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Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Με τον όρο «συνταγματικότητα» (και αντισυνταγματικότητα) νοείται η συμφωνία (και αντίστοιχα η 
ασυμφωνία) των νόμων προς το τυπικά ανώτερο Σύνταγμα, ως προς τον τρόπο παραγωγής τους και ως προς 
την ουσία του περιεχομένου τους. 
Η υπεροχή του συνταγματικού χάρτη, ως συνέπεια της ανώτερης τυπικής ισχύος και του αυστηρού χαρακτήρα 
του, δημιουργεί την υποχρέωση στον κοινό νομοθέτη να θεσπίζει κανόνες σύμφωνους προς αυτόν. 
Αυτό σημαίνει, ότι ο έλεγχος της συμφωνίας διάταξης νόμου προς συνταγματική διάταξη είναι νοητός μόνο 
όπου υπάρχει σύστημα δικαίου που διαθέτει σύνταγμα με τυπική ισχύ ανώτερη από αυτή των λοιπών νόμων. 
Για παράδειγμα, στο βρετανικό συνταγματικό σύστημα, που συνιστά «ήπιο σύνταγμα» (αν και αμφισβητείται 
από πολλούς ο όρος αυτός), τον έλεγχο της αντισυνταγματικότητας των νόμων αποκλείει η αρχή της 
υπεροχής του Κοινοβουλίου (supremacy of Parliament), καθώς δεν υφίσταται όριο στη νομοθετική εξουσία 
του Κοινοβουλίου, το οποίο να θεσπίζει, καταργεί ή μεταβάλλει οποιονδήποτε κανόνα δικαίου. Η ελευθερία 
αυτή του βρετανικού Κοινοβουλίου φτάνει μάλιστα στο σημείο να μπορεί να καταργήσει τη Βουλή των 
Λόρδων, κατ’ εφαρμογή των Parliament Acts, ή και την ίδια τη Μοναρχία. 
(Σε αυτό το σημείο ας ειπωθεί, ότι και η έννοια της υπεροχής του συντάγματος έναντι του νόμου είναι 
δημιούργημα της ιστορίας της Αγγλίας, όταν, επί δικτατορίας του Cromwell, το «Agreement of the People», 
που προοριζόταν να αποτελέσει τον καταστατικό χάρτη της χώρας, έθεσε για πρώτη φορά το ζήτημα της 
υπεροχής του συντάγματος, ως θεμελιώδους νόμου, έναντι του Κοινοβουλίου). 
Η συμφωνία πάντως του κοινού δικαίου προς το Σύνταγμα μπορεί να πάρει δύο μορφές, την συμφωνία ως 
προς τον τύπο, την διαδικασία δηλαδή παραγωγής των νόμων και την συμφωνία ως προς την ουσία, ήτοι το 
ουσιαστικό τους περιεχόμενο, της εκάστοτε συνταγματικής ρύθμισης. 
Κατά συνέπεια γίνεται λόγος για τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα (και αντισυνταγματικότητα). 
Η υπεροχή του συντάγματος απέναντι στο κοινό δίκαιο ως αναμφισβήτητο γεγονός δεν αποτελεί μια απλή 
θεωρητική αξιολόγηση αλλά δημιουργεί πρακτικά μια αναγκαιότητα σε βαθμό που η ισχύς και η υπόσταση του 
κοινού δικαίου να εξαρτάται από την συμφωνία του με το Σύνταγμα, έτσι ώστε τα δικαστήρια να αδυνατούν 
να εφαρμόσουν ένα νόμο ο οποίος είναι αντισυνταγματικός και φτάνει στο σημείο οι δημόσιοι υπάλληλοι να 
μην οφείλουν να εφαρμόζουν τέτοιους κανόνες. 
Γενικότερα στην Ελληνική έννομη τάξη η εφαρμογή και ο σεβασμός των νόμων βρίσκεται πάντα υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα. 
 
ΙΙ. ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
 
Μπορεί να γίνει μια ταξινόμηση του ελέγχου συνταγματικότητας με βάση κάθε φορά διαφορετικού κριτηρίου, 
ήτοι: 
 
i) Με βάση τον χρόνο άσκησης του ελέγχου συνταγματικότητας 
α. Προληπτικός 
Ο έλεγχος αυτός ανήκει κατά κανόνα, σε παράγοντες της νομοθετικής εξουσίας και έχει ως στόχο τον έλεγχο 
της συμφωνίας ή ασυμφωνίας του νόμου προς το σύνταγμα πριν αυτός τεθεί σε εφαρμογή κατά το στάδιο 
δηλαδή της ψήφισής του. 
Κατά κανόνα ο προληπτικός έλεγχος αποκαλείται από την θεωρία και πολιτικός, καθώς αυτόν τον διενεργούν 
κατά κανόνα πολιτικά όργανα. Κατ’ εξαίρεση προληπτικό έλεγχο μπορεί ν’ ασκηθεί και σε δικαστήριο. (Κατά 
κανόνα όμως ο δικαστικός έλεγχος είναι κατασταλτικός). 
Περιληπτικά αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο είδος ελέγχου δεν θίγει την υπεροχή του αντιπροσωπευτικού 
σώματος, συντελεί στην αποφυγή της σύγχυσης μεταξύ πολιτικού και δικανικού ζητήματος και δεν 
μεταμορφώνει τον δικαστή σε νομοθέτη και, μάλιστα, σε αναθεωρητικό νομοθέτη καθώς τον αφήνει έξω από 
την όλη διαδικασία διαμόρφωσης του κοινού δικαίου. 
 
β. Κατασταλτικός 
Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά το στάδιο της εφαρμογής του νόμου και κατά συνέπεια μετά την ψήφιση, 
έκδοση και δημοσίευσή του, και ανήκει στα δικαστήρια. 



Οι περισσότερες αντιρρήσεις για τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων προβλήθηκαν 
κυρίως στη Γαλλία, που υπήρξε από τις πρώτες χώρες οι οποίες υιοθέτησαν γραπτό σύνταγμα και, μάλιστα, 
σύνταγμα αυστηρό. Μία από τις βασικές αιτίες των αντιρρήσεων αυτών οφειλόταν στη δυσπιστία των 
πολιτικών κύκλων, κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, προς τα δικαστήρια που είχαν κατ’ 
επανάληψη αρνηθεί να εφαρμόσουν διατάγματα του νομοθετικού σώματος που είχαν κυρωθεί από τον 
βασιλιά, για τον λόγο ότι τα εκλάμβαναν ως αντίθετα προς τους θεμελιώδους νόμους του βασιλείου και γιατί 
τα θεωρούσαν προσβλητικά της κρατούσας κοινωνικής τάξης. 
Η θεωρητική αυτή διαμάχη για τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων συνεχίσθηκε σε όλη 
την Ευρώπη και συνεχίζεται ως έναν βαθμό και ως τις μέρες μας στρεφόμενη γύρω από ένα εύλογο ερώτημα: 
Το κατά πόσο συνάδει προς τη δημοκρατική αρχή ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, δηλαδή, 
αντιμετωπίζοντας το δίλημμα, σεβασμός στην υπεροχή του συντάγματος – επί προσβολή της δημοκρατικής 
αρχής την οποία κατ’ εξοχήν εκφράζει η νομοθετική εξουσία – ή διάσωση της δημοκρατικής αρχής, νοούμενης 
ως κυριαρχία της πλειοψηφίας με τον αποκλεισμό του δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας, δεν υπάρχει 
λύση που θα ικανοποιούσε όλους τους θεωρητικούς. 
 
ii) Με βάση τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο συνταγματικότητας 
α. Πολιτικός έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται από πολιτικά όργανα και αντίστοιχα. 
β. Δικαστικός έλεγχος ονομάζεται ο έλεγχος όταν αυτός διενεργείται από την δικαστική εξουσία. Το δικαστικό 
σύστημα ελέγχου είναι και αυτό που έχει επικρατήσει. 
 
iii) Με κριτήριο το είδος της οργάνωσης του δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας 
α. Συγκεντρωτικό σύστημα 
Ο έλεγχος συνταγματικότητας κατά το σύστημα αυτό διενεργείται από ανώτατο δικαστήριο που έχει 
αρμοδιότητα να αποφανθεί για τη συνταγματικότητα νόμου ή διάταξης νόμου (συγκεντρωτικός έλεγχος), κατά 
παραπομπή του σχετικού ερωτήματος από το δικαστήριο που δικάζει υπόθεση στην οποία πρέπει να 
εφαρμοσθεί διάταξη νόμου της οποίας αμφισβητείται η συνταγματικότητα. Η απόφαση του ανώτατου 
δικαστηρίου, που κατά κανόνα ονομάζεται συνταγματικό δικαστήριο, ισχύει έναντι πάνων (αφηρημένος 
έλεγχος) και δεσμεύει όλα τα λοιπά δικαστήρια. Ο έλεγχος δηλαδή ανατίθεται σε ένα ειδικό «συνταγματικό 
δικαστήριο», το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στην ελληνική έννομη τάξη και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό 
Δικαστήριο στη Γερμανία. 
 
β. Αποκεντρωτικό σύστημα 
Σε αντίθεση με το συγκεντρωτικό σύστημα, στο αποκεντρωτικό ο έλεγχος συνταγματικότητας διενεργείται απ’ 
όλα τα δικαστήρια ανεξαιρέτως στα πλαίσια εκδίκασης οποιασδήποτε υπόθεσης. Η υποχρέωση αυτή βρίσκει 
άλλωστε έρεισμα και στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στο άρθρο 93 § 4 όπου ρητώς αναφέρεται ότι «τα 
δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο στο Σύνταγμα». 
iv) Με κριτήριο τον τρόπο με τον οποίο ασκείται ο δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας 
α. Κατ’ αίτηση 
Ο κατ’ αίτηση δικαστικός έλεγχος συνδέεται με το συγκεντρωτικό σύστημα. Γι’ αυτόν γίνεται λόγος όταν το 
δικαστικό σύστημα επιτρέπει την με ένδικο μέσο ή αίτηση προσβολή του νόμου ως αντισυνταγματικού. Ο εν 
λόγω έλεγχος ασκείται από ειδικό συνταγματικό δικαστήριο και η διαδικασία του προβλέπεται στο Σύνταγμα 
(π.χ. για την Ελλάδα το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, άρθρο 100 Σ και το Bundesrerfassungsgericht για την 
Γερμανία βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 92 επ. GG). 
 
β) Κατ’ ένσταση 
Ο κατ’ ένσταση έλεγχος του νόμου διενεργείται πάντα στα πλαίσια μιας δίκης από οποιοδήποτε δικαστήριο και 
κατά συνέπεια συνδέεται με το αποκεντρωτικό σύστημα ελέγχου. Κατά το σύστημα αυτό ο νόμος δεν 
προσβάλλεται αυτοτελώς αλλά ευκαιριακά στα πλαίσια εκδίκασης μιας υπόθεσης. Ο έλεγχος αυτός είναι 
υποχρεωτικός για τον δικαστή οποιασδήποτε βαθμίδας είτε αυτός προβληθεί ουσιαστικά κατ’ ένσταση ή όχι, 
καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε υποχρεούται να μην εφαρμόζει νόμο που δεν βρίσκεται σε αρμονία με το ισχύον 
Σύνταγμα. 
 
v) Με κριτήριο την ισχύ της δικαστικής απόφασης επί του ελέγχου συνταγματικότητας 
α. Απόλυτο σύστημα 
Απόλυτο είναι το σύστημα του ελέγχου στο οποίο η δικαστική εξουσία έχει την δύναμη να ακυρώσει το νόμο. 
Έτσι δηλαδή μπορεί έπειτα από αίτηση ή κατ’ ένσταση και εφ’ όσον κρίνει πως αυτός βρίσκεται σε αντίθεση με 
το Σύνταγμα να τον ακυρώσει και να τον εξαφανίσει από τον χάρτη του κοινού δικαίου. 
 
β. Σχετικό 
Σχετικό είναι το σύστημα του ελέγχου στο οποίο ο δικαστής δύναται μόνο να μην εφαρμόσει αντισυνταγματικό 
νόμο. Έτσι δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω ακύρωση ή εξαφάνιση αυτού, αλλά εφόσον διαπιστώσει την 
δυσαρμονία του με το Σύνταγμα, σχηματίζει την δικανική του πεποίθηση χωρίς να τον εφαρμόσει, χωρίς 
ουσιαστικά να τον λάβει στην προκειμένη περίπτωση υπ’ όψιν. 
 
ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ – 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η διάταξη του αρθρ. 100 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του Συντάγματος υπάγει στη δικαιοδοσία του Ανώτατου Ειδικού 
Δικαστηρίου «την άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την έννοια διατάξεων 
τυπικού νόμου, αν εκδόθηκαν για αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου 
Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 
Κατά συνέπεια προκύπτει ότι η αρμοδιότητα του ΑΕΔ συντρέχει όταν πληρούνται τρεις προϋποθέσεις και 
συγκεκριμένα: 
 



i) ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ 
Η αμφισβήτηση για την ουσιαστική συνταγματικότητα διάταξης τυπικού νόμου εισάγεται στο ΑΕΔ ως κύριο 
ζήτημα και αποτελεί ακριβώς το αντικείμενο της δίκης. 
Η προαναφερόμενη διάταξη του Σ. χρησιμοποιεί αναμφίβολα τον όρο «τυπικός νόμος» με την έννοια του 
νόμου που ψηφίζεται και από τα δυο όργανα της νομοθετικής λειτουργίας (αρθρ. 26 παρ. 1 Σ.). 
Άρα δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου η άρση αμφισβήτησης, η οποία αναφέρεται στη 
συνταγματικότητα των νομοθετικών πράξεων της Βουλής (π.χ. του Κανονισμού της), των πράξεων 
νομοθετικού περιεχομένου και των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης (π.χ. κανονιστικών διαταγμάτων). 
Η ερμηνευόμενη διάταξη του Σ. αναθέτει στο Δικαστήριο την άρση αμφισβήτησης σχετικής με την ουσιαστική 
συνταγματικότητα των νόμων. 
Κατ’ αντιδιαστολή προκύπτει ότι η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου δεν περιλαμβάνει κατ’ αρχήν και την άρση 
αμφισβήτησης σχετικής με την «τυπική» συνταγματικότητα των νόμων. 
Αμφιβολίες προκύπτουν για το εάν μπορεί να θεωρηθεί αρμόδιο το ΑΕΔ και στην περίπτωση αμφισβητήσεως 
από τα τρία ανώτατα Δικαστήρια της συνταγματικότητας των εξωτερικών τυπικών στοιχείων του νόμου. Εν 
προκειμένω έχουν υποστηριχθεί διάφορες απόψεις: 
Ο Παπαλάμπρος για παράδειγμα θεωρεί ότι το Δικαστήριο είναι αρμόδιο, όπως και οποιοδήποτε άλλο 
δικαστήριο, να εξετάζει παρεμπιπτόντως τα εξωτερικά τυπικά στοιχεία του νόμου, σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 93 παρ. 4 του Συντάγματος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να μην τον εφαρμόζει στην 
περίπτωση που είναι πλημμελής από την άποψη αυτή. Έναν τέτοιο έλεγχο των εξωτερικών τυπικών στοιχείων 
του νόμου έκανε ήδη η νομολογία του Δικαστηρίου, η οποία έκρινε το κύρος των ερμηνευμένων διατάξεων 
νόμου από την άποψη της τήρησης της διαδικασίας του άρθ. 73 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος που ενέταξε 
στα εξωτερικά και όχι στα εσωτερικά τυπικά στοιχεία του νόμου. Ίδια άποψη έχει υποστηρίξει και ο Ράϊκος 
(Συνταγματικό δίκαιο, τόμος Α΄, τεύχος Γ΄, εκδόσεις Σακούλα. Αθήνα 1991). Αντίθετα ο Κασιμάτης θεωρεί ότι 
το ΑΕΔ είναι και σ’ αυτήν την περίπτωση αρμόδιο αφού γίνει τελολογική ερμηνεία της διάταξης. Αναφέρει 
μάλιστα ότι «για την εναρμόνιση της αρμοδιότητας ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων κατά το άρθρο 
100 παρ. 1 ε με την ίδια αρμοδιότητα κατά το αρθρ. 934 παρ. 4 πρέπει, με τελολογική ερμηνεία, να θεωρηθεί 
το ΑΕΔ αρμόδιο και στην περίπτωση αμφισβητήσεως από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της συνταγματικότητας 
των εξωτερικών τυπικών στοιχείων του νόμου». 
 
ii) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Η αμφισβήτηση πρέπει να αφορά την ίδια διάταξη τυπικού νόμου η συνταγματικότητα της οποίας κρίθηκε από 
τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Άρα η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου δεν συντρέχει όταν η 
αμφισβήτηση αφορά διαφορετικές διατάξεις του ίδιου τυπικού νόμου ή διατάξεις διαφορετικών τυπικών 
νόμων. 
 
iii) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Η αμφισβήτηση πρέπει να δημιουργείται με την έκδοση αντίθετων αποφάσεων των δυο από τα τρία Ανώτατα 
Δικαστήρια σχετικά με τη συνταγματικότητα διάταξης τυπικού νόμου, ενώ δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του 
Δικαστηρίου η άρση αμφισβήτησης η οποία προκύπτει ύστερα από έκδοση αντίθετων αποφάσεων αυτού και 
ενός από τα τρία Ανώτατα Δικαστήρια ή άλλων δικαστηρίων. 
Η αντίθεση πρέπει να υπάρχει σε αμετάκλητες αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Όταν η απόφαση για 
την αντισυνταγματικότητα διάταξης τυπικού νόμου εκδόθηκε από αναρμόδιο σχηματισμό Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και συγκεκριμένα από Τμήμα και όχι από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία σύμφωνα με 
τον νόμο είναι αποκλειστικά αρμόδια για το θέμα, τότε το ΑΕΔ δεν είναι αρμόδιο για την άρση της 
αμφισβήτησης. 
Η ειδική διάταξη του αρθρ. 48 παρ. 3 του Νόμου 345/1976 ορίζει ότι η διαδικασία άρσης της αμφισβήτησης 
εφαρμόζεται μόνο, εφόσον η μία τουλάχιστον από τις αντίθετες αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων 
δημοσιεύτηκε μετά την έναρξη ισχύος του Συντάγματος. 
Ο Α. Παπαλάμπρου υποστηρίζει πως σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας κ.λπ. ως προς την ουσιαστική συνταγματικότητα ορισμένης διατάξεως νόμου, και ειδικότερα 
για το ζήτημα αν η διάταξη αυτή του νόμου αντιτίθεται σε ορισμένη διάταξη του Συντάγματος, το ΑΕΔ είναι 
αρμόδιο να κρίνει μόνο αν αυτή η διάταξη του νόμου αντιτίθεται στη διάταξη αυτή του Συντάγματος, και δεν 
μπορεί να εξετάσει μήπως αντιτίθεται σε άλλη συνταγματική διάταξη. 
Αντίθετη είναι η άποψη του Ράϊκου ο οποίος κρίνει πως το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εξετάζει την συμφωνία 
του νόμου με οποιαδήποτε διάταξη του Συντάγματος και έτσι μπορεί να απορρίπτει την άποψη ενός Ανώτατου 
Δικαστηρίου για την αντίθεση του νόμου με μια ορισμένη διάταξή του και να τον θεωρεί αντίθετο με άλλη ή 
άλλες διατάξεις του. 
 
Β. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ 
Διάδικοι (άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 345/1976) στην ενώπιον του ΑΕΔ δίκη είναι, εκτός από τους αιτούντες, και 
όλοι οι διάδικοι της δίκης, για την οποία εκδόθηκε η απόφαση, που παρέπεμψε την υπόθεση στο ΑΕΔ για να 
άρει την αμφισβήτηση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και αν δεν είναι διάδικος, έπειτα από της κοινοποίησης του 
εισαγωγικού δικογράφου της δίκης, δικαιούται να μετάσχει στη συζήτηση χωρίς άλλη διατύπωση, σύμφωνα με 
το άρθρο 49 παρ. 2 του ν. 345/1976. 
Επιτρέπεται η υποβολή προσθέτων λόγων με σχετικό δικόγραφο που κατατίθεται στη Γραμματεία του 
Δικαστηρίου και κοινοποιείται από τον αιτούντα στους λοιπούς διαδίκους δώδεκα (12) ημέρες πριν τη 
δικάσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 345/1976. 
Στη δίκη μπορεί επίσης να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση, όποιος έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 345/1976. 
Η παραίτηση από την υποβληθείσα αίτηση στο ΑΕΔ είναι ανεπίτρεπτη καθώς η δίκη στο ΑΕΔ αφορά το δημόσιο 
συμφέρον (άρθρο 18 του ν. 345/1976). 
 
Γ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α.Ε.Δ. 
Η άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική συνταγματικότητα ρυθμίζεται από τις διατάξεις των αρθρ. 45-51 
του ν. 345/1976 οι οποίες καθορίζουν i) την προδικασία ii) κίνηση της διαδικασίας iii) τους διαδίκους iv) το 
χρόνο έναρξης της ισχύος της απόφασης του Δικαστηρίου και v) τις συνέπειες της απόφασης. Συγκεκριμένα: 



Η διαδικασία κινείται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 345/1976, μετά από αίτηση ή μετά από παραπεμπτική 
απόφαση ενός Ανώτατου Δικαστηρίου. Την αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν κατ’ αρχήν ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Γενικός Επίτροπος της Διοικητικής Δικαιοσύνης και κάθε 
πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. 
Η νομιμοποίηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των προαναφερόμενων δικαστικών λειτουργών στηρίζεται 
αποκλειστικά στην ιδιότητά τους αυτή και αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος. Μάλιστα η 
μορφή αυτή ελέγχου χαρακτηρίζεται ως αφηρημένη κατ’ αντίθεση με τον παρεμπίπτοντα έλεγχο. Τον 
αφηρημένο λοιπόν αυτό έλεγχο προβλέπει το αρθρ. 93 παρ. 1 αρ. 2 του θεμελιώδους Νόμου της Γερμανίας 
που αναθέτει στο ΓΟΣΔ την άρση «διαφωνιών ή αμφιβολιών για την τυπική και ουσιαστική συμφωνία του 
δικαίου του ομοσπονδιακού κράτους ή του δικαίου των χωρών με τον παρόντα θεμελιώδη Νόμο ή τη 
συμφωνία του δικαίου των Χωρών με το λοιπό ομοσπονδιακό δίκαιο μετά από αίτηση της ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης μιας χώρας ή του ενός τρίτου των μελών της ομοσπονδιακής Βουλής». Αντίθετα 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) νομιμοποιείται να ασκεί την αίτηση, αν έχει έννομο συμφέρον. 
Την κίνηση της διαδικασίας της άρσης της αμφισβήτησης με παραπεμπτική απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου 
προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 48. Εάν ένα από τα Ανώτατα Δικαστήρια, αποφασίσει για τη 
συνταγματικότητα τυπικού νόμου με την υιοθέτηση διαφορετικής άποψης από εκείνη, που υιοθέτησε 
προηγουμένως απόφαση άλλου από τα Δικαστήρια αυτά, την οποία επικαλέστηκε ένας διάδικος ή ήταν με 
άλλο τρόπο γνωστή στο Δικαστήριο, υποχρεούται κατά την έκδοση της απόφασής του για το θέμα, να το 
παραπέμψει με ειδική απόφασή του στο ΑΕΔ για την άρση της αμφισβήτησης που δημιουργήθηκε. 
Στην περίπτωση αυτή η υπόθεση παραμένει εκκρεμής στο Δικαστήριο που εκδίδει την παραπεμπτική απόφαση, 
το οποίο επιλαμβάνεται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του ΑΕΔ και έπειτα από αίτηση των διαδίκων ή 
και αυτεπαγγέλτως, της εκδικάσεως εκ νέου της υπόθεσης. Αυτονόητο είναι πως υποχρεούται πλέον να 
συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση του ΑΕΔ. 
Δ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΔ 
Η απόφαση του Δικαστηρίου για την άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα 
τυπικού νόμου είναι αμετάκλητη, έχει απόλυτη ισχύ – erga omnes, (ισχύει δηλαδή έναντι πάντων). 
Η κήρυξη μιας διάταξης νόμου ως αντισυνταγματικής από το ΑΕΔ, έχει ως συνέπεια να κηρυχθεί αυτή 
ανίσχυρη (αρθρ. 100 παρ. 4 Σ) για όλους αλλά και οι κανόνες δικαίου που έχει θεσπίσει να παύσουν να 
αποτελούν κανόνες της έννομης τάξης και να αποβάλλονται από αυτή. Η νομοθετική διάταξη που κρίθηκε 
αντισυνταγματική δεν καταργείται τυπικώς (θα αποτελούσε παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών), 
αλλά κηρύσσεται ανίσχυρη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό μεταγενέστερα να τεθεί πάλι το ζήτημα 
της αντισυνταγματικότητας της ίδιας διάταξης. 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Η διάταξη του αρθρ. 100 παρ. 4 εδ. β΄ του Συντάγματος ορίζει ως χρόνο 
έναρξης της ισχύος του ανίσχυρου της διάταξης τυπικού νόμου, η οποία κηρύσσεται αντισυνταγματική, τη 
δημοσίευση της σχετικής απόφασης ή το χρόνο που ορίζεται με την απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι το Ανώτατο 
Ειδικό Δικαστήριο μπορεί να προσδώσει στην απόφασή του αναδρομική ισχύ. 
Από τη διατύπωση της διάταξης όμως προκύπτει ότι το Δικαστήριο έχει την ελευθερία να καθορίσει κάθε φορά 
το χρόνο έναρξης του ανίσχυρου της αντισυνταγματικής διάταξης, άρα και να προσδιορίζει αυτόν και για το 
μέλλον. (Η παρ. 4 του αρθρ. 100 του Ν. 345/1976 έρχεται έτσι σε αντίθεση με την παρ. 4 εδ. β΄ του αρθρ. 
100 στο βαθμό που δεν επιτρέπει στο Δικαστήριο να ορίζει χρόνο έναρξης του ανίσχυρου της 
αντισυνταγματικής διάταξης αναφερόμενο στο μέλλον). 
Ε. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 
Χρήσιμο είναι να γίνει η εξής διάκριση: 
 
i) ΠΡΙΝ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
Οι συνέπειες αρχίζουν πριν να δημοσιευθεί η απόφαση, από το χρόνο που η υπόθεση μεταβιβάζεται με αίτηση 
ή με δικαστική απόφαση στο ΑΕΔ. Οποιοδήποτε δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί υπόθεση, που έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο εκκρεμούς αμφισβητήσεως σε ΑΕΔ, μόλις λάβει 
γνώση με οποιοδήποτε τρόπο, οφείλει αυτεπαγγέλτως να αναβάλει να εκδώσει οριστική απόφαση μέχρι να 
δημοσιεύσει την απόφασή του το ΑΕΔ (άρθρο 50 παρ. 3 του ν. 345/1976). Εάν τυχόν εξεδόθησαν αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν να δημοσιευθεί η 
απόφαση του ΑΕΔ (κατά παράβαση των άρθρων 49 παρ. 2 και 50 παρ. 3), οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση να επαναληφθεί η διαδικασία εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση της 
αποφάσεως του ΑΕΔ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 345/1976. Στην περίπτωση αυτή τα πιο 
πάνω δικαστήρια υποχρεούνται να εφαρμόσουν πιστά την απόφαση του ΑΕΔ. 
 
ii) ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 
Κατά των δικαστικών αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση της 
αποφάσεως του ΑΕΔ (πλην των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου), μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 51 του ν. 345/1976. Δεν ορίζεται βέβαια το εάν η προθεσμία για τα «προβλεπόμενα» ένδικα μέσα 
αρχίζει μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως του ΑΕΔ, όπως ορίζει στη συνέχεια για την προθεσμία εντός της 
οποίας οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας. Ορθότερο είναι να γίνει 
δεκτό όμως ότι η προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων αρχίζει μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως 
του ΑΕΔ, γιατί την απόφαση αυτή υποχρεωτικά θα εφαρμόσει το δικαστήριο στο οποίο απευθύνονται τα 
«προβλεπόμενα» από το νόμο ένδικα μέσα. 
Αν η προθεσμία των ενδίκων μέσων άρχιζε πριν από τη δημοσίευση της αποφάσεως του ΑΕΔ, μπορεί να είχε 
εκπνεύσει κατά το χρόνο της δημοσιεύσεως αυτής κι έτσι δεν θα ήταν δυνατή η εφαρμογή της, που ωστόσο 
επιτάσσει το άρθρο 51 παρ. 2 και 3. Εάν μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως του ΑΕΔ εξεδόθησαν αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι διάδικοι μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση να επαναληφθεί η διαδικασία, με την οποία εξεδόθησαν οι αποφάσεις αυτές, εντός 
προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση της αποφάσεως (παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 
345/1976). 
 
iii) Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΕΔ 
Κατά την παρ. 4 του άρθρου 100 του Συντάγματος, η διάταξη νόμου, που κηρύσσεται με την απόφαση του 



ΑΕΔ αντισυνταγματική, είναι ανίσχυρη, δηλ. καταργείται από το χρόνο που δημοσιεύεται η απόφαση του ΑΕΔ 
ή από το χρόνο που ορίζει η απόφαση του ΑΕΔ. Και αν μεν πρόκειται για αντισυνταγματική διάταξη νόμου 
προγενέστερου του Συντάγματος, υπάρχει η άποψη ότι η απόφαση του ΑΕΔ πρέπει να εφαρμόσει την ειδική 
διάταξη του άρθρου 111 παρ. 1 του Συντάγματος (δηλ., στην περίπτωση αυτή η απόφαση του ΑΕΔ πρέπει να 
ορίσει ότι αντισυνταγματική διάταξη του προγενέστερου του Συντάγματος νόμου καταργείται αναδρομικά από 
11 Ιουνίου 1975, ότε άρχισε να ισχύει το Σύνταγμα). 
Αν πρόκειται για αντισυνταγματική διάταξη μεταγενέστερου του Συντάγματος νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 
51 παρ. 4 του ν. 345/1976, η απόφαση του ΑΕΔ μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη σκέψη της να ορίσει ότι 
ισχύει erga omnes και να κηρύξει το ανίσχυρο της αντισυνταγματικής διατάξεως αναδρομικά. 
Στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, δηλ. στην κηρυχθείσα αντισυνταγματική διάταξη τόσο προγενέστερου του 
Συντάγματος νόμου, όσο και μεταγενέστερου του Συντάγματος νόμου, εφ’ όσον μέσα στο προγενέστερο 
χρόνο της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του ΑΕΔ είχαν εκδοθεί αμετάκλητες αποφάσεις διοικητικών, 
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, που είχαν στηριχθεί στις πιο πάνω κηρυχθείσες αντισυνταγματικές 
διατάξεις νόμων, οι διάδικοι δικαιούνται σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 51 του ν. 345/1976 να 
υποβάλλουν αίτηση να επαναληφθεί η διαδικασία, με την οποία έχει εκδοθεί η αμετάκλητη απόφαση, εντός 
προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της αποφάσεως του ΑΕΔ. Το δικαστήριο, που θα επαναλάβει τη 
διαδικασία στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να μην εφαρμόσει την αντισυνταγματική διάταξη. 
Οι εκδοθείσες διοικητικές πράξεις κατά τη διάρκεια του πιο πάνω αναδρομικού χρόνου, που είχαν ως βάση 
διάταξη νόμου, η οποία κηρύχθηκε αντισυνταγματική με απόφαση του ΑΕΔ, ανακαλούνται υποχρεωτικά εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της αποφάσεως του ΑΕΔ (παρ. 6 του αρθρ. 51 
του ν. 345/1976). 
IV. Ο ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Α. Η θεμελίωση του ελέγχου στο Σύνταγμα 
Το ζήτημα αν τα δικαστήρια έχουν το δικαίωμα ή και την υποχρέωση να ελέγχουν τη συνταγματικότητα των 
νόμων ρυθμίζεται από το Σύνταγμα βασικά με το άρθρο 93 παρ. 4, που ορίζει τα εξής: «Τα δικαστήρια 
υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο, το περιεχόμενο του οποίου αντίκειται προς το Σύνταγμα». Σχετική, εξ 
άλλου, με τη διάταξη αυτή, με την οποία καθιερώνεται το σύστημα του παρεμπίπτοντος ελέγχου της 
συνταγματικότητας των νόμων, είναι και η μεταβατική διάταξη του άρθρου 111 παρ. 1, η οποία ορίζει ότι 
«κάθε διάταξη νόμου ή διοικητικής πράξεως κανονιστικού χαρακτήρα, που αντίκειται στο Σύνταγμα, 
καταργείται από την έναρξη της ισχύος αυτού». Παράλληλα όμως με το σύστημα αυτό του παρεμπίπτοντος 
ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, που ίσχυε, άλλωστε, και υπό το κράτος των προηγούμενων 
συνταγμάτων, το Σύνταγμα εισήγαγε, κάποια μορφή απευθείας ελέγχου, και συγκεκριμένα ώρισε ότι στο 
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο υπάγεται, εκτός άλλων, «η άρση της αμφισβητήσεως περί της ουσιαστικής 
αντισυνταγματικότητας ή της εννοίας διατάξεων τυπικού νόμου, εάν εκδόθηκαν γι’ αυτές αντίθετες αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (αρθρ. 100 παρ. 1 στοιχ. ε 
Σ.), ότι «οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι αμετάκλητες» και ότι «διάταξη νόμου κηρυσσόμενη 
αντισυνταγματική είναι ανίσχυρη από της δημοσίευσης της περί τούτου απόφασης ή από του από την απόφαση 
οριζόμενου χρόνου». Τέλος, αξιοσημείωτη είναι, η διάταξη του άρθρου 87 παρ. 2, που ορίζει ότι «οι δικαστές 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους, εν ουδεμία δε 
περιπτώσει υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς διατάξεις τιθέμενες κατά κατάλυση του Συντάγματος». 
Σε αυτό το σημείο σωστό θα ήταν να προσδιοριστεί η έννοια του νόμου κατά το άρθρο 93 § 4 Σ. 
Το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος ορίζει, όπως είπαμε, ότι «τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην 
εφαρμόζουν νόμο, το περιεχόμενον του οποίου αντίκειται προς το Σύνταγμα». Ποια είναι όμως εδώ η έννοια 
του νόμου; 
Είναι βέβαια αναμφισβήτητο ότι το Σύνταγμα έχει υπόψη του κυρίως, τον λεγόμενο τυπικό νόμο, το 
νομοθέτημα δηλαδή που ψηφίζεται από τη Βουλή και εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την 
προσυπογραφή των αρμόδιων Υπουργών (αρθρ. 26 παρ. 1, 42 παρ. 1-2, 64 επ., 73 επ.), αφού για την πράξη 
αυτή κατ’ αρχήν, που προέρχεται από το όργανο στο οποίο το Σύνταγμα παρέχει γενική νομοθετική 
αρμοδιότητα, γεννάται το ζήτημα αν είναι ή δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, και ειδικότερα αν το 
περιεχόμενό της αντίκειται στο Σύνταγμα, αν είναι ουσιαστικά συνταγματική ή αντισυνταγματική. 
Εύλογο όμως, είναι να δεχθούμε ότι το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος δεν αναφέρεται μόνον στον τυπικό 
νόμο αλλά και σε κάθε άλλη πράξη που έχει έρεισμα στο Σύνταγμα, από αρμοδιότητα που παρέχει το 
Σύνταγμα, δηλαδή σε κάθε νόμο με την πιο στενότερη έννοια του όρου, όπως π.χ. τα διατάγματα νομοθετικού 
περιεχομένου. Εξ άλλου, οι ουσιαστικές διατάξεις του Συντάγματος, εκείνες που απαγορεύουν τη θέσπιση 
κανόνων ορισμένου περιεχομένου από οποιοδήποτε (αρμόδιο κατά το Σύνταγμα ή το νόμο για τη ρύθμιση 
ορισμένου θέματος) όργανο, μπορούν να παραβιασθούν όχι μόνον από πράξεις που στηρίζονται άμεσα στο 
Σύνταγμα, αλλά και από πράξεις που στηρίζονται σε απλό νόμο, σε νομοθετική εξουσιοδότηση, και επομένως 
ζήτημα ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας μπορεί να τεθεί και για τέτοιες πράξεις. Αυτό άλλωστε προκύπτει 
από τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 111 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι «κάθε διάταξη νόμου ή 
διοικητική πράξη κανονιστικού χαρακτήρα, που αντίκειται στο Σύνταγμα, καταργείται». Το ότι η διάταξη αυτή 
του άρθρου 111 παρ. 1 χρησιμοποιεί την έκφραση «νόμος» με τη στενότερη έννοια του «τυπικού νόμου» ή 
και άλλων πράξεων που στηρίζονται άμεσα στο Σύνταγμα, δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η 
λέξη «νόμος» χρησιμοποιείται με την ίδια στενότερη έννοια και στο άρθρο 93 παρ. 4 και ότι επομένως το 
άρθρο αυτό δεν υποχρεώνει τα δικαστήρια να αρνούνται την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διοικητικών 
πράξεων, αλλά μόνον των νόμων. Μια τέτοια ερμηνεία, που θα είχε σαν συνέπεια οι προγενέστερες από το 
Σύνταγμα αντίθετες σ’ αυτό διοικητικές πράξεις να θεωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 1, 
καταργημένες και ανίσχυρες, οι μεταγενέστερες όμως έγκυρες και ισχυρές, δε θα ήταν εύλογη. 
Άλλη βέβαια η περίπτωση «ατομικών» διοικητικών πράξεων και δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται 
σε ειδικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις και ρυθμίζονται και ως προς το περιεχόμενό τους από το νόμο. Οι 
πράξεις αυτές έχουν, κατά την έννοια του ίδιου του Συντάγματος, το «τεκμήριο της νομιμότητας» ή ισχύ 
δεδικασμένου, και επομένως είναι βέβαια δυνατόν να ακυρωθούν με κάποιο ένδικο μέσο αν είναι «παράνομες» 
ή «εσφαλμένες», η νομιμότητά τους όμως (με την ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει και τη 
«συνταγματικότητα») δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί «παρεμπιπτόντως», εκτός αν συντρέχει κάποια 
πλημμέλεια, που τις κάνει ανυπόστατες. Είναι άλλωστε σχεδόν αδύνατο, να είναι μια τέτοια πράξη 
«αντισυνταγματική» χωρίς να είναι κατά πρώτο λόγο «παράνομη», χωρίς δηλ. να παραβιάζει το νόμο από τον 



οποίο διέπεται. 
 
Β. Ποια είναι τα αρμόδια όργανα ελέγχου; 
Η διάταξη του αρθρ. 93 παρ. 4 του Συντάγματος επιτάσσει τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων από 
τα δικαστήρια. Ειδικότερα, σύμφωνα, με τη διάταξη αυτή, όλα τα δικαστήρια που συγκροτούνται και 
λειτουργούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους εκτελεστικούς του νόμους, και ειδικότερα, από τα κατώτατα 
ως τα ανώτατα οφείλουν να εξετάζουν παρεμπιπτόντως τη συνταγματικότητα των νόμων. Ο έλεγχος αυτός 
γίνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από σχετική ένσταση ενός διαδίκου. Η διάταξη βέβαια επιτάσσει την 
αυτεπάγγελτη εξέταση της συνταγματικότητας των νόμων ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 
Έτσι η διάταξη καθιερώνει κατ’ αρχήν το αποκεντρωτικό σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. 
Έχει υποστηριχθεί και η άποψη (χωρίς βέβαια να λείπει και ο αντίλογος) πως δικαίωμα να ελέγχουν την 
συνταγματικότητα των νόμων έχουν και οι διοικητικές αρχές. 
 
Γ. Το κριτήριο του ελέγχου 
Η διάταξη του άρθρου 93 παρ. 4 του Συντάγματος επιτάσσει τη μη εφαρμογή του νόμου, ο οποίος είναι 
αντίθετος με «το Σύνταγμα». Έτσι το ανώτατο κριτήριο του κύρους των νόμων είναι το Σύνταγμα. Η διάταξη 
χρησιμοποιεί προφανώς τον όρο αυτό με την τυπική του έννοια. Συνεπώς κριτήριο ελέγχου του κύρους των 
νόμων είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που έχουν συνταγματική ισχύ, δηλ. αυξημένη τυπική ισχύ 
απέναντι στους κοινούς νόμους. Οι κανόνες αυτοί δεν περιλαμβάνονται μόνο στο Σύνταγμα του 1975/86/2001 
αλλά και στα άλλα κείμενα που έχουν αυξημένη τυπική ισχύ απέναντι στους κοινούς νόμους. Κριτήριο ελέγχου 
είναι επίσης και τα συμπληρωματικά συνταγματικά έθιμα ενόψει της συνταγματικής ισχύος τους. 
Όσον αφορά το δικαίωμα και καθήκον των δικαστηρίων να εξετάζουν τη συμφωνία των νόμων με τους 
κανόνες του διεθνούς δικαίου αυτή συνάγεται από την τυπική υπεροχή των δεύτερων απέναντι στους 
πρώτους, την οποία καθιερώνει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Ο παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της 
συμφωνίας των νόμων με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου αποτελεί έμμεσα έλεγχο της συνταγματικότητας 
των νόμων, δηλ. έλεγχο της συμφωνίας τους με το άρθρο 28 παρ. 1 του Σ. 
Είναι αυτονόητο ότι κριτήριο ελέγχου του κύρους των νόμων δεν αποτελεί το φυσικό ή υπερθετικό δίκαιο, 
πράγμα που θα ήταν πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια του δικαίου. 
 
Δ. Η έκταση του ελέγχου 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η έκταση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων καθορίζεται ρητά από τη διάταξη του 
άρθρου 93 παρ. 4 του Συντάγματος, η οποία επιτάσσει τη μη εφαρμογή του νόμου, το περιεχόμενο του οποίου 
είναι αντίθετο με το Σύνταγμα. Έτσι τα δικαστήρια μπορούν να εξετάζουν κατ’ αρχήν μόνο την ουσιαστική και 
όχι την τυπική συνταγματικότητα των νόμων. 
Πέρα από το ότι η διάταξη του άρθρου 93 παρ. 4 επιτάσσει μόνο τον έλεγχο της ουσιαστικής 
συνταγματικότητας, η πάγια νομολογία των δικαστηρίων και η θεωρία υπό την ισχύ των προηγούμενων 
Συνταγμάτων μας δεχόταν ότι τα δικαστήρια δεν μπορούσαν να εξετάζουν μόνο τα εσωτερικά τυπικά στοιχεία 
του νόμου (interna corporis). Η κρατούσα γνώμη υποστήριζε μάλιστα ότι δημιουργήθηκε συνταγματικό έθιμο 
που απέκλειε το δικαστικό έλεγχο των εσωτερικών τυπικών στοιχείων των νόμων ενώ τα εξωτερικά τυπικά 
στοιχεία ελέγχονται. 
Πρέπει άλλωστε να ειπωθεί πως οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίες εξετάζουν 
παρεμπιπτόντως το κύρος των νόμων δε δεσμεύουν τα άλλα δικαστήρια. Το ΑΕΔ μπορεί να αποφασίζει για τη 
συνταγματικότητα ενός νόμου δεσμευτικά για όλα τα δικαστήρια μόνο στην περίπτωση του άρθρου 100 παρ. 1 
στοιχ. ε΄ του Σ. όταν δηλαδή εκδίδονται σχετικές αντίθετες αποφάσεις των δύο από τα τρία Ανώτατα 
Δικαστήρια. 
 
i) Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
Ουσιαστικές είναι κατ’ αρχήν όλες οι διατάξεις του Συντάγματος, εκτός από εκείνες που ρυθμίζουν την 
ψήφιση, την έκδοση και τη δημοσίευση των τυπικών νόμων. Έτσι, ουσιαστικές είναι ιδίως οι διατάξεις του 
Συντάγματος για το πολίτευμα (άρθρο 1), την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 2 παρ. 1), τα θεμελιώδη 
δικαιώματα (αρθρ. 4-25), την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26), τα πολιτικά κόμματα (άρθρο 
29), την ανάδειξη και τη συγκρότηση της Βουλής (αρθρ. 51-54), τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα, τις ασυλίες 
και τις ατέλειες και τον έλεγχο του κύρους της εκλογής των βουλευτών (αρθρ. 55-58, 60-63), την ευθύνη 
των οργάνων της εκτελεστικής λειτουργίας (αρθρ. 49, 85 και 86), τη δικαστική λειτουργία (αρθρ. 87-100), 
την οργάνωση. 
 
ii) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
Δεν είναι εύκολο να προσδιορισθούν με βεβαιότητα οι συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
τυπικές. Άλλωστε οι τυπικοί και διαδικαστικοί κανόνες έχουν σχέση με την ουσία και προβλέπονται, για να 
εξασφαλίσουν τη λήψη μιας ορθότερης απόφασης. 
 
1. Η νομοθετική λειτουργία της Βουλής 
Μια σειρά τυπικών ρυθμίσεων συναντάμε στο κεφάλαιο για τη νομοθετική λειτουργία της Βουλής (άρθρα 73-
77 του Συντάγματος). Η άσκηση και οι περιορισμοί της νομοθετικής πρωτοβουλίας (άρθρο 73), η ανάγκη 
ύπαρξης αιτιολογικής έκθεσης στα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων (άρθρο 74 παρ. 1), η επεξεργασία των 
σχεδίων και προτάσεων νόμων από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή (άρθρο 74 παρ. 2), οι κανόνες που 
διέπουν την υποβολή τροπολογιών και προσθηκών καθώς και την τροποποίηση κειμένων διατάξεων (άρθρο 74 
παρ. 3-5), η ειδική διαδικασία για τις προτάσεις και τα σχέδια νόμων που επιφέρουν επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού (άρθρο 75) και, τέλος, οι διατάξεις για τη συζήτηση και την ψήφιση των νομοσχεδίων και 
των προτάσεων νόμων από την Ολομέλεια και τα Τμήματα της Βουλής (άρθρο 76) ρυθμίζουν με αναλυτικό 
τρόπο τη νομοπαραγωγική διαδικασία και συνιστούν στο σύνολό τους τύπους που πρέπει να τηρηθούν. 
2. Η κατανομή αρμοδιοτήτων στα όργανα της νομοθετικής λειτουργίας 
Στην κατηγορία των τυπικών διατάξεων θα μπορούσαμε επίσης να εντάξουμε τα άρθρα που καθορίζουν την 
κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων οργάνων της νομοθετικής λειτουργίας. 
Κατ’ αρχήν εμπίπτουν εδώ οι ρυθμίσεις σχετικά με την άσκηση του νομοθετικού έργου από την Ολομέλεια και 



τα Τμήματα της Βουλής, απαριθμώντας για παράδειγμα το άρθρο 70, όπου παρέχεται η δυνατότητα για την 
παράλληλη λειτουργία της Ολομέλειας και μέχρι δύο Τμημάτων, το άρθρο 71, που προβλέπει τη λειτουργία 
του λεγόμενου «Τμήματος Διακοπών» της Βουλής, και το άρθρο 72, το οποίο απαριθμεί στην παρ. 1 τις 
αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ολομέλειας και, στη συνέχεια (παρ. 2), επιτρέπει τη συζήτηση και ψήφιση των 
υπόλοιπων σχεδίων και προτάσεων νόμων από τα Τμήματα. 
Επίσης θα μπορούσαμε να εντάξουμε σε αυτήν την κατηγορία τα άρθρα που παρέχουν εξαιρετικής φύσης 
νομοθετικές αρμοδιότητες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα το άρθρο 44, κατά το οποίο 
σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
μπορεί, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και το άρθρο 
48 που χορηγεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την εξουσία, προκειμένου να αντιμετωπισθούν σοβαροί 
εξωτερικοί ή εσωτερικοί κίνδυνοι, να αναστέλλει, με προεδρικά διατάγματα προσυπογραφόμενα από το 
Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Πρωθυπουργό, την ισχύ των σπουδαιότερων συνταγματικών δικαιωμάτων, να 
θέτει σε εφαρμογή τον νόμο περί καταστάσεως πολιορκίας, να συστήνει εξαιρετικά δικαστήρια και να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία νομοθετικής ή διοικητικής φύσης μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
καταστάσεων. 
 
Τα interna corporis της Βουλής 
Ακολουθώντας την κατάταξη που επιχειρήσαμε πιο πάνω, ως interna corporis θα μπορούσαμε να 
χαρακτηρίσουμε όσες διατάξεις αναφέρονται στην τακτική νομοθετική διαδικασία και αφορούν στα νομοθετικά 
όργανα. Εσωτερικά θέματα της Βουλής είναι δηλαδή εκείνα που εξετάζει η Βουλή κατά προτεραιότητα και 
αποκλειστικότητα όπως π.χ. η ανάγκη ύπαρξης αιτιολογικής έκθεσης στα σχέδια και τις προτάσεις νόμων, η 
επεξεργασία τους από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή κ.λπ. Ακόμη, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Ολομέλειας του ΣτΕ 902 και 9037 1981, στα εσωτερικά θέματα εμπίπτουν οι κανόνες του άρθρου 72 για την 
κατανομή των νομοθετικών αρμοδιοτήτων στην Ολομέλεια και τα Τμήματα της Βουλής. 
Επίσης από την άλλη πλευρά, τα άρθρα 44 και 48 του Συντάγματος θεσπίζουν προϋποθέσεις για την άσκηση 
των εξαιρετικής φύσης νομοθετικών αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι πράξεις 
νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44) εκδίδονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης, ενώ τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 48 προϋποθέτουν πόλεμο ή επιστράτευση 
λόγω εξωτερικών κινδύνων ή σοβαρή διαταραχή ή έκδηλη απειλή κατά της δημόσιας τάξης και ασφάλειας του 
Κράτους λόγω εσωτερικών κινδύνων. Χωρίς αμφιβολία, ο πλήρης έλεγχος των αόριστων εννοιών των άρθρων 
44 παρ. 1 και 48 παρ. 1 παρουσιάζει μεγάλες δυσχέρειες, όταν έχει κατασταλτικό χαρακτήρα και διενεργείται 
από τη δικαστική εξουσία. Πάντως, θα έπρεπε να είναι σαφές ότι ενδεχόμενοι περιορισμοί στον δικαστικό 
έλεγχο των προϋποθέσεων των άρθρων 44 και 48 του Συντάγματος δεν μπορούν να στηριχθούν στον 
εσωτερικό τους χαρακτήρα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις δύο συνταγματικές διατάξεις δεν αποτελούν 
interna corporis των οργάνων της νομοθετικής λειτουργίας, αλλά συνταγματικούς όρους για την άσκηση των 
εξαιρετικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
 
Ε. Οι συνέπειες ενός αντισυνταγματικού Νόμου 
Ο δικαστής αφού προσδιορίσει με απόλυτη ακρίβεια την κρίσιμη διάταξη της κοινής νομοθεσίας και 
διαπιστώσει την τυχόν αντίθεσή της προς το Σύνταγμα, δηλ. την αντισυνταγματικότητα, οφείλει να μην την 
εφαρμόσει στο πεδίο της συγκεκριμένης υπόθεσης, όπως ρητά του επιτάσσει το άρθρο 93 παρ. 4 του Σ. Έτσι 
το δικαστήριο οφείλει μόνο να μην εφαρμόσει τον αντισυνταγματικό νόμο στη συγκεκριμένη υπόθεση, και όχι 
να τον ακυρώσει. Ο νόμος αυτός εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται από άλλα δικαστήρια, ακόμη και 
από το ίδιο δικαστήριο σε άλλες υποθέσεις. 
Γενικά ο αντισυνταγματικός νόμος πρέπει να θεωρείται ανίσχυρος από την αρχή (ex tunc), δηλαδή 
αναδρομικά από το χρόνο έναρξης της ισχύος του (ο οποίος είναι ο χρόνος έκδοσης), εξαιτίας της αντίθεσής 
του κατά το χρόνο αυτό με ιεραρχικά ανώτερο κανόνα δικαίου και όχι για το μέλλον (ex nunc). Με άλλες 
λέξεις ο αντισυνταγματικός νόμος πρέπει να θεωρείται ανύπαρκτος, άρα η δικαστική απόφαση έχει απλώς 
αναγνωριστικό και όχι δημιουργικό χαρακτήρα. 
Έτσι εφόσον ο αντισυνταγματικός νόμος είναι ανίσχυρος από την αρχή δεν ανέπτυξε ποτέ καμιά ρυθμιστική 
και καταργητική ενέργεια, και κατά συνέπεια μπορεί να συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
i) ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο αντισυνταγματικός νόμος δεν κατάργησε ποτέ έγκυρα (ρητά ή σιωπηρά) 
κανέναν προγενέστερο νόμο, ο οποίος συνεπώς εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έκδοση του ανίσχυρου 
νόμου, εφόσον βέβαια είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Την άποψη αυτή δέχεται και η νομολογία των 
δικαστηρίων. Έτσι με την εξακολούθηση της ισχύος του προγενέστερου νόμου δεν δημιουργείται κανένα 
νομοθετικό κενό εξαιτίας της μη εφαρμογής του ανίσχυρου μεταγενέστερου νόμου. Γίνεται λοιπόν λόγος για 
την αναβίωση νόμου. 
Η αναβίωση όμως της προγενέστερης διάταξης δεν είναι πάντα και τόσο αυτονόητη και συχνά ο νομοθέτης θα 
βρεθεί μπροστά στο εξής δίλημμα: θα προτιμούσε σε περίπτωση παραμερισμού της νέας ρυθμιστικής διάταξης 
κενό δικαίου ή επαναφορά της προγενέστερης ρύθμισης; 
 
ii) ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Στην περίπτωση της μερικής ακυρότητας ενός νόμου τίθεται το ζήτημα της τύχης του υπολοίπου (του 
έγκυρου) μέρους του. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή ερωτάται αν η αντισυνταγματικότητα μέρους του 
νόμου ή μιας διάταξής του συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρου του νόμου, ολόκληρης της διάταξής του ή 
μέρος μόνο αυτής. Η λύση αυτή του ζητήματος είναι πολύ δύσκολη. Από τη μια μεριά η διάταξη του άρθρου 
93 παρ. 4 του Σ., όπως προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 στοιχ. ε΄ αυτού περιορίζει την 
ακυρότητα του νόμου μόνο στο αντισυνταγματικό μέρος του και από την άλλη, η αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών (άρθρο 26 Σ.) επιτάσσει την επέκταση της ακυρότητας σ’ ολόκληρο το νόμο για να δοθεί η ευκαιρία 
στο νομοθέτη να ρυθμίσει και πάλι το θέμα στο σύνολό του. 
Την ανάλογη μάλιστα εφαρμογή διατάξεων του Α.Κ. για τον καθορισμό της έκτασης της ακυρότητας των 
νόμων υποστηρίχθηκε και στην ελληνική και στη γερμανική επιστήμη. 
Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ασχολήθηκε με την μερική αντισυνταγματικότητα μιας διάταξης 
νόμου. Ειδικότερα, μια απόφασή του θεώρησε τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 184/1975, όπως 



αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 785/1978, αντισυνταγματική (αντίθετη με το άρθρο 88 παρ. 6 του Σ.) 
καθόσον προέβλεπε την πλήρωση των θέσεων των επιτρόπων της Επικρατείας επί της διοικητικής δικαιοσύνης 
με προαγωγή προέδρων εφετών διοικητικών δικαστηρίων. Το Δικαστήριο δέχτηκε στη συνέχεια ως συνέπεια 
της εν λόγω πλημμέλειας της διάταξης ότι αυτή «ως εκ του ενιαίου χαρακτήρα της ρυθμίσεως του θέματος, 
αποβαίνει ανεφάρμοστος και ως προς την υπ’ αυτής προβλεπόμενη προαγωγή των αντεπιτρόπων εις θέσεις 
επιτρόπων» και ότι «απόκειται εις τον νομοθέτην να ρυθμίσει και το θέμα της πληρώσεως των θέσεων των 
επιτρόπων δια διορισμού, κατά το άρθρο 88 παρ. 1 του Συντάγματος, εκ κύκλου υποψηφίων, εις τους οποίους 
θεμιτώς δύνανται να συγκαταλέγονται και εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί…». Έτσι το Δικαστήριο ορθά 
θεώρησε ολόκληρη τη διάταξη ανίσχυρη εξαιτίας της μερικής αντισυνταγματικότητάς της. 
 
iii) ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
Στην περίπτωση της προσβολής της αρχής της ισότητας (αρθρ. 4 παρ. 15) από τη νομοθετική λειτουργία 
τίθεται το ζήτημα της έκτασης της εξουσίας των δικαστηρίων για την αποκατάστασή της. 
– Στην περίπτωση της αυθαίρετης επιβολής υποχρέωσης από μία διάταξη το δικαστήριο μπορεί και οφείλει 
κατά το άρθρο 93 παρ. 4 του Σ να μην εφαρμόσει τη διάταξη αυτή. Με τη μη εφαρμογή της διάταξης αίρονται 
πλήρως οι συνέπειες της παραβίασης της αρχής. Το δικαστήριο όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
επεκτείνει την υποχρέωση σε άλλους πολίτες που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή, μιας και αυτό θα αποτελούσε 
πρόδηλα άσκηση νομοθετικής λειτουργίας κατά παράβαση της διάκρισης των λειτουργιών. 
– Όταν μια ευμενής ρύθμιση περιλαμβάνεται σε προγενέστερη ειδική διάταξη που αφορά κατ’ 
αποκλειστικότητα κατηγορία πολιτών σε βάρος της οποίας καθιερώθηκε η δυσμενής διάκριση από την 
αντισυνταγματική διάταξη, η αρχή της ισότητας αποκαθίσταται αφού παραμεριστεί η ανίσχυρη δυσμενής 
διάταξη και εν συνεχεία ισχύσει η προγενέστερη ευμενής ειδική διάταξη που είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Η 
αρχή της ισότητας προσβάλλεται επίσης όταν από ευμενή ρύθμιση, η οποία καθιερώνεται με γενική διάταξη, 
προβλέπεται εξαίρεση για ορισμένους πολίτες. Έτσι παραμερίζεται από το Δικαστήριο η αντισυνταγματική 
διάταξη η οποία προβλέπει την εξαίρεση και τα πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από αυτήν υπάγονται στη γενική 
διάταξη. 
– Άλλη περίπτωση παραβίασης της αρχής της ισότητας έχουμε στην περίπτωση που η ευμενής ρύθμιση 
θεσπίζεται από ειδική διάταξη για μια κατηγορία πολιτών. Η πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου εφαρμόζει 
αναλόγως την ευμενή ειδική διάταξη στα πρόσωπα που αφορά η αντισυνταγματική διάταξη. 
(Την αντίθετη άποψη δέχεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας π.χ. απόφ. 3562/1980 του Τμ. Γ΄. 
Κατά το ΣτΕ η επέκταση αυτή της ευνοϊκής ρύθμισης αποτελεί θέσπιση νέας ρύθμισης πράγμα ανεπίτρεπτο 
λόγω της συνταγματικής διάκρισης των εξουσιών). 
 
ΣΤ. Η οριοθέτηση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων 
Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων είναι δεδομένος και συνταγματικά κατοχυρωμένος, το πρόβλημα 
που τίθεται όμως είναι η οριοθέτηση του ελέγχου και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ο δικαστής κατά τον έλεγχο 
της συνταγματικότητας ενός νόμου πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής στην κατάστρωση και στη διατύπωση 
των δικανικών συλλογισμών του. 
Η οριοθέτηση του δικαστικού ελέγχου κατά το Σύνταγμα παίρνει την εξής μορφή: 
Από τη συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του Συντάγματος (κυρίως άρθρα 93 παρ. 4, 87 παρ. 2 100 παρ. 
1 ε΄, 100 παρ. 4, 42, 72 παρ. 3, 74 παρ. 5 γ΄) συνάγονται αρχές που διέπουν την οριοθέτηση του δικαστικού 
ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων: 
– Η μέριμνα οριοθέτησης του δικαστικού ελέγχου είναι έκδηλη σε όλες τις σχετικές διατάξεις. 
– Η διαμόρφωση ενός τεκμηρίου υπέρ της συνταγματικότητας των νόμων. Το τεκμήριο αυτό απορρέει κατ’ 
αρχήν από την ύπαρξη του προληπτικού ελέγχου της συνταγματικότητας τόσο κατά τη φάση της ψήφισης όσο 
και στη φάση της κύρωσης και έκδοσης. Η ύπαρξη, όμως, αυτού του τεκμηρίου είναι έκδηλη κυρίως στην 
έκταση των έννομων συνεπειών που -εκ του Συντάγματος (άρθρα 93 παρ. 4 και 100 παρ. 4)- έχει η δικαστική 
κρίση για αντισυνταγματικότητα μιας διάταξης. Η έννομη συνέπεια που πηγάζει από όλα τα κοινά δικαστήρια 
είναι απλώς η μη εφαρμογή, δηλαδή ο παραμερισμός της διάταξης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Κατά τα λοιπά 
ο νόμος εξακολουθεί να δεσμεύει και να εφαρμόζεται ως νόμος του Κράτους. Η ισχύ του δεν θίγεται παρά 
μόνο παρεμπιπτόντως και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό διασφαλίζεται ακόμη και στο επίπεδο του Α.Ε.Δ. 
Σε περίπτωση κήρυξης της αντισυνταγματικότητας, η ισχύς της απόφασης αρχίζει κατά βάση από τη 
δημοσίευσή της. Οι συνέπειες που επέφερε ο νόμος δεν αίρονται. Άλλωστε και στην περίπτωση της 
αναδρομικότητας, οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις δεν θίγονται αυτόματα, αλλά είναι ανάγκη να 
υποβληθεί αίτηση επανάληψης της διαδικασίας μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Στην κοινή δικονομική 
νομοθεσία, το τεκμήριο της συνταγματικότητας των νόμων είναι έκδηλο στους λόγους παραπομπής μιας 
υπόθεσης στην Ολομέλεια των ανώτατων δικαστηρίων. 
– Η ισορροπία του διάχυτου και παρεμπίπτοντος ελέγχου που επιλέγει το Σύνταγμα. Στην απόλυτη γενίκευση 
των δικαιοδοτικών οργάνων που ασκούν τον έλεγχο, το Σύνταγμα αντιτάσσει την απόλυτη ειδίκευση και 
συγκεκριμενοποίηση του αντικειμένου του ελέγχου. Δεν ελέγχεται ο νόμος στο σύνολό του και αφηρημένα 
αλλά ελέγχεται μόνο η κρίσιμη διάταξη του νόμου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, και αν θεωρηθεί 
αντισυνταγματική παραμερίζεται. Άλλωστε η ίδια φύση του Συντάγματος ως τυπικά ανώτερου και θεμελιώδους 
νόμου αποτελεί όριο του δικαστικού ελέγχου. 
– Η μέριμνα οριοθέτησης του δικαστικού ελέγχου σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις που συνθέτουν το 
σύστημα του ελέγχου της συνταγματικότητας. Εν προκειμένω μπορεί να παρατηρήσει άλλωστε κανείς πως όλη 
η κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισης των νόμων που διαμορφώνει τα στοιχεία της εσωτερικής τυπικής 
συνταγματικότητάς τους παραμένει αυστηρά στην αρμοδιότητα της ίδιας της Βουλής (interna corporis και 
διατάξεις άρθρα 72 παρ. 3 και 74 παρ. 5 γ΄ Σ.). Επίσης οριοθετημένη είναι και η αρμοδιότητα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας να αναπέμπει νόμους που έχουν ψηφισθεί από τη Βουλή. 
– Ο καθορισμός της αρμοδιότητας τόσο των κοινών δικαστηρίων, όσο και του ΑΕΔ. Έτσι, στο άρθρο 93 παρ. 4 
Σ. -θεμέλιο της αρμοδιότητας όλων των κοινών δικαστηρίων- γίνεται λόγος για «περιεχόμενο» νόμου που 
«αντίκειται» προς το Σύνταγμα. Πρόκειται για τον γενικό αποκλεισμό του ελέγχου της τυπικής 
συνταγματικότητας, αλλά και για τον καθορισμό της φοράς του ελέγχου: Έλεγχος αντίθεσης και όχι έλεγχος 
συμφωνίας προς το Σύνταγμα. Η ακρίβεια στη γραμματική διατύπωση συνεχίζεται και στο άρθρο 100 παρ. 1 
ε΄ Σ., όπου γίνεται ρητά πλέον λόγος για «ουσιαστική αντισυνταγματικότητα», αλλά και για «διάταξη» 
τυπικού νόμου. Διατύπωση που υπογραμμίζει τον παρεμπίπτοντα και συγκεκριμένο χαρακτήρα του ελέγχου 



και επιχειρεί να εντοπίσει την τυχόν αντισυνταγματικότητα σε μεμονωμένες ρυθμίσεις και όχι στο σύνολο του 
νόμου ή στην αρχή του νόμου. Η ίδια διατύπωση (διάταξις νόμου) επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 100 παρ. 4 
Σ. 
 
V. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Α. Γενικά 
Το γερμανικό Σύνταγμα αναγνωρίζει κατ’ αρχήν την υποχρέωση των δικαστών να εξετάζουν την 
συνταγματικότητα των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου, επιφυλάσσοντας όμως την ακύρωση των τυπικών 
(αντισυνταγματικών) νόμων σ’ ένα ειδικό για το λόγο αυτό δικαιοδοτικό όργανο, το Ομοσπονδιακό 
Συνταγματικό Δικαστήριο (ΟΣΔ). Τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων ρυθμίζει κυρίως το 
αρθρ. 100 παρ. 1 του Grundgesetz. 
Για να σχηματίσει κανείς μια ολοκληρωμένη εικόνα του γερμανικού συστήματος ελέγχου της 
συνταγματικότητας των νόμων, δεν πρέπει να περιορισθεί φυσικά μόνο στο άρθρο 100 του Συντάγματος, μιας 
και τη συνταγματικότητα των νόμων καθώς και τη συμφωνία των διατάξεων του τοπικού δικαίου 
(Landesrecht) ελέγχει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 2 του 
Συντάγματος. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση που το ζητήσουν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μία από τις ένδεκα 
τοπικές κυβερνήσεις ή το ένα τρίτο των μελών της Ομοσπονδιακής Βουλής (abstrakte Normenkontrolle). Η 
συνταγματικότητα κανόνων δικαίου και ειδικότερα η συμφωνία τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνει το Σύνταγμα αποτελεί επίσης το αντικείμενο συνταγματικών προσφυγών 
(Verfassungsbeschwerden) των ιδιωτών (άρθρο 93 παρ. 1 αριθμ. 4α του Grundgesetz). Ο Κώδικας 
Διοικητικής Δικονομίας (Verwaltungsgerichtsordnung) προβλέπει επίσης μια άλλη μορφή Normenkontrolle στο 
άρθρο 47: Τα Διοικητικά Εφετεία έπειτα από αίτηση των νομιμοποιούμενων αποφασίζουν αν τα κανονιστικά 
διατάγματα των τοπικών κυβερνήσεων και οι κανονιστικές πράξεις των οργανισμών της τοπικής 
αυτοδιοικήσεως παραβιάζουν ανώτερους κανόνες δικαίου. 
Άλλωστε και οι διατάξεις των τοπικών Συνταγμάτων, ιδρύουν ειδικά Συνταγματικά Δικαστήρια 
(Landesverfassungsgerichte ή Staatsgerichtshofe) στα οποία ανατίθεται ο έλεγχος της συνταγματικότητας των 
Landesgesetze (τοπικοί νόμοι). 
Ενώ παλαιότερα γινόταν λόγος για «δικαστηριακό δικαίωμα ελέγχου», ο όρος που τελικά επικράτησε είναι ο 
Normenkontrolle, χρονικά πρόσφατος, ο οποίος αποδίδεται από τον H. P. Ipsen. Από τη στιγμή όμως που 
τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα είναι αναμφίβολο το δικαίωμα και η υποχρέωση του δικαστή να εξετάζει την ισχύ 
και εγκυρότητα του νόμου από κάθε άποψη (αρθρ. 20 παρ. 3 GG, το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει 
απόκλιση μεταξύ του νόμου και του δικαίου). Άλλωστε το άρθρο 100 παρ. 1 GG προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 
τέτοιας ελεγκτικής αρμοδιότητας. 
Η διαδικασία ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων διακρίνεται σε δύο είδη, η konkrete Normenkontrolle 
(συγκεντρωτικός έλεγχος) και η abstrakte Normenkontrolle (αφηρημένος έλεγχος). Επιπλέον στη γερμανική 
έννομη τάξη ανευρίσκονται άλλα δύο είδη ελέγχου που μοιάζουν με τον έλεγχο της συνταγματικότητας των 
νόμων, η επαλήθευση (Normenverifikation) και η κρίση της καταλληλότητας του νόμου 
(Normenqualifikation). 
 
Β. Ο Κύριος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στη Γερμανία 
Το αρθρ. 100 του Grundgesetz και το αρθρ. 13 αριθμ. 11 & αριθμ. 80 του Β Ver GG ρυθμίζουν τον κύριο (ή 
συγκεκριμένο) έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων (Konkrete Normenkontrolle). 
Το αρθρ. 100 παρ. 1 αναφέρει μάλιστα επί λέξει: «Αν ένα δικαστήριο θεωρεί ένα νόμο από την εφαρμογή του 
οποίου εξαρτάται η έκβαση της υπόθεσης, αντισυνταγματικό υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία και να 
παραπέμψει το ζήτημα της συνταγματικότητας στο αρμόδιο Συνταγματικό Δικαστήριο». 
 
i) ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 GG 
Κατ’ αρχήν ας ειπωθεί ότι ως δικαστήρια νοούνται όλα τα κρατικά όργανα (άρθρο 20 του Grundgesetz) της 
δικαστικής εξουσίας, τα οποία δεν ανήκουν στη νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία, και των οποίων η βασική 
αρμοδιότητα είναι η έκδοση δικαστικών αποφάσεων, ενώ υπόκεινται μόνο στους νόμους και στο δίκαιο. Ως 
δικαστήρια επίσης θεωρούνται και κάποια δικαστικά συμβούλια τα οποία είναι ανεξάρτητα και στα οποία έχουν 
ανατεθεί με ένα τυπικό και ισχύον νόμο αρμοδιότητες δικαστηρίου ο οποίος και τα χαρακτηρίζει ως τέτοια. 
Δικαστήρια κατά το πνεύμα του αρθρ. 100 είναι όλα όσα αναφέρονται στα εξής άρθρα: 92, 95, 96 του 
Grundgesetz όργανα απονομής της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα: τα δικαστήρια των χωρών της «νόμιμης» 
δικαιοδοσίας, τα δικαστήρια της Ομοσπονδίας (ανεξαρτήτως αν είναι ομοσπονδιακά ή ανώτατα ομοσπονδιακά 
δικαστήρια), το ΓΟΣΔ σε ορισμένες καταστάσεις και τα δικαστήρια της χώρας του Βερολίνου που 
υποχρεώνονται προς παραπομπή μόνο σε περίπτωση αντισυνταγματικότητας ομοσπονδιακού δικαίου το οποίο 
ισχύει στο Βερολίνο και όχι όταν πρόκειται για το χωρικό δίκαιο. 
 
ii) Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 GG 
Αντικείμενο παραπομπής κατά το αρθρ. 100 § 1 εδ. α είναι ένας νόμος και κατά το εδ. β ένας χωρικός νόμος. 
Ο νόμος πάντα εννοείται με την μορφή των δημοσιευμένων, τυπικών και μετασυνταγματικών νόμων. Έτσι ο 
απλός και ο συνταγματικός νομοθέτης προστατεύονται από την αρμοδιότητα κάθε δικαστηρίου να απορρίπτει 
τους από αυτούς τιθέμενους νόμους. Παλαιότεροι ή άλλοι παράγωγοι αυτού του νόμου δεν αξίζουν αυτής της 
προστασίας. 
Συγκεκριμένα πρέπει να πρόκειται για έναν νομίμως εκδιδόμενο, κυρωμένο και δημοσιευμένο νόμο της 
Ομοσπονδίας ή Χώρας. Επίσης για νόμο που εκδόθηκε βάσει συγκεκριμένης συνταγματικά προβλεπόμενης 
διαδικασίας από το νομοθετικό όργανο, και ο οποίος χαρακτηρίζεται ως τυπικός χωρίς να έχει σημασία το 
περιεχόμενό του. 
Κατ’ αρχήν όλοι οι τυπικοί νόμοι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παραπομπής. Έτσι δύο ερωτήματα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη: Ποιοι κανόνες και ποιες αρχές αποτελούν το κριτήριο ελέγχου και ποιο δικαστήριο 
είναι αρμόδιο να αποφασίσει; 
Ζήτημα παραπομπής γεννάται και σε περίπτωση των συνταγμάτων των Χωρών, των Ομοσπονδιακών νόμων 
(συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δημιουργήθηκαν βάσει του αρθρ. 81 GG), των νόμων των Χωρών και 



των λεγόμενων Vertragsgesetze (νόμοι των συμβολαίων). 
Μη τυπικοί νόμοι για την ισχύ των οποίων μπορεί να αποφασίσει κάθε δικαστής και δεν υπάρχει υποχρέωση 
παραπομπής στο συνταγματικό δίκαιο, είναι όλοι οι κανόνες δικαίου που είναι ιεραρχικά κατώτεροι των 
«νόμων» όπως π.χ. τα νομοθετικά διατάγματα, το εθιμικό δίκαιο, το κανονιστικό μέρος των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας, κανονισμοί των αυτοδιοικούμενων οργανισμών. 
Πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι οι νόμοι αναγκαστικά πρέπει να προέρχονται από γερμανικό νομοθετικό όργανο, 
διότι το μη – γερμανικό δίκαιο βρίσκεται εκτός της ιεραρχίας των κανόνων τους οποίους οφείλει να 
διαφυλάσσει το ΓΟΣΔ και έτσι δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου οι αλλοδαποί κανόνες δικαίου και οι 
κανόνες του διεθνούς δικαίου. 
Ο κρίσιμος κανόνας δικαίου πρέπει επίσης να έχει ψηφιστεί μετά την έναρξη της ισχύος του γερμανικού 
Συντάγματος (24/5/1949) κατά το αρθρ. 145 παρ. 2 GG. Μόνο σε τέτοια περίπτωση ο δικαστής έχει 
υποχρέωση να παραπέμψει τον κρίσιμο κανόνα προς έλεγχο στο ΓΟΣΔ. 
Σε περίπτωση που αυτός ο κανόνας δικαίου τέθηκε σε ισχύ πριν την 24/5/1949, τότε ο δικαστής της κύριας 
υπόθεσης έχει πλήρη εξουσία ελέγχου της συνταγματικότητας και υποχρεούται να μην εφαρμόσει τη διάταξη, 
εφόσον την κρίνει ο ίδιος αντισυνταγματική, χωρίς να ζητήσει τη συνδρομή του ΓΟΣΔ. Για το λόγο αυτό 
άλλωστε επικράτησε η διάκριση των τυπικών νόμων σε Vorkonstitutionelle και Nanchkonstitutionelle Gesetze 
(δηλ. «προσυνταγματικούς» και «μετασυνταγματικούς»). 
Τέλος αντικείμενο ελέγχου δεν μπορεί να αποτελέσει η «παράλειψη έκδοσης νόμου» από τον νομοθέτη μιας 
και από τη λεκτική διατύπωση του αρθρ. 100 παρ. 1 προκύπτει ότι αντικείμενο ελέγχου αποτελεί μόνο θετική 
ενέργεια της νομοθετικής εξουσίας και όχι τυχόν παράλειψή της. Το άρθρο 100 παρ. 1 θέλει έτσι να 
εξασφαλίσει τη διαφύλαξη της ιεραρχίας των κανόνων και να προστατέψει τον νομοθέτη από τον κίνδυνο 
ανυπακοής του κάθε δικαστή στους νόμους. 
 
iii) ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων είναι: α) το Σύνταγμα μιας χώρας (άρθρο 100 Ι εδ. 1), 
β) το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα και γ) ο ομοσπονδιακός νόμος, στο μέτρο που συγκρούεται με αυτόν τοπικός 
νόμος. 
Στην πρώτη περίπτωση δεν είναι αρμόδιο το ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο αλλά το χωρικό 
συνταγματικό δικαστήριο. Αντικείμενο της διαφοράς (BrerGe 16, 14) της διαδικασίας είναι δηλ. ο έλεγχος των 
νόμων με κριτήριο μόνο το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα ή το λοιπό ομοσπονδιακό δίκαιο, και μάλιστα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε αυτά τα δύο κριτήρια ελέγχου να αποτελούν και τα μοναδικά (BrerGe 3, 376) για το 
ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο. 
Ο θεμελιώδης νόμος ως κριτήριο ελέγχου, περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις του ανεξαρτήτως αν αυτές είναι 
ουσιαστικού δικαίου φύσεως (π.χ. τα θεμελιώδη δικαιώματα) ή τυπικού δικαίου (π.χ. δικονομικές διατάξεις). 
Κριτήριο ελέγχου όμως είναι επιπλέον οι απορρέουσες από το Σύνταγμα βασικές κατευθυντήριες αρχές καθώς 
και τα συνταγματικά αξιώματα. Από το συνολικό περιεχόμενο του Συντάγματος προκύπτουν ορισμένες βασικές 
προτάσεις και θεμελιώδεις αποφάσεις οι οποίες δεν είναι ανάγκη να συγκεκριμενοποιούνται από κάποια 
διάταξη. Κατά συνέπεια κριτήρια ελέγχου θεωρούνται και το αξίωμα του κράτους δικαίου και το αξίωμα του 
κοινωνικού κράτους. Το ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο δέχτηκε ως κριτήριο ελέγχου επιπλέον και 
κάποιες υπερθετικές νομικές διατάξεις (πράγμα που δεν προκύπτει από τη λεκτική διατύπωση του αρθρ. 100 
Ι). 
Κριτήριο ελέγχου δεν αποτελούν για το ομοσπονδιακό δίκαιο (αλλά μόνο για το δίκαιο Χώρας) η σύμβαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, το δίκαιο των αρχών της κατοχής, 
προσυνταγματικό δίκαιο. 
Κριτήριο ελέγχου είναι εκτός από το Grundgesetz και το λοιπό Ομοσπονδιακό δίκαιο όταν αντικείμενο ελέγχου 
είναι το δίκαιο Χώρας. Στην έννοια του ομοσπονδιακού δικαίου ανήκουν όλοι οι παραγόμενοι από 
ομοσπονδιακό όργανο κανόνες δικαίου, ανεξαρτήτως βαθμίδος (αρθρ. 31 GG). Αυτοί είναι όλοι οι τυπικοί 
νόμοι της Ομοσπονδίας συμπεριλαμβανομένων και των λεγομένων Rahmengesetze (νόμων γενικότερου 
περιεχομένου), οι προσυνταγματικοί κανόνες δικαίου (βάσει των αρθρ. 124, 125 GG έγιναν ομοσπονδιακό 
δίκαιο από τις 7/9/1949) και τα νομοθετικά διατάγματα της Ομοσπονδίας. Το ομοσπονδιακό δίκαιο αποτελεί 
κριτήριο ελέγχου κατά αρθρ. 100 Ι εδ. 2 GG μόνο όταν αυτό το ίδιο κριθεί από το δικαστήριο της κύριας 
υπόθεσης ως ισχύον. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει τότε ή ακολουθείται η διαδικασία του αρθρ. 100 Ι 
εδ. 1 GG ή το δικαστήριο αποφασίζει μόνο του βάσει του δικαστηριακού του δικαιώματος ελέγχου. 
 
iv) NORMENKONTROLLRICHTER – Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 
Ο αρμόδιος δικαστής ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων είναι κατ’ αρχήν το Συνταγματικό Δικαστήριο 
χώρας όταν πρόκειται για νόμο που αντιβαίνει στο Σύνταγμα Χώρας και για όλες τις άλλες περιπτώσεις το 
ΟΣΔ. 
Τα Συντάγματα Χώρας έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της συνταγματικότητας όχι μόνο των τυπικών 
δημοσιευμένων και μετασυνταγματικών νόμων όπως απαιτεί το αρθρ. 100 παρ. 1, αλλά επιπλέον να ελέγχουν 
και μη – τυπικούς και προσυνταγματικούς νόμους. Άλλωστε οι χώρες έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν την 
αρμοδιότητά τους ελέγχου των νόμων και πέρα από το αρθρ. 100 παρ. 1 εδ. 1 GG. 
Οι περιπτώσεις αντισυνταγματικότητας του αρθρ. 100 Ι GG μπορεί να συντρέχουν όλες ταυτόχρονα. Σε 
περιπτώσεις τέτοιες ισχύουν τα εξής: Όταν ένας νόμος χώρας αντιβαίνει και στο Σύνταγμα της Χώρας, και στο 
Ομοσπονδιακό δίκαιο αλλά και στο Θεμελιώδη Νόμο και όταν αρμόδιο είναι το ΟΣΔ τότε δεν υπάρχει 
πρόβλημα διότι το ΟΣΔ εξετάζει την αντισυνταγματικότητα ή μη και την ασυμφωνία του νόμου προς το 
ομοσπονδιακό δίκαιο από κάθε άποψη. Όταν όμως αρμόδια είναι και το Συνταγμ. Δικαστήριο χώρας όσο και 
ΟΣΔ, τότε και τα δύο αυτά δικαστήρια ελέγχουν το νόμο μόνο βάσει των κριτηρίων ελέγχου που έχουν 
ενταχθεί σε καθένα από αυτά. Πρέπει να ειπωθεί πως η διαπίστωση της συνταγματικότητας των νόμων στη μια 
δίκη δεν αποτελεί πρόκριμμα για την άλλη δίκη, σε αντίθεση με την διαπίστωση της ανισχυρότητας του νόμου, 
η οποία εμποδίζει την πρόοδο της άλλης δίκης. Στο ερώτημα, σε ποιο από τα δύο δικαστήρια πρέπει να γίνει 
πρώτα η παραπομπή, δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση (από πολλούς προτείνεται να γίνει παραπομπή και στα 
δύο δικαστήρια, ενώ άλλοι προτείνουν παραπομπή στο ΟΣΔ, ενώ αναγνωρίζεται και το δικαίωμα επιλογής 
μεταξύ των δύο δικαστηρίων). 
 
 



 
v) Η ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η υποχρέωση προς παραπομπή υπάρχει μόνο όταν η ισχύς ή η ανισχυρότητα μιας διάταξης για την απόφαση 
του δικαστηρίου είναι καθοριστική, πρέπει δηλαδή να είναι entscheidungserheblich (ουσιώδες για την 
απόφαση). Η συνταγματικότητα ή αντισυνταγματικότητα του νόμου πρέπει να αποτελεί στοιχείο της 
εκδικαζόμενης υπόθεσης, αλλά όχι να αποτελεί και το περιεχόμενό της. Η εξάρτηση της απόφασης από την 
συνταγματικότητα του νόμου δεν απαιτείται να είναι απόλυτη, καθώς αρκεί να είναι και έμμεση. Αυτό 
συμβαίνει όταν το δικαστήριο θεωρεί ένα νόμο ως ανίσχυρο από την ισχυρότητα ή μη του οποίου εξαρτάται η 
ισχύς ενός άλλου νόμου, ο οποίος είναι βασικός για την υπόθεση που εκδικάζεται. 
Το ότι ο έλεγχος του νόμου είναι σημαντικός για την έκδοση της απόφασης πρέπει να αναφέρεται στην 
παραπεμπτική απόφαση αν και σημασία έχει και εδώ η άποψη του δικαστηρίου, που θεωρεί τον νόμο συνήθως 
ως αντισυνταγματικό και καθοριστικό για την έκβαση της δίκης, εκτός από την περίπτωση που είναι προφανώς 
αστήρικτη και παράνομη ή λανθασμένη. Το ΟΣΔ περιορίζεται σε έναν «πιο επιφανειακό» έλεγχο και αφήνει 
στα υπόλοιπα δικαστήρια ευρύ περιθώριο δράσης χωρίς όμως να παραιτείται από τη δυνατότητά του να 
περιορίζει ή να διευρύνει το αντικείμενο της παραπομπής. 
Το ΟΣΔ παρά την ύπαρξη του αρθρ. 81 Brert GG περιορισμένα μόνο δεσμεύεται από την παραπεμπτική 
απόφαση του δικαστηρίου με την οποία προκαλείται ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων από το 
ΟΣΔ. Άλλωστε δεν μπορεί να εξετάσει άλλο νόμο εκτός από αυτόν που του έχει υποβάλλει προς έλεγχο το 
δικαστήριο, έχοντας πάντως την δυνατότητα να προβεί σε περιορισμό του ελέγχου στο μέρος του νόμου που 
θεωρείται σημαντικό για την έκδοση της απόφασης. Γενικότερα, σε περιπτώσεις αμφιβολίας το ΟΣΔ επιστρέφει 
την παραπεμπτική απόφαση στο δικαστήριο, το οποίο πρέπει να προβεί σε καινούργια διατύπωση. 
Το ΟΣΔ έχει την ευχέρεια πέρα από την ελεγχόμενη διάταξη να εξετάσει και άλλες διατάξεις του νόμου ή και 
ολόκληρο το νόμο και να τον κρίνει ως άκυρο. Άλλωστε το ΟΣΔ είναι αρμόδιο να εξετάζει τη συμφωνία του 
νόμου με οποιαδήποτε διάταξη του Συντάγματος και πέρα από τις αναφερόμενες στην παραπεμπτική απόφαση 
διατάξεις. 
Η παραπομπή είναι απαράδεκτη, εάν ο αμφισβητούμενος νόμος καταργήθηκε (7, 61), εκτός και αν η έκβαση 
της εκκρεμούς δίκης θα κριθεί ακόμα βάσει του καταργημένου νόμου (16, 15). Μπορεί επίσης να καταστεί 
άνευ αντικειμένου όταν η εκκρεμής δίκη διακοπεί χωρίς την έκδοση απόφασης και έτσι το ΟΣΔ δεν έχει πλέον 
τη δυνατότητα να αποφασίσει σχετικά με την αμφισβήτηση που προέκυψε. Το ίδιο ισχύει και όταν ο νόμος έχει 
κριθεί από το ΟΣΔ ως συνταγματικός, με άλλη απόφασή του. 
Οι διάδικοι μπορούν μεν να προκαλέσουν τη διαδικασία ενώπιον του ΟΣΔ, όχι όμως και να την ανακόψουν 
(άρθρο 80 παρ. ΙΙΙ, BrerfGG) εκτός και αν φέρουν σε πέρας την δίκη, εφόσον αυτό επιτρέπεται. Γενικότερα η 
επιρροή τους είναι περιορισμένη παρόλο που κατά το στάδιο της ενδιάμεσης διαδικασίας πρέπει να τους δοθεί 
η ευκαιρία της έκφρασης γνώμης. Δε γίνονται όμως ποτέ διάδικοι, στη διαδικασία ενώπιον του ΟΣΔ. 
Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση δεν συμμετέχει στη διαδικασία ενώπιον του ΟΣΔ. 
Το ΟΣΔ μπορεί να απευθυνθεί προς ανώτερα ομοσπονδιακά δικαστήρια ή ανώτατα δικαστήρια των χωρών και 
να ζητήσει ορισμένες διευκρινιστικές ή εκτιμητικές ανακοινώσεις. 
Ορισμένα συνταγματικά όργανα μπορούν να παρέμβουν στη δίκη υπέρ ενός διαδίκου. Κατά το άρθρο 25 Ι 
BrerfGG, η διαδικασία ενώπιον του ΟΣΔ είναι προφορική, εκτός εάν υπάρχει ειδική πρόβλεψη. 
Η δίκη που εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου παραπομπής συνεχίζεται από τη στιγμή που το ΟΣΔ εκδώσει την 
απόφαση που αφορούσε την συνταγματικότητα ή αντισυνταγματικότητα του εν λόγω νόμου. Η απόφαση αυτή, 
ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της, είναι δεσμευτική για το δικαστήριο της παραπομπής (αρθρ. 31 BrerfGG). 
Εάν το ΟΣΔ δεν αποφασίσει για την βασιμότητα της παραπομπής, τότε είναι δυνατόν να γίνει παραδεκτή νέα 
παραπομπή εφόσον η προηγούμενη ήταν απαράδεκτη λόγω ελλείψεων. 
Η απόφαση του ΟΣΔ μπορεί δηλαδή να κηρύσσει: 
Απαράδεκτη μια παραπομπή, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού, άκυρο τον 
αντισυνταγματικό νόμο ή τέλος συμφωνία του νόμου με τα κριτήρια ελέγχου και κατά συνέπεια συνταγματικό 
ένα νόμο. 
 
vi) Η ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Σε περίπτωση που ο νόμος κριθεί από το ΟΣΔ ως αντισυνταγματικός τότε απαγγέλλεται η ακυρότητά του, είναι 
δηλ. ανίσχυρος (αρθρ. 78 αρ. 1, 82 παρ. 1, 95 παρ. 3 BrerfGG). Ο αντισυνταγματικός νόμος είναι αυτοδίκαια 
άκυρος και θεωρείται ex tunc ανίσχυρος, δηλαδή αναδρομικά από το χρόνο της έκδοσής του εξαιτίας της 
αντίθεσής του κατά το χρόνο αυτό με ιεραρχικά ανώτερο κανόνα δικαίου. Συμπερασματικά ο 
αντισυνταγματικός νόμος θεωρείται νομικά ανύπαρκτος και η δικαστική απόφαση η οποία κηρύσσει το νόμο 
συνταγματικό έχει συνεπώς αναγνωριστική σημασία. 
Πολλές φορές η ακυρότητα περιορίζεται στις διατάξεις του νόμου που κρίνονται αντισυνταγματικές. Κατά τη 
νομολογία του ΟΣΔ η ακυρότητα ορισμένων διατάξεων συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρου του νόμου 
μόνο σε δύο περιπτώσεις και συγκεκριμένα όταν από την αντικειμενική έννοια του νόμου προκύπτει ότι οι 
υπόλοιπες διατάξεις, που είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα, δεν έχουν καμιά αυτοτελή έννοια ή σε περίπτωση 
που η αντισυνταγματική διάταξη είναι μέρος της συνολικής ρύθμισης, η οποία θα έχανε την έννοιά της και τη 
δικαιολόγησή της αν κανείς αφαιρούσε ένα από τα συστατικά της μέρη (όταν η άκυρη διάταξη συνδέεται με τις 
υπόλοιπες διατάξεις έτσι ώστε να αποτελούν μια ενότητα). Περαιτέρω η αντισυνταγματικότητα ενός νόμου 
μπορεί να έχει ως συνέπεια την ακυρότητα ενός άλλου νόμου, ο οποίος συνδέεται αναπόσπαστα μ’ αυτόν. 
Επιπλέον το άρθρο 78 του ομοσπονδιακού νόμου παρέχει στο Δικαστήριο εξουσία ν’ ακυρώνει και άλλες 
διατάξεις του ίδιου νόμου, που δεν αποτελούν μεν αντικείμενο ελέγχου αλλά είναι ασυμβίβαστες με το 
Θεμελιώδη Νόμο ή το λοιπό ομοσπονδιακό δίκαιο για τους ίδιους λόγους. 
Το αρθρ. 31 ορίζει, τέλος, ότι οι αποφάσεις του ΟΣΔ δεσμεύουν όλα τα κρατικά όργανα έχουν ισχύ νόμου και 
δημοσιεύονται με φροντίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Bundesgesetzesblatt. 
 
Γ. Ο αφηρημένος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων 
Το αρθρ. 93 § 1 του Grundgesetz προβλέπει τον αφηρημένο έλεγχο της συνταγματικός των νόμων (abstrakte 
Normenkontrolle). Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης δίκης, 
αλλά μόνο σε περίπτωση που το ζητήσουν τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται. Κατά τον έλεγχο της 
συνταγματικότητας των νόμων του αρθρ. 93 παρ. 1 αρ. 2 GG το Συνταγματικό Δικαστήριο παρουσιάζεται ως 
το βασικό όργανο διαφύλαξης του Συντάγματος. 



Το δικαστήριο επιβλέπει και διαφυλάσσει από τον κίνδυνο κάποιες νομικές διατάξεις της Ομοσπονδίας ή των 
κρατιδίων να παραβιάζουν τυπικά ή ουσιαστικά το Σύνταγμα, αλλά και τις παραβιάσεις του υπόλοιπου δικαίου 
της Ομοσπονδίας από νομικές διατάξεις των κρατιδίων. Αυτό σημαίνει ότι το Δικαστήριο ελέγχει αν οι νομικές 
διατάξεις είναι σύμφωνες προς τους τυπικά και ιεραρχικά ανώτερους κανόνες δικαίου. Από την άποψη αυτή το 
Συνταγματικό Δικαστήριο διαφυλάττει το Σύνταγμα απέναντι στους νόμους του ομοσπονδιακού και του 
τοπικού δικαίου, το ομοσπονδιακό δίκαιο απέναντι στο τοπικό δίκαιο και τους νόμους απέναντι σε νομικές 
διατάξεις. 
Δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων έχουν μόνο η ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση, μια από τις έντεκα τοπικές Κυβερνήσεις ή το ένα τρίτο των μελών της Ομοσπονδιακής Βουλής. 
Το αντικείμενο του ελέγχου είναι το ομοσπονδιακό και το τοπικό δίκαιο (Bundes – und Landesrecht), όχι μόνο 
ο τυπικός νόμος αλλά και κάθε πράξη η οποία εμφανίζεται ως κανόνας δικαίου. Το κριτήριο του ελέγχου είναι 
το Σύνταγμα και κατά τον έλεγχο του τοπικού δικαίου το ομοσπονδιακό δίκαιο. 
Ο έλεγχος είναι κατ’ αρχήν ανεξάρτητος από οποιουσδήποτε ισχυρισμούς των διαδίκων. Το Δικαστήριο κατά 
συνέπεια εξετάζει όλα τα ζητήματα και δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτά που αναφέρουν οι διάδικοι στην αίτησή 
τους. Σε περίπτωση που κάποιος νόμος χαρακτηριστεί ως αντισυνταγματικός πρέπει να διαπιστωθεί δίχως άλλο 
η ακυρότητά του. Η ακυρότητα αυτή όταν είναι μερική δεν συνεπάγεται την κατάργηση ολόκληρου του νόμου 
αλλά μόνο της διάταξης που κρίθηκε αντισυνταγματική εφόσον βέβαια οι εν λόγω ισχύουσες διατάξεις 
μπορούν να υπάρξουν παραπέρα χωρίς το άκυρο μέρος. Η κήρυξη της ακυρότητας ενεργεί ex tunc. 
 
VI. ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η γερμανική konkrete Normenkontrolle παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα όπως την ανάθεση του ελέγχου 
της συνταγματικότητας όλων των τυπικών νόμων σ’ ένα ειδικό όργανο, που δεν ασκεί συνήθη δικαιοδοτικά 
καθήκοντα, αλλά επιλύει αποκλειστικά συνταγματικές διαφορές. Με τον τρόπο αυτό το Συνταγματικό 
Δικαστήριο αποκτά μια ειδικότητα και αυθεντία στην επίλυση συνταγματικών προβλημάτων. Περαιτέρω με τη 
συγκέντρωση του ελέγχου στο Bundesverfassungsgericht αποφεύγονται αντιφατικές αποφάσεις των 
κατώτερων δικαστηρίων σχετικά με το σοβαρότατο αυτό ζήτημα της συνταγματικότητας των νόμων. Άλλωστε 
η μόνη παρεμπίπτουσα έρευνα της συνταγματικότητας από τον δικαστή της κύριας υποθέσεως σε καμία 
περίπτωση δεν ενισχύει αρκετά την ασφάλεια του δικαίου καθώς δεν εμποδίζει διαφορετικές κρίσεις, αφού δεν 
περιβάλλεται από την αναγκαία ισχύ του δεδικασμένου, σε αντίθεση με την σχετική απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, που έχει ως αντικείμενο μόνο το ζήτημα της συνταγματικότητας και δεσμεύει όλα 
τα κρατικά όργανα δίνοντας οριστικές λύσεις στη συνταγματική αμφισβήτηση. 
Στον αντίποδα το σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην ελληνική έννομη τάξη θα 
μπορούσε να χαρακτηρισθεί από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα καθώς συνδυάζει τα βασικά προτερήματα 
της συγκεντρωτικής αυτής μορφής ελέγχου με ένα πιο «δραστικό» και «δυναμικό» παρεμπίπτοντα έλεγχο και 
όλα αυτά μέσα από μια διαδικασία, η οποία διαπνέεται από ακραιφνή δημοκρατικότητα και σαφέστατα σε 
μεγαλύτερο βαθμό από αυτήν του γερμανικού συστήματος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. 
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