιώνει για τον διοικούµενο δικαίωµα
αποζηµιώσεως.
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έχει απασχολήσει και η περίπτωση που η
αστική ευθύνη του κράτους οφείλεται σε παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας
του νοµοθέτη. Με την απόφαση 13/199218 της Ολοµελείας του Αρείου Πάγου,
βάλλεται παράλειψη προερχόµενη από το Υπουργικό Συµβούλιο που όφειλε
κατ’εξουσιοδότηση του Νόµου να εκδώσει κανονιστική πράξη που να
καθορίζει το ύψος επιδόµατος υπερωριακής απασχόλησης µιας κατηγορίας
εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι το υπουργικό
συµβούλιο όφειλε να εκδώσει νέα κανονιστική ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου) για τον καθορισµό του ύψους του επιδόµατος υπερωριακής
εργασίας των τελωνειακών υπαλλήλων σε αντικατάσταση παλαιότερης ΠΥΣ
που είχε κριθεί ακυρωτέα µε την απόφαση 2455/1984 του Συµβουλίου της
επικρατείας και γι’αυτόν τον λόγο ήταν ανίσχυρη από την στιγµή που
εκδόθηκε.
Το περιεχόµενο της ευθύνης του ∆ηµοσίου σε αποζηµίωση για πράξη
σύµφωνη µε αντισυνταγµατικό νόµο δεν µπορεί παρά να συνίσταται στην σε
χρήµα ικανοποίηση του θιγοµένου, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις
γενικές αρχές του αστικού κώδικα19 για το δίκαιο της αποζηµιώσεως, αρχές
που εφαρµόζονται αναλογικά και στην περίπτωση της αστικής ευθύνης του
κράτους. Η αποζηµίωση είναι ανάλογη της ζηµίας που προκλήθηκε από την
εφαρµογή του αντισυνταγµατικού νόµου, και όπως προκύπτει από την

18
19

Ε λ λ η ν ι κ ή ∆ ι κ α ι ο σ ύ ν η 33(1992).1432
βλ. ΑΚ 297 Ο υπόχρεος σε αποζηµίωση οφείλει να την παράσχει σε χρήµα
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νοµολογία20 πλήρης, όχι δηλαδή ανάλογη µε την έννοια του άρθρου 286 ΑΚ.
Ζήτηµα τίθεται στην περίπτωση που ο ακριβής υπολογισµός του ύψους της
ζηµίας δέν είναι δυνατός, είτε γιατί η βλάβη είναι εκ της φύσεώς της τέτοια
(λ.χ. ηθική βλάβη) που δεν το επιτρέπει είτε για λόγους αντικειµενικούς (λ.χ.
επειδή η πράξη από την οποία πηγάζει η βλάβη έχει διαρκή ενέργεια και
εξακολουθεί να ισχύει κατά τον χρόνο που ο θιγόµενος προσφεύγει στην
δικαιοσύνη). Στις περιπτώσεις αυτές η αποζηµίωση µπορεί να είναι εύλογη.
Οι διαφορές για την αστική ευθύνη του κράτους έχουν πλέον µε τον νόµο
1406/183 υπαχθεί όπως σχεδόν όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας στα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατ’εφαρµογήν του άρθρου 94 § 1 του
Συντάγµατος που προβλέπει ότι «στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές όπως νόµος
ορίζει µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του ελεγκτικού συνεδρίου.

20

ΑΠ 9428/1981 ΝΒ 30.473, ΑΠ 13/1992 Ολοµέλεια, Ελλ∆νη 33(1992).1432, ΑΠ 13/1993 Τµήµα Β’
ΕΕΝ 1994.31. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η αποζηµίωση που επιδικάστηκε στους θιγοµένους
ανερχόταν στο ακριβές ύψος του ποσού κατά το οποίο είχαν ζηµιωθεί.
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5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο ως εσωτερικό δίκαιο των ΚρατώνΜελών της Ενώσεως. Συνταγµατική θεµελίωση, ∆ιεθνείς Συµβάσεις και
Προβλήµατα από την εφαρµογή στην πράξη. Επιπτώσεις από την
παραβίασή του – Η Νοµολογία του ∆ΕΚ
Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δηλαδή την µετάβαση από το
στάδιο της οικονοµικής συµµαχίας σταδιακά σε ένα ολοκληρωµένο
οµοσπονδιακό κράτος περιλαµβάνει πολλά επιµέρους στάδια µε απώτερο
σκοπό την συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας και της πραγµατικότητας της
ευρωπαϊκής

ενοποίησης.

Η

ενοποίηση

αυτή

είναι

πολυεπίπεδη

και

εκδηλώνεται σε διάφορους τοµείς. Η ύπαρξη κεντρικών οργάνων διοικήσεως
της ευρωπαϊκής ένωσης, η εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών µε
το ευρωπαϊκό δίκαιο ήδη σε ορισµένους τοµείς και όπως αναµένεται στο
µέλλον σε περισσότερους φαίνεται πως αποτελεί αναγκαιότητα στο πλαίσιο
του

διαρκώς

εντεινόµενου

ανταγωνισµού

και

του

φαινοµένου

της

παγκοσµιοποιήσεως. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση έχει εισαγάγει µια σειρά
µέτρων για την εµπέδωση της εξελίξεως αυτής που ξεκίνησε µε την
οικονοµική, εξελίχθηκε µε την τελωνειακή και κορυφώνεται µε την
νοµισµατική ένωση, µε την εισαγωγή πλέον στα κράτη-µέλη ενός κοινού
νοµίσµατος, του Ευρώ. Αναγκαία συνέπεια της πολιτειακής βουλήσεως τα
κράτη-µέλη να ενταχθούν σε έναν τέτοιο διεθνή σχηµατισµό, είναι και η
σύγκλιση των δικαιικών συστηµάτων τους.
Όπως αναφέρθηκε, το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο αποτελεί πλέον και στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εσωτερικό δίκαιο των κρατών-µελών
της ευρωπαϊκής ενώσεως και κατά συνέπεια και της Ελλάδος. Η εθνική
εσωτερική ισχύς του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου στην Ελλάδα, βασίζεται
στις διεθνείς συµβάσεις που έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα, και που
σύµφωνα µε το άρθρο 28§1 Σ αποτελούν εσωτερικό δίκαιο της Χώρας µας,
που µάλιστα υπερισχύει έναντι των άλλων αντίθετων κανόνων δικαίου. Το
ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο δε, εκτός από την υπεροχή του έναντι του
ελληνικού αλλά και των λοιπών εθνικών δικαίων, διαθέτει επιπροσθέτως το
χαρακτηριστικό της αµεσότητας, δηλαδή της ισχύος και εφαρµογής του
19

απευθείας και χωρίς καµία διατύπωση (για ορισµένες κατηγορίες κανόνων)
στις έννοµες τάξεις των κρατών-µελών.
Κατά λογική ακολουθία, η ψήφιση νόµων από το ελληνικό κοινοβούλιο, ή
από κάθε εθνικό κοινοβούλιο, που αντίκεινται στο ευρωπαϊκό κοινοτικό
δίκαιο, αποτελεί αναµφισβήτητα άδικη πράξη, που εκτός από τις πάσης
φύσεως κοινοτικού δικαίου συνέπειες για το παρανοµούν κράτος-µέλος,
µπορεί σε περίπτωση που κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο βλάπτεται από
αυτήν, να επισύρει αστική ευθύνη του κράτους, ευθύνη που κατά το ελληνικό
δίκαιο ρυθµίζεται επίσης σύµφωνα µε τα άρθρα 104-106 ΕισΝΑΚ.
Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι σχετικές µε το θέµα αποφάσεις του ∆ΕΚ
υπ’αριθµούς C-6 και C-9/1991 γνωστές στον νοµικό κόσµο µε το όνοµα
«υπόθεση Francovich»21. Με την απόφαση του αυτή της 19ης Νοεµβρίου 1991
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Για λόγους πληρότητας παρατίθενται τα βασικά σηµεία του αιτιολογικού µέρους της αποφάσεως
που αποτέλεσε ορόσηµο στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 1. The right of a Member State to
which a directive is addressed to choose among several possible means of achieving the result required
by it does not preclude the possibility for individuals of enforcing before the national courts rights
whose content can be determined sufficiently precisely on the basis of the provisions of the directive
alone.
2. Although the provisions of Directive 80/987 on the protection of employees in the event of the
insolvency of the employer are sufficiently precise and unconditional as regards the determination of
the persons entitled to the guarantee and as regards the content of that guarantee, where no
implementing measures are adopted by the Member State within the prescribed period the persons
concerned cannot enforce those rights before the national courts, since the provisions of the directive
do not identify the person liable to provide the guarantee and the State cannot be considered liable on
the sole ground that it has failed to take transposition measures within the prescribed period.
3. The full effectiveness of Community rules would be impaired and the protection of the rights which
they grant would be weakened if individuals were unable to obtain reparation when their rights are
infringed by a breach of Community law for which a Member State can be held responsible. Such a
possibility of reparation by the Member State is particularly indispensable where the full effectiveness
of Community rules is subject to prior action on the part of the State and where, consequently, in the
absence of such action, individuals cannot enforce before the national courts the rights conferred upon
them by Community law.
It follows that the principle whereby a State must be liable for loss and damage caused to individuals
by breaches of Community law for which the State can be held responsible is inherent in the system of
the Treaty.
A further basis for the obligation of Member States to make good such loss and damage is to be found
in Article 5 of the Treaty, under which they are required to take all appropriate measures, whether
general or particular, to ensure the implementation of Community law, and consequently to nullify the
unlawful consequences of a breach of Community law.
4. Although the liability of the Member State to make good loss and damage caused to individuals by
breaches of Community law for which it can be held responsible is required by Community law, the
conditions under which there is a right to reparation depend on the nature of the breach of Community
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το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επιβεβαίωσε για µια ακόµη φορά
την αρχή της αµεσότητας, κατά την οποία όπως προαναφέρθηκε ορισµένοι
κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου (και συγκεκριµένα οι
οδηγίες/directives) εφαρµόζονται στις εθνικές έννοµες τάξεις των Κρατώνµελών χωρίς να χρειάζονται καµία περαιτέρω διαδικασία, αλλά προέβη και σε
µια δικαιοδοτική κρίση µείζονος σηµασίας. Σύµφωνα µε αυτή την απόφαση το
Κοινοτικό ∆ίκαιο περιλαµβάνει την αρχή ότι τα Κράτη-µέλη υπέχουν
υποχρέωση αποζηµίωσης σε περίπτωση που κάποιος βλάπτεται από πράξεις ή
παραλείψεις προερχόµενες από τα όργανά του και αντίθετες προς το ΕΚ∆.
Στην συγκεκριµένη περίπτωση οι αιτούντες Andrea Francovich, Danila
Bonifaci και άλλοι, στράφηκαν κατά του Ιταλικού Κράτους διατεινόµενοι ότι
αυτό παρέλειψε να εκπληρώσει υποχρέωσή του εκπηγάζουσα από την
κοινοτική οδηγία 80/987 σχετική µε την προστασία των εργασιακών
δικαιωµάτων. Το ∆ΕΚ δέχθηκε ότι ο Ιταλός Νοµοθέτης παραλείποντας να
εφαρµόσει την κοινοτική οδηγία προκάλεσε εµµέσως ζηµία στους αιτούντες,
ζηµία που το Ιταλικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου
έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι αποφάσεις C-46/1993 και C48/1993 γνωστές αντιστοίχως ως «Brasserie du Pecheur» και «Factortame»
που επιβεβαιώνουν τις αρχές της υπεροχής και της αµεσότητας του
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου ενώ έκαναν και πάλι λόγο για ευθύνη του
κράτους από παράβαση του κοινοτικού δικαίου, τονίζοντας και στις
law giving rise to the loss and damage which have been caused.
In the case of a Member State which fails to fulfil its obligation under the third paragraph of Article
189 of the Treaty to take all the measures necessary to achieve the result prescribed by a directive the
full effectiveness of that rule of Community law requires that there should be a right to reparation
where three conditions are met, that is to say, first, that the result prescribed by the directive should
entail the grant of rights to individuals; secondly, that it should be possible to identify the content of
those rights on the basis of the provisions of the directive; and thirdly, that there should be a causal link
between the breach of the State' s obligation and the loss and damage suffered by the injured parties.
In the absence of any Community legislation, it is in accordance with the rules of national law on
liability that the State must make reparation for the consequences of the loss and damage caused.
Nevertheless, the relevant substantive and procedural conditions laid down by the national law of the
Member States must not be less favourable than those relating to similar domestic claims and must not
be so framed as to make it virtually impossible or excessively difficult to obtain reparation.
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περιπτώσεις αυτές ότι για λόγους ενότητας και ενιαίας εφαρµογής του
Κοινοτικού δικαίου, κανένα όργανο, µη εξαιρουµένου του Νοµοθέτη δεν
µπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή. Το ∆ικαστήριο περαιτέρω έχοντας
υπόψη του κατά το άρθρο 215 ΣυνθΕΚ τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα
δίκαια των κρατών-µελών διατύπωσε στην σκέψη 36 τρεις προϋποθέσεις για
την ευθύνη του κράτους για πράξεις ή παραλείψεις του εθνικού νοµοθέτη που
είναι αντίθετες στο κοινοτικό δίκαιο22:
α. ο παραβιαζόµενος κανόνας δικαίου πρέπει να αποσκοπεί στην απονοµή
δικαιωµάτων στους ιδιώτες
β. η παραβίαση του κοινοτικού κανόνα δικαίου πρέπει να είναι
κατάφωρη, δηλαδή πρόδηλη και σοβαρή
γ. πρέπει να υφίσταται άµεση αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της
παραβάσεως της υποχρεώσεως του κράτους και της ζηµίας του ιδιώτη.
Ειδικώς η ύπαρξη αυτής της προϋποθέσεως ελέγχεται από τα εθνικά
δικαστήρια
Παρατηρείται επίσης πως η ευθύνη του οργάνου είναι και στην περίπτωση
αυτή, όπως συµβαίνει και επί της γενικής ρυθµίσεως για την αστική ευθύνη
του Κράτους αντικειµενική. Το δικαστήριο προκειµένου να αναγνωρίσει
ευθύνη του κράτους µέλους προς αποζηµίωση δεν απαιτεί υπαιτιότητα του
κρατικού οργάνου, αλλά αρκείται στις παραπάνω προϋποθέσεις. Ο αιτών την
αποζηµίωση δεν χρειάζεται να επικαλεστεί πταίσµα ή υπαιτιότητα του
οργάνου που του προκάλεσε την ζηµία, µπορεί δε να την αξιώσει σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εθνικού δικαίου για την αποζηµίωση, διατάξεις που σε καµία
περίπτωση δεν µπορούν να είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον πολίτη από αυτές
του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, ή από αυτές που αφορούν διεκδικήσεις για
παρόµοιες εσωτερικές υποθέσεις23.

22
23

Π. ∆. ∆ α γ τ ό γ λ ο υ. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο Ι αρ 515 και 590 επ.
∆ ο ν ά τ ο υ Π α π α γ ι ά ν ν η. Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο σελ 309
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Εξετάζοντας τις προϋποθέσεις που έχει διατυπώσει το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την αναγνώριση της ευθύνης του κράτους–
µέλους για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του που έρχονται σε
σύγκρουση προς το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, διαπιστώνει κανείς πως οι
προϋποθέσεις αυτές είναι ευνοϊκότερες για το παρανοµούν όργανο σε σχέση
προς τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου. Στην περίπτωση που ο
ιεραρχικώς ανώτερος κανόνας που παραβιάζεται είναι κανόνας του
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου, η παραβίασή του από το όργανο του
Κράτους πρέπει σύµφωνα µε την νοµολογία του ∆ΕΚ να είναι κατάφωρη,
δηλαδή πρόδηλη και σοβαρή, προκειµένου να αναγνωριστεί ευθύνη του προς
αποζηµίωση. Ο χαρακτηρισµός αυτός της παραβίασης ως πρόδηλης και
σοβαρής, αποτελεί έναν φραγµό στην αποτελεσµατική προστασία του
διοικουµένου έναντι του παρανοµούντος οργάνου. Τέτοιο φραγµό δεν γνωρίζει
το ελληνικό δίκαιο το οποίο γενικά αρκείται σε λιγότερο αυστηρές
προϋποθέσεις, προβλέποντας γενικά ότι η ευθύνη του κράτους θεµελιώνεται
όταν υπάρχει ζηµιογόνος παράβαση του κανόνα δικαίου.
Αστική ευθύνη του Κράτους θεµελιώνεται όχι µόνον όταν ο διεθνής κανόνας
που παραβιάζεται από τον Νοµοθέτη είναι ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.
Τέτοια ευθύνη υπάρχει και όταν παραβιάζεται διάταξη της Ευρωπαϊκής
Συµβάσεως των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, µε τρόπο που να προκαλεί ζηµία
σε ιδιώτη. Η ∆ιεθνής αυτή σύµβαση έχει κυρωθεί νοµοθετικά από τη χώρα
µας, και όπως όλες οι διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί µε νόµο, αποτελεί
κατά το άρθρο 28§1 του Συντάγµατος «αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού
ελληνικού δικαίου και υπερισχύει έναντι κάθε αντίθετης διάταξης νόµου».
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6. Συµπεράσµατα
Από την σύντοµη αυτή επισκόπηση του ελληνικού δικαίου, των απόψεων
που έχουν διατυπωθεί στην θεωρία αλλά και από την συγκριτική µελέτη των
νοµολογιακώς διατυπωθεισών κατευθύνσεων των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της
χώρας, οδηγούµαστε στο εξής συµπέρασµα: Η Αστική Ευθύνη του Κράτους,
που πριν την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα δεν ρυθµιζόταν ρητώς από καµία
διάταξη του θετικού δικαίου, παρά µόνον σποραδικά και µε ανάλογη
εφαρµογή των άρθρων σχετικά µε «το δίκαιον της ζηµίας» και πλέον
ρυθµίζεται σφαιρικά κυρίως από τα άρθρα 104, 105 και 106 του Εισαγωγικού
Νόµου του Αστικού Κώδικα, καλύπτει ένα ευρύ φάσµα βιοτικών
περιπτώσεων, που ανάγονται όχι αποκλειστικά σε ευθύνη από πράξεις της
∆ιοικήσεως µε στενή έννοια..
Η σύγχρονη επιστήµη και η νοµολογία µετά από µακροχρόνιες
αµφιταλαντεύσεις για το εύρος της ισχύος των διατάξεων αυτών, δέχονται
πλέον απερίφραστα πως και οι άδικες ζηµιογόνες νοµοθετικές πράξεις, δηλαδή
οι ζηµιογόνες νοµοθετικές πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση µε ιεραρχικώς
ανώτερους κανόνες (π.χ. του Συντάγµατος) είναι δυνατόν να θεµελιώνουν
αστική ευθύνη του κράτους και συγκεκριµένα ευθύνη προς πλήρη αποζηµίωση
ανάλογη της εκτάσεως της βλάβης που προεκλήθη στον θιγόµενο. Η
παραπάνω θέση θεµελιώνεται στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόµου του
Αστικού Κώδικα που προβλέπει ότι για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις των
οργάνων του δηµοσίου κατά την άσκηση της δηµοσίας εξουσίας που τους έχει
ανατεθεί, το δηµόσιο ενέχεται σε αποζηµίωση, εκτός αν η πράξη ή η
παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού
συµφέροντος. Σύµφωνα µε την ερµηνεία που αποδίδεται στο άρθρο αυτό, το
όργανο αποτελεί ευρεία έννοια και περιλαµβάνει εκτός από τα όργανα της
διοικήσεως που παράγουν ατοµικές ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις, και
τον ίδιο τον Νοµοθέτη.
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Η ευθύνη αυτή του νοµοθετικού οργάνου, όπως και αυτή των λοιπόν
οργάνων της διοικήσεως εκτείνεται δε και στις περιπτώσεις παραβάσεως
διεθνών κανόνων «µε υπερνοµοθετική ισχύ», δηλαδή διεθνών κανόνων και
συµβάσεων που έχουν κυρωθεί µε νόµο από την χώρα µας και σύµφωνα µε το
άρθρο 28 § 1 του Συντάγµατος κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο σύστηµα της
ελληνικής έννοµης τάξης. Ο κανόνας αυτός εφαρµόζεται κυρίως όταν ο
νοµοθέτης παραβιάζει µε πράξεις ή παραλείψεις του κανόνες του Ευρωπαϊκού
Κοινοτικού ∆ικαίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νοµολογία του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Γίνεται κατά συνέπεια δεκτό ότι στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου είναι
αδιανόητο κάποιος πολίτης να θίγεται παράνοµα και να µην έχει την
δυνατότητα να αποζηµιωθεί για την βλάβη που υφίσταται, ακόµα και αν η
βλάβη αυτή προέρχεται από πράξη του ανώτατου µετά το εκλογικό σώµα
οργάνου του κράτους, δηλαδή τον νοµοθέτη.
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7. Περίληψη
Στο παρόν πόνηµα γίνεται µία προσπάθεια ανάπτυξης του ζητήµατος
της αστικής ευθύνης του κράτους σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο. Αναλύονται οι
προϋποθέσεις αστικής ευθύνης, το στοιχείο του παρανόµου και οι
ερµηνευτικές δυσχέρειες του προσδιορισµού του. Τίθενται επίσης σε γνώση
του αναγνώστη οι προϊσχύσασες θεωρίες και η σύγχρονη θεωρία αναφορικά µε
το συγκεκριµένο ζήτηµα. Τέλος παρουσιάζεται µία προσπάθεια σύνδεσης του
θέµατος µε την παραβίαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου ως µέρους του
εσωτερικού δικαίου.

26

8. Βιβλιογραφία
1. Π ρ. ∆. ∆ α γ τ ό γ λ ο υ. Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα
Αθήνα-Κοµοτηνή 1998
2. Ε π. Π. Σ π η λ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς. Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου Ι, ΙΙ.
Εκδ Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή 2001
3. Π ρ. ∆. ∆ α γ τ ό γ λ ο υ. Η Ευθύνη του Κράτους δια Ζηµίας εξ Αδίκου
Νοµοθετικής Πράξεως. Αθήναι 1962
4. Μ. ∆ έ ν δ ι α ς. ∆ιοικητικό ∆ίκαιο Α’ 5η εκδ 1964
5. Π ρ. ∆. ∆ α γ τ ό γ λ ο υ, Ατοµικά ∆ικαιώµατα. Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα
Αθήνα – Κοµοτηνή
6. Α ν δ ρ. ∆ η µ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου,
Αθήνα 2001
7. Ν ι κ ό λ α ο ς Σ κ α ν δ ά µ η ς, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Αθήνα 1998
8. Π ρ. ∆. ∆ α γ τ ό γ λ ο υ, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο τ. Ι, ΙΙ, εκδ. Αντ.
Ν. Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή
9. Π ρ ο κ ο π η ς Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς. Η Αστική Ευθύνη του ∆ηµοσίου
εκδ. 1989
10. Μ. Σ τ α σ ι ν ο π ο υ λ ο ς: Η Αστική Ευθύνη του Κράτους
11. Μ. Σ τ α σ ι ν ό π ο υ λ ο ς: Μαθήµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου εκδ 1957
(1976)
12. Η λ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς: Ερµηνεία του Αστικού Κώδικος
13. ∆. Κ ό ρ σ ο ς. ∆ιοικητικό ∆ίκαιο γεν. µέρος 1995
14. Α π. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς. Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου Εκδ Αντ Ν
Σάκκουλα 1997
15. Μ ι χ. Σ τ α θ ό π ο υ λο ς. Γενικό Ενοχικό ∆ίκαιο Εκδ. Αντ Ν.
Σάκκουλα 1997
16. Α. Τ ά χ ο ς. Ελληνικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο 1996
17. ∆ ο ν ά τ ο ς Π α π α γ ι ά ν ν ης, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο εκδ
Αντ Ν. Σάκκουλα 1996
18. Α γ γ. Γ ι ό κ α ρ η ς. Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάσνων στην
εφαρµογή του διεθνούς δικαίου 2001
19. Π ρ. Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς. Ευθύνη του Κράτους για Παραβάσεις του
Κοινοτικού ∆ικαίου ΤοΣ 1994.769

27

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
C-6,9/1991 υπόθ Francovich για την ευθύνη του Κράτους Μέλους από
παράβαση διατάξεως του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου
C-46/1993 υπόθ Brasserie du Pecheur για τις αρχές της υπεροχής και της
αµεσότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου
C-48/1993 υπόθ Factortame για τις αρχές της υπεροχής και της αµεσότητας
του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου
Του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου
ΑΕ∆ 5/1995 Για την έννοια της παράνοµης πράξεως ή παραλείψεως
Του Συµβουλίου της Επικρατείας
ΣτΕ 2455/1984 πααβίαση αρχής ισότητας
Του Αρείου Πάγου
ΑΠ 37/1957 ΕΕΝ 1957.483 παράβαση αρχής ισότητας, επιβολή επαχθών
µέτρων σε επιχειρήσεις
ΑΠ 9428/1981 ΝΒ 30.473 αποδοχές δηµοσίων υπαλλήλων, δικαίωµα της
ίσης αµοιβής
ΑΠ 13/1992 Ολοµέλεια, Ελλ∆νη 33(1992).1432 αρχη ισότητας, ίση αµοιβή
ΑΠ 13/1993 Τµήµα Β’ ΕΕΝ 1994.31 για τις αποδοχές υπαλλήλων,
παραβίαση της αρχής της ισότητας, από τον νοµοθέτη
Του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών
2174/1991 Για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, παραβίαση του
άρθρου 88§2 του Συντάγµατος για τον αυτοτελή και ιδιαίτερο καθορισµό των
αποδοχών των δικαστικών λειτουργών

28

