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Φωτογραφία που απεικονίζει σπουδαστές του καλοκαιρινού Cours (Ιούλιος 2016)
του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου -RENE CASSIN- στο Στρασβούργο.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
(ΙΜΔΑ), στις 8 Ιουνίου 2016, κατά τη διάρκεια τελετής που έλαβε
χώρα στα γραφεία του, Λυκαβηττού 1Γ, απένειμε -για 10η συνεχή
χρονιά- βραβεία και επαίνους σε διακριθέντες για τις εργασίες
τους φοιτητές της Ελλάδας και της Κύπρου, με βάση τις καθορισθείσες -όπως κάθε χρόνο- από το Διοικητικό του Συμβούλιο
θεματικές, στο γνωστικό πεδίο της Διεθνούς Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Φέτος, στον αριθμό των -κατά το σύνηθες απονεμομένων- τριών
βραβείων προστέθηκε κι άλλο ένα, εις μνήμην του αειμνήστου
Αντιπροέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος, Γερασίμου Αρσένη.
Στους 4 πρωτεύσαντες του διαγωνισμού το ΙΜΔΑ χορήγησε,
όπως κάθε χρόνο, υποτροφία για τις ανάγκες συμμετοχής τους
στο θερινό τμήμα μαθημάτων του Διεθνούς Ινστιτούτου René
Cassin, που εδρεύει στο Στρασβούργο.
Πιστό στο θεσμό που εισήχθη ήδη από το 2014, το ΙΜΔΑ δημοσιεύει και φέτος για 3η συνεχή χρονιά, σε αυτοτελή τόμο, μαζί με
τις περιλήψεις των ομιλιών των εισηγητών των θεμάτων, εκτενείς περιλήψεις των εργασιών που διακρίθηκαν, είτε με βραβείο
είτε με έπαινο, με την επιμέλεια του επιστημονικού του συνεργάτη Βασίλη Τσεβρένη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο στενός δεσμός του Ιδρύματός μας με το Ινστιτούτο René
Cassin χρονολογείται από πολύ παλιά, την εποχή που ζούσε ήδη
ο ιδρυτής του, René Samuel Cassin, ο οποίος, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μαχητές
της αποκατάστασης των καταρρακωμένων από το ναζισμό Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και πρωτοστάτης σύνταξης της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία υιοθετήθηκε στις 10 ΔΕΚ 1948 από τη Γ.Σ. του Ο.Η.Ε1. Το 1968 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η απόφασή του να διαθέσει
το ήμισυ του ποσού του βραβείου του για την ίδρυση – το 1969
– του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για τον Έλληνα επιστήθιο φίλο του
Γεώργιο Μαραγκόπουλο, ως προς την δική του πλέον απόφαση
για την Ίδρυση του ΙΜΔΑ με την διαθήκη του.
Όλα αυτά τα χρόνια η συνεργασία του Ιδρύματός μας με το Ινστιτούτο René Cassin είναι συνεχής και αδιάλειπτη, συνιστάμενη:
πρώτον στη συμμετοχή μας στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου, δεύτερον
στον ετήσιο ορισμό ενός εκπροσώπου μας ομιλητή - διδάσκοντος2 και τρίτον στην συνήθη αποστολή τριών ή περισσοτέρων
1. Βλ. Παράρτημα του τόμου.Για τον πλήρη κατάλογο των ομιλητών
που δίδαξαν στα διεθνή Cours από το 1990 έως και φέτος βλ. επίσης
Παράρτημα τόμου.
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12 Βασίλης Τσεβρένης
υποτρόφων ετησίως για την παρακολούθηση των μαθημάτων του
θερινού τμήματος.
Η Προεδρία του σήμερα από μια προσωπικότητα διεθνούς
κύρους, όπως είναι ο κ. Jean-Paul Costa, πρώην Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διασφαλίζει την πεποίθησή μας ότι ο στενός δεσμός και η εξαιρετική
συνεργασία του Ινστιτούτου René Cassin με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θα συνεχιστούν το ίδιο
απρόσκοπτα και στο μέλλον.
Στο φετινό διαγωνισμό υποβλήθηκαν συνολικά εικοσιτέσσερις
εργασίες φοιτητών, με βάση την ελεύθερη επιλογή ενός εκ των
τριών προκαθορισμένων θεμάτων. Σε μια προσπάθεια συμπαράστασης και ενίσχυσης προς την αδελφή χώρα Κύπρο, το πρώτο
από τα θέματα – όπως κάθε χρόνο – αφορούσε τις εξελίξεις επί του
Κυπριακού ζητήματος. Εισηγητής του συγκεκριμένου θέματος,
υπό τον τίτλο: «Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2015: διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις», ήταν ο κ. Αντώνης Μπρεδήμας,
Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας του ΙΜΔΑ. Το βραβείο
απονεμήθηκε στον κ. Ευστράτιο Κουλιεράκη, ενώ ο έπαινος στην
κ. Μερσίλεια Αναστασιάδου. Στο δεύτερο θέμα του διαγωνισμού,
υπό τον τίτλο: «Επιτήρηση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων
από τη Frontex και Δικαιώματα του Ανθρώπου», εισηγητής ήταν
ο κ. Παναγιώτης Νίκας, Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής του, Υπουργείοτ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το βραβείο απονεμήθηκε στην κ. Ειρήνη Παπούτση,
ενώ ο έπαινος στην κ. ‘Αννα Βεντουράτου. Στο τρίτο θέμα, υπό
τον τίτλο «Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση», εισηγητής ήταν ο
κ. Βασίλης Τσεβρένης, Επιστημονικός συνεργάτης του ΙΜΔΑ, ο
οποίος στη μνήμη του Γεράσιμου Αρσένη, απένειμε φέτος ακόμη
ένα βραβείο. Το α’ βραβείο απονεμήθηκε στην κ. Αλεξία-Νεφέλη
Δούμα ενώ το β’ βραβείο στον κ. Ανδρέα Βασιλείου. Απονεμήθηκαν επίσης δύο έπαινοι, στον κ. Παναγιώτη Τσάφο και στην κ.
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Αικατερίνη Γκάτσου.
Πεποίθηση όλων μας είναι ότι η δημοσίευση σε αυτοτελή τόμο
των διακριθεισών εργασιών θα αποτελέσει ένα ακόμη έναυσμα για
την περαιτέρω ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων νομικών
και πολιτικών επιστημόνων στην γενικότερη ενασχόλησή τους με
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στη σημερινή μάλιστα ιδιαίτερα
επιβαρυμένη εποχή της κρίσης, όπου τα διακυβεύματα για την
προστασία τους τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι
πολλά και ποικίλα…
Βασίλης Τσεβρένης
Επιστημονικός συνεργάτης ΙΜΔΑ
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Θέμα Α
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2015:
διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις
Εισηγητής:
Αντώνης Μπρεδήμας
Βραβείο καλύτερης εργασίας
στον Ευστράτιο Κουλιεράκη
Έπαινος
στη Μερσίλεια Αναστασιάδου
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ

Ομ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γενικός Γραμματέας ΙΜΔΑ
Διαγωνισμός ΙΜΔΑ: «Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2015: διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις»
Υπέβαλλαν εργασία τέσσερις φοιτητές: Ευστράτιος Κουλιεράκης,
Μερσίλεια Αναστασιάδου, Στέφανος Τούρλος και Νικόλας-Ηλίας
Γαλδαδάς. Οι εργασίες αυτές κρίνονται σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές. Ξεχωρίζουν οι εργασίες του Ευστράτιου Κουλιεράκη και
της Μερσίλειας Αναστασιάδου.
Η κυρία Μ. Αναστασιάδου επικεντρώνεται στις πολιτικές όψεις του
Κυπριακού, με έμφαση στις εκλογές στα κατεχόμενα και τη σημασία
τους για την πορεία του Κυπριακού. Προβαίνει σε μία εμπεριστατωμένη εξέταση του ζητήματος, χρησιμοποιώντας εκτεταμένες
πληροφορίες των ΜΜΕ. Υπογραμμίζει την προσγείωση από την
ευφορία των υψηλών προσδοκιών στην αδήριτη πραγματικότητα
του ρεαλισμού και επισημαίνει δε ότι η διαπραγμάτευση στη βάση
της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας δεν οδηγεί σε ένα γνήσιο
ομοσπονδιακό σύστημα, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πουθενά
η συμμετοχή του ομοσπονδιακού λαού στη λειτουργία του κοινού
κράτους. Από την άλλη πλευρά, αφιερώνει σχετικά μικρό μέρος
της εργασίας της στην απόφαση του ΕΔΔΑ, του 2014, στη διακρατική προσφυγή Κύπρου κατά Τουρκίας.
Ο κ. Ευστράτιος Κουλιεράκης υιοθετεί μια νομική προσέγγιση ως
προς τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Εξετάζει μια σειρά από θέματα,
όπως οι περιουσίες των Ελληνοκυπρίων στα Κατεχόμενα, το ζήτημα
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18 Αντώνης Μπρεδήμας
των Αγνοουμένων, καθώς και το ζήτημα των εγκλωβισμένων
στα Κατεχόμενα, καταλήγει δε, με την ανάλυση και σημασία της
απόφασης του ΕΔΔΑ, του 2014. Η εργασία του υποψηφίου διακρίνεται από τη συστηματική χρησιμοποίηση της ελληνικής και αλλοδαπής βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα δε της νομολογίας του ΕΔΔΑ, χωρίς
να παραμελεί την αναφορά στα κείμενα διεθνών οργανισμών, όπως
τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η τοποθέτησή του ότι με την απόφαση του 2014 το
ΕΔΔΑ επανέρχεται, μετά την απόφαση του στην υπόθεση Δημόπουλος (2010), στη διάκριση μεταξύ αποζημιώσεων και restitution
ad integrum, γεγονός που, όπως εκτιμά, μπορεί να λειτουργήσει
προωθητικά προς την εξεύρεση λύσης, η οποία να προκρίνει την
επιστροφή των εκτοπισμένων έναντι της αποζημίωσης.
Με βάση τα προεκτεχθέντα, προτείνω τον κ. Ευστράτιο Κουλιεράκη για το Βραβείο και την κ. Μερσίλεια Αναστασιάδου για τον
Έπαινο.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
Καθηγητής Α. Μπρεδήμας
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Ευστράτιος Κουλιεράκης
Περίληψη Εργασίας
1. Εισαγωγή.
Ύστερα από το κρίσιμο για την Κύπρο 2014, το 2015 υπήρξε ένα
έτος ανάκαμψης για την κυπριακή οικονομία, η οποία κινήθηκε σε
θετική τροχιά και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.1 Η Κύπρος
κατάφερε να βγει από το μνημόνιο δημοσιονομικής προσαρμογής,
έπειτα από τρία έτη στο πρόγραμμα.2 Το τραπεζικό σύστημα της
Κύπρου φαίνεται να ανακάμπτει, έπειτα από το ταραχώδες 2013.3
Στο πεδίο των συνομιλιών με την τουρκοκυπριακή πλευρά, η
εκλογή του Μουσταφά Ακιντζί ως επικεφαλής, στις 30 Απριλίου
2015, λειτούργησε θετικά στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και οδήγησε σε επανέναρξη των συνομιλιών, οι οποίες είχαν
διακοπεί έντεκα μήνες πριν.4 Στις 25 Νοεμβρίου 2015, οι δύο
πλευρές ανακοίνωσαν την ίδρυση τεχνικής επιτροπής για την
παιδεία. Η επιτροπή θα έχει ως σκοπό, την εκπόνηση μελετών,
για το πώς η παιδεία μπορεί να συμβάλει στην συμφιλίωση των
δύο πλευρών.5 Παρόλα αυτά, η κατοχή τμήματος της Κύπρου από
τουρκικές δυνάμεις εξακολουθεί να αποτελεί μία νησίδα συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της
Ευρώπης. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, το ΕΔΔΑ εξέδωσε στις 12
Μαΐου 2014, μία ιστορική απόφαση.
1 Eurogroup, Statement and Remarks 639/15 (12/09/2015).
2 Eurogroup, Statement and Remarks 105/16 (07/03/2016).
3 Ο Φιλελεύθερος, 26/4/2016, Αναβάθμιση Τράπεζας Κύπρου και
Ελληνικής από Fitch, <http://www.philenews.com/el-gr/oikonomiakypros/146/310609/anavathmisi-trapeza-kyprou-kai-ellinikisapo-fitch> (Η τελευταία προσπέλαση των ιστοσελίδων έγινε στις
17/6/2016).
4 UNSC, Report S/2015/517 (02/07/2015), §3· UNSC, Report S/2015/517
(06/01/2016), §3.
5 UNSC, Report S/2015/517 (06/01/2016), §5.
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Άλλωστε, τα δικαιοδοτικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης
υπήρξαν από νωρίς, ένας σημαντικός παράγοντας διεθνοποίησης του κυπριακού ζητήματος. Ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά
την εισβολή στην Κύπρο, η κυπριακή κυβέρνηση προσέφυγε
τρεις φορές, στην τότε Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, με αποτέλεσμα την καταδίκη της τουρκικής πλευράς.6
Το 2001 έλαβε χώρα η ιστορική τέταρτη προσφυγή της Κύπρου
κατά της Τουρκίας. Στην απόφαση που εξέδωσε το ΕΔΔΑ στις 10
Μαΐου του 2001, εντόπισε σωρεία παραβάσεων από την τουρκική
πλευρά, αλλά καθοριστικό είναι και το γεγονός ότι το Δικαστήριο
δε δίστασε να τις καταλογίσει σε αυτήν.7
Ως προς το ζήτημα του καταλογισμού, το ΕΔΔΑ είχε ήδη από το
1995 κατονομάσει την Τουρκία ως μόνη υπαίτια για τη σωρεία
παραβιάσεων στα κατεχόμενα, στην υπόθεση Λοϊζίδου κατά της
Τουρκίας. Στην υπόθεση αυτή το ΕΔΔΑ κλήθηκε να ερμηνεύσει
την έννοια της δικαιοδοσίας υπό το άρθρο 1 της ΕΣΔΑ.
Η έννοια της δικαιοδοσίας έχει το περιεχόμενο της ουσιαστικής
δυνατότητας του Κράτους, να ασκήσει εξουσία, πάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα, είτε εντός είτε εκτός του εδάφους του.8 Το Δικαστήριο θεώρησε ότι η ουσιαστική αυτή δυνατότητα, της Τουρκίας πραγματώνεται από τη στιγμή που ασκούσε αποτελεσματικό
έλεγχο (effective control) στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, μέσω
του ψευδοκράτους.9
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο κυρίαρχο κράτος κατά
διεθνές δίκαιο στο νησί και μόνο αυτή μπορεί να αναλάβει υποχρεώσεις, απέναντι στη διεθνή κοινότητα για την προστασία των
6 Λουκαΐδης, Λουκής, «Κυπριακό και Συμβούλιο της Ευρώπης: Ιστορική
Αναδρομή», Κυπριακό και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εκδόσεις Αντ.
Ν. Σάκκουλα, 2000, σσ. 41-47, σσ. 42-44.
7 ECHR, Cyprus v. Turkey (10/5/2001), §§77-80.
8 ECHR, Assanidje v. Georgia (8/4/2004), Concurring Opinion of Judge
Loucaides, σ. 52.
9 ECHR, Loizidou v. Turkey (23/3/1995), §62-63· ECHR, Loizidou v.
Turkey (18/12/1996), §56
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων.10 Από τη στιγμή όμως, που δε μπορεί
να ασκήσει τη δικαιοδοσία της σε όλο το Νησί, θα δημιουργείτο
κενό σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
εάν τυχόν παραβιάσεις δεν καταλογίζονταν στην Τουρκία, πράγμα
ασύμβατο με τις αρχές τις ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης.11
2. Οι Περιουσίες των Ελληνοκυπρίων Εκτοπισμένων στα Κατεχόμενα.
Η τουρκική εισβολή το 1974 οδήγησε στην εκτόπιση μεγάλου
αριθμού Ελληνοκυπρίων από τα κατεχόμενα. Παράλληλα, οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του νοτίου τμήμα του νησιού δέχτηκαν πιέσεις
από την πολιτική τους ηγεσία, να εγκαταλείψουν τις κατοικίες του
και να περάσουν στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού, ενώ τουρκικοί πληθυσμοί ενθαρρύνθηκαν, να εγκατασταθούν στα κατεχόμενα, μεταβάλλοντας τη σύνθεση του πληθυσμού του νησιού.12 Η
συνεχιζόμενη έκτοτε παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο συνιστά
κατοχή, αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο.13 Πέρα όμως τον άδικο
της χαρακτήρα, η κατοχή συνιστά μία αντικειμενική κατάσταση
κατά το ανθρωπιστικό δίκαιο, από την οποία απορρέουν υποχρεώσεις, για την κατέχουσα δύναμη.14 Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν
εθιμικό χαρακτήρα και είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη.15 Έτσι,
το άρθρο 49§6 της Τέταρτης Συνθήκης της Γενεύης του 1949,
απαγορεύει τόσο τον εκτοπισμό πληθυσμών από την κατεχόμενη
10 UNSC, Resolution 550(1984) (11/5/1984)· UNSC, Resolution 541(1983)
(18/11/1983).
11 ECHR, Cyprus v. Turkey (10/5/2001), §75, §78.
12 Kazamias George, στους Kazamias, George/ Petrides, Antonis/
Emmanouil, Koumas (eds), Introduction to the History of Cyprus,
Open University of Cyprus, 2013, σ. 301.
13 Χρυσοστομίδης, Κύπρος, Το Κράτος της Κύπρου στο Διεθνές Δίκαιο,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, σσ. 137-143.
14 Ρούκουνας, Εμμανουήλ, Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βιβλιοπωλείον της «ΕΣΤΙΑΣ», 1995, σ. 312.
15 Μπρεδήμας, Αντώνης, «Το Ζήτημα των Τούρκων Εποίκων στην
Κύπρο υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου και του Ενωσιακού
Κεκτημένου», Η Κύπρος Σήμερα μετά το Σχέδιο Αννάν, Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007, σσ. 145-166, σ. 150.
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περιοχή, όσο και τη μεταφορά πληθυσμών προερχόμενων από το
έδαφος της κατέχουσας δύναμης.
Τα άρθρα 46 και 53 της τέταρτης συνθήκης της Χάγης του 1907,
απαγορεύουν την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων από την
κατέχουσα δύναμη Η επιταγή του διεθνούς δικαίου, για μη απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων από την κατέχουσα δύναμη, γίνεται
εντονότερη, όταν η πρακτική αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή της
επιστροφής εκτοπισμένων προσώπων και στην εν γένει δημογραφική αλλοίωση, της πληθυσμιακής συγκρότησης της περιοχής.16
Το ΕΔΔΑ εξέτασε το ζήτημα των περιουσιών των εκτοπισμένων,
υπό το πρίσμα του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα στην περιουσία. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου, κρίνεται
πάγια από το δικαστήριο, ότι ενυπάρχουν τρείς επιμέρους κανόνες.
Πρώτον, ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας
του. Δεύτερον, ότι ένα πρόσωπο μπορεί να στερηθεί την περιουσία
του, μόνο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τέλος, ότι αναγνωρίζεται στα κράτη το δικαίωμα να νομοθετούν, ώστε να ρυθμίζουν τη
χρήση των αγαθών, σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον ή με σκοπό
να εξασφαλίζουν την είσπραξη φόρων ή εν γένει εισφορών.17
Στην περίπτωση των περιουσιών των εκτοπισμένων το Δικαστήριο,
τόσο στην υπόθεση Λοϊζίδου, όσο και στην τέταρτη διακρατική
προσφυγή της Κύπρου, έκρινε ότι η τουρκική πολιτική στα κατεχόμενα στερεί από τους κυρίους των ακινήτων τη δυνατότητα,
όχι μόνο να έχουν πρόσβαση σε αυτά, αλλά και να τα διαθέτουν
κατ’ αρέσκειαν.18 Είναι λοιπόν κρίσιμο, ότι το Δικαστήριο ενέταξε
την παραβίαση αυτή στον πρώτο κανόνα του άρθρου και όχι στο
δεύτερο, ο οποίος αφορά στην ολική αποστέρηση της περιουσίας.
16 Loucaides, Loukis, the Protection of the Right to Property in
Occupied Territories, 53 International and Comparative Law
Quarterly, 2004, σσ.677-690, σ. 685.
17 ECHR, James a.o. v. the United Kingdom (21/2/1986), §37.
18 ECHR, Loizidou v. Turkey (18/12/1996), §58, §63· ECHR, Cyprus v.
Turkey (10/5/2001), §178.
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Έκρινε λοιπόν το δικαστήριο ότι οι Ελληνοκύπριοι εκτοπισμένοι
παραμένουν κύριοι των περιουσιών τους.19
Το ΕΔΔΑ κλήθηκε να αποφανθεί, κατά πόσο η κατάσταση στα
κατεχόμενα στερούσε από τους εκτοπισμένους και το δικαίωμα
στην κατοικία υπό το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο πράγματι, εκτίμησε ότι η πολιτική της Τουρκίας, με το να μην επιτρέπει
την πρόσβαση στα κατεχόμενα, συνιστούσε γενικά παραβίαση του
άρθρου 8.20 Ωστόσο, έχει κάνει δεκτά αιτήματα, μόνο σε περιπτώσεις όπου οι προσφεύγοντες είχαν την κατοικία τους στα κατεχόμενα.21
Όταν ένα κράτος προβαίνει σε μία διεθνώς άδικη πράξη, σύμφωνα
με Άρθρα για την Ευθύνη των Κρατών από Διεθνώς Άδικες
Πράξεις (άρθρο 35), οφείλει να επανορθώσει ώστε τα πράγματα
να επανέλθουν στη προ της παραβίασης κατάσταση.22 Ο κανόνας
πάντως κατά το άρθρο 35 είναι η υλική αποκατάσταση (restitutio
in integrum) και όχι η αποζημίωση.23 Το άρθρο 35(b) προβλέπει ότι
η επανόρθωση μπορεί να έχει τη μορφή της αποζημίωσης και στις
περιπτώσεις όπου η υλική αποκατάσταση θα ήταν εξαιρετικά δυσανάλογη. Η διάταξη έχει τύχει εφαρμογής σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης.24 Ωστόσο, στην περίπτωση των περιουσιών στα κατεχόμενα δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι οι Ελληνοκύπριοι εκτοπι19 ECHR, Cyprus v. Turkey (10/ 5/ 2001), §189· Δίπλα, Χριστίνα,
«Προβλήματα από τη μη Συμμόρφωση της Τουρκίας προς την
Απόφαση Λοϊζίδου της 28ης Ιουλίου του 1998», Κυπριακό και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σσ. 49-61,
σσ. 52-53.
20 ECHR, Cyprus v. Turkey (10/ 5/ 2001), §§172-176.
21 ECHR, Demades v. Turkey (31/7/2003), §35.
22 ILC, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts with Commentaries, Yearbook of the International
Law Comission, 2001, vol. II, Part Two, άρθρο 35.
23 PCIJ, Case Concerning the factory at Chorzow, Merits, Publications
of the Permanent Court of International Justice, Series A. - No. 17,
σσ. 47-48.
24 Shaw, Malcolm, International Law, Sixth Edition, Cambridge
University Press (2008), σ. 802.
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σμένοι παραμένουν κύριοι των περιουσιών τους.25 Την αρχή ότι
τα Κράτη θα πρέπει να προβαίνουν σε υλική αποκατάσταση της
βλάβης και όχι απλά σε αποζημίωση είχε αρχίσει να δέχεται και
το ΕΔΔΑ από το 1994.26 Παρόλα αυτά, στην υπόθεση Λοϊζίδου η
αιτούσα παραιτήθηκε από το αίτημά της για restitutio in integrum,
δεδομένων των πολιτικών εμποδίων πάνω στα οποία θα προσέκρουε μία τέτοια απόφαση.27 Έτσι, το δικαστήριο της επιδίκασε
χρηματική αποζημίωση για ζημίες αποτιμητές και μη σε χρήμα.
Έπειτα από την υπόθεση Λοϊζίδου και τη διακρατική προσφυγή της
Κύπρου κατά της Τουρκίας, ακολούθησε μεγάλος αριθμός μεμονωμένων προσφυγών εκτοπισμένων ελληνοκυπρίων, σε σχέση με τις
περιουσίες τους στα κατεχόμενα.28 Έπειτα από την απόρριψη του
σχεδίου Ανάν, το ΕΔΔΑ έκρινε την υπόθεση Ξενίδης – Αρέστης,
με την οποία το Δικαστήριο επέβαλε στην Τουρκία τη θέσπιση
ενός ενδίκου μέσου, για την επανόρθωση των ζημιών των περιουσιακών δικαιωμάτων που ετνώπισε.29 Η Τουρκία, με το «νόμο
67/2005» του ψευδοκράτους, συνέστησε τη λεγόμενη «Επιτροπή
Ακίνητης Περιουσίας»,30 η οποία έχει ως σκοπό την αποκατάσταση των εκτοπισμένων. Ο «Νόμος» αυτός προβλέπει τη δυνατό25 Abi-Saab, Georges/ Blumenwitz, Dieter/ Crawford, James/
Dugard, John/ Greenwood, Christopher/ Hafner, Gerhard/ OrregoVicuña, Francisco/ Pellet, Allain/ Schermers, Henry/ Tomuschat,
Christopher, Γνωμάτευση: Νομικά Θέματα που εγείρονται λόγω
Ορισμένων Μετακινήσεων και Εκτοπισμών Πληθυσμού στο Έδαφος
της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την Περίοδο μετά την 20η Ιουλίου
1974 (30/6/1999), σ. 203, §14.
26 Κωστοπούλου, Μαρία – Ανδριανή, στο Σισιλιάνος, Λίνος - Αλέξανδρος (επιμέλεια), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ερμηνεία κατ’ Άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σ. 605.
27 Παρασκευά, Κώστας, «Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ για
τις κυπριακές υποθέσεις περιουσιών», το Κυπριακό Πρόβλημα σε
Εξέλιξη Διεθνής Διάσταση Ζητήματα Διακυβερνησης Ανθρώπινα
Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2011, σσ. 225-237, σ. 227.
28 ECHR, Xenides – Arrestis v. Turkey (22/12/2005), §38.
29 Ibid, §40.
30 Διαθέσιμος στο: <http://www.tamk.gov.ct.tr/english/yasa.html>.
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τητα καταβολής αποζημιώσεων στους εκτοπισμένους, την ανταλλαγή της περιουσίας τους με περιουσίες στα νότια του Νησιού ή
και επιστροφή της περιουσίας τους. Η επιστροφή της περιουσίας
υπόκειται σε πολλές εξαιρέσεις (άρθρο 8).
Το Δικαστήριο στην υπόθεση Δημόπουλος κ.α. κατά Τουρκίας,
εξέτασε κατά πόσο η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας συνιστά
αποτελεσματικό μέσο αποκατάστασης των παραβιάσεων της
ΕΣΔΑ. Κρίσιμο για το ζήτημα ήταν το κατά πόσο, μπορούσε ένα
ένδικο μέσο, μίας οντότητας ανύπαρκτης, κατά το διεθνές δίκαιο,
να είναι νόμιμο και αποτελεσματικό. Το Δικαστήριο στην υπόθεση
Δημόπουλος επικαλέστηκε τα κριτήρια της γνωμοδότησης του
ΔΔΧ για τη Ναμίμπια.31 Στην υπόθεση αυτή, το ΔΔΧ είχε κρίνει, ότι
παρά την παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο διοίκηση μίας περιοχής,
πράξεις των αρχών της κατέχουσας δύναμης μπορούν να παράγουν
νομικά αποτελέσματα, ώστε να μην υποστούν βλάβη οι κάτοικοι,
οι οποίοι βρίσκονται υπό παράνομη διοίκηση.32 Επιπλέον, το ΕΔΔΑ
εξέτασε το εάν η αποκατάσταση που παρείχε η «Επιτροπή Ακίνητης
Περιουσίας», μπορούσε να θεωρηθεί αποτελεσματική, δεδομένου
ότι η πλήρης αποκατάσταση των εκτοπισμένων αποτελούσε σπάνια
εξαίρεση, ενώ τον κανόνα αποτελούσε η αποζημίωσή τους.33 Το
Δικαστήριο για το ζήτημα αυτό, για πρώτη φορά, έλαβε υπόψιν του
την παγιωμένη κατάσταση, η οποία συνίστατο στην κατοχή των
περιουσιών από διαφορετικά πρόσωπα από τους κυρίους. Κατά την
κρίση του, το γεγονός ότι οι περιουσίες είχαν αλλάξει κατόχους και
η πάροδος σημαντικού χρόνου μπορούσαν, στην πράξη, να αποδυναμώσουν το νόμιμο ιδιοκτησιακό τίτλο.34 Έκρινε λοιπόν, ότι το
δικαίωμα αποκατάστασης του πραγματικού κυρίου περιοριζόταν,
31 ECHR, Demopoulos a.o. v. Turkey (1/3/2010), §93.
32 ICJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South
Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security
Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, ICJ Reports 1971, σσ.
16-66, σ. 56.
33 ECHR, Demopoulos a.o. v. Turkey (1/3/2010), §40.
34 Ibid, §111.
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όταν στην πράξη δε μπορούσε να κατέχει την περιουσία του.35 Με
βάση αυτά, το Δικαστήριο θεώρησε την «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας» ως αποτελεσματικό μέσο αποκατάστασης των περιουσιακών βλαβών.
Το ΕΔΔΑ, με αυτήν του πρακτική, διαχώρισε το πρόβλημα της
προστασίας των εκτοπισμένων υπό την ΕΣΔΑ, από το ευρύτερο
πρόβλημα των μαζικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου.36
Προφανώς, στο ζήτημα υπεισήλθαν και πολιτικοί παράγοντες, που
δεν επέτρεψαν στο δικαστήριο να διατάξει την παύση των παραβιάσεων, από την τουρκική πλευρά. Το ίδιο άλλωστε ανέφερε ότι το
κυπριακό πρόβλημα χρήζει πολιτικής διευθέτησης.37
3. Το Ζήτημα των Αγνοουμένων.
Απότοκο της Τουρκικής εισβολής το 1974 ήταν ο θάνατος και οι
εξαφανίσεις χιλιάδων Ελληνοκυπρίων.38 Παρότι η τουρκική πλευρά
δεν είχε θέσει ζήτημα αγνοουμένων, μόλις η ελληνοκυπριακή
πλευρά άρχισε προσπάθειες διεθνοποίησης του ζητήματος, άνοιξε
και αυτή αντίστοιχο ζήτημα από την πλευρά της, αναφερόμενη
κυρίως στα γεγονότα του 1963-1964.39 Το 1977 η Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ αφού εξέφρασε τις ανησυχίες της για το ζήτημα, κάλεσε
τις δύο πλευρές να συγκροτήσουν άμεσα ένα διερευνητικό σώμα
σε σχέση με τις υποθέσεις των αγνοουμένων.40
35 Ibid, §113.
36 Μίχα, Ελένη, «Η προστασία της ιδιοκτησίας, η προσβολή του δικαιώματος και ο επανορθωτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η περίπτωση της Κύπρου», το
Κυπριακό Πρόβλημα σε Εξέλιξη Διεθνής Διάσταση Ζητήματα Διακυβερνησης Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2011,
σσ. 191-224 (2011), σσ. 212-216.
37 ECHR, Demopoulos a.o. v. Turkey (1/3/2010), §85, §116.
38 Kazamias, στους Kazamias/ Koumas/ Petrides (eds), όπ. παρ. σ. 208.
39 Cassia, Paul Sant, “Waiting for the Ulysses”: the Committee of
Missing Persons, The Work of The UN in Cyprus Promoting Peace
and Development, Palgrave Macmillan, 2001, σσ. 193-235, σ. 209.
40 UNGA, Resolution A/Res/32/128 (16/12/1977).
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Το 1981 συγκροτήθηκε η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο (ΔΕΑ). Σύμφωνα με τους όρους της εντολής
της, η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, ένα διοριζόμενο από
την ελληνοκυπριακή πλευρά και ένα από την τουρκοκυπριακή και
ένα μέλος επιλέγεται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.41 Κατά την ακολουθούμενη διαδικασία, η ΔΕΑ προβαίνει
αρχικά σε εκταφές σωρών. Έπειτα, τα ευρήματα εξετάζονται από
ανθρωπολόγους. Στη συνέχεια, τα δείγματα συγκρίνονται με
δείγμα από το γενετικό υλικό των συγγενών των αγνοουμένων, και
όσα από τα λείψανα ταυτοποιούνται, αποστέλλονται στους επιζώντες συγγενείς.42 Πέρα από το ανθρωπιστικό έργο της επιτροπής,
κρίσιμο είναι ότι αποτελεί θετικό παράδειγμα διαρκούς διακοινοτικής συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο
διεπιστημονικότητας.43 Το 2015 υπήρξε η πιο παραγωγική χρονιά
για την επιτροπή.44
Το ΕΔΔΑ, εξέτασε το ζήτημα των Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων
υπό το φως της ΕΣΔΑ, στην τέταρτη διακρατική προσφυγή της
Κύπρου και στην υπόθεση Βαρνάβα. Το άρθρο 2 της ΕΣΔΑ κατοχυρώνει το δικαίωμα στη ζωή. Πέρα από την υποχρέωση που
επιβάλλει το άρθρο 2 στα κράτη μέλη, να μην αφαιρούν αυθαίρετα τη ζωή από τα πρόσωπα που βρίσκονται στη δικαιοδοσία
τους, το άρθρο 2 περιλαμβάνει και ανεξάρτητες θετικές υποχρεώσεις. Η θετική υποχρέωση του άρθρου 2 συνίσταται στη διεξαγωγή
έρευνας, τόσο σε περιπτώσεις θανάτωσης ανθρώπων, όσο και σε
περιπτώσεις αγνοουμένων που εξαφανίστηκαν κάτω από συνθήκες
επικίνδυνες για τη ζωή τους.45
Δεδομένου ότι η Τουρκία δεν διεξήγαγε τέτοια έρευνα για τους
41 Όροι Εντολής για την Ίδρυση Διερευνητικής Επιτροπής για τους
Αγνοουμένους στην Κύπρο, άρθρ. 1, διαθέσιμο στο: < http://www.
cmp-cyprus.org/gr/about-the-cmp/terms-of-reference-and-mandate/>.
42 ΔΕΑ, < http://www.cmp-cyprus.org/gr/what-we-do/>.
43 UNSC, Report S/2006/931 (1/12/2006), §38.
44 UNSC, Report S/2015/15 (9/1/2015), §21.
45 Ακτύπης, Ηρακλής – Σπυρίδων, στο Σισιλιάνο (επιμέλεια), όπ. παρ. σ. 87.
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Ελληνοκύπριους αγνοούμενους, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση
της των θετικών υποχρεώσεων υπό το άρθρο 2 αλλά και 5 της
ΕΣΔΑ.46 Πέρα όμως από το γεγονός αυτό, οι περιπτώσεις εξαφανίσεων δημιουργούν μία παρατεταμένη κατάσταση έντονης αβεβαιότητας και άγχους, για τις οικείους των αγνοουμένων.47 Η δημιουργούμενη αυτή κατάσταση είναι δυνατόν να γίνει τόσο αφόρητη,
ώστε ο ίδιος ο οικείος του αγνοουμένου να καταλήξει να θεωρείται
άμεσο θύμα απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, υπό το
άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η σιωπή των τουρκικών
αρχών πράγματι συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση.48
Στις υποθέσεις όπου το ΕΔΔΑ κλήθηκε να εξετάσει το ζήτημα
των αγνοουμένων, χρειάστηκε να κρίνει, κατά πόσο η έρευνα που
διεξάγει η ΔΕΑ, πληροί τις υποχρεώσεις, που επιβάλει η ΕΣΔΑ.
Έκρινε λοιπόν, ότι η ΔΕΑ δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Τουρκία
ως προς τις υποχρεώσεις της από την ΕΣΔΑ.49 Η ανεπάρκεια της
ΔΕΑ θα πρέπει να αναζητηθεί στα ενδογενή της χαρακτηριστικά.
Η ΔΕΑ έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, χωρίς αστυνομικές
ή δικαστικές αρμοδιότητες.50 Όπως είπε το Δικαστήριο, μία αποτελεσματική έρευνα που να ανταποκρίνεται στα εχέγγυα της ΕΣΔΑ,
θα πρέπει να γίνεται από εθνικές αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε
καλύτερη θέση ώστε να εκτιμήσουν τα πραγματικά περιστατικά,
για να αποκαλυφθεί η αλήθεια γύρω από την υπόθεση.51
4. Το Ζήτημα των Εγκλωβισμένων στα Κατεχόμενα.
Σήμερα υπολογίζεται ότι στα κατεχόμενα διαμένουν 338 εγκλωβι46 ECHR, Varnava a.o. v. Turkey (18/9/2009), §194, 209.
47 ECHR, Varnava a.o. v. Turkey (18/9/2009), §200· ECHR, Cyprus v.
Turkey (10/5/2001), §157.
48 ECHR, Varnava a.o. v. Turkey (18/9/2009), §201.
49 ECHR, Cyprus v. Turkey (10/5/ 2001), §135.
50 Όροι Εντολής για την Ίδρυση Διερευνητικής Επιτροπής για τους
Αγνοουμένους στην Κύπρο, όπ. παρ άρθρ. 11· UNSC, Report S/21340
(31/5/1990), Annex, §3.
51 ECHR, Varnava a.o. v. Turkey (18/9/2009), §164.
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σμένοι Ελληνοκύπριοι και 105 Μαρωνίτες.52 Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελληνοκύπριων και Μαρωνιτών εγκλωβισμένων απασχόλησε το ΕΔΔΑ στην τέταρτη διακρατική προσφυγή
της Κύπρου κατά της Τουρκίας.
Σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε η στάση των Τουρκικών αρχών ως
προς τη θρησκευτική ελευθερία των εγκλωβισμένων. Το άρθρο 9
της ΕΣΔΑ προστατεύει την θρησκεία ως πεποίθηση αλλά και την
εξωτερίκευσή της μέσω της λατρείας, η οποία μπορεί να συνίσταται
στην τέλεση θρησκευτικών καθηκόντων.53 Κατά την κρίση του
Δικαστηρίου, ο περιορισμός της ελευθερίας κίνησης των εγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων, περιόριζε τη θρησκευτική τους ελευθερία,
καθώς δεν μπορούσαν να επισκεφθούν τόπους λατρείας τους και
να λάβουν μέρος σε εκδηλώσεις της θρησκευτικής ζωής.54
Επιπλέον, το ΕΔΔΑ εξέτασε το ζήτημα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους Ελληνοκύπριους μαθητές, που φοιτούν στα σχολεία
στα κατεχόμενα. Ζήτημα ετέθη, σε σχέση με τη λογοκρισία των
ελληνοκυπριακών, εκπαιδευτικών εγχειριδίων και εξετάστηκε, υπό
το πρίσμα του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ. Αφενός, η μεγάλης έκτασης
λογοκρισία που επέβαλαν οι Τουρκοκυπριακές αρχές, στα διανεμόμενα σχολικά βιβλία, θεωρήθηκε παραβίαση του δικαιώματος
στην ελευθερία της έκφρασης.55 Αφετέρου, θεώρησε το Δικαστήριο
ότι συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση (άρθρο
2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ) το γεγονός,
ότι ενώ οι Ελληνοκύπριοι μαθητές στα κατεχόμενα φοιτούσαν σε
ελληνοκυπριακά πρωτοβάθμια σχολεία, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους παρεχόταν μόνο σε τουρκοκυπριακά.56
Ως προς το δικαίωμά τους στην οικογενειακή ζωή (άρθρο 8), το Δικαστήριο αναφέρθηκε στο γεγονός της απαγόρευσης εισόδου Ελλη52 ΥΠ.ΕΞ. Κυπριακής Δημοκρατίας, Εγκλωβισμένοι, <http://www.mfa.
gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus04_gr/cyprus04_gr?OpenDocument>.
53 Καστανάς, Ηλίας, στο Σισιλιάνο (επιμέλεια), όπ. παρ. σ. 367.
54 ECHR, Cyprus v. Turkey (10/5/2001), §245-247.
55 Ibid, §252.
56 Ibid, §§277-280.
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νοκυπρίων στα κατεχόμενα, που ως αποτέλεσμα είχε τον χωρισμό
οικογενειών.57 Παράλληλα, το Δικαστήριο εξέτασε τα περιουσιακά
δικαιώματα των εγκλωβισμένων Τουρκοκυπρίων. Κατά την πολιτική της «ΤΔΒΚ», οι περιουσίες όσων εγκλωβισμένων μετέβαιναν
στο νότιο τμήμα του Νησιού θεωρούνταν εγκαταλελειμμένες και
περιέρχονταν σε αυτήν, ενώ δεν μπορούσαν να τα μεταβιβάσουν
κατοίκους του Νοτίου τμήματος της Κύπρου. Οι περιορισμοί αυτοί
κρίθηκαν ανεπίτρεπτοι κατά την ΕΣΔΑ.58
Επιπλέον, όπως είχε εντοπίσει η Επιτροπή, συστηματική πολιτική
του ψευδοκράτους ήταν οι διακρίσεις εναντίον των μελών της
Ελληνοκυπριακής κοινότητας. Οι πολιτική διακρίσεων είχε τέτοια
ένταση, ώστε κρίθηκε ότι συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση κατά
το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ.59 Τέλος, το ΕΔΔΑ εντόπισε την έλλειψη
πρόσβασης των εγκλωβισμένων σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα
κατά το άρθρο 13 της ΕΣΔΑ.60
5. Η μη Συμμόρφωση της Τουρκίας με τις Καταδικαστικές
Αποφάσεις και η Στάση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η επίβλεψη της συμμόρφωσης των κρατών του Συμβουλίου της
Ευρώπης με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ εναπόκειται στην Επιτροπή των
Υπουργών (ΕΥ), σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 της ΕΣΔΑ.
Δεδομένης της μη συμμόρφωσης της Τουρκίας με τη σειρά αποφάσεων του ΕΔΔΑ, ο ρόλος της στο ζήτημα κρίνεται καθοριστικός.
Σε σχέση με τα δικαιώματα των εκτοπισμένων, αρχής γενομένης
από την υπόθεση Λοϊζίδου η ΕΥ άσκησε πιέσεις, στην τουρκική
πλευρά προς την κατεύθυνση του να πληρώσει την επιδικασθείσα
αποζημίωση, καθώς τέτοια περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν
είχε προηγούμενο στα πλαίσια του θεσμού.61 Η ΕΥ το 2003 απεί57 Ibid, §§292-293.
58 Ibid, §270.
59 Ibid, §§303-304, §§309-311.
60 Ibid, §324.
61 CoE (CoM), Resolution DH(2000)105 (24/7/ 2000).

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 30

6/10/2016 3:42:58 μμ

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2015

31

λησε την Τουρκία ότι θα λάμβανε η ίδια όλα τα πρόσφορα μέτρα
(all adequate measures), σε περίπτωση που αρνούνταν ξανά, να
πληρώσει την απαιτούμενη αποζημίωση,62 υπαινισσόμενη ουσιαστικά την εφαρμογή του άρθρου 8 του καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής
της εκπροσώπησης στον οργανισμό και την αποβολή από αυτόν.
Αποτέλεσμα, των έντονων αυτών πιέσεων, ήταν η Τουρκία, να
καταβάλει τελικά την αποζημίωση.63
Η ΕΥ ασχολήθηκε και με το ζήτημα της συνεχιζόμενης παραβίασης
των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, ζητώντας από την Τουρκία,
να άρει τη συνεχιζόμενη παραβίαση.64 Ωστόσο, η στάση της ΕΥ
άλλαξε μετά την έκδοση της απόφασης Δημόπουλος κατά Τουρκίας. Η ΕΥ έκλεισε το ζήτημα της επίβλεψης της διαρκούς παραβίασης των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων, με το σκεπτικό ότι
η Τουρκία διέθετε πλέον ένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο, για
τη βελτίωση της κατάστασης.65 Το ζήτημα όμως δε σταματά εκεί,
καθώς η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να αρνείται μέχρι και σήμερα
την καταβολή των ποσών, που επιδικάσθηκαν από το ΕΔΔΑ, προ
της συστάσεώς της επιτροπής αυτής.66 Όπως στην περίπτωση των
εκτοπισμένων, έτσι και στην περίπτωση των συγγενών των αγνοουμένων, η Τουρκία εξακολουθεί να μην καταβάλει της επιδικασθείσες αποζημιώσεις.67
Όσον αφορά τα δικαιώματα των εγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων,
υπήρξαν κάποια βήματα προόδου. Ιδρύθηκε σχολείο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην περιοχή του Ριζοκαρπάσσου, έληξε η λογοκρισία
στα σχολικά εγχειρίδια, ήρθησαν οι περιορισμοί κίνησης των Ελληνοκυπρίων και διορίστηκε δεύτερος ιερέας στα κατεχόμενα, έπειτα
62 CoE (CoM), Interim Resolution ResDH(2003)174 (12/11/2003).
63 Coe (CoM), Resolution ResDH(2003)190 (2/12/2003).
64 CoE (CoM), Annual Report of 2008, pp. 195-197.
65 CoE (CoM), Memorandum CM/Inf/DH(2010)21 (17/5/2010), §§11-16.
66 CoE (CoM), <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Obj
ectId=09000016805b0ad4>.
67 CoE (CoM) Annual Report of 2015 p. 227
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από τη σύμφωνη γνώμη της UNIFICYP. Η ΕΥ έκρινε ότι η πρόοδος
στα ζητήματα αυτά ήταν επαρκής και έκλεισε, σχετικά σύντομα, το
ζήτημα.68 Τα περιουσιακά ζητήματα των εγκλωβισμένων παραμένουν μέχρι και σήμερα υπό εξέταση.69
Η λειτουργία της ΕΥ ήταν ανεπαρκής στο να επιβάλει στην
Τουρκία την ουσιαστική συμμόρφωσή της με τις καταδικαστικές
αποφάσεις.70 Αφενός, έκλεισε βιαστικά το ζήτημα σειράς παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων. Αφετέρου, μετά την
υπόθεση Δημόπουλος, αρκούνταν στο να ζητά ανεπιτυχώς την
καταβολή αποζημιώσεων στους εκτοπισμένους, αντίθετα, η τουρκική πλευρά, εξακολουθούσε να προβαίνει σε «μεταβιβάσεις» περιουσιών εκτοπισμένων.71
Η απροθυμία αυτή της ΕΥ συνδέεται με το γεγονός, ότι έχει έντονα
πολιτικό χαρακτήρα και η στάση της μπορεί να μεταβάλλεται
ανάλογα με τους εκάστοτε διεθνείς συσχετισμούς.72
6. H
 ιστορική απόφαση του ΕΔΔΑ, επί της Διακρατικής
Προσφυγής της Κύπρου για Δίκαιη Ικανοποίηση.
Η απόφαση του ΕΔΔΑ, στην υπόθεση Κύπρος κατά Τουρκίας, που
εκδόθηκε στις 12 Μαΐου του 2014 αποτελεί μία ιστορική απόφαση
για τον κυπριακό Ελληνισμό, με πολύπλευρες προεκτάσεις σε
θέματα διεθνών σχέσεων. Το αίτημα της κυπριακής κυβέρνησης
αφορούσε την επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης, για τις παραβιάσεις
που είχε εντοπίσει το ΕΔΔΑ στην τέταρτη διακρατική προσφυγή
της Κύπρου κατά της Τουρκίας.73 Η κυπριακή πλευρά δεν συμπεριέλαβε στο αίτημά της αποζημιώσεις που αφορούσαν τις ακίνητες
68 CoE (CoM), Interim Resolution ResDH(2005)44 (7/6/2005)· CoE
(CoM), Interim Resolution CM/ResDH(2007)25 (4/4/2007).
69 CoE (CoM), Annual Report of 2015, σσ. 164-165.
70 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), Concurring Opinion of Judge
Pinto De Albuquerque, Joined by Judge Vučinić, §§8-9.
71 Ibid, §22.
72 Λουκαΐδης, «Κυπριακό και Συμβούλιο της Ευρώπης: Ιστορική
Αναδρομή», , όπ. παρ. σ. 43.
73 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), §9.
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περιουσίες, επιφυλλάχθηκε όμως να επανέλθει αργότερα.74 Ζήτησε
ωστόσο από το Δικαστήριο, να αναγνωρίσει, ότι η Τουρκία υποχρεούται, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με την καταδικαστική
απόφαση, να μην ανέχεται κανενός είδους εκποίηση ελληνοκυπριακών περιουσιών, στα κατεχόμενα.75
Η Τουρκική πλευρά, έθεσε το ζήτημα παραδεκτού του αιτήματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού
διαστήματος. Όπως είχε κρίνει το ΔΔΧ, στην υπόθεση Ναούρου
κατά Αυστραλίας, η καθυστέρηση ενός κράτους να φέρει μία
υπόθεση ενώπιόν του, θα μπορούσε να καταστήσει το αίτημά του
απαράδεκτο. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε το ΔΔΧ, στο διεθνές δίκαιο
δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας, που να ορίζει μέσα σε ποια
χρονικά περιθώρια πρέπει να δρουν τα κράτη, αλλά αυτό θα πρέπει
να κρίνεται συγκεκριμένα σε κάθε υπόθεση.76 Τέτοιο ζήτημα δεν
μπορούσε να τεθεί στην περίπτωση της προσφυγής της Κύπρου.
Στο διάστημα ανάμεσα στις δύο προσφυγές, η ΕΥ είχε επιληφθεί του ζητήματος και η Κύπρος δικαιολογημένα προσδοκούσε
τη συμμόρφωση της Τουρκίας στα πλαίσια της ΕΥ. Παράλληλα,
η Κύπρος έθετε διαρκώς το ζήτημα στα διεθνή fora. Επομένως,
η πάροδος εννέα ετών δεν αποτέλεσε καθυστέρηση της Κύπρου,
να δράσει, αλλά αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Τουρκίας, να
συμμορφωθεί.77
Ένα ζήτημα που εξετάστηκε για πρώτη φορά από το Δικαστήριο
ήταν το εάν δύναται να επιδικάσει δίκαιη ικανοποίηση κατά το
άρθρο 41 της ΕΣΔΑ σε διακρατικές προσφυγές. Το Δικαστήριο,
έκανε μία διάκριση σε δύο είδη διακρατικών προσφυγών. Στην
πρώτη ομάδα διακρατικών προσφυγών, ενέταξε τις προσφυγές
74 Ibid, §6.
75 Ibid, §61.
76 ICG, Case Concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v.
Australia), Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports 1992, σσ.
240-269, σσ. 253-254, §§32-33.
77 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), §26, Concurring Opinion of
Judge Pinto De Albuquerque, Joined by Judge Vučinić, §§9-10.
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όπου οι προσφεύγουσες κυβερνήσεις, διεκδικούν τη διατήρηση
της δημόσιας τάξης στο χώρο της Ευρώπης. Στη δεύτερη ομάδα
ανήκουν οι διακρατικές προσφυγές, οι οποίες περιέχουν χαρακτηριστικά αιτημάτων, τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια της διπλωματικής προστασίας.78 Έκρινε λοιπόν το ΕΔΔΑ, ότι στη δεύτερη
περίπτωση, όταν η διακρατική προσφυγή αφορά επαρκώς ορισμένο(sufficiently precise) αριθμό προσώπων, ο οποίος μπορεί να εξευρεθεί με αντικειμενικά κριτήρια (objectively identifiable), τότε
μπορεί να επιδικασθεί δίκαιη ικανοποίηση στην προσφεύγουσα
κυβέρνηση, υπέρ των ζημιωθέντων αυτών προσώπων.79 Έτσι, το
ΕΔΔΑ έκανε δεκτό το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και
επιδίκασε συνολικά 90.000.000€.80 Η αποζημίωση αυτή που επιδικάστηκε είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Δικαστηρίου και για
τη διανομή της, η απόφαση προβλέπει έναν πρωτότυπο μηχανισμό.
Η Τουρκία οφείλει να καταβάλει το συνολικό ποσό στην Κυπριακή
Δημοκρατία και αυτή με τη σειρά της θα διανείμει το ποσόν στα
θύματα των παραβιάσεων.81
Κατά μία συντρέχουσα γνώμη, που εκφράστηκε από το Δικαστή
Pinto de Albuquerque, την οποία προσυπογράφει ο δικαστής
Vučinić, η αποζημίωση αυτή αποτελεί αποζημίωση τιμωρίας
(punitive damages).82
Αμφισβητείται, εάν ο θεσμός αυτός μπορεί να εφαρμοστεί σε
επίπεδο διεθνούς δικαίου.83 Σύμφωνα με μία συντρέχουσα γνώμη,
η διεθνής πρακτική, φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση
78 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), §44-45.

79 Ibid, §47.

80 Ibid, §58.
81 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), §59.
82 Σταμέλος, Χαράλαμπος/ Χατζημανώλη, Δέσποινα/ Δακορώνια,
Ευγενία, Αγγλο-Ελληνικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Νομικών Όρων,
2η Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σ. 554.
83 Shaw, Malcolm, International Law, Sixth Edition, Cambridge
University Press, 2008, σ. 804· Brownlie, Ian, Principles of Public
International Law, Sixth Edition, Oxford Univeristy Press, 2003, σ. 447.
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της υιοθέτησης του θεσμού.84 Δεδομένης της στάσης της τουρκικής πλευράς, η επιβολή μίας παραδειγματικής τιμωρίας, κρίθηκε
αναγκαία προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς την κατεύθυνση της
συμμόρφωσης.85
Ως προς το αναγνωριστικό αίτημα της κυπριακής πλευράς, πρέπει
να ειπωθεί ότι δεν προβλέπεται ρητά κάποια διαδικασία, κατά την
οποία η αιτούσα Κυβέρνηση ή και ιδιώτης, μπορούν να προσφύγουν ενώπιον του ΕΔΔΑ και να ζητήσουν να αναγνωριστεί, ότι
το κράτος το οποίο καταδικάστηκε δε συμμορφώνεται, ενώ η
υπόθεση εκκρεμεί προς εκτέλεση ενώπιον της ΕΥ. Το Δικαστήριο
έκανε δεκτό το αίτημα της Κύπρου χωρίς να επεκταθεί στο ζήτημα
αυτό. Η δυνατότητα όμως αυτή προκύπτει από την τελολογική
ερμηνεία του άρθρου 41.86 Η συνεχιζόμενη άρνηση συμμόρφωσης
με καταδικαστική απόφαση συνιστά καθεαυτή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων την παύση μπορεί να διατάξει το
Δικαστήριο.
Το Δικαστήριο δήλωσε, ότι η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί με
την καταδικαστική απόφαση στην τέταρτη διακρατική προσφυγή
ως προς τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων. Στη συνέχεια τόνισε, ότι
κάθε είδους άδεια, συμμετοχή, σιωπηρή συγκατάθεση και παράνομη
εκμετάλλευση ή πώληση Ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, είναι ασυμβίβαστες με την καταδικαστική απόφαση, επί της
τέταρτης διακρατικής προσφυγής της Κύπρου. Διευκρίνισε ακόμα,
προς άρση αμφιβολιών, ότι η απόφαση Δημόπουλος αφορούσε το
παραδεκτό ατομικών προσφυγών και σε καμία περίπτωση η σύσταση
της «Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας» δεν αποτελεί μέτρο συμμόρφωσης, με την καταδικαστική απόφαση στην τέταρτη διακρατική
προσφυγή.87 Στην ουσία, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την αρχή του
84 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), Concurring Opinion of Judge
Pinto De Albuquerque, Joined by Judge Vučinić, §§15-16.
85 Ibid, §19.
86 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), Concurring Opinion of Judge
Pinto De Albuquerque, Joined by Judge Vučinić, §21.
87 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), §63.
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διεθνούς δικαίου, ότι η υποχρέωση αποζημίωσης και η παύση και
μη επανάληψη της παράνομης πράξης συνιστούν δύο υποχρεώσεις
μεταξύ τους ανεξάρτητες.88
Η σημασία του αναγνωριστικού σκέλους της απόφασης είναι καθοριστική, ενόψει της επανέναρξης των συνομιλιών. Το γεγονός ότι το
Δικαστήριο διέκρινε ανάμεσα σε αποζημίωση και αποκατάσταση,
συνηγορεί υπέρ του ότι οι εκτοπισμένοι παραμένουν κύριοι των
περιουσιών τους και τυχόν καταβληθείσα αποζημίωση, αφορά τη
μη δυνατότητα πρόσβασής τους σε αυτές και όχι την ολική αποστέρηση τους. Παρά τις όποιες παλινδρομήσεις του στην υπόθεση
Δημόπουλος,89 το Δικαστήριο φαίνεται να μην είναι διατεθειμένο
να δεχτεί την κανονιστικότητα παγιωμένων καταστάσεων που
εξυπηρετούν την τουρκική πολιτική στην Κύπρο. Η απόφαση αυτή
όμως έχει μεγάλη σημασία για τις εξελίξεις στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Η απόφαση αυτή ήρθε λίγο καιρό μετά την έκρηξη της
κρίσης στην Κριμαία.90 Όπως αναφέρει στη συντρέχουσα γνώμη
του ο Δικαστής Pinto de Albuquerque, «ο πόλεμος και οι τραγικές
του συνέπειες δεν είναι πλέον ανεκτές στην Ευρώπη και τα κράτη
μέλη που δε συμμορφώνονται με αυτήν την αρχή θα πρέπει να
καταστούν δικαστικώς υπόλογα για τις πράξεις τους, χωρίς προκατάληψη σε σχέση με επιπρόσθετες πολιτικές συνέπειες».91
Όπως δήλωσαν εννέα δικαστές σε συντρέχουσα γνώμη τους, «το
Δικαστήριο μίλησε: απομένει να ακουστεί».92 Φαίνεται το μήνυμα
88 ILC, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts with Commentaries, όπ. παρ. άρθρο 35.
89 ECHR, Demopoulos a.o. v. Turkey (1/3/2010), §111.
90 Talbot, Shantel, The ECHR Proclaims that It will neither Forgive nor
Forget those who Wage War, 11 Brigham University International
Law and Management Review, 2015, σσ. 82-106, σ.17.
91 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), Concurring Opinion of Judge
Pinto De Albuquerque, Joined by Judge Vučinić, §1.
92 ECHR, Cyprus v. Turkey (12/5/2014), Concurring Opinion of
Judges Zupančič, Gyulumyan, David Thór Björgvinsson, Nicolaou,
Sajó, Lazarova Trajkovska, Power-Forde, Vučinić and Pinto de
Albuquerque.
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αυτό του Δικαστηρίου να μη στρέφεται μόνο προς την τουρκική
πλευρά, αλλά και προς του θεσμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η ΕΥ καλείται στην ουσία, όχι μόνο να αλλάξει στάση ως προς την
αντίληψη του τι συνιστά συμμόρφωση αλλά και στην άσκηση από
αυτήν θεσμικών πιέσεων. Το τι πιέσεις θα ασκήσει η ΕΥ και το για
πόσο η Τουρκία θα παραμένει απρόθυμη να συμμορφωθεί, μένει να
φανεί στο μέλλον.
7. Επίλογος.
Η απόφαση του ΕΔΔΑ της 12ης Μαΐου αποτελεί μία ακόμη ιστορική απόφαση του ΕΔΔΑ, πάνω στο Κυπριακό. Πλέον, εναπόκειται στις ηγεσίες της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας, να επιδιώξουν στα διεθνή fora την εφαρμογή της και την άρση των
πολλαπλών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα. Πολύ περισσότερο, έχουν την ιστορική ευθύνη, να επιδιώξουν τη λήξη της παράνομης τουρκικής κατοχής τμήματος του
νησιού, ως μόνο μέσου για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης αυτής, στα πλαίσια μίας αμοιβαίως αποδεκτής, βιώσιμης
και επωφελούς λύσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, χρειάζεται
η υιοθέτηση ενός σχεδίου για την Κύπρο, που να σέβεται τις
επιταγές του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ανθρωπιστικού δικαίου. Η στάση του ΕΔΔΑ είναι πλέον παγιωμένη προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί, ότι μία από τις λίγες εξαιρέσεις,
στην σύγχρονη ειρηνική πορεία της Ευρώπης, υπήρξε η τουρκική
εισβολή στην Κύπρο, τα αποτελέσματα της οποίας συνεχίζονται
μέχρι και σήμερα, το 2016. Ένα έτος, όπου η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με πολύπλευρες προκλήσεις σε ζητήματα ειρήνης και ασφάλειας. Η Ευρώπη λοιπόν και γενικότερα η διεθνής κοινότητα οφείλουν να καταστήσουν σαφές, στα πλαίσια του Κυπριακού, ότι η μη
αναγνώριση των αποτελεσμάτων της χρήσης βίας είναι απόλυτη
και δεν εξαρτάται, από το ποια είναι κάθε φορά τα εμπλεκόμενα
μέρη ή οι διεθνείς συσχετισμοί.
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Μερσίλεια Αναστασιάδου1
Περίληψη Εργασίας
γένος οὐδέν ἐστι κακονούστερον
τῷ πλήθει πονηρῶν ῥητόρων καὶ δημαγωγῶν
Ισοκράτους, Περί Ειρήνης, 129
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις:
Η προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ήταν και ο μόνος δρόμος που
είχε ένα αδύνατο και απειλούμενο κράτος, όπως η Κύπρος για να
διεκδικήσει από την διεθνή δικαιοταξία και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή, απόδοση δικαιοσύνης. Η Τουρκία εισέβαλε στα εδάφη
της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1974, κατέλαβε παρανόμως και
βιαίως το 36,2% της επικράτειας, ενώ προέβη σε σειρά εγκλημάτων πολέμου εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Η Κύπρος
δεν είχε δυνάμεις να υπερασπισθεί έναντι υπέρτερου αντιπάλου
την ανεξαρτησία και την ελευθερία της. Επομένως, η προσφυγή
στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και τους θεσμούς της ήταν ο δρόμος
που απέμεινε στον αδύνατο και τον διαρκώς απειλούμενο για να
ζητήσει την απόδοση του δικαίου και την προστασία της χώρας
και του λαού.
 Η ανά χείρας μελέτη αφιερώνεται σε έναν σπουδαίο πολιτικό άνδρα
και ουσιαστικό υποστηρικτή της αποκατάστασης του δικαίου στην
Κύπρο, τον Γεράσιμο Αρσένη. Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου
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Αυτή η ενέργεια της Κύπρου σε μια σειρά από προσφυγές προς τα
ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα απετέλεσε και αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα που δημιουργεί και προηγούμενο έναντι εκείνων που
απειλούνται από υπέρτερες δυνάμεις ότι η προστασία τους μπορεί να
αναζητηθεί στην δικαιοδοσία των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών. Η
Κύπρος δημιούργησε ένα προηγούμενο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί
και ως ένα θεσμικό πλαίσιο συμβολής στην ειρήνη και στην δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Αυτό συνιστά το πρώτο επίπεδο της μελέτης που
αναφέρεται στην δυνατότητα της Κύπρου να αναζητήσει αποκατάσταση του δικαίου μέσα από τα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα.
Ταυτόχρονα, η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, που έχει μια
διάσταση εξωτερική εκφραζόμενη από την τουρκική εισβολή και
κατοχή, αλλά και από μια εσωτερική πτυχή που παραπέμπει στην
ανάγκη να επιλύσει η Κύπρος το πρόβλημά της μέσα από εσωτερικές
διαδικασίες διαπραγμάτευσης και συνομιλιών, έλαβε διαστάσεις προς
στιγμήν ευοίωνες μετά την εκλογή του Μουσταφά Ακιντζί ως επικεφαλής της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας. Ο Ακιντζί είχε την φήμη
μετριοπαθούς πολιτικού, που είχε επανειλημμένα εκφραστεί υπέρ της
συμβίωσης των δύο κοινοτήτων, πράγμα που δημιουργούσε μια προς
στιγμήν ευφορία πως μπορούν να βρεθούν σημεία σύγκλισης στις
συνομιλίες μεταξύ Αναστασιάδη και Ακιντζί. Εκείνο που δεν ελήφθη
υπόψη ήταν ο παράγων Τουρκία, ότι δηλαδή το Κυπριακό Πρόβλημα
δεν είναι στην πραγματικότητα μια υπόθεση που μπορεί να επιλυθεί
μέσα από συνομιλίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, γιατί ενώ η
Ελληνοκυπριακή πλευρά έχει την δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις
χωρίς να είναι υπόλογος σε τρίτους, η Τουρκοκυπριακή πλευρά δεν
μπορεί να αποφασίζει. Η Άγκυρα είναι εκείνη που έχει τον πρώτο και
τον τελευταίο λόγο στην πραγματικότητα.
ΙΙ. Η τουρκική εισβολή και η προσφυγή της Κύπρου στα
ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα
Η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο
του 1974 κατέγραψε σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαι-
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ωμάτων και ατομικών ελευθεριών των Ελληνοκυπρίων, η οποία
αναγνωρίστηκε σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και σε ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέβαλε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης τέσσερεις διακρατικές προσφυγές κατά
της Τουρκίας κατά το 1974, 1975, 1977 και 1994, για τη συνεχιζόμενη εκ μέρους της καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Κύπρο.
Σε όλες τις αποφάσεις η Τουρκία κρίθηκε ένοχη για πληθώρα παραβιάσεων βασικών άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου. Στην 4η Διακρατική Προσφυγή, η οποία υπεβλήθη
το 1994, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
μετά από 7 χρόνια, δηλαδή στις 10 Μαΐου 2001, εξέδωσε την ετυμηγορία του, σύμφωνα με την οποία τόνιζε πως η Τουρκία είναι εκείνη
που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στο κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου και όχι η παράνομη αποσχιστική οντότητα ούτω καλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου». Συνεπώς, καταλογίστηκαν στην Άγκυρα οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους αξιωματούχους του τουρκικού κράτους, τους τούρκους στρατιωτικούς, καθώς και τις αρχές των κατεχομένων.
Η πρόσφατη απόφαση του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 12ης Μαΐου
2014 αποτελεί μία ιστορική για τα δεδομένα του θεσμού απόφαση,
η οποία έκρινε ένοχη την Τουρκία για τα εγκλήματα που έχει
διαπράξει στην Κύπρο, τόσο κατά την διάρκεια της εισβολής του
1974, όσο και για την κατ’ εξακολούθηση παραβίαση βασικών
άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με ευρεία
σύνθεση 17 δικαστών στο στάδιο της δίκαιης ικανοποίησης στην
υπόθεση της 4ης Διακρατικής Προσφυγής Κύπρος v. Τουρκία
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(25781/94) επεδίκασε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού
αποζημίωση που θα πρέπει να καταβάλει ένα κράτος έναντι άλλου
κράτους, δηλαδή η Τουρκία προς την Κυπριακή Δημοκρατία και
μάλιστα έναντι του ποσού των 90 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Η
αποζημίωσε αφορούσε στην ηθική βλάβη που υπέστησαν οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι της Χερσονήσου Καρπασίας, όπως επίσης και οι
συγγενείς των ατόμων που θεωρούνται αγνοούμενοι, δηλαδή των
οποίων η τύχη αγνοείται από το χρονικό διάστημα της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο κατά τον Ιούλιο ή Αύγουστο 1974 και έπειτα.
Το γεγονός αυτό αποτελεί ιστορική εξέλιξη, όχι μόνο για την
υπόθεση της Κύπρου, αλλά κυρίως γιατί το διεθνές δίκαιο και η
διεθνής δικαιοταξία διά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παρεμβαίνει σε μια διακρατική υπόθεση
παραβίασης του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς νόμου επιδικάζοντας αποζημίωση, δηλαδή η τουρκική εισβολή και κατοχή της
Κύπρου βρίσκει απήχηση δικαιοσύνης στα όργανα της ευρωπαϊκής
δικαιοταξίας. Αυτό αποτελεί σημαντικό πολιτικό και νομικό προηγούμενο για παρόμοιες υποθέσεις που υπήρξαν ή που θα έρθουν
στο μέλλον, δικαιωμάτων και ελευθεριών λαών και πολιτών, καθώς
επίσης και άδικες και παράνομες επιθέσεις κατά ανυπεράσπιστων
κρατικών οντοτήτων.
Ως προς την σημασία και την σπουδαιότητα της εν λόγω απόφασης
υπογραμμίζεται πως αποτελεί μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη και ένα
ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η κυπριακή κυβέρνηση επιβάλλεται να το αξιοποιήσει στον μέγιστο
βαθμό στο πλαίσιο των εν εξελίξει συνομιλιών που διεξάγονται για
την επίλυση του Κυπριακού, όπως και για την τοποθέτηση του
προβλήματος στην ορθή του βάση, δηλαδή αυτή της παράνομης
εισβολής και κατοχής. Κατ’ αυτό τον τρόπο η όποια λύση εξευρεθεί
θα πρέπει να συνάδει προς τις αρχές και τις αξίες που ενσωματώνονται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και αποτελούν στοιχείο εκ των ων
ουκ άνευ της ευρωπαϊκής και διεθνούς δικαιοταξίας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον και τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν
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αναγνωρίσει την μαζική και κατ’ εξακολούθηση παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών των
πολιτών της από την Τουρκία, θα πρέπει να στηριχθεί κατά τρόπο
απόλυτο και κατηγορηματικό στις καταδικαστικές αποφάσεις που
αφορούν στην Τουρκία και να διεκδικήσει και για το σύνολο των
νομίμων κατοίκων της Κύπρου να γίνονται σεβαστές οι αξίες και
οι αρχές, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες, που ισχύουν σε κάθε
δημοκρατικά οργανωμένη κρατική οντότητα και που σε κάθε περίπτωση ισχύουν για όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και όχι μόνο. Οι Ελληνοκύπριοι σε αυτή την διαδικασία επίλυσης
του Κυπριακού Προβλήματος δεν μπορούν να γίνονται αντιληπτοί
ως δεύτερης κατηγορίας πολίτες, των οποίων τα δικαιώματα και οι
ελευθερίες παραβιάζονται κατά τρόπο προσωρινό ή μόνιμο.
Η Τουρκία δε, αν και έχει κριθεί αποκλειστικά υπόλογος για τις
εν λόγω παραβιάσεις, εξακολουθεί να κατέχει παρανόμως το
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει εγκατεστημένη σε
μόνιμη βάση στρατιωτική δύναμη περί των 40.000 τούρκων στρατιωτών. Το ΕΔΔΑ, αντιλαμβανόμενο πως το παράνομο μόρφωμα
υπό την ονομασία «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»
δεν αποτελεί παρά μια «υποτελή τοπική διοίκηση» της Άγκυρας,
δηλαδή μια πολιτική μαριονέτα, ένα καθεστώς πλήρως ελεγχόμενο
από την Τουρκία, επέρριψε την ευθύνη των συνεχιζόμενων μαζικών
παραβιάσεων στην Τουρκία, η οποία όμως επιχειρεί εδώ και δεκαετίες κατά τρόπο συστηματικό και μεθοδευμένο να αποποιηθεί
πάσης κατηγορίας.
Η απόφαση του ΕΔΔΑ αποτελεί ακριβώς ένα μήνυμα προς την
πολιτική ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας πως πρέπει απαραιτήτως να προβάλλει σε κάθε φάση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά και στα διεθνή φόρα και οργανισμούς ποιος ευθύνεται
για το πρόβλημα εισβολής και κατοχής της Κύπρου, στοιχείο, το
οποίο εφόσον αξιοποιείτο, δεν θα μετέτρεπε το Κυπριακό σε ένα
δικοινοτικό ζήτημα, σε μια διαφορά μεταξύ των δύο κοινοτήτων
της Κύπρου, που ουσιαστικά μεταθέτει την ουσία του προβλήματος
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από την επιθετική επεκτατική πολιτική της Άγκυρας σε εσωτερική
υπόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΙΙΙ. Η σημασία της απόφασης του ΕΔΔΑ της 12ης Μαΐου 2014
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου στην αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του
άρθρου 41 της Σύμβασης για δίκαιη ικανοποίηση στο πλαίσιο της
Τέταρτης Διακρατικής Προσφυγής κατά της Τουρκίας, εκτιμάται
από την μεγίστη πλειοψηφία των δικαστών ως εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, αφού για πρώτη
φορά το Δικαστήριο επιδικάζει αποζημιώσεις για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο διακρατικής προσφυγής, στοιχείο
που αποτελεί μια μεγάλη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση της ειρήνης στην
Ευρώπη. Τόσο το συγκεκριμένο περιεχόμενο της απόφασης, όσο και
το σκεπτικό επί του οποίου εδράζεται, αντανακλά το γεγονός πως
τα κράτη, τα οποία προβαίνουν σε επιθετικές ενέργειες και διεξάγουν πολεμικές επιχειρήσεις, εισβάλλουν ή λειτουργούν υποστηρικτικά προς ξένες ένοπλες επεμβάσεις στην επικράτεια άλλων
κρατών, πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης τιμωρίας για τις παράνομες
πράξεις τους και τις συνέπειες αυτών, ενώ επίσης πως τα θύματα,
οι συγγενείς, οι οικογένειες των θυμάτων, όπως και τα κράτη των
οποίων οι υπήκοοι έχουν τύχει βλάβης ή αξιόποινης ζημίας, έχουν το
δικαίωμα να αποζημιωθούν πλήρως από το κράτος που διενήργησε
την πολεμική ενέργεια. Το Δικαστήριο παράλληλα έστειλε και ένα
μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως ο πόλεμος και τα τραγικά του
αποτελέσματα δεν είναι πλέον ανεκτά στην Ευρώπη και εκείνα τα
κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες,
αρχές και το δίκαιο, είναι υπόλογα των πράξεών τους ενώπιον των
ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων.
Η Τουρκία, τα όργανα διοίκησης και οι εκπρόσωποί της, προέβησαν
σε πράξεις άδικες και παράνομες που προκάλεσαν βλάβη, που
συντελέστηκε εκ προθέσεως ή και αδιαφορώντας μέχρι σημείου
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εγκληματικής αμέλειας και ολιγωρίας. Ειδικότερα, η Άγκυρα, όχι
μόνο δεν έχει συμμορφωθεί με το πλήθος των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για μια σημαντική περίοδο
χρόνου στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου και ουδόλως έχει
διερευνήσει τις παραβιάσεις, έστω και κατ’ ελάχιστον. Η απόφαση
αυτή του Δικαστηρίου συνιστά ποινή για την Τουρκία για τις παράνομες πράξεις της, τις παραλείψεις και τις επιζήμιες συνέπειές τους.
Η ουσία της απόφασης αυτής είναι ακριβώς να λειτουργήσει η
δίκαιη ικανοποίηση σε διεθνές επίπεδο κατά τρόπο αποτρεπτικό,
ούτως ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και οι παραβιάσεις, εφόσον εκδηλωθούν, να επισύρουν την τιμωρία των αδικοπραγούντων.
Η υποτελής στην Τουρκία τοπική διοίκηση της «ΤΔΒΚ» προέβαινε σε παράνομες πωλήσεις και στην εκμετάλλευση της γης
των Ελληνοκυπρίων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, με την
ενεργό υποστήριξη της Τουρκίας, δημιουργώντας με τις παράνομες πρακτικές της, μία κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, εάν όχι
αδύνατη, για επανόρθωση ή αποκατάσταση των Ελληνοκυπρίων
θυμάτων. Εν έτει 2016, αυτό που είναι εξόφθαλμο, είναι ακριβώς η
παντελής αδιαφορία της Τουρκίας και η άρνηση συμμόρφωσης προς
την ευρωπαϊκή και διεθνή δικαιοταξία. Αυτή η στάση είναι αυταπόδεικτη και αντανακλάται και στις σχετικές δηλώσεις του τούρκου
υπουργού Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος τοποθετούμενος επί της αποφάσεως του ΕΔΔΑ υποστήριξε πως «δεν
είναι δεσμευτική και δεν έχει οποιαδήποτε αξία για την Άγκυρα»,
ενώ παράλληλα εξέφρασε την θέση πως η εν λόγω απόφαση θα
λειτουργήσει κατά τρόπο αρνητικό στις διαπραγματεύσεις για την
επίλυση του Κυπριακού.
IV. Οι εκλογές στα κατεχόμενα και η σημασία τους για την
πορεία του Κυπριακού
Η εκλογική διαδικασία στην κατεχόμενη Κύπρο κατά τον Απρίλιο
2015, ανέδειξε ως νικητή τον Μουσταφά Ακιντζί με ποσοστό 60,5%
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των ψηφοφόρων του εκλογικού σώματος.2 Η νίκη αυτή του Ακιντζί
δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες και ένα κλίμα ευφορίας στην
ελληνοκυπριακή πλευρά πως με τον συγκεκριμένο πολιτικό στα
ηνία της διακυβέρνησης στην κατεχόμενη Κύπρο, θα μπορούσε να
αναμένεται πως διαφαίνονται ελπίδες για μια λύση στο Κυπριακό
Πρόβλημα.3 Υπήρξε εδραία η πεποίθηση, η οποία διαχεόταν στην
κυπριακή κοινή γνώμη πως η εκλογή του Ακιντζί θα αναζωογονήσει τον διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων και θα συμβάλει
στο να εξευρεθεί ένα πλαίσιο κοινών τόπων και συγκλίσεων, ικανό
να άρει τα στερεότυπα και τις φοβίες που είχαν καλλιεργηθεί στο
παρελθόν.
Η εκλογή Ακιντζί την 26η Απριλίου συνοδεύθηκε με την προβολή
ορισμένων φραστικών κορωνών αισιοδοξίας περί ενός ύστερου
απογαλακτισμού της «ΤΔΒΚ» από την μητέρα Τουρκία. Την
επομένη, κατόπιν παρεμβάσεως του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ
Ερντογάν, προέβη ο Ακιντζί σε μια ανασκευή κατά το σαφώς ηπιότερο των αρχικών του θέσεων, προκειμένου να μην διαταραχθούν
οι σχέσεις της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας με την Τουρκία,
γεγονός που θα δημιουργούσε πρόβλημα στο «οικογενειακό modus
vivendi».4 Από την αρχή της θητείας του ο Ακιντζί υπερθεμάτισε
2 Ο πρώτος γύρος έλαβε χώρα στις 19 Απριλίου 2015, όπου ο τέως
«πρόεδρος» Ντερβίς Έρογλου προηγήθηκε έναντι του ανθυποψηφίου
του Ακιντζί. Τα ποσοστά που καταγράφηκαν στην πρώτη εκλογική
αναμέτρηση ήταν: Μουσταφά Ακιντζί, 26,94%, Ντερβίς Έρογλου,
28,15%, ενώ τρίτη θέση έλαβε η Σιμπέλ Σιμπέρ, Ρεπουμπλικανικό
Λαϊκό Κόμμα, 22,53%. Στον δεύτερο γύρο, που διεξήχθη κατά την 26η
Απριλίου 2015, ο Μουσταφά Ακιντζί έλαβε το ποσοστό του 60,50%
με συνολικό αριθμό ψήφων 67,035, ενώ ο Ντερβίς Έρογλου, 39,50% με
43,764 ψηφοφόρους.
3 Αναστασιάδης: Η εκλογή Ακιντζί δημιουργεί ελπίδες για επανένωση,
Το Βήμα, 27 Απριλίου 2015, Προσδοκίες στη Λευκωσία από την
εκλογή Ακιντζί, Ναυτεμπορική, 27 Απριλίου 2015, Σωτήρης Σιδέρης,
Αλλαγή δεδομένων στο Κυπριακό, Η Καθημερινή, 28 Απριλίου 2015,
4 Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 27 Απριλίου
2015, επαναφέροντας στην τάξη τον τουρκοκύπριο ηγέτη που δήλωσε
πως «πλέον δεν υπάρχει μικρή πατρίδα, αλλά δύο αδελφές χώρες»,
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στον παράγοντα χρόνος, όπου και διεμήνυσε πως δεν υπάρχουν
περιθώρια επανάπαυσης, εφόσον ο στόχος είναι η εξεύρεση μιας
συνολικής λύσης. Η εν γένει αντίληψη του Ακιντζί σε σχέση με
την συνολική λύση περιλαμβάνει «ένα ομόσπονδο οικοδόμημα, το
οποίο θα γλυτώσει από την αβεβαιότητα τις επόμενες γενιές, θα
εντάξει την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο Διεθνές Δίκαιο και θα
βασίζεται στην συνεργασία δυο συνιστωσών πολιτειών».5
Το πρόγραμμα των δύο ηγετών ως επικεφαλής των κοινοτήτων6, με
γνώμονα το κοινό όραμα για την «επανένωση» της Κύπρου, στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στον άξονα της οικονομίας, δηλαδή στην
οικονομική μεγέθυνση της Κύπρου και τα οφέλη που θα αποκομίσει
το νησί από μια λύση του πολιτικού του προβλήματος.7 Ο άξονας
του υπενθύμισε πως «δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί μια στάση
για εξεύρεση λύσης με όποιο κόστος στο Κυπριακό». Στην συνέχεια,
απαντώντας στο σχόλιο του Ακιντζί ότι «Εμείς δηλαδή να μείνουμε
πάντοτε μικρή πατρίδα; Να μην μεγαλώσουμε; Να μην σταθούμε στα
πόδια μας;», ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αυτή που δίνει
τις μάχες διεθνώς και διερωτήθηκε «Μήπως ο κύριος Ακιντζί νομίζει
ότι αυτή τη διαμάχη μπορεί να την κάνει από μόνος του; Υπάρχει
τέτοιο πράγμα;», για να προσθέσει κατόπιν πως «Η Τουρκία βλέπει
τη σχέση της προς τη βόρεια Κύπρο όπως εκείνη της μητέρας προς το
βρέφος της. Και θα εξακολουθήσει να τη βλέπει έτσι. Αυτό πιστεύει.
Μπορώ να τον κατανοήσω (τον κ. Ακιντζί). Αλλά μπορεί στη συνέχεια ο ίδιος να το μετανιώσει. Και αυτό δεν θα ήταν ευχάριστο». Βλ.
Στα μαχαίρια ο Ερντογάν με το νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων (οπτικοακουστικό), Antenna, 27 Απριλίου 2015.
5 Ακιντζί: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», ΕΡΤ, 17 Ιουνίου 2015
6 Η γράφουσα δεν αποδέχεται ως ορθή την διατύπωση της κυπριακής
ηγεσίας συλλήβδην ως ηγέτες, αλλά επιλέγει τον διαχωρισμό του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, ενώ δεν απορρίπτει την διατύπωση στο πλαίσιο των
συνομιλιών που εκάστοτε διεξάγονται ως ηγετών των δύο κοινοτήτων.
7 Το πρόγραμμα του Νίκου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακιντζί
παρουσιάστηκε την 8η Ιουλίου σε εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε
από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το
Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, που εδρεύει στην κατεχόμενη Κύπρο, στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας που βρίσκεται στην
νεκρή ζώνη στην Λευκωσία. Στην εκδήλωση ήταν παρών ο ειδικός
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αυτός μπορεί να χαρακτηρισθεί ως υπεραισιόδοξος και μονοδιάστατος στον βαθμό που το Κυπριακό Πρόβλημα έχει ως μία βασική
κεντρική του διάσταση τον έλεγχο της κατεχόμενης Κύπρου από
την Τουρκία. Πρέπει να θεωρηθεί ως εξαιρετικά αμφίβολο το ενδεχόμενο της δυνατότητας να ακυρωθεί ο τουρκικός έλεγχος της κατεχόμενης Κύπρου από την οικονομία, διότι η Τουρκία ενδιαφέρεται
ως γνωστόν για την διατήρηση και εμπέδωση της γεωστρατηγικής
εποπτείας και κηδεμόνευσης εν τέλει, όχι μόνο του κατεχόμενου
τμήματος της Κύπρου, αλλά και ολόκληρης της μεγαλονήσου.8
Η πρόσληψη των ηγετών των δύο κοινοτήτων σε σχέση με τον
τρόπο που θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο δίκαιης λύσης είναι πως η
λύση θα επιτευχθεί μέσω συμβιβασμών και παραχωρήσεων που
θα διέπουν το νέο κρατικό οικοδόμημα. Οι προϋποθέσεις ομαλής
συμβίωσης των πολιτών θα στηρίζονται στον παράγοντα οικονομία και στο όποιο κέρδος αποφέρει η κοινή αξιοποίηση των
ενεργειακών ή και άλλων δυνατοτήτων του νησιού, στοιχεία, τα
οποία είναι προφανές πως λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την
κυπριακή κοινή γνώμη, ιδιαιτέρως μετά τον Μάρτιο του 2013 και
το πρωτοφανές εν καιρώ ειρήνης και σε δημοκρατικά οργανωμένες
σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το
Κυπριακό Εσπεν Μπαρθ Αϊντε. Βλ. Χρίστος Χαραλάμπους (2015)
Προοπτικές ανάπτυξης μέσω λύσης, Σημερινή, 9 Ιουλίου 2015,
Εικόνα για συγκλίσεις και αποκλίσεις έχουν πλέον Αναστασιάδης και
Ακιντζί, Έκτη συνάντηση Αναστασιάδη – Ακιντζί, Φιλελεύθερος, 10
Ιουλίου 2015
8 «Σημαντικός άξονας του Κυπριακού ζητήματος είναι η σημασία της
γεωγραφικής θέσης του νησιού από γεωστρατηγική άποψη. Ο άξονας
αυτός καθ’ εαυτός είναι ζωτικής σημασίας ανεξάρτητα από το ανθρώπινο στοιχείο που βρίσκεται εκεί. Ακόμη κι αν δεν υπήρχε ούτε ένας
μουσουλμάνος Τούρκος εκεί, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί ένα
Κυπριακό ζήτημα. Καμιά χώρα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη σε ένα
τέτοιο νησί που βρίσκεται στην καρδιά του ζωτικού της χώρου…η
Τουρκία είναι υποχρεωμένη από στρατηγική άποψη να ενδιαφέρεται
για την Κύπρο πέραν του ανθρώπινου παράγοντα». Αχμετ Νταβούτογλου (2010) Το Στρατηγικό Βάθος, Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας,
Εκδόσεις Ποιότητα, σ. 279
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κρατικές δομές οικονομικό πλήγμα που δέχθηκε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου με την επιβολή από τους Ευρωπαϊκούς
θεσμούς, κουρέματος επί των καταθέσεων και το οριστικό κλείσιμο
της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας του νησιού.9
Θέτοντας τους όρους της Ελληνοκυπριακής κοινότητας στο
διαπραγματευτικό παίγνιο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, τόνισε πως η λύση θα πρέπει να συνάδει
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και με τους κανόνες και αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ισχύουν για όλα τα κράτη – μέλη της.10 Η
συγκεκριμένη παράμετρος της συμμόρφωσης προς το ευρωπαϊκό
κεκτημένο θα έπρεπε να θεωρείται ως στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, με δεδομένο πως η Κυπριακή
Δημοκρατία δεν θα είχε κανένα λόγο να αποδεχθεί να παρακαθίσει
στην τράπεζα των συνομιλιών, εάν επρόκειτο εξαρχής να απολέσει
δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών της για προσωρινό ή για
μόνιμο διάστημα χρόνου.
Στην διαδικασία της εκάστοτε διαπραγμάτευσης υπάρχει μια ουσιώδης πτυχή, που αναφέρεται στον χρόνο, στο μομέντουμ, με την
έννοια της ιδανικής για τα συμφέροντα των διαφόρων πλευρών
συγκυρίας, που θα καταστήσει τα μέρη ικανά να προβάλουν τις
αξιώσεις τους από θέση ισχύος και να επιτύχουν την μεγιστοποίηση του οφέλους για το κράτος, τον οργανισμό, το συλλογικό υποκείμενο, το άτομο. Στην Κύπρο, μετά ιδιαιτέρως από την
εκλογή Μουσταφά Ακιντζί, εκκίνησε μία έντονη προβολή κατά
τρόπο αβασάνιστο και επικοινωνιακά προκλητικό της θέσης πως
ο χρόνος ως timing είναι ιδανικός για την λύση ή πως τώρα είναι η
στιγμή της Κύπρου11, άποψη που διαχεόταν κατά κόρον από εγχώ9 Joshua A Tucker, The Cyprus bank bail out: Hard to think of a more
politically costly option, AlJazeera, 18 Μαρτίου 2013
10 Αναστασιάδης: “Η λύση πρέπει να συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο”, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, 11 Σεπτεμβρίου 2015
11 Ακιντζί: Τώρα είναι ο σωστός χρόνος για τη λύση του Κυπριακού, H Καθημερινή, http://www.kathimerini.com.cy/mobile.
php?modid=2&artid=213764
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ριους και ξένους παράγοντες, αξιωματούχους διεθνών και περιφερειακών θεσμών (βλ. Έσπεν Μπάρθ Άιντε, Γενικός Γραμματέας
ΟΗΕ, Ντόναλντ Τουσκ, πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ζαν
Κλοντ Γιουνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μοργκερίνι, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Άμυνας).
Kατά την επίσκεψή του στην Κύπρο περί τα μέσα Ιουλίου 2015 ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, απέφυγε
να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν, όπως επί παραδείγματι εάν η λύση του Κυπριακού θα μπορούσε να αναγνωριστεί
ως πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.12 Στην περίπτωση
αυτή ανέφερε πως το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα μάλλον δύσβατο
μέρος των διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος δεν μπορεί να υποσχεθεί πως
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εγγυητής
της εφαρμογής της όποιας λύσης συμφωνηθεί. Υπενθύμισε δε στους
δύο επικεφαλής των κοινοτήτων πως επιβάλλεται να είναι σε θέση να
κάνουν παραχωρήσεις και συμβιβασμούς, ενώ υπήρξε και μία ακροθιγής αναφορά του στο γεγονός ότι η Τουρκία πρέπει να ανοίξει τα
λιμάνια και τα αεροδρόμιά της σε κυπριακά πλοία και αεροπλάνα.13
Υπογραμμίζεται πως η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί προς τους
κανόνες και τις αρχές που υιοθετούν όλες οι υποψήφιες προς ένταξη
χώρες στην Ε.Ε. και δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία,
ένα εκ των κρατών – μελών της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο κ.
Ακιντζί, εξήγησε πως πρέπει στο πλαίσιο της λύσης να «να υπάρξουν
μερικές παρεκκλίσεις στο κοινοτικό κεκτημένο, οι οποίες θα πρέπει
να γίνουν αποδεκτές από ευρωπαϊκούς θεσμούς».14 Αυτό αποδίδει
την πάγια σχετικώς θέση των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας. Η
12 Χαιρετίζει ο Έσπεν Μπαρθ Άιντα, Αναβάθμιση Βαν Νούφελ σε ειδικό
απεσταλμένο του Γιούνκερ για Κυπριακό, Φιλελεύθερος, 16 Ιουλίου
2015
13 Κύπρος: Η επίλυση του Κυπριακού δεν θα είναι εύκολη, δήλωσε ο Ζ.
Κ. Γιούνκερ, ΕΡΤ, 16 Ιουλίου 2015
14 Ακιντζί: Ανάγκη να υπάρξουν κάποιες παρεκκλίσεις, Sigmalive, 16
Ιουλίου 2015
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Ευρωπαϊκή Ένωση, ως γνωστόν, δεν έχει τις θεσμικές και πολιτικές
δυνατότητες επιβολής στην Τουρκία της πολιτικής της υποχρέωσης
να προσαρμόσει την στάση της προς την διεθνή νομιμότητα.
Αναφορικά προς το ανωτέρω περιγραφέν πλαίσιο πρέπει να σημειωθούν δύο παρατηρήσεις. Πρώτον η έννοια της επανένωσης αποδίδει
πολυσχιδή νοηματοδότηση. Για ορισμένους είναι η συγκόλιση των
δύο γεωγραφικών και πολιτικών ενοτήτων του Βορρά και του Νότου
σε ένα ομοσπονδιακό σύνολο δύο κρατιδίων. Η ορθή, όμως, απόδοση
θα έπρεπε να ήταν η αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας στην
κατεχόμενη βόρεια περιοχή της Κύπρου και η ενσωμάτωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
μέσα από μία διαφοροποιημένη προσέγγιση του πολιτειακού γίγνεσθαι της Κύπρου, το οποίο να παραπέμπει σε πολιτικά αυτοδιοικούμενη τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά
στην εν τοις πράγμασι απόλυτη εξάρτηση της κατεχόμενης βόρειας
περιοχής της Κύπρου ως τουρκοκυπριακής κοινότητας ή ως πολιτικής οντότητας από την Άγκυρα, η οποία και κατευθύνει κατά τρόπο
διχοτομικό τις τύχες της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Το ερώτημα που τίθεται εν προκειμένω αφορά στην δομή και την
διάρθρωση της ομοσπονδίας, όπως την φαντάζεται ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, η οποία θα εδράζεται επί δύο συνιστώντων κρατιδίων, τα οποία θα παράγουν την ομοσπονδιακή δομή σε επίπεδο
προεδρίας ή ομοσπονδιακής κυβέρνησης χωρίς να προβλέπεται σε
κανένα επίπεδο του συστήματος η ύπαρξη ομοσπονδιακού λαού, ο
οποίος θα εκλέγει την εκπροσώπησή του, όπως συμβαίνει σε όλες
τις γνωστές ομοσπονδίες στον κόσμο. Επίσης, προβληματισμός
εγείρεται ως προς την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ατομικών ελευθεριών για όλους τους πολίτες καθ’ άπασα την
επικράτεια, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.15
15 Από την επισκόπηση δηλώσεων παραγόντων της Κυπριακής πολιτικής στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο μπορούν να εξαχθούν οι
κατωτέρω παρατηρήσεις ως προς τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί και κατά πόσον αυτά συνάδουν προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Καταρχάς, στην πτυχή που αφορά στο περιουσιακό, ενώ αναγνω-
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ρίζεται το δικαίωμα του ιδιοκτήτη, εντούτοις λαμβάνεται υπόψη
σοβαρά η υπόθεση Δημόπουλος, όπου υποβαθμίστηκαν τα νόμιμα
δικαιώματα του ιδιοκτήτη στην υπό κατοχή περιοχή της Κύπρου.
Ως προς τον χρήστη της περιουσίας, επιχειρείται να διαμορφωθεί
ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
που θα τεθούν από τις τεχνικές επιτροπές. Τα κριτήρια, όπως είναι
λογικό, θα θέτουν ορισμένους περιορισμούς στα μέτρα θεραπείας
των παράνομων χρηστών. Κύριο μέτρο θεραπείας θα είναι οι αποζημιώσεις. Εφόσον τεθούν τα κριτήρια, μετά την επίτευξη συμφωνίας, δηλαδή λύσης, θα συσταθεί μία τριμελής επιτροπή περιουσιών,
η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την διαχείριση των θεμάτων που
θα προκύπτουν από όσους προσφεύγουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή
θα αποτελείται από έναν Ελληνοκύπριο, ένα Τουρκοκύπριο και ένα
ξένο. Το εδαφικό ζήτημα θα συζητηθεί στο τέλος της διαδικασίας
με σχετικούς χάρτες. Ένα θέμα ουσίας, δηλαδή η επικράτεια κάθε
κρατιδίου, πολιτείας, συνιστώντος κράτους, περιοχής θα αφεθεί προς
διερεύνηση με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της λύσης. Το τι
συζητείται μέχρι τώρα είναι ορισμένα κριτήρια γενικού χαρακτήρα,
τα οποία συνδέονται με το περιουσιακό και τα οποία αφεύκτως δεν
θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Η τουρκοκυπριακή πλευρά ως προς
το εδαφικό ζήτημα δεν είναι διατεθειμένη να προβεί σε οποιαδήποτε
παραχώρηση πέραν αυτής που προβλεπόταν στον σχετικό χάρτη
για το τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος που προνοούσε το Σχέδιο
Αννάν του 2004 και το οποίο απερρίφθη με ένα συντριπτικό ποσοστό
από την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Στο παίγνιο της διαπραγμάτευσης η τουρκική πλευρά αναπτύσσει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, προκειμένου η όποια υποχώρηση να μην πλήττει τους αρχικούς
της σχεδιασμούς και τα ποσοστά επί του εδάφους που ήδη παρανόμως κατέχει. Μία εκ των διαρροών που υπάρχει είναι και η θέση εκ
μέρους της τουρκικής πλευράς πως η έκταση του τουρκοκυπριακού
συνιστώντος κρατιδίου θα εξαρτηθεί από το πόσο μεγάλος ή μικρός
αριθμός Ελληνοκυπρίων θα επιστρέψουν στις εστίες τους υπό τουρκική διοίκηση. Ένα άλλο κρίσιμο πεδίο διαπραγμάτευσης αποτελεί η
διακυβέρνηση του κράτους, δηλαδή το θέμα του ποιος και για πόσο
διάστημα και με ποιον τρόπο θα λαμβάνει το προεδρικό αξίωμα.
Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, αλλά αυτό, το οποίο θεωρείται
πιθανόν είναι πως δεν θα ακολουθηθεί μια θεσμικά οργανωμένη
διαδικασία, όπως προβλέπεται σε όλα τα κράτη που υιοθετούν την
δημοκρατική αρχή στην συνταγματική διάρθρωση του πολιτεύματος,
αλλά θα υιοθετηθεί μια συμβιβαστική φόρμουλα εν είδει συνταγής
που θα ικανοποιεί κατά το μάλλον ή ήττον τις δύο πλευρές μέσα από
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VI. Από την ευφορία των υψηλών προσδοκιών στην αδήριτη
πραγματικότητα του ρεαλισμού
Το κλίμα αισιοδοξίας που δημιουργήθηκε από της εκλογής του
Τουρκοκύπριου ηγέτη και η ευφορία που καλλιεργήθηκε και επιχειρείται να εμπεδωθεί στην κυπριακή και διεθνή κοινή γνώμη από
ξένους και εν Κύπρω παράγοντες, δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στα όσα τυγχάνουν συζήτησης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σημειώνεται πως η Άγκυρα διατηρεί άκαμπτη στάση
στα εκ των ων ουκ άνευ ζητήματα του εδαφικού, της ασφάλειας,
των εγγυήσεων και της εκ περιτροπής προεδρίας, δηλαδή οι ουσιώδεις αυτές παράμετροι της λύσης δεν εντάσσονται στο πλαίσιο
του διαλόγου. Η συμπεριφορά της Τουρκίας, παρόλα αυτά, είναι
δηλωτική των προθέσεών της, αλλά και των εσφαλμένων απόψεων
πως την λύση θα την δρομολογήσει η καλή συνεργασία και η αμοιβαία θέληση των δύο κοινοτήτων. Σε αυτή την διαδικασία ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας συνιστά ένα πιόνι σε ένα
παίγνιο που δεν ορίζει ο ίδιος τους κανόνες του, μια μαριονέτα, που
«αυτή την διαμάχη δεν μπορεί να την λύσει μόνος του. Δεν υπάρχει
τέτοιο πράγμα», όπως ευστόχως του υπενθύμισε ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν την επομένη της εκλογικής νίκης του.16 Εξάλλου
είναι πλέον παγκοσμίως γνωστή η κατάληξη των όποιων αντιφρονούντων προς την σουλτανική οπτική της καθεστωτικής διακυβέρνησης Ερντογάν, είτε είναι Τούρκοι πολίτες, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι διπλωμάτες άλλων χωρών, είτε είναι ακόμη
και ο πρωθυπουργός της χώρας του, πόσο μάλλον οι Τουρκοκύπριοι, ηγετικοί παράγοντες και μη, τους οποίους η Άγκυρα ελέγχει
την εκ περιτροπής προεδρία. Η εκ περιτροπής προεδρία γίνεται αντιληπτό πως συνιστά παρέκκλιση από τα συνήθη δημοκρατικά συστήματα. Στο ζήτημα των αναχρονιστικών εγγυήσεων ενός κράτους από
τρίτους και εν προκειμένω της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν έχει
δοθεί κάποια ενδεικτική εντύπωση, έστω και επικοινωνιακά, πως η
Τουρκία θα επιθυμούσε την μεταβολή της σημερινής κατάστασης και
θα ήταν διατεθειμένη να διαφοροποιηθεί το υφιστάμενο σύστημα.
16 Να αφήσουν την φιλοσοφία της μητέρας πατρίδας, Κόντρα μεταξύ
Ερντογάν και Ακκιντζί, Ο Πολίτης, 27 Απριλίου 2015
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απολύτως από γενέσεως Κυπριακού Προβλήματος την δεκαετία
του 1950!17
Συμπερασματικά τονίζεται πως παρά το γεγονός πως η Τουρκία
δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως υπάρχουσα κρατική
οντότητα που εκπροσωπεί την Κύπρο διεθνώς, ούτε κατ’ επέκταση
ούτε τον εναέριο ή θαλάσσιο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.18
Επιδιώκει μία λύση, στην οποία το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου,
το οποίο η ίδια αναγνωρίζει ως «ΤΔΒΚ» θα είναι το ένα εκ των
δύο συνιστώντων κρατών μίας sui generis ομοσπονδιακής δομής.
Η δομή αυτή θα αντικαταστήσει εν προκειμένω, εάν υπάρχει
συμφωνία, το σημερινή υποκείμενο διεθνούς δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συνθήκες και προϋποθέσεις που υφίστανται
στο παρόν στάδιο και που εν πολλοίς αφορούν σε μια τουρκική
θέση μη αναγνώρισης της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και δημιουργίας εξ’ υπαρχής ενός καινούργιου κρατικού μορφώματος, δεν παρέχουν ελπίδες και προσδοκίες ικανές να οδηγήσουν σε συμπεφωνημένη λύση για την διευθέτηση της Κυπριακής
υπόθεσης. Είναι εξόχως πιθανόν η κατάσταση να παραμείνει ως
έχει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα του μέλλοντος.
Δηλώσεις, όπως αυτή του Σερντάρ Ντενκτάς περί υποχρέωσης
της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποζημιώσει το κατεχόμενο τμήμα
της Κύπρου19 για την ζημιά που υπέστη εξαιτίας της απομόνωσης
που επεβλήθη από την διεθνή κοινότητα λόγω της κατοχής, αλλά
και της προϋπάρξασας αποχώρησης των Τουρκοκυπρίων από το
κοινό κράτος της Ζυρίχης, πρέπει να θεωρηθούν ως τουλάχιστον
εξωπραγματικές και ως στερούμενες βάσης οποιασδήποτε νομιμότητας ως προς την στόχευσή τους. Πρόκειται για μια απίστευτη
17 Μιχάλης Ιγνατίου, Φεύγει ο Νταβούτογλου: Συνέδριο ΑΚΡ στις 22
Μαΐου – Σοβαρό πλήγμα στην τουρκική οικονομία, 5 Μαΐου 2016
18 Ογδόντα εννέα εναέριες παραβιάσεις σε μόλις 28 ημέρες, News247, 5
Ιανουαρίου 2016
19 Επανέλαβε τα περί αποπληρωμής στη συνάντηση με τον Τουρκές,
Επιμένει ο Ντενκτάς ότι οι Ε/κ πρέπει να πληρώσουν το χρέος των
Τ/κ, Φιλελεύθερος, 12 Μαΐου 2016
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εξέλιξη, όπου η κατέχουσα δύναμη διεκδικεί αποζημιώσεις από
τους κατεχόμενους ιδιοκτήτες των περιουσιών και των περιοχών,
από όπου και εξεδιώχθησαν βιαίως και παρανόμως και τις οποίες
περιουσίες και περιοχές διαφεντεύουν αυτοί, οι οποίοι διεκδικούν
σήμερα αποζημιώσεις!
VII. Αντί Επιλόγου
Η λύση του Κυπριακού Προβλήματος σύμφωνα με τις συμφωνίες
που έχουν γίνει και τις συζητήσεις που διεξάγονται, υιοθετεί την
φόρμουλα της ομοσπονδιακής δομής του κράτους και δη της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό σημαίνει πως η Ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί την ανεξάρτητη, πιο σωστά αυτόνομη κρατική οντότητα των Τουρκοκυπρίων στην βόρεια περιοχή
της Κύπρου, η οποία αντανακλά την κατοχική ζώνη με μικρότερες
ή μεγαλύτερες εδαφικές παραχωρήσεις. Θα μπορούσε να λεχθεί
πως θα είναι μία διορθωτική στην πραγματικότητα παρέμβαση της
σημερινής γραμμής διαχωρισμού.
Από την άλλη θα υπάρχει το νότιο τμήμα της ομοσπονδίας, που θα
είναι η κρατική οντότητα των Ελληνοκυπρίων, που πιθανότατα θα
είναι και η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μετεξέλιξή της
σε ένα ομοσπονδιακό κρατίδιο, που θα αποτελεί την μία εκ των δύο
συνιστωσών της ομοσπονδιακής Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τόσο το βόρειο, όσο και το νότιο τμήμα της ομοσπονδιακής δομής
θα αποτελούνται κατά ασφαλή πλειοψηφία τουλάχιστον από Τουρκοκυπρίους στον Βορρά και Ελληνοκυπρίους στον Νότο αντίστοιχα.
Αυτό αποτελεί ένα από τα κλασσικά γνωρίσματα της ομοσπονδιακής δομής, όπου οι κρατικές οντότητες, εφόσον είναι διεθνική ή
πολυεθνική η ομοσπονδία αποτελούνται από τις αντίστοιχες εθνικές
κοινότητες πλειοψηφικά των ομοσπόνδων κρατιδίων.
Εκείνο που δεν προβλέπεται από την διαγραφόμενη ομοσπονδοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ύπαρξη ενός ομοσπονδιακού λαού που μάλιστα να λειτουργεί υπό την δημοκρατική αρχή
ως είθισται στα δημοκρατικά πολιτεύματα του σύγχρονου κόσμου.
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Αυτό αποτελεί συστατικό γνώρισμα κάθε ομοσπονδιακής δομής
κράτους, όπου πέραν των εθνικών κρατιδίων και της κυριαρχίας
των εθνοτήτων σε κάθε κρατίδιο αντιστοίχως, υπάρχει απαραιτήτως και εκείνο το στοιχείο που συνδέει την ομοσπονδιακή δομή,
που είναι ο ενιαίος ομοσπονδιακός λαός. Ο ομοσπονδιακός λαός
είναι το σύνολο του πληθυσμού της ομοσπονδίας, ο οποίος αποφασίζει για τα ομοσπονδιακά όργανα, δηλαδή τον πρόεδρο και την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αποφασίζει εν προκειμένω κατά πλειοψηφία με βάση την αρχή ένας άνθρωπος – μία ψήφος. Η αμερικανική ομοσπονδία που έχει πενήντα πολιτείες έχει και ένα ομοσπονδιακό λαό, ο οποίος ψηφίζει, έστω και διά των εκλεκτόρων, τον
πρόεδρο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η γερμανική ομοσπονδιακή δομή που αποτελείται από δεκαέξι ομόσπονδα κρατίδια,
εκλέγει την καγκελάριο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με βάση
την αρχή ένας άνθρωπος – μία ψήφος. Το ίδιο και στην Αυστρία και
σε άλλες ομοσπονδιακές δομές.
Οι διαπραγματεύσεις στην Κύπρο που οδηγούν τα πράγματα
σήμερα; Η βάση της διαπραγμάτευσης που είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία δεν οδηγεί σε δημοκρατική λειτουργία του
ομοσπονδιακού συστήματος, διότι πουθενά δεν προβλέπεται η
συμμετοχή του ομοσπονδιακού λαού στην λειτουργία του κοινού
κράτους. Το προετοιμαζόμενο για την Κύπρο κρατικό μόρφωμα
αποτελεί μια επί του εδάφους πλέον συνέχεια της Ζυριχικής
κρατικής δομής, η οποία είχε ούτως ή άλλως την διεθνή πρωτοτυπία
ότι πουθενά δεν υπήρχε ο κρατικός λαός στο πολιτικό σύστημα.
επικράτεια, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.20
20 Από την επισκόπηση δηλώσεων παραγόντων της Κυπριακής πολιτικής στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο μπορούν να εξαχθούν οι
κατωτέρω παρατηρήσεις ως προς τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί και κατά πόσον αυτά συνάδουν προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Καταρχάς, στην πτυχή που αφορά στο περιουσιακό, ενώ αναγνωρίζεται το δικαίωμα του ιδιοκτήτη, εντούτοις λαμβάνεται υπόψη
σοβαρά η υπόθεση Δημόπουλος, όπου υποβαθμίστηκαν τα νόμιμα
δικαιώματα του ιδιοκτήτη στην υπό κατοχή περιοχή της Κύπρου.
Ως προς τον χρήστη της περιουσίας, επιχειρείται να διαμορφωθεί
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ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
που θα τεθούν από τις τεχνικές επιτροπές. Τα κριτήρια, όπως είναι
λογικό, θα θέτουν ορισμένους περιορισμούς στα μέτρα θεραπείας
των παράνομων χρηστών. Κύριο μέτρο θεραπείας θα είναι οι αποζημιώσεις. Εφόσον τεθούν τα κριτήρια, μετά την επίτευξη συμφωνίας, δηλαδή λύσης, θα συσταθεί μία τριμελής επιτροπή περιουσιών,
η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την διαχείριση των θεμάτων που
θα προκύπτουν από όσους προσφεύγουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή
θα αποτελείται από έναν Ελληνοκύπριο, ένα Τουρκοκύπριο και ένα
ξένο. Το εδαφικό ζήτημα θα συζητηθεί στο τέλος της διαδικασίας
με σχετικούς χάρτες. Ένα θέμα ουσίας, δηλαδή η επικράτεια κάθε
κρατιδίου, πολιτείας, συνιστώντος κράτους, περιοχής θα αφεθεί προς
διερεύνηση με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της λύσης. Το τι
συζητείται μέχρι τώρα είναι ορισμένα κριτήρια γενικού χαρακτήρα,
τα οποία συνδέονται με το περιουσιακό και τα οποία αφεύκτως δεν
θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Η τουρκοκυπριακή πλευρά ως προς
το εδαφικό ζήτημα δεν είναι διατεθειμένη να προβεί σε οποιαδήποτε
παραχώρηση πέραν αυτής που προβλεπόταν στον σχετικό χάρτη
για το τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος που προνοούσε το Σχέδιο
Αννάν του 2004 και το οποίο απερρίφθη με ένα συντριπτικό ποσοστό
από την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Στο παίγνιο της διαπραγμάτευσης η τουρκική πλευρά αναπτύσσει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, προκειμένου η όποια υποχώρηση να μην πλήττει τους αρχικούς
της σχεδιασμούς και τα ποσοστά επί του εδάφους που ήδη παρανόμως κατέχει. Μία εκ των διαρροών που υπάρχει είναι και η θέση
εκ μέρους της τουρκικής πλευράς πως η έκταση του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κρατιδίου θα εξαρτηθεί από το πόσο μεγάλος ή
μικρός αριθμός Ελληνοκυπρίων θα επιστρέψουν στις εστίες τους
υπό τουρκική διοίκηση. Ένα άλλο κρίσιμο πεδίο διαπραγμάτευσης
αποτελεί η διακυβέρνηση του κράτους, δηλαδή το θέμα του ποιος
και για πόσο διάστημα και με ποιον τρόπο θα λαμβάνει το προεδρικό
αξίωμα. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, αλλά αυτό, το οποίο
θεωρείται πιθανόν είναι πως δεν θα ακολουθηθεί μια θεσμικά οργανωμένη διαδικασία, όπως προβλέπεται σε όλα τα κράτη που υιοθετούν την δημοκρατική αρχή στην συνταγματική διάρθρωση του
πολιτεύματος, αλλά θα υιοθετηθεί μια συμβιβαστική φόρμουλα εν
είδει συνταγής που θα ικανοποιεί κατά το μάλλον ή ήττον τις δύο
πλευρές μέσα από την εκ περιτροπής προεδρία. Η εκ περιτροπής
προεδρία γίνεται αντιληπτό πως συνιστά παρέκκλιση από τα συνήθη
δημοκρατικά συστήματα. Στο ζήτημα των αναχρονιστικών εγγυήσεων ενός κράτους από τρίτους και εν προκειμένω της Κυπριακής
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VI. Από την ευφορία των υψηλών προσδοκιών στην αδήριτη
πραγματικότητα του ρεαλισμού
Το κλίμα αισιοδοξίας που δημιουργήθηκε από της εκλογής του
Τουρκοκύπριου ηγέτη και η ευφορία που καλλιεργήθηκε και
επιχειρείται να εμπεδωθεί στην κυπριακή και διεθνή κοινή γνώμη
από ξένους και εν Κύπρω παράγοντες, δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στα όσα τυγχάνουν συζήτησης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σημειώνεται πως η Άγκυρα διατηρεί άκαμπτη στάση
στα εκ των ων ουκ άνευ ζητήματα του εδαφικού, της ασφάλειας,
των εγγυήσεων και της εκ περιτροπής προεδρίας, δηλαδή οι ουσιώδεις αυτές παράμετροι της λύσης δεν εντάσσονται στο πλαίσιο
του διαλόγου. Η συμπεριφορά της Τουρκίας, παρόλα αυτά,
είναι δηλωτική των προθέσεών της, αλλά και των εσφαλμένων
απόψεων πως την λύση θα την δρομολογήσει η καλή συνεργασία
και η αμοιβαία θέληση των δύο κοινοτήτων. Σε αυτή την διαδικασία ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας συνιστά
ένα πιόνι σε ένα παίγνιο που δεν ορίζει ο ίδιος τους κανόνες
του, μια μαριονέτα, που «αυτή την διαμάχη δεν μπορεί να την
λύσει μόνος του. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα», όπως ευστόχως
του υπενθύμισε ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν την επομένη της
εκλογικής νίκης του.21 Εξάλλου είναι πλέον παγκοσμίως γνωστή
η κατάληξη των όποιων αντιφρονούντων προς την σουλτανική
οπτική της καθεστωτικής διακυβέρνησης Ερντογάν, είτε είναι
Τούρκοι πολίτες, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι διπλωμάτες
άλλων χωρών, είτε είναι ακόμη και ο πρωθυπουργός της χώρας
του, πόσο μάλλον οι Τουρκοκύπριοι, ηγετικοί παράγοντες και μη,
τους οποίους η Άγκυρα ελέγχει απολύτως από γενέσεως ΚυπριΔημοκρατίας, δεν έχει δοθεί κάποια ενδεικτική εντύπωση, έστω και
επικοινωνιακά, πως η Τουρκία θα επιθυμούσε την μεταβολή της
σημερινής κατάστασης και θα ήταν διατεθειμένη να διαφοροποιηθεί
το υφιστάμενο σύστημα.
21 Να αφήσουν την φιλοσοφία της μητέρας πατρίδας, Κόντρα μεταξύ
Ερντογάν και Ακκιντζί, Ο Πολίτης, 27 Απριλίου 2015
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ακού Προβλήματος την δεκαετία του 1950!22
Συμπερασματικά τονίζεται πως παρά το γεγονός πως η Τουρκία
δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως υπάρχουσα κρατική
οντότητα που εκπροσωπεί την Κύπρο διεθνώς, ούτε κατ’ επέκταση
ούτε τον εναέριο ή θαλάσσιο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.23
Επιδιώκει μία λύση, στην οποία το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου,
το οποίο η ίδια αναγνωρίζει ως «ΤΔΒΚ» θα είναι το ένα εκ των
δύο συνιστώντων κρατών μίας sui generis ομοσπονδιακής δομής.
Η δομή αυτή θα αντικαταστήσει εν προκειμένω, εάν υπάρχει
συμφωνία, το σημερινή υποκείμενο διεθνούς δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συνθήκες και προϋποθέσεις που υφίστανται
στο παρόν στάδιο και που εν πολλοίς αφορούν σε μια τουρκική
θέση μη αναγνώρισης της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και δημιουργίας εξ’ υπαρχής ενός καινούργιου κρατικού μορφώματος, δεν παρέχουν ελπίδες και προσδοκίες ικανές να οδηγήσουν σε συμπεφωνημένη λύση για την διευθέτηση της Κυπριακής
υπόθεσης. Είναι εξόχως πιθανόν η κατάσταση να παραμείνει ως
έχει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα του μέλλοντος.
Δηλώσεις, όπως αυτή του Σερντάρ Ντενκτάς περί υποχρέωσης
της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποζημιώσει το κατεχόμενο τμήμα
της Κύπρου24 για την ζημιά που υπέστη εξαιτίας της απομόνωσης
που επεβλήθη από την διεθνή κοινότητα λόγω της κατοχής, αλλά
και της προϋπάρξασας αποχώρησης των Τουρκοκυπρίων από το
κοινό κράτος της Ζυρίχης, πρέπει να θεωρηθούν ως τουλάχιστον
εξωπραγματικές και ως στερούμενες βάσης οποιασδήποτε νομιμότητας ως προς την στόχευσή τους. Πρόκειται για μια απίστευτη
εξέλιξη, όπου η κατέχουσα δύναμη διεκδικεί αποζημιώσεις από
22 Μιχάλης Ιγνατίου, Φεύγει ο Νταβούτογλου: Συνέδριο ΑΚΡ στις 22
Μαΐου – Σοβαρό πλήγμα στην τουρκική οικονομία, 5 Μαΐου 2016
23 Ογδόντα εννέα εναέριες παραβιάσεις σε μόλις 28 ημέρες, News247, 5
Ιανουαρίου 2016
24 Επανέλαβε τα περί αποπληρωμής στη συνάντηση με τον Τουρκές,
Επιμένει ο Ντενκτάς ότι οι Ε/κ πρέπει να πληρώσουν το χρέος των
Τ/κ, Φιλελεύθερος, 12 Μαΐου 2016

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 59

6/10/2016 3:42:59 μμ

60 Μερσίλεια Αναστασιάδου
τους κατεχόμενους ιδιοκτήτες των περιουσιών και των περιοχών,
από όπου και εξεδιώχθησαν βιαίως και παρανόμως και τις οποίες
περιουσίες και περιοχές διαφεντεύουν αυτοί, οι οποίοι διεκδικούν
σήμερα αποζημιώσεις!
VII. Αντί Επιλόγου
Η λύση του Κυπριακού Προβλήματος σύμφωνα με τις συμφωνίες
που έχουν γίνει και τις συζητήσεις που διεξάγονται, υιοθετεί την
φόρμουλα της ομοσπονδιακής δομής του κράτους και δη της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό σημαίνει πως η Ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί την ανεξάρτητη, πιο σωστά αυτόνομη κρατική οντότητα των Τουρκοκυπρίων στην βόρεια περιοχή
της Κύπρου, η οποία αντανακλά την κατοχική ζώνη με μικρότερες
ή μεγαλύτερες εδαφικές παραχωρήσεις. Θα μπορούσε να λεχθεί
πως θα είναι μία διορθωτική στην πραγματικότητα παρέμβαση της
σημερινής γραμμής διαχωρισμού.
Από την άλλη θα υπάρχει το νότιο τμήμα της ομοσπονδίας, που θα
είναι η κρατική οντότητα των Ελληνοκυπρίων, που πιθανότατα θα
είναι και η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μετεξέλιξή της
σε ένα ομοσπονδιακό κρατίδιο, που θα αποτελεί την μία εκ των δύο
συνιστωσών της ομοσπονδιακής Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τόσο το βόρειο, όσο και το νότιο τμήμα της ομοσπονδιακής δομής
θα αποτελούνται κατά ασφαλή πλειοψηφία τουλάχιστον από Τουρκοκυπρίους στον Βορρά και Ελληνοκυπρίους στον Νότο αντίστοιχα.
Αυτό αποτελεί ένα από τα κλασσικά γνωρίσματα της ομοσπονδιακής δομής, όπου οι κρατικές οντότητες, εφόσον είναι διεθνική ή
πολυεθνική η ομοσπονδία αποτελούνται από τις αντίστοιχες εθνικές
κοινότητες πλειοψηφικά των ομοσπόνδων κρατιδίων.
Εκείνο που δεν προβλέπεται από την διαγραφόμενη ομοσπονδοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ύπαρξη ενός ομοσπονδιακού λαού που μάλιστα να λειτουργεί υπό την δημοκρατική αρχή
ως είθισται στα δημοκρατικά πολιτεύματα του σύγχρονου κόσμου.
Αυτό αποτελεί συστατικό γνώρισμα κάθε ομοσπονδιακής δομής
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κράτους, όπου πέραν των εθνικών κρατιδίων και της κυριαρχίας
των εθνοτήτων σε κάθε κρατίδιο αντιστοίχως, υπάρχει απαραιτήτως και εκείνο το στοιχείο που συνδέει την ομοσπονδιακή δομή,
που είναι ο ενιαίος ομοσπονδιακός λαός. Ο ομοσπονδιακός λαός
είναι το σύνολο του πληθυσμού της ομοσπονδίας, ο οποίος αποφασίζει για τα ομοσπονδιακά όργανα, δηλαδή τον πρόεδρο και την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αποφασίζει εν προκειμένω κατά πλειοψηφία με βάση την αρχή ένας άνθρωπος – μία ψήφος. Η αμερικανική ομοσπονδία που έχει πενήντα πολιτείες έχει και ένα ομοσπονδιακό λαό, ο οποίος ψηφίζει, έστω και διά των εκλεκτόρων, τον
πρόεδρο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η γερμανική ομοσπονδιακή δομή που αποτελείται από δεκαέξι ομόσπονδα κρατίδια,
εκλέγει την καγκελάριο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με βάση
την αρχή ένας άνθρωπος – μία ψήφος. Το ίδιο και στην Αυστρία και
σε άλλες ομοσπονδιακές δομές.
Οι διαπραγματεύσεις στην Κύπρο που οδηγούν τα πράγματα
σήμερα; Η βάση της διαπραγμάτευσης που είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία δεν οδηγεί σε δημοκρατική λειτουργία του
ομοσπονδιακού συστήματος, διότι πουθενά δεν προβλέπεται η
συμμετοχή του ομοσπονδιακού λαού στην λειτουργία του κοινού
κράτους. Το προετοιμαζόμενο για την Κύπρο κρατικό μόρφωμα
αποτελεί μια επί του εδάφους πλέον συνέχεια της Ζυριχικής
κρατικής δομής, η οποία είχε ούτως ή άλλως την διεθνή πρωτοτυπία
ότι πουθενά δεν υπήρχε ο κρατικός λαός στο πολιτικό σύστημα.`
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Θέμα Β
Επιτήρηση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων
από τη Frontex και Δικαιώματα του Ανθρώπου
Εισηγητής:
Παναγιώτης Νίκας
Βραβείο καλύτερης εργασίας
στην Ειρήνη Παπούτση
Έπαινος
στην ΄Αννα Βεντουράτου
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Παναγιώτης Νίκας
Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και προσωπικά
την καθηγήτρια κ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Πρόεδρο του
Ιδρύματος, για την εξαιρετική τιμή που μου έκαναν ορίζοντάς με ως
αξιολογητή στο 10ο διαγωνισμό του ΙΜΔΑ στη θεματική ενότητα
«Επιτήρηση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων από τη Frontex
και Δικαιώματα του Ανθρώπου».
Συνηθίζουμε να μιλάμε για τους νικητές, αλλά θα ήθελα να μου
επιτρέψετε να επισημάνω ότι το γεγονός πως στη συγκεκριμένη
θεματική ενότητα διακρίθηκαν δύο μόνο εργασίες σε καμία περίπτωση δε μειώνει την αξία των υπόλοιπων εργασιών και των
υπόλοιπων συμμετεχουσών. Πραγματικά, θα ήθελα να σημειώσω
ότι όλες οι εργασίες διέθεταν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Γι’ αυτό το
λόγο θα ήθελα επ’ ευκαιρία να συγχαρώ και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες και, από την πλευρά μου, να τις ενθαρρύνω να συνεχίσουν την ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο, το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, ιδίως στη θεματική ενότητα αυτή που έχει ως
αντικείμενο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Πρόκειται για αστυνομικές επιχειρήσεις επί της
ουσίας, καθώς η Frontex είναι ένας αστυνομικός οργανισμός, και η
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
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Με αφορμή αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω, θα μου επιτρέψετε
να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα που σταχυολόγησα, τα οποία
διατρέχουν όλες σχεδόν τις εργασίες και τα οποία είναι κατά τη
γνώμη μου άξια αναφοράς, καθότι το θέμα των αυξημένων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών είναι μείζον στην Ελλάδα και
στην υπόλοιπη Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και άπτεται πολλών
ζητημάτων. Πρόκειται, όπως προείπα, για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα γίνεται λόγος για τη
φύλαξη των εθνικών συνόρων των κρατών-μελών, άρα ανακύπτουν
και ζητήματα εθνικής κυριαρχίας των κρατών αυτών. Πρόκειται για
την εξασφάλιση ενός ενιαίου χώρου δικαιοσύνης, ασφάλειας και
ελεύθερης κυκλοφορίας που σχετίζεται άμεσα με τη φύλαξη και τον
έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, γιατί ο ενιαίος χώρος Σένγκεν
είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση στην ενιαία Ευρώπη. Είδα
λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον το πώς προσεγγίστηκε αυτό σε όλες τις
εργασίες, σε άμεση συνάρτηση με τη διακινδύνευσή του. Πρόκειται
επίσης για την καταπολέμηση παράνομων πράξεων, όπως η διακίνηση ανθρώπων, δηλαδή και για το trafficking, το οποίο είναι
κάτι διαφορετικό από την «απλή» λαθραία διακίνηση ανθρώπων.
Πρόκειται, τέλος, για την πολιτική προστασίας ατόμων που τη
χρειάζονται πραγματικά, αυτών που είναι κατατρεγμένοι, γιατί
αφορά και στις ανοιχτές μεταναστευτικές ροές, ανθρώπων δηλαδή
που έχουν προσφυγικό προφίλ ή αυτών που ονομάζουμε «παράτυπους οικονομικούς μετανάστες».
Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε περιληπτικά τη διαμόρφωση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης της πολιτικής
για τη μετανάστευση με το δίπτυχο: καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης και παροχή προστασίας σε όσους τη χρειάζονται.
Το πρώτο σκέλος συνδέεται με τη φύλαξη των συνόρων, την ποινικοποίηση της εισόδου χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, καθώς τις
περισσότερες φορές η είσοδος χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα
είναι παράνομη πράξη, την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής
επιτήρησης, καταγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιομε-
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τρικών στοιχείων, τον κολασμό των κυκλωμάτων διακινητών και
τις επιστροφές των «ανεπιθύμητων» ανθρώπων στις χώρες προέλευσής τους, ή όπως στην περίπτωση της συμφωνίας, για την
ακρίβεια της κοινής πολιτικής δήλωσης μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας,
για την επανεισδοχή στην τελευταία όσων εισέρχονται στη χώρα
μας από τις 20 Μαρτίου και μετά. Το δεύτερο σκέλος, η παροχή
δηλαδή προστασίας, συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη συστημάτων ενημέρωσης, καταγραφής και τελικά παροχής προστασίας
σε όσους τη χρειάζονται. Στη συνέχεια φυσικά ακολουθεί η ένταξη
στις τοπικές κοινωνίες.
Οι πτυχές αυτές στις οποίες εστιάζει η Ε.Ε. για την αντιμετώπισή
του συνδέονται με τις εκδηλώσεις του ίδιου φαινομένου. Αυτές
αναπτύσσονται όταν οι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς
έχουν φτάσει ή έχουν περάσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Ωστόσο, όλοι
μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η αντιμετώπιση των εκδηλώσεων
αυτών των συμπτωμάτων δεν είναι αποτελεσματική για να αντιμετωπιστεί το αίτιο, η γενεσιουργός αιτία δηλαδή. Χρειάζεται να εστιάσουμε στους πραγματικούς λόγους, στις αιτίες που κινητοποιούν
όλους αυτούς τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους
και να φεύγουν για το άγνωστο αποδεχόμενοι να διακινδυνεύσουν
τη ζωή τους και την ακεραιότητά τους, αλλά και των οικείων τους·
να χάσουν κάθε έλεγχο στη ζωή και στον ίδιο τους τον εαυτό, να
θυματοποιηθούν και εν τέλει να βρεθούν ικέτες, κυριολεκτικά, για
δικαιώματα, για παροχή προστασίας, για μια καλύτερη ζωή ελπίζοντας ο καθένας σε κάτι που θα δικαιώσει το ταξίδι του και τη
διαδρομή του. Εύκολα συμφωνεί κάποιος ότι χρειάζεται ειρήνη για
να μη φεύγει κανείς από εμπόλεμες ζώνες, χρειάζεται δημοκρατία
για να μη δολοφονείται, βασανίζεται ή εκτοπίζεται κάποιος στη
χώρα του, επειδή έχει διαφορετική άποψη από την επιβληθείσα και
επικρατούσα με τη βία. Χρειάζεται ενδυνάμωση των δικαιωμάτων
της γυναίκας, για να έχουν οι γυναίκες πρόσβαση στην εκπαίδευση, να ορίζουν τον εαυτό τους, να μη θεωρούνται και να μην
αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα προς πώληση και αξιοποίηση.
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Χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη για να υπάρχουν δουλειές και να
προκόβουν οι άνθρωποι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στη χώρα τους.
Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να μην αναγκάζεται κανείς να φύγει από τον τόπο
του λόγω ξηρασίας ή πλημμυρών. Χρειάζεται σεβασμός της διαφορετικότητας, για να μπορεί να ζήσει και να δημιουργήσει ο καθένας
που επιλέγει για τον εαυτό του έναν τρόπο ζωής έξω από τις παραδόσεις και τις συνήθειες που επικρατούν στον τόπο του.
Δύσκολα μπορεί κανείς να εντοπίσει τι ακριβώς κάνει, πώς και με
ποια μέσα κινείται η Ε.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση. Φαίνεται μέχρι
τώρα ότι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης αποτελεί θέμα που
λύνεται με προσέγγιση του τύπου «νόμος και τάξη». Το μαρτυρά
και η σύνθεση του Συμβουλίου Υπουργών που χειρίζεται αυτά τα
θέματα στην Ε.Ε. Περιλαμβάνει τους Υπουργούς Εσωτερικών και
Δικαιοσύνης. Αναρωτιόμαστε όμως γιατί δε συμμετέχουν σε αυτά
τα συμβούλια και στην προσπάθεια αντιμετώπισης της μετανάστευσης και της προσφυγιάς και οι Υπουργοί Γεωργίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Παιδείας, παραδείγματος χάριν.
Συχνά μιλάμε για την υπεροχή της Ευρώπης, για τον πολιτισμό και
την παιδεία μας, για το Διαφωτισμό και τις αρετές του, ακόμη και
για την ανωτερότητα της χριστιανικής θρησκείας, η οποία ονομαστικά τουλάχιστον επικρατεί στην ήπειρό μας. Ας σκεφτούμε όμως
για λίγο πώς υλοποιούνται αυτά σήμερα. Σήμερα, ακούμε φωνές
υπέρ της «Ευρώπης-φρούριο», έννοια η οποία ορθά διέτρεξε όλες
τις εργασίες. Κάποιοι μιλούν για ποσοστώσεις στον αριθμό αιτούντων ασύλου που θα πρέπει να δίνει μια χώρα, όπως για παράδειγμα
η Αυστρία. Είναι σαν να λέμε ότι θα σώσουμε 89.999 ανθρώπους για
φέτος, των οποίων κινδυνεύει η ζωή. Στον αμέσως επόμενο δηλαδή
θα πούμε: «Λυπούμαστε, αλλά κατεβάσαμε ρολά. Δεν προστατεύουμε άλλο…»;
Είναι ανησυχητικό πως κάποιοι, όπως ο Βίκτορ Όρμπαν, Πρωθυπουργός - νόμιμα εκλεγμένος - της Ουγγαρίας, αναπτύσσοντας
λόγο ξενοφοβικό, ισλαμοφοβικό και ρατσιστικό μιλούν ανοικτά για
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το φόβο κατάληψης της Ευρώπης από τους ισλαμιστές. Περιγράφει
δε μάλιστα αυτός ο τελευταίος ένα σχέδιο το οποίο απεργάζονται οι ηγέτες των Βρυξελλών. Σε άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία,
βλέπουμε παραστρατιωτικές ομάδες να περιπολούν στα σύνορα και
να επιβάλλουν το νόμο των όπλων. Σκεφθείτε αν για έναν οργανισμό όπως η Frontex, που λειτουργεί εντός ενός συγκεκριμένου
πλαισίου, κάνουμε λόγο για παραβιάσεις δικαιωμάτων, για αυθαιρεσίες στη δράση του, τι λόγο και σε ποια βάση θα κάνουμε για
όσους παίρνουν το νόμο στα χέρια τους αυθαίρετα και αυτό γίνεται
μέσα στη σύγχρονη πολιτισμένη δημοκρατική Ευρώπη.
Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός προβλήματος πολύ
μεγαλύτερου και ευρύτερου από τη θεματολογία που ονομάζουμε μεταναστευτικό. Το πρόβλημα είναι βαθειά θεσμικό, δομικό
και κατά βάση ιδεολογικό. Συγκρούονται δύο κόσμοι και από την
έκβαση της σύγκρουσης θα κριθεί το μέλλον της Ευρώπης. Όσο
μελοδραματικό και αν ακούγεται, περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι
τυχαίο ότι, προκειμένου να ξυπνήσουν τα αντανακλαστικά του
φόβου, που θρέφει την ξενοφοβία και το ρατσισμό, στην ουσία
το φόβο για τον Άλλο, για το διαφορετικό, επιστρατεύονται από
το λαϊκισμό όλα τα επιχειρήματα τα οποία δυστυχώς διαχρονικά
τρομάζουν τους «νοικοκυραίους: «Οι ξένοι θα πάρουν τις δουλειές
σας», «Οι ξένοι θα αλλοιώσουν τα ήθη και τα έθιμά σας!», «Οι ξένοι
θα επιβάλουν τη θρησκεία και τη γλώσσα τους!», «Οι ξένοι είναι
τρομοκράτες και θα σας αιματοκυλήσουν!».
Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε ένα σημείο,
γιατί και πάλι πρόκειται για ένα στοιχείο που διέτρεξε τις περισσότερες εργασίες και το οποίο θεωρώ και επίκαιρο, προκειμένου
να κάνω μια σύντομη αναφορά. Σε όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στην Ευρώπη τον τελευταίο καιρό και ήταν συνδεδεμένες με ακραία ισλαμιστικά κινήματα, οι δράστες δεν ήταν
γέννημα-θρέμμα, όπως χαρακτηριστικά είναι η έκφραση, δηλαδή
υπήκοοι τρίτων ισλαμικών χωρών που ήρθαν λάθρα στην Ευρώπη,
για να σκοτώσουν τους άπιστους. Ήταν, αντίθετα, γέννημα-θρέμμα
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Ευρωπαίοι πολίτες. Ήταν Γάλλοι, Βέλγοι που μεγάλωσαν και
έζησαν σχεδόν αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αναρωτιέμαι
πόσες φορές έχει ακουστεί από τα ΜΜΕ ότι οι τρομοκράτες αυτοί
συνήθως στρατολογούνται μέσα σε γαλλικές φυλακές και όχι στη
Ράκα, στη Σύρτη ή στο Χαλέπι. Πόσο έχει αναδειχθεί η πραγματικότητα ότι πολλοί υπήκοοι χωρών-μελών της Ε.Ε. έχουν πάει στη
Συρία, για να ενταχθούν στις τάξεις του DAESH και επιστρέφοντας είναι εν δυνάμει ικανοί και προετοιμασμένοι, εκπαιδευμένοι,
για να πραγματοποιήσουν τυφλά τρομοκρατικά χτυπήματα; Την
αναφορά αυτή την κάνω γιατί η τρομοκρατία είναι ένα κατεξοχήν
πεδίο στο οποίο στηρίζονται οι παραπάνω διαπιστώσεις. Όποιος
παρακολουθήσει διαχρονικά τη διαμόρφωση της συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής (βλ. Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
του Τάμπερε, της Στοκχόλμης, του Ελσίνκι) και τη συνδέσει και με
τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στις ΗΠΑ και με την τρομοκρατική επίθεση το 2005 στη Μαδρίτη μπορεί να δει πώς το θέμα
της τρομοκρατίας επηρέαζε ένα στενό πυρήνα Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και επέτρεπε μερικές φορές τη συγγνωστή παραβίασή
τους ή τη θέση των δικαιωμάτων αυτών τουλάχιστον σε δεύτερη
μοίρα μπροστά στο γενικότερο πρόταγμα, το οποίο είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας στην Ευρώπη και η επιβολή της μέσα από την
εξεύρεση των αναγκαίων μέτρων.
Το θέμα είναι πράγματι τεράστιο και οι προεκτάσεις που κανείς
μπορεί να επιλέξει για να αναπτύξει εξίσου πολλές. Επειδή ο λόγος
που βρισκόμαστε εδώ όμως είναι άλλος αυτή τη στιγμή, και συγκεκριμένα για να μιλήσουμε για νέους ανθρώπους που ξεχώρισαν, θα
μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις δύο εργασίες που βραβεύονται
σήμερα: τη μία που παίρνει το πρώτο βραβείο και την άλλη στην
οποία απονέμεται έπαινος.
Η εργασία η οποία παίρνει το πρώτο βραβείο είναι αυτή της κ.
Ειρήνης Παπούτση, την οποία θέλω να συγχαρώ πραγματικά για
την προσπάθειά της. Ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένη εργασία και
εξαιρετικά δομημένη. Προσεγγίζει το ρόλο της Frontex σφαιρικά
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αναφερόμενη αρχικά στο ζήτημα της νομικής της προσωπικότητας
και συνδέοντάς το με αυτό της ύπαρξης διεθνούς ευθύνης. Δεν
επιλέγει να εστιάσει στις θεωρίες εκείνων που συνηγορούν υπέρ
της άποψης την οποία επιθυμεί να υποστηρίξει η ίδια και αυτό το
βρήκα εξαιρετικά θαρραλέο. Αντιθέτως, παρουσιάζει και τις μεν και
τι δε, δίνοντας στον αναγνώστη που δεν έχει εμβριθήσει στο θέμα
τη δυνατότητα να σχηματίσει και ο ίδιος μια άποψη και να έχει μια
πιο σφαιρική προσέγγιση. Κάνει αναφορά, δε, στην ευθύνη των
κρατών-μελών που φιλοξενούν επιχειρήσεις της Frontex, όπως η
Ελλάδα, αλλά και του προσωπικού της Frontex προερχόμενου από
τρίτα κράτη-μέλη για να στηρίξει τα συμπεράσματά της. Παράλληλα, κι ενώ μιλάει για την ευθύνη της Frontex, αναφέρεται και
στην ευθύνη της Ε.Ε. και των κρατών-μελών της που είναι συνυπεύθυνα. Καταλήγει αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που παρουσιάζει αναφορικά με το νομικό πλαίσιο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, το οποίο είναι, εσκεμμένα ίσως, θολό, μη καθορισμένο και
μη συγκεκριμένο. Γι’αυτό το λόγο εξάλλου καθίσταται αναγκαία η
ρητή αποσαφήνιση της έκτασης της διεθνούς ευθύνης της Frontex.
Κάτι άλλο που ξεχώρισα ήταν ότι αντικειμενικά αναγνωρίζει
ότι δεν είναι πρωταρχικός στόχος της Frontex η προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά η φύλαξη των συνόρων. Αυτό για
εμένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν προσεγγίζουμε ένα τέτοιο
θέμα, πρέπει να είναι έχουμε αποσαφηνίσει τα ζητήματα. Η Frontex
είναι ένας αστυνομικός οργανισμός, όπως τόνισα στην εισαγωγή,
και άρα ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται και όχι ως ένας
υπερεθνικός, διεθνής ή ευρωπαϊκός, οργανισμός προστασίας των
δικαιωμάτων. Ωστόσο, ορθώς υποστηρίζεται ότι όχι μόνο δεσμεύεται από το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ότι
ακριβώς λόγω της φύσης της αποστολής της, είναι επιτακτική η
εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Σχετικά γίνεται αναφορά στους
μηχανισμούς της Frontex αξιολογώντας σωστά το πεπερασμένο
περιθώριο ουσιαστικής παρέμβασης και άσκησης ελέγχου, ώστε οι
μηχανισμοί αυτοί, ως έχουν, να μπορούν να θεωρηθούν ως προβλέ-
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ψεις που έχουν γίνει πολιτικά ορθές. Δηλαδή θα ανέμενε κανείς
από την Ένωση να προβλέψει έτσι ώστε να ασκείται μια εποπτεία
στον οργανισμό αυτό. Ωστόσο, κατά πόσο η εποπτεία αυτή και ο
έλεγχος, το αίτημα λογοδοσίας είναι ουσιαστικό, αυτό παραμένει
ένα ερώτημα.
Στη συνέχεια κάνει αναφορά στα ειδικότερα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα της μη επαναπροώθησης, το
δικαίωμα στο άσυλο, η απαγόρευση των βασανιστηρίων και των
απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης. Υπενθυμίζω
ότι αυτά είναι ζητήματα για τα οποία έχει καταδικαστεί η Ελλάδα,
η οποία κατά κάποιους δε θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα. Έχει
υπάρξει λοιπόν απαγόρευση επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών οι
οποίοι εισήλθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρότι στο πλαίσιο
του κανονισμού του Δουβλίνου θα έπρεπε να επιστραφούν εδώ για
να εξεταστεί το αίτημά τους, καθώς θεωρήθηκε ότι η Ελλάδα δεν
προσφέρει εχέγγυα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα ειδικότερα ανθρώπινα δικαιώματα τα προσεγγίζει όχι με θεωρητικές κατασκευές, αλλά αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που σχετίζονται με τη δράση της Frontex, επιλέγοντας από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από αναφορές στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συνδέει έτσι την προβληματική της
πράξης με τη θεωρία και τεκμηριώνει τα συμπεράσματά της με
τρόπο στέρεο.
Περιλαμβάνει, τέλος, η εργασία συγκεκριμένες προτάσεις, τις
οποίες θεωρώ, μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, ρεαλιστικές, καθώς δεν πρόκειται για το σύνηθες ευχολόγιο. Μιλάει για
την ανάγκη εσωτερικού ελέγχου της δράσης της Frontex και για
την εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας όχι μόνο λογοδοσίας αλλά και
ελέγχου, ακόμα και των συνθηκών και των πρακτικών που επικρατούν σε ένα κράτος-μέλος στο έδαφος του οποίου επιχειρεί. Δηλαδή,
η Frontex να λειτουργεί ως ελεγκτής των Συνθηκών στην Ελλάδα,
την Ιταλία ή αλλού και αναλόγως να έχει ενδεχομένως το δικαίωμα
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να μην αναπτύσσει δράση σε χώρες στις οποίες θεωρεί ότι υπάρχουν προβλήματα στην προάσπιση και εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά συνεπώς τα τοποθετεί στη βάση της
ανάγκης αναθεώρησης του νομικού πλαισίου λειτουργίας του με
πιο ξεκάθαρο ρόλο και πιο ξεκάθαρη αποστολή. Μιλώντας προηγουμένως για ρεαλιστικές προτάσεις μία από αυτές ήταν ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να αποκτήσει ενεργότερο ρόλο.
Πράγματι, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Πολύ
πρόσφατα ο Οργανισμός έχει στείλει εκπροσώπους του στη χώρα
μας οι οποίοι βρίσκονται στα νησιά και συνεπιχειρούν μαζί με το
προσωπικό της Frontex αλλά και το δικό μας προσωπικό προσέχοντας να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προάσπιση των δικαιωμάτων.
Το συμπέρασμα λοιπόν στο οποίο καταλήγει είναι πως είναι δυνατή
η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και η προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι
θεμελιώδους σημασίας, ιδίως στην παρούσα συγκυρία.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στην εργασία της κ. Βεντουράτου, στην οποία απονέμεται έπαινος. Θέτει το πλαίσιο προβληματισμού στη βάση της ύπαρξης και λειτουργίας ενός εσωτερικά
ενιαίου χώρου. Κατ’επέκταση τεκμηριώνει την ανάγκη φύλαξης
των κοινών εξωτερικών συνόρων προσεγγίζοντας ωστόσο κριτικά
τη δημιουργία νομικών προσώπων εντός της Ένωσης σε σχέση με
τη δυνατότητα απόδοσης των ευθυνών. Εστιάζει στο ζήτημα της
ευθύνης των κρατών-μελών όσο και της Ένωσης στο σύνολό της και
μέσα από την επιχειρησιακή δράση της Frontex αναζητά τα νομικά
εργαλεία προς αξιοποίηση της απόδοσης ευθυνών για παραβιάσεις
των δικαιωμάτων όταν και όπου συμβαίνουν. Διακρίνει τον τρόπο
που ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο από την πραγματική διάσταση
των δράσεών της υπονοώντας ότι στην πράξη είναι περισσότερο
ενισχυμένος ο ρόλος της παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο
έχει ελλείψεις και ασάφειες που κατά τη γνώμη της δεν επιτρέπουν
την απόδοση αυτοτελούς ευθύνης στη Frontex. Νομίζω ότι αυτή
η προσέγγιση δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
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Έχει δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι «soft», κατά
κάποιον τρόπο, αλλά στην πράξη η Frontex έχει πολύ πιο αυξημένες
αρμοδιότητες και πολύ πιο αποφασιστικό ρόλο κατά την ανάληψη
των επιχειρήσεών της απ’ό,τι είναι παραδεδεγμένο επισήμως.
Εστιάζοντας στην ευθύνη της Ε.Ε. καταλήγει σε ορισμένες προτάσεις για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης που έχουν ως
αφετηρία την πολιτική ανάληψη της ευθύνης. Πρόκειται επί της
ουσίας για ένα ζήτημα πολιτικό και δευτερευόντως νομικό, γιατί
αν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση δε θα βοηθήσει καμία νομική
ρύθμιση. Αυτή η πρόταση συνεπώς στηρίζεται στην υποχρέωση
της Ένωσης να αποδώσει την ίδια βαρύτητα στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εσωτερικά με αυτή που επιβάλλουν
οι διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών-μελών της. Βλέπει με άλλα
λόγια μια ευκαιρία στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική να αποτελέσει
παράγοντα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από
την παραδοχή του πεδίου ευθύνης που της αναλογεί στη διεθνή
πολιτική σκηνή.
Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι όλους και βεβαίως το Ίδρυμα για
αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία δίνει την ευκαιρία σε
νέους ανθρώπους, φοιτητές ή πτυχιούχους, να προσεγγίσουν
διάφορα θέματα και κυρίως να δεχτούν τον καρπό της βράβευσης,
ο οποίος πέρα από ένα αναμνηστικό δίπλωμα περιλαμβάνει τη
συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα στο Στρασβούργο, η οποία
εκτιμώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για νέους ανθρώπους να
πάρουν πολλά εναύσματα και ερεθίσματα και να συνεχίσουν την
προσπάθειά τους.
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ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
Περίληψη Εργασίας
Η Ευρώπη του 21ου αιώνα βιώνει την μεγαλύτερη ανθρωπιστικήπροσφυγική κρίση1 μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότεροι
από 850.000 πρόσφυγες2 και μετανάστες,3 σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης,4 διέσχισαν τη
Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του έτους 2015, με τον αριθμό των θανόντων να κορυφώνεται στους 3.770. Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη δράση των δικτύων λαθρεμπορίου και την
αύξηση της παράνομης μετανάστευσης φανερώνουν τις τρομερές
1 Βλ. χρήση των όρων από την Υπεύθυνη του Τομέα Προστασίας
Προσφύγων του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες στην Ελλάδα: ΙΜΔΑ, Η Προσφυγική και Μεταναστευτική
Κρίση στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Προβλήματα και Προοπτικές, 2016, εκδόσεις Β.Τσεβρένης .
2 Ως πρόσφυγας ορίζεται στο άρθ.1(Α)(2) της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων(1951) και εφαρμόζεται επί «παντός προσώπου
όπερ συνεπεία […] δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα
και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να απολαύη
της προστασίας της χώρας αυτής, ή ένα μη έχον υπηκοότητα τινά
και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων τοιούτων γεγονότων εκτός της
χώρας της προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή
λόγω του φόβου τούτου δεν επιθυμεί να επιστρέψη εις ταύτην».
3 Ως «μετανάστης» έχει ορισθεί από το Πρωτόκολλο κατά του Λαθρεμπορίου Μεταναστών διά ξηράς θάλασσας και αέρος (2000) ως ένα
πρόσωπο που δεν είναι «ούτε υπήκοος ούτε μόνιμος κάτοικος του
συμβαλλόμενου κράτους όπου η παράνομη είσοδος έχει λάβει χώρα».
4 Διαθέσιμο: http://doe.iom.int/docs/Flows%20Compilation%20
2015%20Overview.pdf.
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διαστάσεις που έχει λάβει η προσφυγική/μεταναστευτική κρίση
στις μέρες μας. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, το αίτημα για μια
συντονισμένη, αυστηρή πολιτική φύλαξης των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων έχει αναζωπυρωθεί.
Την αποστολή αυτή έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για
τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά
Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης5 (εφεξής:
«Frontex» ή «Οργανισμός»), ο οποίος ιδρύθηκε το 2004 στη βάση
του πέμπτου κεφαλαίου ΣΛΕΕ, που ρυθμίζει θέματα μετανάστευσης, ελέγχων στα σύνορα, ασύλου και, γενικά, ζητήματα ελευθερίας μετακίνησης. Στόχο έχει την προώθηση της ολοκληρωμένης
διαχείρισης των συνόρων (integrated border management), η οποία
βασίζεται σε κοινά πρότυπα και διαδικασίες ελέγχου και επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα. Αντλώντας εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό από τα κράτη μέλη, η Frontex έχει τις εξής κύριες
αρμοδιότητες: να συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις διαχείρισης
των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών, να πραγματοποιεί αναλύσεις κινδύνου για απειλές ή πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, να
παρέχει ειδική εκπαίδευση στους εθνικούς φύλακες, να συνδράμει
στην διεκπεραίωση επιχειρήσεων επαναπατρισμού από τα κράτη
μέλη με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης
και την διαφύλαξη του χώρου Schengen.
Όμως, ο αποκλειστικά τεχνικός χαρακτήρας της αποστολής της
Frontex, προσανατολισμένος στη φύλαξη των συνόρων, έχει σταδιακώς αναπτύξει μια πιο ανθρωποκεντρική μορφή. Δεδομένης της
φύσης των επιχειρήσεων του Οργανισμού και της άμεσης επαφής
του με τους ανθρώπους που προσπαθούν να εισέλθουν νόμιμα ή
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 , για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη
σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, OJ L 304, 22.11.2011, σελ. 1–17 (εφεξής: Κανονισμός Frontex).
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μη σε ευρωπαϊκό έδαφος γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για πληρέστερη προστασία των δικαιωμάτων τους. Πρόσφυγες, μετανάστες, ασυνόδευτα ανήλικα, αιτούντες άσυλο, δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας είναι όλοι άνθρωποι που προστατεύονται από το δίκαιο
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασχέτως της αντιμετώπισης τους
από το δίκαιο για τους πρόσφυγες ή από μεταναστευτικές πολιτικές. Αν και έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα για την προώθηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών από τη Frontex, η
πραγματικότητα καταδεικνύει πως δεν είναι αρκετά.
Με αφορμή, επομένως, τη σύγχρονη προσφυγική/μεταναστευτική κρίση και την έντονη παρουσία του Οργανισμού στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η παρούσα μελέτη εστιάζει στην προστασία
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ακολουθώντας την εξής συλλογιστική: αρχικά (μέρος πρώτο) παρουσιάζεται το άκρως αμφιλεγόμενο θέμα της ευθύνης της Frontex, παραθέτοντας τις επικρατούσες θεωρητικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια (μέρος δεύτερο),
ακολουθεί η ανάλυση των πιο «ευαίσθητων» δικαιωμάτων, που
απειλούνται με σοβαρές παραβιάσεις κατά τις κοινές επιχειρήσεις
του Οργανισμού και χρήζουν αποτελεσματικότερης προστασίας.
Ακολούθως (μέρος τρίτο), εξετάζονται τρόποι και νέες προοπτικές
για την επίτευξη καλύτερης προστασίας των δικαιωμάτων αυτών
παράλληλα με την ανάπτυξη μιας πολιτικής ενισχυμένης φύλαξης
των συνόρων ενώ η μελέτη ολοκληρώνεται (μέρος τέταρτο) με
την σύντομη και επί της ουσίας παρουσίαση των ζητημάτων που
ανακύπτουν από τα σχέδια προς εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
(Μέρος πρώτο)
Ο πρωταρχικός προβληματισμός με τον οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι κατά την εξέταση των νομικών-και μη- ζητημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια λειτουργίας της Frontex σχετίζεται με το ποιος
είναι υπόλογος, ποιος φέρει την ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθίσταται η Frontex αυτοτελώς υπεύ-
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θυνη σύμφωνα με τα Άρθρα περί Ευθύνης Διεθνών Οργανισμών
της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου; Ή ως όργανο-υπηρεσία (“agency”)
ενός ευρύτερου διεθνούς οργανισμού, της ΕΕ, δεν ευθύνεται η ίδια
αλλά ο διεθνής οργανισμός; Η απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς απευθύνει σημαντικά ζητήματα, όπως η δυνατότητα που έχουν υπήκοοι τρίτων χωρών να
αναζητήσουν δικαστική προστασία κατά διαπραχθέντων παραβάσεων από τον Οργανισμό. Όπως διαφάνηκε, στα πλαίσια των ζητημάτων περί διεθνούς ευθύνης της Frontex, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, η διάσταση των οποίων εκκινεί από
το ζήτημα της ύπαρξης (ή μη) νομικής προσωπικότητας της Frontex.
Από τη μία, έχει υποστηριχθεί πως ο Οργανισμός, σύμφωνα με το
γράμμα του ιδρυτικού του Κανονισμού,6 διαθέτει αυτοτελή «νομική
προσωπικότητα» κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία και αυτονομία ενεργειών.7 Ως εκ τούτου,
υπό την άποψη αυτή αποτελεί Διεθνή Οργανισμό που φέρει τη δική
του, ανεξάρτητη διεθνή ευθύνη σε σχέση με την ευθύνη της ΕΕ και των
κρατών μελών.8 Από την άλλη, ισχυρή είναι και η αντίθετη άποψη, πως
η Frontex δεν διαθέτει πλήρη αυτονομία, καθώς παραμένει όργανο της
ΕΕ, στο όνομα και για λογαριασμό της οποίας δρα. Εν προκειμένω, ο
Διεθνής Οργανισμός που ευθύνεται δεν είναι η Frontex αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, οι διατάξεις περί διεθνούς ευθύνης εφαρμόζονται για την Ένωση, η οποία δεσμεύεται και εν τέλει ευθύνεται για παραβάσεις που διαπράττουν τα όργανά της.9 Ανάλογα, επομένως, με την
άποψη που υιοθετείται, διαφοροποιείται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης και κατ’ επέκταση ο τρόπος απόδοσης των ευθυνών.
6 Προοίμιο, §14, Κανονισμός Frontex.
7 M.Izabella, Human Rights Violations During EU Border Surveillance
and Return Operations: Frontex’s Shared Responsibility or
Complicity?, Silesian Journal of Legal Studies (2015) 7, σελ. 45-78.
8 Βλ. παρακάτω, «Διεθνής Ευθύνη της Frontex».
9 E.Papastavridis, The EU and the obligation of non-refoulement at
sea, in F.Ippolito and S.Trevisanut, Migration in the Mediterranean,
Mechanisms of International Cooperation, Cambridge University
Press, 2016, σελ.236-262.
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Διεθνής Ευθύνη της Frontex
Η πρώτη προσέγγιση του ζητήματος της ευθύνης της Frontex είναι
αυτή που έχει υποστηριχθεί από τη θεωρία10 και που επιδιώκει την εφαρμογή των Άρθρων για την Ευθύνη Διεθνών Οργανισμών (Articles on
Responsibility of International Organizations, εφεξής: ΑΕΔΟ),11 όπως
αυτά υιοθετήθηκαν το 2011 από την Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου, κατ’
αντιστοιχία των Άρθρων για την Ευθύνη των Κρατών για Διεθνώς
Άδικες Πράξεις. Τα ΑΕΔΟ τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση
διεθνώς άδικων πράξεων που διαπράττονται από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2. Σύμφωνα με το τελευταίο
άρθρο, Διεθνής Οργανισμός αποτελεί «μια οργάνωση που ιδρύεται
με συνθήκη ή άλλο έγγραφο που διέπεται από το διεθνές δίκαιο και
διαθέτει δική της νομική προσωπικότητα». ». Κατά την υπό εξέταση
άποψη, η Frontex αποτελεί Διεθνή Οργανισμό, καθώς έχει καταστατικό κείμενο που διέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και αποτελεί νομική
πράξη ενός ήδη υπάρχοντος διεθνούς οργανισμού, της ΕΕ (Κανονισμός 1168/2011), διαθέτει νομική προσωπικότητα, όπως προβλέπει το
άρθρο 15 του Κανονισμού της, ενώ κατά ένα εύλογο ποσοστό διαθέτει
τη δική της διοικητική, οικονομική και νομική αυτονομία.
Έχοντας αυτό ως δεδομένο, στην περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων του ανθρώπου από τη Frontex ενεργοποιείται το άρθρο 4
ΑΕΔΟ, το οποίο ορίζει πως «διεθνής αδικοπραξία διεθνούς οργανισμού υφίσταται όταν η συμπεριφορά που συνίσταται σε πράξη
ή παράλειψη: α) είναι αποδοτέα στο διεθνή οργανισμό κατά το
διεθνές δίκαιο, β) αποτελεί παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης αυτού
του διεθνούς οργανισμού». Ειδικότερα, ως προς το στοιχείο της
απόδοσης, εφαρμοστέο είναι και το άρθρο 6 ΑΕΔΟ, που καθιερώνει
τον γενικό κανόνα της απόδοσης της συμπεριφοράς ενός οργάνου
10 A.Shabbir, The Accountability of FRONTEX for Human Rights
Violations at Europe’s Borders (2012), διαθέσιμο: http://ssrn.com/
abstract=2280707.
11 International Law Commission (ILC), ‘Draft Articles on the
Responsibility of International Organizations with commentaries’
2011 YbILC, τόμος II, Μέρος Δεύτερο (εφεξής: ΑΕΔΟ σχολιασμός).
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ή αντιπροσώπου ενός διεθνούς οργανισμού στον οργανισμό αυτό
για παραβάσεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ή ακόμα
καθ’ υπέρβαση αυτών. Σχετική εδώ είναι η περίπτωση της επιχείρησης ταχείας επέμβασης RABIT 2010 όπου όργανα της Frontex με
εκτελεστικές εξουσίες (συνοριοφύλακες, υπάλληλοι ελέγχων και
καταγραφής δεδομένων στα σημεία εισόδου στη χώρα) κατηγορήθηκαν για χρήση λεκτικής και σωματικής βίας,12 επισύροντας έτσι
την ευθύνη του Οργανισμού. Τέλος, πρακτική αξία εμφανίζει και
το άρθρο 7 ΑΕΔΟ σύμφωνα με το οποίο η συμπεριφορά κρατικού
οργάνου ή αντιπροσώπου διεθνούς οργανισμού που έχει τεθεί
στη διάθεση άλλου διεθνούς οργανισμού θεωρείται ενέργεια του
τελευταίου στο βαθμό που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (effective
control) στη συμπεριφορά αυτή. Συνεπώς, εφόσον εθνικοί φύλακες
και άλλα κρατικά όργανα τίθενται στη διάθεση της Frontex και
ενεργούν υπό τον (αποτελεσματικό) έλεγχό της, η διεθνής ευθύνη
της τελευταίας είναι αδιαμφισβήτητη.
Διεθνής Ευθύνη της ΕΕ: Συνυπευθυνότητα κρατών μελών και ΕΕ.
H αντίθετη θεωρητική προσέγγιση διαψεύδει και καθιστά εξαρχής
ανίσχυρους τους παραπάνω συλλογισμούς. Το επιχείρημα πως
η Frontex αποτελεί Διεθνή Οργανισμό υπό το άρθρο 2 ΑΕΔΟ
εξασθενεί, εάν αναλογιστούμε ότι στην πραγματικότητα αποτελεί
όργανο-υπηρεσία («agency») της ΕΕ, με συγκεκριμένη εντολή και
αρμοδιότητες. Υπό το πρίσμα αυτό, πιο εφικτή φαντάζει η θεμελίωση της ευθύνης της ΕΕ, ως άμεσα δεσμευόμενης από τις ενέργειες των οργάνων της και εν προκειμένω από τις ενέργειες της
Frontex. Συνεπώς, η εφαρμογή των ΑΕΔΟ ακολουθεί την ίδια
πορεία με αυτή που αναπτύχθηκε προηγουμένως, με τη μόνη
διαφορά ότι διεθνώς υπεύθυνο υποκείμενο είναι η ΕΕ και όχι η
Frontex. Αυτό, όμως, που παρουσιάζει πρακτικό ενδιαφέρον είναι
οι διατάξεις περί συνυπευθυνότητας κρατών και διεθνών οργανισμών, που μας παρέχουν μεθόδους δίκαιης απόδοσης των ευθυνών

12 The EU´s Dirty Hands. Frontex Involvement in Ill-Treatment of
Migrant Detainees in Greece, Report by Human Rights Watch
(Σεπτέμβριος 2011).
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σε περιπτώσεις περισσοτέρων δρώντων, όπως συμβαίνει στις κοινές
επιχειρήσεις της Frontex , με την παράλληλη δράση της ΕΕ και των
κρατών μελών. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνενοχής αποτυπώνουν τα άρθρα 14 και 58 ΑΕΔΟ, τα οποία ρυθμίζουν τις περιπτώσεις εκείνες όπου η παροχή «βοήθειας ή συνδρομής» στη διάπραξη
μιας διεθνώς παράνομης πράξης θεμελιώνει ευθύνη του συνδράμοντος υποκειμένου. Aν ένας διεθνής οργανισμός συνδράμει με
οποιοδήποτε επιβοηθητικό μέσο στη διάπραξη μιας παράβασης
φέρει διεθνή ευθύνη, εφόσον η υποχρέωση που παραβιάζεται
συνιστά υποχρέωση και του ίδιου οργανισμού.13 Ο κανόνας αυτός
ισχύει και στην περίπτωση που το υποκείμενο που συνδράμει είναι
κράτος, ενώ ο κύριος δράστης είναι διεθνής οργανισμός.14 Αν και
με περιορισμένη εφαρμογή στην πράξη,15 η θεμελίωση της ευθύνης
ενός διεθνούς οργανισμού στη νομική βάση της συνενοχής εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιδίως στα πλαίσια των κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού (Joint Return Operations), όπου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός συμβάλλει στο συντονισμό και στη διεκπεραίωση
των σχεδίων επαναπατρισμού από τα κράτη μέλη.
Συμπερασματικά, οι διαφορετικές απόψεις που έχουν αναπτυχθεί
γύρω από τα αμφιλεγόμενα ζητήματα της νομικής προσωπικότητας
της Frontex και της διεθνούς της ευθύνης σε συνδυασμό με την έντονη
τάση αποποίησης ευθυνών, που παρατηρείται, συνιστούν κώλυμα
στην παροχή έννομης προστασίας κατά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν και η πραγματικότητα φαίνεται να συνηγορεί
υπέρ της ιδιότητας της Frontex ως «οργάνου» της ΕΕ και, συνεπώς,
της έλλειψης της αυτοτελούς ευθύνης της, η οριστική απάντηση θα
δοθεί μόνο μέσω της αναθεώρησης της εντολής της Frontex και της
ρητής αποσαφήνισης της εκτάσεως της διεθνούς ευθύνης της. Και η
ανάγκη προς την οριστική επίλυσή του ζητήματος αυτού φαντάζει πιο
13 Άρθ.14, §5, ΑΕΔΟ σχολιασμός.
14 Άρθ.58 ΑΕΔΟ.
15 Άρθ.14, §1, AΕΔΟ σχολιασμός. Επίσης, Σχολιασμός των Άρθρων
Ευθύνης των Κρατών από Διεθνώς Άδικες Ενέργειες, YBILCvol.II,
part 2, 2001, άρθ.16, §9.
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επίκαιρη από ποτέ, καθώς η ολοένα εντονότερη ανάμειξη του Οργανισμού στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ εν μέσω της
εξελισσόμενης προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης οδηγεί αναπόφευκτα σε πολλαπλασιασμό των ευθυνών.
(Μέρος Δεύτερο)
Αν και η κύρια αποστολή της Frontex, κατευθύνεται σε τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα, όπως η επίτευξη της ασφάλειας των ευρωπαϊκών
συνόρων, η διαφύλαξη του χώρου Schengen και η καταπολέμηση της
παράνομης μετανάστευσης, αυτό δεν συνεπάγεται την μη δέσμευσή
της από το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντιθέτως, είναι
ακριβώς η φύση της αποστολής της που καθιστά επιτακτική την
έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων που απορρέουν από το δικαιικό
αυτό κλάδο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 1
του ιδρυτικού Κανονισμού, ο Οργανισμός εκπληρώνει τα καθήκοντά
του συμμορφούμενος προς την ενωσιακή νομοθεσία, τη Σύμβαση
της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων καθώς και τον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Εκτός από τα προαναφερθέντα
νομοθετικά κείμενα, η ίδια η Frontex διαθέτει τη Στρατηγική Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,16 τον Κώδικα Δεοντολογίας για
όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις δράσεις της Frontex17 και τον
Κώδικα Δεοντολογίας για τις κοινές επιχειρήσεις επαναπατρισμού.18
Παράλληλα, κομβικό ρόλο στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων παίζουν οι δύο κύριοι μηχανισμοί της Frontex, ο Υπεύθυνος
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Συμβουλευτικό Φόρουμ.
16 Frontex Fundamental Rights Strategy, endorsed by the Frontex
Management Board on 31 March 2011, διαθέσιμο: http://frontex.
europa.eu/assets/Publications/General/Frontex_Fundamental_
Rights_Strategy.pdf
17 Code of Conduct for all persons participating in Frontex activities,
διαθέσιμο: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/
Frontex_Code_of_Conduct.pdf.
18 Code of Conduct for Joint Return Operations coordinated by
Frontex, διαθέσιμο: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/
General/Code_of_Conduct_for_Joint_Return_Operations.pdf.
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Παρατηρούμε, λοιπόν, πως ο ίδιος ο Οργανισμός διαθέτει μια
σειρά από δεσμευτικά κείμενα και θεσμούς, που έχουν ως αποκλειστική αποστολή την διαφύλαξη του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων κατά τη δράση της Frontex. Ωστόσο, η πραγματικότητα καταδεικνύει πως η προστασία των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου είναι κάθε άλλο παρά πλήρης. Σύμφωνα με δεδομένα
της σύγχρονης πρακτικής, τα δικαιώματα που χρήζουν ιδιαίτερης
προστασίας είναι ονομαστικά το δικαίωμα στο άσυλο και η αρχή
της μη-επαναπροώθησης, η απαγόρευση των βασανιστηρίων και
της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, το δικαίωμα στην
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και το δικαίωμα στα προσωπικά
δεδομένα. Πρόκειται για «ευαίσθητα» δικαιώματα, των οποίων η
προστασία πρέπει να εξασφαλισθεί τόσο σε ευρωπαϊκό έδαφος,
όσο και εκτός αυτού, όπως ανέδειξε η απόφαση του Δικαστηρίου
του Στρασβούργου στην υπόθεση Hirsi Jamaa κατά Ιταλίας.19
i Η αρχή της μη επαναπροώθησης και το δικαίωμα στο άσυλο
Στην τελευταία αυτή υπόθεση, το ΕΔΔΑ ανέδειξε παράλληλα
και την αξία της αρχής της μη επαναπροώθησης, κατά την οποία,
«κανένα συμβαλλόμενο κράτος θα απελαύνει ή θα επανοπροωθεί με
οποιοδήποτε τρόπο πρόσφυγες στα σύνορα εδαφών, όπου η ζωή ή η
ελευθερία αυτών απειλούνται για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων».20 Εν προκειμένω το Δικαστήριο ήρθε αντιμέτωπο με ένα περιστατικό «pushback», όπου πλοία με 200 περίπου μετανάστες από τη Σομαλία και
την Ερυθραία παρεμποδίσθηκαν από ιταλικές αρχές στα ανοιχτά
της Μάλτας και μεταφέρθηκαν πίσω στη Λιβύη. Ενόψει αυτών των
πραγματικών περιστατικών, το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση
της αρχής του non-refoulement, όπως αυτή πηγάζει από το διεθνές
19 ΕΔΔΑ, Hirsi Jamaa και άλλοι κατά Ιταλίας, Τμήμα Ευρείας
Σύνθεσης, Προσφυγή αρ.27765/09, 23.02.2012.
20 Άρθ.33, Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων
(1951), υιοθετήθηκε στις 28 Ιουλίου 1951, ετέθη σε ισχύ στις 22 Απριλίου 1954, 189 UNTS 137.
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δίκαιο για τους πρόσφυγες, παραβίαση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ για
την απαγόρευση της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης
αλλά και του άρθρου 4 του τετάρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
της ΕΣΔΑ για την απαγόρευση ομαδικών απελάσεων αλλοδαπών.
Αυτό που αξίζει, όμως, να σημειωθεί είναι ότι το συγκεκριμένο
περιστατικό έλαβε χώρα στα πλαίσια της επιχείρησης Nautilus IV
υπό τον συντονισμό της Frontex, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων στα πλαίσια
των κοινών επιχειρήσεων.21 Η αμφισβήτηση αυτή ενισχύεται, εάν
λάβουμε υπόψη τις επιχειρήσεις Neptune 3 και Triton22 που διεκπεραιώθηκαν στην περιοχή της Μεσογείου με τη συνεργασία χωρών
όπως της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Ιταλίας και
της Μάλτας, κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκαν αναγκαστικές επιστροφές μεταναστών με αμφιβόλου χαρακτήρα εγγυήσεις των δικαιωμάτων τους. Πάρα την ύπαρξη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου γύρω από την αρχή του non-refoulement (σε ευρωπαικό επίπεδο, άρθρα 18 και 19 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, εφεξής: ΧΘΔ), η Frontex έχει δεχθεί οξεία κριτική για παραβάσεις αυτής.
ii Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή
εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης
Παράλληλα, το άρθρο 4 ΧΘΔ, το οποίο καλείται να τηρεί αυστηρώς
η Frontex, θεμελιώνει ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα του
ανθρώπου, άμεσα συνυφασμένο με το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια
και τη ζωή. Πρόκειται για την απαγόρευση των βασανιστηρίων και
των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, όπως
καθιερώθηκε πρωταρχικώς στην Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 5) και ακολούθως σε σειρά
21 Human Rights Watch, ‘Pushed Back, Pushed Around Italy’s Forced
Return of Boat Migrants and Asylum Seekers, Libya’s Mistreatment
of Migrants and Asylum Seekers’, (2009).
22 Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://frontex.europa.eu/operations/archiveof-operations/.
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διεθνών συμβάσεων. Η απαγόρευση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στα πλαίσια λειτουργίας του Οργανισμού αναφορικά με
τη χρήση σωματικής ή ψυχικής βίας από αστυνομικές αρχές και τις
συνθήκες κράτησης των μεταναστών.23 Τα τελευταία χρόνια έχουν
σημειωθεί περιστατικά βίας και απάνθρωπης μεταχείρισης μεταναστών κατά τη σύλληψη και την κράτησή τους από φύλακες που
μετέχουν στην κοινή επιχείρηση της Frontex, που συνιστούν παραβίαση του άρθρου 4 ΧΘΔ και του άρθρου 3 ΕΣΔΑ. Παράπονα για
προσβολές ρατσιστικού χαρακτήρα συνοδευόμενες με σωματική
βία στα κέντρα κράτησης μεταναστών στην Ελλάδα παρατήρησε
το ΕΔΔΑ στα πλαίσια εξέτασης της υπόθεσης M.S.S. κατά Βελγίου
και Ελλάδος,24 ενώ βία εκδηλώθηκε από προσωπικό και φύλακες
κατά την διεκπεραίωση επιχειρήσεων επαναπατρισμού. Παρόμοιες παρατηρήσεις διατυπώθηκαν αναφορικά με τις συνθήκες
κράτησης από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για
την επιχείρηση «RABIT 2010», που διεξήχθη στα βορειανατολικά
σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας.25 Οι συνθήκες αυτές σε συνδυασμό με
την διαπιστωθείσα βραδύτητα στις διαδικασίες καταγραφής και
ταυτοποίησης των μεταναστών, εκθέτει τα άτομα αυτά σε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους.
iii Το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή
Στην προσπάθεια εναρμόνισης των δικαιωμάτων των εισερχόμενων
μεταναστών με τις πρακτικές επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων
από τη Frontex είναι το δικαίωμα στην ιδιωτική και, κυρίως, στην
οικογενειακή ζωή. Όπως το ΕΔΔΑ τόνισε στην υπόθεση Jeunesse
κατά Ολλανδίας,26 «μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ των αντιτιθέμενων
23 Λ.-Α.Σισιλιάνος, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Ερμηνεία κατ’ άρθρο: Δικαιώματα-Παραδεκτό-Δίκαιη ΙκανοποίησηΕκτέλεση, 2013, σελ.106-111.
24 ΕΔΔΑ, M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, Προσφυγή αρ.30696/09,
2010.
25 Οπ. σημ.17, Report by Human Rights Watch, σελ.23.
26 ΕΔΔΑ, Jeunesse κατά Ολλανδίας, Προσφυγή αρ.12738/10, 2014,
§§121-122.
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συμφερόντων» είναι αναγκαία, ώστε να αποφευχθούν παραβιάσεις του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή και συνάμα να προάγονται οι μεταναστευτικές πολιτικές των κρατών. Όσον αφορά το
νομικό πλαίσιο του δικαιώματος, σχετικά είναι τα άρθρα 7 ΧΘΔ και
8 ΕΣΔΑ. Πρόκειται για μια θετική υποχρέωση του κράτους, αλλά
και της Frontex, σύμφωνα με τη Στρατηγική Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,27 περιεχόμενο της οποίας είναι ο σεβασμός της οικογένειας
και η διατήρηση των οικογενειακών δεσμών των μεταναστών/
προσφύγων, είτε αυτοί οι δεσμοί αναπτύχθηκαν στην χώρα προέλευσης είτε υφίστανται εντός της επικράτειας της χώρας προορισμού. Η ύπαρξη, όμως, «οικογενειακής ζωής» είναι ένα πραγματικό
ζήτημα, αρκετά δυσχερές στην απόδειξή του, όπως φάνηκε στην
υπόθεση A.S. κατά Ελβετίας.28 Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη του στοιχείου της οικογένειας και κυρίως η ευάλωτη θέση των ανήλικων τέκνων τα οποία,
όχι μόνο δεν πρέπει να αποχωρίζονται από τους γονείς του, άλλα σε
κάθε περίπτωση να επιδιώκεται η επανένωσή τους.29 Το δικαίωμα
στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή αποτελεί, κατά τον Κώδικα
Δεοντολογίας του Οργανισμού, εγγύηση για την νόμιμη διεξαγωγή των κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού.30 Η εξέλιξη της
σύγχρονης προσφυγικής κρίσης, ωστόσο, επιβάλλει μια πιο αποτελεσματική πρακτική, που θα συμβάλλει στην διασφάλιση του
δικαιώματος σε όλα τα στάδια διαχείρισης της κρίσης και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων. Οι έλεγχοι στα σύνορα, η διαδικασία ταυτοποίησης της ιθαγένειας, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού καθώς και κάθε άλλη μορφή κοινών επιχειρήσεων, αν και
σκοπούν στην διασφάλιση των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της ΕΕ, θα πρέπει να διεξάγονται με σεβασμό προς την
27 Frontex, Fundamental Human Rights strategy, §5.
28 ΕΔΔΑ, A.S. κατά Ελβετίας, Προσφυγή αρ.39350/13, 2015, §§49-50.
29 Άρθ.9(1) και 10(1), Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υιοθετήθηκε από την A/Res/44/25 και ετέθη σε ισχύ στις 2/9/1990.
30 Άρθ.4, Κώδικας Δεοντολογίας για τις κοινές επιχειρήσεις επαναπατρισμού.
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οικογένεια. Πρακτικές που συμβάλλουν στη διάσπαση των οικογενειακών δεσμών και δυσχεραίνουν την επανένωσή της δεν συνάδουν με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και είναι καταδικαστέες.
iv Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το δικαίωμα προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του
ΧΘΔ και της ΕΣΔΑ. Αφορμή στάθηκε η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection
Supervisor) μετά από σχετική επισήμανση της Frontex πάνω στο θέμα
«Συλλογή των ονομάτων και ορισμένων άλλων σχετικών στοιχείων
των επαναπατριζόμενων για τις κοινές επιχειρήσεις επαναπατρισμού».31 Εμβαθύνοντας στην πρακτική του Οργανισμού αναφορικά
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα
δεν είναι απογοητευτικά. Τόσο το νομότυπο όσο και η ασφάλεια
της επεξεργασίας τους δεν έχουν αμφισβητηθεί, γεγονός στο οποίο
συνέβαλε η ίδρυση του θεσμικού οργάνου, του Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων της Frontex. Ωστόσο, ερωτήματα εγείρονται αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης και κατανόησης των δεδομένων.
Ειδικά στις περιπτώσεις που τα στοιχεία δεν έχουν συλλεγεί παρά
τω υποκειμένω των δεδομένων32, το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά
παραβιάζεται, εξαιτίας των γλωσσικών δυσκολιών ή της ψυχοσωματικής αδυναμίας των μεταναστών, που τους εμποδίζουν στην κατανόησή τους. Επιπλέον, η διαβίβαση των δεδομένων τους σε περισσότερα κράτη-αποδέκτες,33 χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση
31 Opinion on a notification for Prior Checking received from the Data
Protection Officer of the European Agency for the Management of
Operational Cooperation at the External Borders of the Member
States of the European Union (FRONTEX) concerning the
“Collection of names and certain other relevant data of returnees for
joint return operations (JRO)”, Brussels, 26 April 2010 (Case 20090281).
32 ΕΔΔΑ, Segerstedt-Wiberg κατά Σουηδίας, προσφυγή αρ.62332/00,
2006, §72. Άρθ.12, Κανονισμός 45/2001.
33 Οπ. Άρθ.8.
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τους, γεννά αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια και τη διαφάνεια
των διαδικασιών αυτών. Συνεπώς, η λήψη επαρκών νομοθετικών και
εκτελεστικών μέτρων προς την κατεύθυνση της διασφάλισης του
δικαιώματος στα προσωπικά δεδομένα κρίνεται ως ένα ακόμα βήμα
που πρέπει να κάνει η Frontex, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί την
προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
(Μέρος Τρίτο)
Από την προηγούμενη ενότητα γίνεται ήδη αντιληπτή η ανάγκη
εξεύρεσης νέων λύσεων στο ζήτημα της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης από τη Frontex, λύσεις που θα πρέπει
να συμμερίζονται τόσο την αστυνομική φύση του Οργανισμού και
την ανάγκη εξισορρόπησης των αντίθετων σκοπών-συμφερόντων
της διασφάλισης των συνόρων, αφενός και της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφετέρου.
Αρχικά, αναφορικά με τους μηχανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων της Frontex, η αμιγώς συμβουλευτική τους στάση έχει
αποδειχθεί αναποτελεσματική σε πρακτικό επίπεδο. Αντιθέτως, η
πρόβλεψη, καταγραφή και καταστολή παραβιάσεων σε συνδυασμό
με τη δική τους ενεργητική παρέμβαση θα σήμαινε την απαρχή
μιας διαδραστικής συνεργασίας προς την αποτελεσματική διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, ο Υπεύθυνος
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πέρα από τον έως τώρα εποπτικό του
ρόλο, θα μπορούσε να συμμετέχει ενεργά στην λήψη προληπτικών
μέτρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται μαζικές παραβιάσεις
θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια μιας κοινής επιχείρησης. Στην ίδια συλλογιστική, θα ήταν χρήσιμο το Συμβουλευτικό
Φόρουμ στα πλαίσια συνεργασίας του με το Διοικητικό Συμβούλιο
να συμβάλλει στην δημιουργία πλάνων δράσης, που θα βασίζονται
στο μετριασμό μελλοντικών κινδύνων, που απειλούν με σοβαρές
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών.
Επιπρόσθετα, η εγκαθίδρυση ενός εν είδει μόνιμου «παρατηρητή
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων» θα μπορούσε να βελτιώσει τη δράση
των παραπάνω θεσμών. Γίνεται λόγος για ένα ανεξάρτητο, ουδέτερο εποπτικό όργανο στα σύνορα, που θα καταγράφει και θα
εκπονεί εκθέσεις με συμβάντα παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορεί να συνεργάζεται
με τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη ώστε να επιτευχθεί μια πιο
ανθρωποκεντρική πολιτική προστασίας των συνόρων. Παράλληλα,
ο ρόλος του θα είναι καθοριστικός στην εποπτεία των ειδικότερων
συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, που χρησιμοποιούνται από
τη Frontex (π.χ. EUROSUR, EURODAC), τα οποία έχουν δεχθεί
έντονη κριτική και αμφισβήτηση. Συνάμα με τα παραπάνω, ένα
καινούριο κεφάλαιο στην προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου θα
μπορούσε να σημάνει η έναρξη διαλόγου του Οργανισμού με τρίτα,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι υπάρχοντες μηχανισμοί καταγραφής
και αναφοράς παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και οι
συμβουλευτικοί μηχανισμοί δεν παρέχουν στο άτομο ή σε οργανισμούς τη δυνατότητα να αναφέρουν περιστατικά παραβιάσεων των
δικαιωμάτων τους και να επιδιώκουν την αποκατάστασή τους. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύεται μία επιπλέον ανεπάρκεια, η θεραπεία
της οποίας έγκειται στην λειτουργία ενός νέου θεσμικού οργάνου ή
ενός μηχανισμού παραπόνων εντός της Frontex που να ασχολείται με
αιτήματα προσώπων ή αναφορές ΜΚΟ σχετικά με παραβάσεις που
σημειώθηκαν κατά τη διεξαγωγή μιας κοινής επιχείρησης.
Τέλος, η αναθεώρηση της παρούσας νομοθεσίας είναι εκ των ων
ουκ άνευ. Οι γενικές αναφορές σε διεθνείς συμβάσεις, η αναγνώριση αρχών του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου δεν αρκούν για
μια επιχειρησιακή πολιτική φύλαξης των συνόρων που θέλει να
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κρίνεται αναγκαίο, επομένως,
να υποκατασταθούν οι σχετικές αναφορές με μια «βήμα-βήμα»
προσέγγιση του ζητήματος προστασίας των δικαιωμάτων. Οι
δράσεις του Οργανισμού πρέπει να βασισθούν σε επιχειρησιακά
σχέδια που θα είναι επαρκώς μελετημένα και βασισμένα σε ειδικά
νομοθετικά κείμενα, τα οποία δεν θα αφήνουν περιθώρια παρέκ-
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κλισης από τις αυστηρές δεσμεύσεις του δικαίου των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Προς τον ίδιο σκοπό, πρέπει να αναπτυχθεί η συλλογιστική του σεβασμού των δικαιωμάτων σε κάθε στάδιο ελέγχου,
από τη σύλληψη μεταναστών στα θαλάσσια ή τα χερσαία σύνορα
μέχρι και το στάδιο ταυτοποίησης και καταγραφής των προσωπικών
τους στοιχείων. Ωστόσο, τα προαναφερθέντα μέτρα θα μπορούν
να τελεσφορήσουν μόνο μέσα από την συνεργασία των κρατώνμελών με τη Frontex αλλά και με την αρωγή διεθνών οργανισμών,
όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η Διεθνής Αμνηστία κ.α.
Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν
αφορά τη βελτίωση της συνεργασίας του Οργανισμού με τρίτες
χώρες. Εν όψει, μάλιστα, των εξελίξεων στο χώρο της συνεργασίας
της ΕΕ με τρίτες χώρες, με πιο πρόσφατη τη συμφωνία της ΕΕ με
την Τουρκία για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών που δεν
χρήζουν διεθνούς προστασίας,34 αναδεικνύεται η ανάγκη ενεργής
δράσης της Frontex στον τομέα της συνεργασίας με τις χώρες αυτές.
Ειδικότερα, στα πλαίσια φύλαξης και ελέγχου των κοινών συνόρων
της ΕΕ με τρίτες χώρες, τόσο οι αρμόδιες αρχές της Frontex όσο και
οι αντίστοιχες των τρίτων χωρών μπορούν να δρουν από κοινού
προς τη διασφάλιση της αρχής του non-refoulement και άλλων
θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται εξίσου στις χώρες
αυτές. Τα επιχειρησιακά σχέδια συνοριακής επιτήρησης και επαναπατρισμού στα εδάφη τρίτων χωρών είναι απαραίτητο να βασίζονται σε συμφωνίες που προβλέπουν επαρκή εχέγγυα σεβασμού διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων και που, παράλληλα,
θέτουν σχέδια δράσης προς την επίτευξη αυτού του σκοπού.
(Μέρος τέταρτο)
Στο τελευταίο μέρος της μελέτης επιλέχθηκε να γίνει μια επί της
ουσίας αναφορά στην επίσημη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
34 Διαθέσιμο: http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2016/03/18-eu-turkey-statement/.
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για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, «διαδόχου» της Frontex35. Στην ουσία πρόκειται για έναν
οργανισμό που θα δρα στην βάση μιας βελτιωμένης εκδοχής του ήδη
γνωστού Κανονισμού της Frontex, ο οποίος, ωστόσο, θα αναγνωρίζει εκτεταμένες αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς δράσης.
Συγκεκριμένα, θα διαθέτει το δικαίωμα επέμβασης του οργανισμού
χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του κράτους, όπου κρίνει ότι υπάρχουν επείγουσες καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία
του χώρου Σένγκεν, θα διαθέτει αυξημένο ανθρώπινο δυναμικό και
δικούς του οικονομικούς πόρους, γεγονός που θα συμβάλλει στην
αυτονόμησή του, και τέλος θα διαθέτει πρόσθετες αρμοδιότητες
στον τομέα συνεργασίας με τρίτες χώρες όσον αφορά τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού. Παρατηρούμε ότι πρόκειται για μια νέα,
επεμβατική νομική οντότητα που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των τελευταίων χρόνων, με κυριότερη αυτή της παράνομης
μετανάστευσης.
Η διευρυμένη δράση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σκοπεί στην επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά
τη δράση της Frontex και τα οποία παραμένουν άλυτα μέχρι και
σήμερα. Ποιες είναι, όμως, οι εξελίξεις που επιφέρει ο νέος αυτός
οργανισμός στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Το πιο σημαντικό βήμα συνιστά η εισαγωγή ενός πρωτοποριακού μηχανισμού παραπόνων, μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δράσεις
του οργανισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 72 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται εξονυχιστικά στον μηχανισμό
παραπόνων, οποιοδήποτε πρόσωπο που θίγεται άμεσα από τις
ενέργειες του προσωπικού μιας επιχείρησης μπορεί να υποβάλλει
το παράπονο του. Τα αιτήματα αυτά θα εξετάζονται από τον Υπεύ35 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
council on the European Border and Coast Guard and repealing
Regulation (EC) No 2007/2004, Regulation (EC) No 863/2007 and
Council Decision 2005/267/EC, Strasbourg 15.12.2015, 2015/0310
(COD).
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θυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος θα ελέγχει την πλήρωση
των προαπαιτούμενων κατ’ άρθρο 72§2 της πρότασης. Κατά αυτόν
τον τρόπο, ικανοποιείται το αίτημα του Ευρωπαίου Ombudsman
αλλά και της παρούσας μελέτης για «ανοιχτό διάλογο» του Οργανισμού με φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Με αυτόν τον τρόπο θα θεμελιώνεται η εσωτερική, ατομική ευθύνη του συγκεκριμένου οργάνου
(π.χ. συνοριοφύλακα), που κατηγορείται για την παραβίαση (π.χ.
άσκηση αυθαίρετης βίας) και θα επιβάλλεται η αντίστοιχη κύρωση.
Ωστόσο, η πρόταση δεν θίγει το αμφιλεγόμενο και πολυσυζητημένο θέμα της ευθύνης του Οργανισμού και των συμμετεχόντων
κρατών μελών. Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στην πρώτη
ενότητα παραμένει ο ίδιος και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Φέρει διεθνή ευθύνη ο Οργανισμός; Μπορεί να καταστεί αυτοτελώς υπεύθυνος για παραβιάσεις; Η εγκαθίδρυση αυτού του νέου θεσμικού οργάνου παρέχει
την ιδανική ευκαιρία ώστε ζητήματα σαν τα παραπάνω να απαντηθούν οριστικά σε νομοθετικό πλέον επίπεδο. Η πλήρης και αποτελεσματική προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μπορεί και
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ώστε οι διευρυμένες
αρμοδιότητές του στο πεδίο φύλαξης και επιτήρησης των συνόρων
να διέπονται από την απαιτούμενη διαφάνεια και σαφήνεια σε ζητήματα ευθύνης από παραβάσεις των δικαιωμάτων αυτών.
(Επίλογος)
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναδειχθεί με τον πιο ευαγή
τρόπο η ανάγκη γεφύρωσης της πολιτικής φύλαξης των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων από τη Frontex αφενός και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αφετέρου, καθώς και να παρουσιασθούν
δυνατότητες και προοπτικές συνύπαρξης τους. Μια ανάγκη που
θα συνεχίσει να υπάρχει όσο εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά
εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας του
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πολέμου και των απειλών κατά της ζωής και των δικαιωμάτων τους.
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η Frontex καλείται να απαντήσει
με την ενίσχυση του ρόλου της, όχι ως αποκλειστικού φύλακα των
συνόρων, αλλά και ως πρωταρχικού εγγυητή των δικαιωμάτων
των ανθρώπων που καταφθάνουν στα ευρωπαϊκά σύνορα αιτούμενοι προστασία. Ο στόχος αυτός, όπως τόνισε η ετήσια έκθεση
του Συμβουλευτικού Φόρουμ της 26ης Μαρτίου 2016, μπορεί να
επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των περισσοτέρων
εγγενών μηχανισμών του Οργανισμού (Συμβουλευτικό Φόρουμ,
Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) και μεταξύ του Οργανισμού και τρίτων φορέων, είτε οργανισμών είτε χωρών. Παράλληλα,
η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που θα διαθέτει δικούς της
πόρους και δικό της ανθρώπινο δυναμικό, υπόσχεται μια ενισχυμένη στρατηγική προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
που μένει να αποδειχθεί στην πράξη.
Αυτό, όμως, που σε τελικό στάδιο πρέπει να καταστεί κατανοητό
και να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον, είναι ότι
τόσο οι μεταναστευτικές πολιτικές των κρατών όσο και η επιτήρηση
των συνόρων από τη Frontex θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο
και, ως εκ τούτου, αυτός είναι που πρωταρχικώς πρέπει να προστατευθεί. Δεν χρειάζεται να αναμένουμε μια καινούρια M.S.S. κατά
Ελλάδος και Βελγίου για να μας υποδείξει τους τρόπους επίτευξης
αυτού του στόχου. Έχοντας ως εργαλεία τις Συμβάσεις, τους Κανονισμούς, τις εθιμικές αρχές και τα νομολογιακά ευρήματα, τόσο τα
κράτη όσο και η Frontex καλούνται να χτίσουν ένα σχέδιο ενοποιημένης δράσης που, με γνώμονα τη διεθνή προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που
επιφυλάσσει η προσφυγική/μεταναστευτική κρίση για την φύλαξη
των εξωτερικών συνόρων.
Ειρήνη Παπούτση
Φοιτήτρια Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΑΝΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΥ
Περίληψη Εργασίας
«Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του
εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία»
* Ουαρσάν Σάιρ, Πατρίδα
Εισαγωγή
Το ζήτημα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα πιο καυτά ζητήματα της επικαιρότητας, που έχει απασχολήσει σημαντικά τον διεθνή και εγχώριο
τύπο και, φυσικά, την κοινή γνώμη. Η παρούσα ανθρωπιστική
κρίση, που προκλήθηκε από τη μαζική εισροή μεταναστών1 στον
ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, είναι αναμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει (και έχει να αντιμετωπίσει)
η Ένωση από γεννήσεώς της και γεννά πολλά και δύσκολα ερωτήματα που σχετίζονται, όχι μόνο με τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την προστασία του λεγόμενου «ευρωπαϊκού κεκτημένου»
αλλά και με την ίδια την ταυτότητα της Ένωσης και όσα επιθυμεί
να πρεσβεύει. Με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους
να έχουν φτάσει μέσω θαλάσσης (πρωτίστως) και ξηράς σε ευρωπαϊκό έδαφος το 2015 και ήδη περισσότερους από 160.000 εντός του
2016 στο χώρο της Μεσογείου, οι αριθμοί από μόνοι τους αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει το οικοδόμημα
1 Ο όρος χρησιμοποιείται στο σύνολο της εργασίας με την ετυμολογική του σημασία [ΕΤΥΜ. αρχ. <μετα- + -να-στης < ναίω, *μεταναίω
«αλλάζω κατοικία, αποδημώ», όπου το μετα- έχει τη σημ. της μεταβολής, της μετακίνησης.] χωρίς να αποσκοπεί στην εισαγωγή κάποιας
νομικής διάκρισης ως προς τα αίτια και τους σκοπούς της μετακίνησης
και της συνεπακόλουθης νομικής προστασίας υπό το διεθνές δίκαιο.
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της Ευρώπης.2 Οι αριθμοί όμως, δυστυχώς, δεν σταματούν εκεί. Το
2016 μετρά ήδη περισσότερους από 500 θανάτους στη Μεσόγειο. Και
δυστυχώς δεν είναι απλές φιγούρες σε χαρτί αλλά ανθρώπινες ζωές.
Η Ευρώπη ως ενιαίος χώρος είναι συνυφασμένη με την ιδέα της
ελεύθερης μετακίνησης και της κατάργησης των εσωτερικών
συνόρων. Για την προστασία αυτής της ιδέας, μοιραία δημιουργήθηκε η ανάγκη περιφρούρησης των κοινών εξωτερικών της
συνόρων και η ανάγκη κεντρικής ρύθμισης και μέριμνας του ζητήματος αυτού ανάγκη συντονισμού των εθνικών συνοριοφυλάκων,
δημιουργίας κοινών προδιαγραφών και κανόνων καθώς και μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων. Κι έτσι γεννήθηκε η Frontex, o Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και μαζί του γεννήθηκε η «Ευρώπη Φρούριο».
Η δημιουργία νομικών προσώπων με συγκεκριμένη καθ’ ύλην αρμοδιότητα για τη διαχείριση των επιμέρους ζητημάτων της ΕΕ αποτελεί
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολύ-επίπεδης, και συχνά συγκεχυμένης, διαστρωμάτωσης της λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων
εντός της ένωσης. Οι «αλυσίδες» λογοδοσίας ολοένα και θολώνουν σε
αυτό το σύνθετο πλέγμα θεσμικών οργάνων. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα
αισθητό, αλλά και ιδιαίτερα φλέγον, σε τομείς όπως αυτός της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου οι δραστηριότητες
των επιμέρους ρυθμιστικών αρχών μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Η Frontex, είναι δυστυχώς, ένα καλό παράδειγμα που μπορεί να
χρησιμεύσει για την περιπτωσιολογική μελέτη αυτού του ζητήματος.
«Κέρδισε» την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τις δράσεις του στη Μεσόγειο μετά
την κρίση στη Λιβύη, με τις ομάδες ταχείας επέμβασης στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού μεταναστών, με
τη συμμετοχή της σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα νερά του
2 Τα στατιστικά αυτά στοιχεία προκύπτουν από τις εκθέσεις του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organisation
for Migration – IOM).
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Αιγαίου. Αλλά δυστυχώς δεν τράβηξε τα βλέμματα από καλή αιτία.
Η εργασία αυτή διερευνά, στο πρώτο μέρος της, τους τρόπους
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
συνεπώς, του μεταναστευτικού προβλήματος, μέσα από τη δράση της
Frontex. Δεδομένου αυτού του πλαισίου, αναλύεται το ζήτημα της
διεθνούς ευθύνης των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και της ίδιας της
ΕΕ ως οργανισμού για διεθνώς άδικες πράξεις που λαμβάνουν χώρα
κατά την επιχειρησιακή δράση της Frontex και των εθνικών συνοριοφυλάκων στα ευρωπαϊκά σύνορα. Στόχος της εργασίας είναι να καταδείξει την από κοινού διεθνή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών
της για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Στη συνέχεια, προτείνονται διορθωτικά μέτρα για την αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έμφαση
στη διεύρυνση του εφαρμοστέου δικαίου και των δυνατοτήτων δικαστικής προστασίας. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει, υπό το
πρίσμα της διεθνούς ευθύνης, τα νομικά εργαλεία που μπορούν να
αξιοποιηθούν για τη μέγιστη δυνατή προστασία των δικαιωμάτων
αυτών που έχουν αποτελέσει θεμέλιο της Ευρωπαϊκής ιδέας.
Το πλαίσιο δράσης της Frontex - O ρόλος της στα Ευρωπαϊκά σύνορα
Ο «Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»3 (γνωστός και ως Frontex)4, ιδρύθηκε από την Ευρω3 European Agency for the Management of Operational Cooperation at
the External Borders of the Member States of the European Union.
Σχετικά με το χαρακτηρισμό της Frontex ως ‘οργανισμού’ στην ελληνική μετάφραση της πλήρους ονομασίας της Frontex, υποστηρίζεται στην παρούσα εργασία πως ο αγγλικός όρος “agency” αποδίδεται μάλλον καλύτερα στα ελληνικά με τον όρο «υπηρεσία» παρά με
τον όρο «οργανισμός» προκειμένου να αποφευχθεί και η συνειρμική
ταύτιση της Frontex με αυτοτελή διεθνή οργανισμό, βλ. παρακάτω το
σχετικό κεφάλαιο της εργασίας για τη νομική του υπόσταση υπό το
πρίσμα του δημοσίου διεθνούς δικαίου.
4 Από τις γαλλικές λέξεις Frontières extérieures που σημαίνουν εξωτερικά σύνορα. Στο εξής θα χρησιμοποιείται η συντομογραφία Frontex.
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παϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2004 με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ)
2007/2004 (στο εξής Ιδρυτικός Κανονισμός). Η Frontex είναι μια
υπηρεσία της ευρωπαϊκής ένωσης που περιβλήθηκε από ιδρύσεώς
της με ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα (Άρθρο 15.1 του Ιδρυτικού Κανονισμού) καθώς και με λειτουργική και οικονομική αυτοτέλεια. Ο Ιδρυτικός της Κανονισμός βρήκε νομικό έρεισμα στο τότε
Άρθρο 62 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(σήμερα Άρθρο 77 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) που ανήκει στην ευρύτερη θεματική ενότητα για τις θεωρήσεις, το άσυλο, τη μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η Frontex δημιουργήθηκε σε
μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της συνεργασίας των κρατών μελών
της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και της ασφάλειας. Σκοπός της κίνησης αυτής ήταν να αναλάβει η Frontex τη
διαχείριση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών συνοριοφυλάκων
των κρατών μελών για την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας των
εξωτερικών συνόρων της ένωσης και την αποτελεσματική εφαρμογή
των σχετικών κεντρικών ευρωπαϊκών αποφάσεων.
Η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης ήταν πάντοτε ευθύνη
των κρατών μελών της και, εκ πρώτης όψεως, η δημιουργία της
Frontex δε στοχεύει στο να αλλάξει αυτή την παραδοσιακή κατανομή
αρμοδιοτήτων, καθώς με βάση τον ιδρυτικό της κανονισμό, δημιουργήθηκε ως συντονιστικός μηχανισμό για τις καθημερινές πρακτικές
των συνοριακών αστυνομικών οργάνων των κρατών μελών της ΕΕ.
Στη δράση της όμως εμπίπτουν, πράγματι, μια πληθώρα καθηκόντων και δραστηριοτήτων που παραδοσιακά ανήκαν αποκλειστικά
στην κρατική σφαίρα εξουσίας: ο συντονισμός της συνεργασίας των
κρατών μελών της ΕΕ, η εκπαίδευση των συνοριακών φυλάκων, η
συγκέντρωση δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση στα εξωτερικά
σύνορα της ένωσης, η δημιουργία συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, η ανάλυση κινδύνου και οι σχετικές με αυτόν προβλέψεις
και προτάσεις, η προώθηση της έρευνας για τη βελτίωση της συνοριακής επιτήρησης, η πραγματική τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή
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στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων με ομάδες που συγκροτούνται από συνοριακούς φύλακες των κρατών μελών5 και η οργάνωση κοινών επιχειρήσεων.6 Τα καθήκοντα αυτά όμως αυτά ασκούνται, με βάση τον Ιδρυτικό της Κανονισμό, επικουρικά, δεν ανήκουν
δηλαδή στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Frontex, γι’ αυτό και
υποστηρίζεται, μάλιστα, από την ίδια την ΕΕ πως η υπηρεσία δεν έχει
την απαραίτητη αυτονομία για την αποτελεσματική διεκπεραίωση
του ρόλου της.7
Ανεξάρτητα όμως από την καταστατική περιγραφή της Frontex
και τους ισχυρισμούς της Κομισιόν, φαίνεται πως ο πραγματικό
ρόλος της Υπηρεσίας είναι σημαντικά διευρυμένος στην πράξη. Η
Frontex φαίνεται να διαχειρίζεται σήμερα ένα σύνολο από σχεδόν
3.000 συνοριοφύλακες, έναν τεράστιο τεχνικό εξοπλισμό8 και έναν
5 Άρθρα 3β και 17 του Ιδρυτικού Κανονισμού.
6 Τα κύρια καθήκοντα της Frontex αναφέρονται επιγραμματικά στο
Άρθρο 2.1 του Ιδρυτικού Κανονισμού ενώ τα επόμενα άρθρα ορίζουν
περιγραφικά το πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των παραπάνω.
7 Στις 15 Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις προτάσεις της για τη θέσπιση μιας δέσμης μέτρων με στόχο τη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την προστασία του χώρου ελεύθερης
μετακίνησης της Σένγκεν. Η βασική πρόταση της Κομισιόν αφορούσε
τη δημιουργία μιας “Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής”,
ώστε να εξασφαλιστεί η ισχυρή και από κοινού διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση
της Επιτροπής βλ. το σχετικό δελτίο τύπου στο σύνδεσμο <http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_el.htm> , το συνοπτικό
πληροφοριακό φυλλάδιο στο < http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/a_european_
border_and_coast_guard_el.pdf> και σχετική αρθρογραφία από το
διεθνή τύπο <http://www.bbc.com/news/world-europe-35093827>.
8 Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση που κατετέθη στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δεσμεύσεις των κρατών μελών
ως προς την παροχή ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικού εξοπλισμού
στη Frontex για το έτος 2015. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο
<http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Governance_
documents/EBGT_TEP_Report/20150401_Frontex_Annual_Report_
to_the_EP_on_the_commitments_of_the_MS_to_the_EBGT_and_
the_TEP.pdf>.
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ετήσιος προϋπολογισμό που αγγίζει το 2016 τα 254 εκατομμύρια
ευρώ.9 Επιπλεόν, το ίδιο το Άρθρο 3.1 προβλέπει πως η Frontex
μπορεί η ίδια να αναλαμβάνει την εκτέλεση των κοινών επιχειρήσεων και των πιλοτικών προγραμμάτων, καθώς και να αναπτύσσει
δράση μέσω των ειδικών παραρτημάτων της (Άρθρο 3.2 και 16)
και να καταρτίζει επιχειρησιακά σχέδια (Άρθρο 3α). Οι ομάδες της
για ταχεία επέμβαση σε καταστάσεις επείγουσας και εξαιρετικής
πίεσης (γνωστές και ως RABIT)10 είναι μια ακόμα ιδιαιτερότητα
στη λειτουργία της καθώς, ναι μεν η επέμβαση βασίζεται πράγματι
στην αίτηση του κράτους για συνδρομή, όμως η έκτακτη συνδρομή
των κρατών μελών για τη σύσταση των ομάδων φαίνεται να είναι
υποχρεωτική, ακολουθώντας ένα σύστημα «αναγκαστικής αλληλεγγύης»11 (Άρθρο 8β). Μάλιστα, η τελική απόφαση για αποστολή
ομάδος ταχείας επέμβασης λαμβάνεται από τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να αμφισβητήσει
την αναγκαιότητα της αποστολής καθώς και να αποστείλει εμπειρογνώμονα στην περιοχή προς επιβεβαίωση των όσων αναγράφονται στην αίτηση του κράτους μέλους (Άρθρο 8δ). Συνεπώς, μπορεί
η Frontex να μην είναι πάντοτε το πρώτο όνομα ‘στους τίτλους’
των επιχειρήσεων, αλλά έχει τουλάχιστον το ρόλο του συμπρωταγωνιστή.
Ευθύνη

9 O προϋπολογισμός της Frontex για το 2016 είναι διαθέσιμος στο
< http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Governance_
documents/Budget/Budget_2016.pdf>.
10 Rapid Border Intervention Teams – Καθιερώθηκαν με τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 836/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης
ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τον εν
λόγω μηχανισμό για τη ρύθμιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
των προσκεκλημένων υπαλλήλων.
11 Βλ. έκθεση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των
Λόρδων σχετικά με την Frontex με τίτλο “Frontex: the EU external
border agency – Report with evidence” σελ. 40.
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Παρά, όμως, τον αδιαμφισβήτητα κομβικό ρόλο της Frontex στη
σχετική επιχειρησιακή δράση, τις δυνατότητές της ως υπηρεσία
καθώς και τους πόρους της, επιμένει να παρουσιάζεται ως απλός
συντονιστής της διαχείρισης των συνόρων και αρνείται οποιαδήποτε άσκηση αποφασιστικών εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα, ο επίσημος ισχυρισμός της Frontex και της ΕΕ είναι πως για
οποιαδήποτε ζημιογόνα και πιθανώς παράνομη πράξη, ευθύνονται τα
κράτη μέλη που φιλοξενούν την αντίστοιχη επιχείρηση ή συμμετέχουν σε αυτή.12 Και σε αυτό το πλαίσιο αρνείται να στήσει και κάποιον
μηχανισμό καταγγελιών ώστε να δώσει βήμα σε όσους ισχυρίζονται
πως στερήθηκαν δικαιώματα κατά την επιχειρησιακή δραστηριότητα της Frontex. Αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ της καταστατικής και
της πραγματικής δράσης της Frontex καθώς και η επίμονη ρητορεία
αποφυγής της σχετικής ευθύνης δημιουργούν ένα κενό δικαίου που
αφενός επιτρέπει στη Frontex – και την ΕΕ – να κρύβονται πίσω από
την κρατική ευθύνη και αφετέρου υπονομεύει την αποτελεσματική
προστασία των δικαιωμάτων. Γι’ αυτό και έχουν γίνει επανειλημμένως
εκκλήσεις από ποικίλους φορείς όπως ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,
το Συμβούλιο της Ευρώπης, μη κυβερνητικοί οργανισμοί αλλά και από
την ακαδημαϊκή κοινότητα, για ενίσχυση της λογοδοσίας της Frontex
για το ρόλο που διαδραματίζει στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.13
12 I Laitinen, the Interparliamentary Committee Meeting “Democratic
Accountability in the area of Freedom, Security and Justice:
Evaluating Europol, Eurojust, Frontex and Schengen,” organised by
the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and
Home Affairs, 4–5 October 2010..
13 European Ombudsman, Special Report of the European
Ombudsman in Own-Initiative Inquiry OI/5/2012/ BEH-MHZ
Concerning Frontex, November 12, 2013, παράγραφοι 29, 36, 37
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), The
Interception and Rescue at Sea of Asylum Seekers, Refugees and
Irregular Migrants, Resolution 1821 (2011), 21 June 2011, παράγραφος 10⋅ Amnesty International (European Institutions Office)
and European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Briefing
on the Commission Proposal for a Regulation Amending Council
Regulation (EC) 2007/2004 Establishing a European Agency for the
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Το μέρος αυτό της εργασίας διερευνά το ποιος φέρει την ευθύνη για
πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαχείριση
των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Αποπειράται να καταδείξει
πως πέρα από την αδιαμφισβήτητη ευθύνη των συμμετεχόντων στις
επιχειρήσεις κρατών μελών, υπάρχει «συμμερισμός» της ευθύνης14 από
την ΕΕ ως διεθνή οργανισμό, καθώς η Frontex είναι αντιπρόσωπος της
Ένωσης και η de factο αποφασιστική επιχειρησιακή της δραστηριότητα επιφέρει τη διεθνή της ευθύνη.
Η αναμφισβήτητη διεθνής ευθύνη των εμπλεκομένων κρατών
μελών της ΕΕ
Τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
της Ένωσης (και δικών τους εθνικών συνόρων) φέρουν αναμφισβήτητη διεθνή ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις των υποχρεώσεών
τους υπό το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό τους δίκαιο. Η ευθύνη
των κρατών θεμελιώνεται με βάση τα Άρθρα για την Ευθύνη των
Κρατών από Διεθνώς Άδικες Ενέργειες (ARSIWA), τα οποία κωδικοποιήθηκαν από την Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου και υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ψήφισμά της το 2001.15

Mana- gement of Operational Cooperation at the External Borders
of the Member States of the European Union (FRONTEX), September
2010⋅ A Baldaccini, ‘Extraterritorial Border Controls in the EU :
the Role of Frontex in Operations at Sea’ στο B Ryan & V Mitsilegas
(επιμέλεια), Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges
(Nijhoff, 2010) σελ. 229-255.
14 Η μετάφραση του όρου shared responsibility ως «συμμερισμός
ευθύνης και καταλογισμού» έγινε από τους Μ Καραβία, Ε Παπασταυρίδη, Η Πλακοκέφαλο και Α Τζανακόπουλο σε σχετική ημερίδα
της Νομικής Σχολής της Κομοτηνής σε συνεργασία με το ‘SHARES
Project’ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμστερνταμ,
το Δεκέμβριο του 2014. Στην παρούσα εργασία θα προτιμηθεί αυτή
η μετάφραση του όρου και θα χρησιμοποιείται εναλλακτικώς με τον
όρο «από κοινού ευθύνη».
15 Βλ. Α/RES/56/83 (2001) και μετάφραση αυτών στα ελληνικά δηµοσιευμένη από τους Α Γιόκαρης & Φ Παζαρτζή (επιµέλεια) στο Η διεθνής
ευθύνη των κρατών στα Άρθρα της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, στη
διεθνή νοµολογία και βιβλιογραφία (Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2004).
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Ο καταλογισμός των παραβιάσεων του δικαίου των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη που φιλοξενούν τις εκάστοτε επιχειρήσεις ή/και συμμετέχουν σε αυτές είναι σε γενικές γραμμές
αδιαμφισβήτητος με βάση τα ARSIWA. Οι συνοριοφύλακες είναι
συνήθως μέλη της αστυνομίας του κράτους μέλους και συνεπώς
κατ’ εξοχήν όργανα αυτού.16 Σύμφωνα με το Άρθρο 4, τον ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς ευθύνης, η δράση των κρατικών οργάνων
είναι καταλογιστή στο κράτος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται
και στον σχολιασμό των άρθρων από την επιτροπή, ο κανόνας του
άρθρου 4 περιλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο ή συλλογική οντότητα που εντάσσεται στην οργάνωση του κράτους και αναπτύσσει
δράση εκ μέρους του. Μάλιστα, οι πράξεις που καλύπτονται από
τον κανόνα καταλογισμού είναι αυτές που επιχειρεί το όργανο υπό
την ιδιότητά του ως τέτοιο αλλά δεν περιορίζεται στις καταστατικές του αρμοδιότητες. Σύμφωνα με το Άρθρο 7, ακόμα κι αν το
όργανο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο πράττει ultra vires, η
πράξη είναι και πάλι καταλογιστή στο κράτος.
Όσον αφορά δε τους συνοριοφύλακες της Frontex που προέρχονται από τα κράτη μέλη και δραστηριοποιούνται στο έδαφος άλλου
κράτους (του κράτους φιλοξενίας της επιχείρησης), οι πράξεις
τους είναι καταλογιστές ανάλογα με το κράτος που ασκεί στοιχεία κυβερνητικής εξουσίας – αποδίδονται δηλαδή στο κράτος στη
διάθεση του οποίου έχει τεθεί το όργανο, αν κατά τη δράση του
οργάνου ασκούνται στοιχεία κυβερνητικής εξουσίας από το κράτος
στη διάθεση του οποίου ετέθη, σύμφωνα με το Άρθρο 6. Επιπλέον,
για τη διερεύνηση της ευθύνης σε περιπτώσεις σύμπραξης πολλών
κρατών σε επιχείρηση στα εξωτερικά σύνορα, μπορούν να βρουν
εφαρμογή ανάλογα με τις περιστάσεις τα άρθρα για τη βοήθεια και
συνδρομή ή διεύθυνση και έλεγχο κατά την τέλεση διεθνώς άδικης
16 Βλ. για παράδειγμα τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης της Ελλάδος
που συστάθηκαν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος με νόμο (Ν.2622/98) και λειτουργούν στο πλαίσιο της ελληνικής αστυνομίας.
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πράξης (Άρθρα 16 και 17).17
Η ιδιότητα της Frontex υπό το διεθνές δίκαιο - Η νομική της φύση
Η Frontex, όπως περιγράφηκε παραπάνω, ιδρύθηκε με βάση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υποστηρίξει την
κοινή διαχείριση των εξωτερικών της συνόρων της. Θα έλεγε κανείς
πως ήδη από την ονομασία της, η Frontex θα χαρακτηριζόταν
μάλλον ως Υπηρεσία. Με βάση το άρθρο 15 του Ιδρυτικού Κανονισμού, είναι ένα νομικό πρόσωπο της Ένωσης με συγκεκριμένη καθ’
ύλην αρμοδιότητα που μπορεί με βάση τη νομική του προσωπικότητα να δρα εντός των νομικών συστημάτων των κρατών μελών της
ΕΕ.18 Μάλιστα ιδρύθηκε υπό το τότε Άρθρο 62 της Συνθήκης για την
Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με τις θεωρήσεις, το άσυλο, τη μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων. Επομένως εξυπηρετεί τα συμφέρονται της Ένωσης
και βρίσκει νομικό έρεισμα στις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Η μετάφραση του όρου agency ως «οργανισμός» στην ελληνική
επίσημη ονομασία της Frontex είναι μάλλον άστοχη αφού παραπέμπει στην ύπαρξη αυτοτελούς οργανισμού με δική του διεθνή
προσωπικότητα. Μάλιστα η άποψη αυτή έχει υποστηριχθεί στην
ακαδημαϊκή συγγραφή, ότι δηλαδή η Frontex προσομοιάζει σε
διεθνή οργανισμό και συνεπώς μπορεί να φέρει μόνη της διεθνή
ευθύνη ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου.19 Κατά την άποψη που
17 Για τις περιπτώσεις σύμπραξης περισσοτέρων κρατών βλ. γενικά
C Dominicé, ‘Attribution of Conduct to Multiple States and the
Implication of a State in the Act of Another State’, στο J Crawford,
A Pellet & S Olleson (επιμέλεια), The Law of International
Responsibility (Oxford University Press, 2010).
18 M Boumghar, ‘La Licéité Internationale Des Opérations Menées Par
Frontex’, στο L Dubin (επιμέλεια), La Légalité de La Lutte Contre
L’immigration Irrégulière Par l’Union Européenne, Collection Droit
Administratif – Administrative Law 12 (Bruylant, 2012), σελ 124.
19 I Majcher, ‘Human Rights Violations During EU Border Surveillance
and Return Operations: Frontex’s Shared Responsibility or
Complicity?’, 7 Silesian Journal of Legal Studies 45 (2015).
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εκτίθεται στην παρούσα εργασία, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεμελιωθεί επαρκώς νομικά, καθώς δεν πληρούνται τα, περιγραφόμενα
στο Άρθρο 2 των Άρθρων για την Ευθύνη των Διεθνών Οργανισμών (DARIO), κριτήρια για την ύπαρξη διεθνούς οργανισμού.20
Η Frontex, λοιπόν, για τους σκοπούς της απόδοσης διεθνούς
ευθύνης, με βάση τα DARIO (Άρθρο 2c) είναι αντιπρόσωπος
(agent) της Ένωσης. Αντιπρόσωπος του οργανισμού είναι κάθε
στέλεχος ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα, που δεν είναι όργανο με
βάση το εσωτερικό δίκαιο του οργανισμού, και του έχει αποδοθεί
από τον οργανισμό η αρμοδιότητα να ασκεί, ή να βοηθά στην
άσκηση των λειτουργιών του οργανισμού, και συνεπώς, μέσω του
οποίου ο οργανισμός δρα.21 Συνεπώς, δεδομένης της ιδρυτικής
βάσης της Frontex, του χαρακτηρισμού της εξ ονόματος ως αντιπροσώπου και των λειτουργιών της που αφορούν τη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης με βάση τις σχετικές προβλέψεις των συνθηκών, εμπίπτει στον σχετικό ορισμό. Ο συνεπακόλουθος κανόνας του Άρθρου 5, είναι σαφής: θεωρείται ενέργεια
του διεθνούς οργανισμού κατά το διεθνές δίκαιο η συμπεριφορά
οργάνου ή αντιπροσώπου διεθνούς οργανισμού κατά την άσκηση
των καθηκόντων αυτού του οργάνου ή του αντιπροσώπου, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει το όργανο ή ο αντιπρόσωπος στον
οργανισμό. Επομένως οι πράξεις της Frontex μπορούν να αποδοθούν στην ΕΕ.
Η από κοινού διεθνής ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών
Εφόσον λοιπόν τα κράτη μέλη της ΕΕ φέρουν ευθύνη για τις επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ένωσης μέσω της συμμετοχής

20 Report of the International Law Commission on the work of its sixtythird session (Draft articles on the responsibility of international
organizations, with commentaries), UN Doc A/66/10 (2011).
“International organisation” means an organisation established by
a treaty or other instrument governed by international law, and
possessing its own international legal personality. (DARIO, Art. 2(a))
21 Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations
[Advisory Opinion] ICJ Rep 1949, σελ. 177
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των συνοριοφυλάκων τους αλλά και η ίδια η Ένωση φέρει ευθύνη
για τη δράση του αντιπροσώπου της, έχουμε ένα καθεστώς συμμερισμού της ευθύνης μεταξύ ΕΕ και κρατών.22 Ένας συμμερισμός
που, παρά την αντίθετη ρητορεία της ΕΕ, συνάγεται λογικά ήδη
από τον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων ως «κοινές επιχειρήσεις»
(joint operations). O όρος «συμμερισμός ευθύνης» (ή «από κοινού
ευθύνη») χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία για να περιγράψει
μια κατάσταση όπου «περισσότεροι δράστες συμβάλλουν σε ένα
ζημιογόνο αποτέλεσμα, και η νομική ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα διανέμεται μεταξύ περισσότερων του ενός από αυτούς του
συμβάλλοντες δράστες».23
Το ζήτημα του πόσο συμμετέχει η Frontex στην εκτέλεση των
επιχειρήσεων είναι ένα σημείο κλειδί για τη διερεύνηση της νομικής
βάσεως αυτής της από κοινού ευθύνης. Το φάσμα των εκτελεστικών
πράξεων που σχετίζονται με τη φρούρηση των εξωτερικών συνόρων
και τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης είναι ιδιαίτερα ευρύ
και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις περιπολίες των συνοριοφυλάκων, τον έλεγχο των προσωπικών εγγράφων όσων επιχειρούν
να εισέλθουν στον ευρωπαϊκό χώρο, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων,
την λήψη αποφάσεων σχετικά με την απόδοση ασύλου, τη συνοδεία των επαναπροωθηθέντων και πολλά άλλα.24 Όπως αναλύθηκε εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρά τα λεγόμενα της
ίδια της ΕΕ και της Frontex αλλά και τα όσα υποστηρίζονται από
22 Βλ. Α Nollkaemper, ‘European Asylum Policy: Oscillating between Shared
and Individual Responsibility’, 107 Am. Soc'y Int'l L. Proc. 361 2013.
23 A Nollkaemper, ‘Introduction’, στο A Nollkaemper & I Plakokefalos
(επιμέλεια), Principles of Shared Responsibility in International Law:
An Appraisal of the State of the Art (Cambridge University Press,
2014) σελ. 6-7. Επί του ζητληματος βλ. γενικά A Nollkaemper & D
Jacobs, ‘Shared Responsibility in International Law: A Conceptual
Framework’, 34 MichJIL 359 (2013), No 2.
24 Για μια πιο αναλυτική λίστα των εκτελεστικών πράξεων που
ανήκουν στην αρμοδιότητα των συνοριοφυλάκων βλ. UNISYS,
Study on Conferring Executive Powers on Border Officers Operating
at the External Borders of the EU, 2006, σελ. 35–45.
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ορισμένους ακαδημαϊκούς,25 και παρά τον καταστατικό της ρόλο
και τις αρμοδιότητές της de facto ασκεί εκτελεστική εξουσία που
οδηγεί με ασφάλεια στην κατάφαση της διεθνούς ευθύνης της ΕΕ
λόγω συμμετοχής. Μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, και οι πράξεις
ultra vires είναι καταλογιστές στο διεθνή οργανισμό αν εμπίπτουν
γενικά στον τομέα δράσης του κι ας ξεπερνούν τις αρμοδιότητες
που ρητώς δόθηκαν στο όργανο ή τον αντιπρόσωπο. Αυτή είναι
η κλασική περίπτωση συνυπευθυνότητας που περιγράφεται στο
Άρθρο 48 των DARIO, όπου ρητώς αναφέρεται πως όταν ένας
διεθνής οργανισμός και ένα ή περισσότερα κράτη είναι υπεύθυνοι
για την ίδια παράνομη πράξη, μπορεί να γίνει επίκληση της ευθύνης
καθενός από τους δρώντες.
Ακόμα όμως κι αν ο ρόλος της Frontex είναι συντονιστικός, οργανωτικός και επιβοηθητικός, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στην
εκτέλεση, και πάλι με βάση το διεθνές δίκαιο και τα DARIO η ΕΕ
δεν μπορεί να απεκδυθεί της ευθύνης της. Ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων από τη Frontex και η γενική εποπτεία που ασκεί επί των
επιχειρήσεων με βάση το ρόλο της όπως περιγράφη παραπάνω είναι
και αρκετά για την κατάφαση από κοινού ευθύνης. Συγκεκριμένα
τα άρθρα 14 και 15 DARIO διακρίνουν δύο σενάρια συμμερισμού
ευθύνης, αυτό της βοήθειας και συνδρομής (aid and assistance) και
αυτό της κατεύθυνσης ή ελέγχου (direction or control). Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν την έννοια της «συνέργειας» στο διεθνές
δίκαιο.26
Διορθωτικά Μέτρα - Τρόποι διεύρυνσης και διασφάλισης της
25 Βλ. για παράδειγμα J J Rijpma, ‘Hybrid Agencification in the Area
of Freedom, Security and Justice and Its Inherent Tensions: The
Case of Frontex’, στο E M Busuioc, M Groenleer & J Trondal (επιμέλεια), The Agency Phenomenon in the European Union: Emergence,
Institutionalisation and Everyday Decision-Making, (European Policy
Research Unit Series, Manchester University Press, 2012) σελ. 84–102.
26 Για τη συνέργεια στο διεθνές δίκαιο βλ. γενικά M Jackson,
Complicity in International Law (OUP, 2015) σελ. 10-55 και P Aust,
Complicity and the Law of State Responsibility (CUP, 2011).
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προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαχείριση
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
Με βάση την ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων, σε μια
προσπάθεια διεύρυνσης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης θα
πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο ζητήματα: αφενός στην αποδοχή
της κοινής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της για τυχόν παραβιάσεις κατά την ανάπτυξη επιχειρησιακής δράσης στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης αφετέρου τη διεύρυνση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου στους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ και της επακόλουθης δικαστικής προστασίας, καθώς
παρατηρείται ένα χάσμα μεταξύ των υποχρεώσεων των κρατών
μελών και της ΕΕ και του συνεπακόλουθου επιπέδου προστασίας,
που πλήττει την αρχή της καθολικότητας.27
Το πρώτο ζήτημα εξαρτάται από την ίδια την Ένωση και τη Frontex
ως όργανο αυτής να προχωρήσουν στην αυτονόητη παραδοχή της
συμμετοχής τους στις σχετικές επιχειρήσεις και να αποδεχτούν τις
συνέπειες και το πολιτικό κόστος των πράξεών τους. Αυτό μπορεί
(και πρέπει) να γίνει, αρχικά, από την ΕΕ με δική της βούληση
αντιστρέφοντας τη σχετική ρητορεία που κατατείνει έως σήμερα
προς την αποποίηση ευθυνών ή μέσω της δικαστικής οδού, όπου,
ακολουθώντας τις αδρές γραμμές του παραπάνω νομικού συλλογισμού, μπορεί να καταδειχτεί η διεθνής ευθύνη της Ένωσης. Η
αναγνώριση της ευθύνης της ΕΕ θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο
για τη διερεύνηση ζητημάτων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα.
Ως προς το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου, υποστηρίζεται πως,
το εσωτερικό σύστημα της ΕΕ, παρ’ ότι ήδη με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενσωματώνει διεθνείς κανόνες προστασίας των
27 Βλ. για παράδειγμα την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου που επιβεβαιώνει την αρχή ήδη από τον τίτλο της αλλά και
στο πρoοίμιό της με αναφορά στο στόχο της διακήρυξης [“The General
Assembly, proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a
common standard of achievement for all peoples and all nations].
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν αντικατοπτρίζει εν γένει το ευρύ
φάσμα προστασίας των δικαιωμάτων ή την έκταση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των
διεθνών τους υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, τα άτομα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ έρχονται αντιμέτωπα με δύο διαφορετικά συστήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, με διαφορετικά μέτρα και σταθμά: Όταν
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι αρμόδια να δρουν μεμονωμένα θα πρέπει να καθοδηγούνται στη δράση τους από τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Ωστόσο, σε εκείνους τους τομείς που υπάγονται από
κοινού ή αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της ΕΕ, τα κράτη μέλη
οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες τις ΕΕ, οι οποίοι δεν ταυτίζονται απαραιτήτως με τα διεθνή πρότυπα.
Προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο διπλών σταθμών και να
αποφευχθεί αυτό το κενό προστασίας, έχει υποστηριχθεί στην
ακαδημαϊκή συγγραφή πως η ΕΕ στην πραγματικότητα δεσμεύεται
άμεσα από το σύνολο των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών – καθώς
και τις συνθήκες που ερμηνευτικά έχουν γίνει αποδεκτές ως μέρος
των σχετικών αναφορών του Χάρτη. Το επιχείρημα αυτό βασίζεται αφενός στην ιεραρχική υπεροχή του άρθρου 103 του Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών στη διεθνή έννομη τάξη28 και αφετέρου στο
28 Tο Άρθρο 103 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί την
πιο χαρακτηριστική ρήτρα ιεραρχικής υπεροχής στο δίκαιο των
συνθηκών αφού προβλέπει γενικώς πως υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης διεθνούς υποχρέωσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ: “[i]
n the event of a conflict between the obligations of the Members of
the United Nations under the present Charter and their obligations
under any other international agreement, their obligations under the
present Charter shall prevail”. Βλ. ενδεικτικά επί του M E Villiger,
Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties
(Martinus Nijhoff, 2009) σελ. 405 και O Dοrr & K Schmalenbach
(επιμέλεια), Vienna Convention on the Law of Treaties: A
Commentary (Springer, 2012) σελ. 513.
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άρθρο 351 (πρώην 307) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι όμως σημαντικό να υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο που
να εγγυάται ίδιο επίπεδο προστασίας κατά τη δράση της ΕΕ με τις
διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών της και να μην απαιτεί
αυτή την εφευρετική νομική συλλογιστική. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, κυρίως, με προσχώρηση της ΕΕ στις αντίστοιχες διεθνείς
συμβάσεις.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε ειδικά στο ζήτημα της
σχέσης της ΕΣΔΑ, η οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν στο πλαίσιο του
ενωσιακού δικαίου, δεν εμπεριέχει όμως δεσμευτικούς για την
Ένωση κανόνες per se.29 Με βάση το Άρθρο 6 της Συνθήκης της
Λισαβόνας, η ΕΕ, κατ’ αρχήν, δεσμεύεται να προσχωρήσει στη
σύμβαση.30 Παρά τη δέσμευση αυτή, όμως, η προσχώρηση αντιμε29 Σημειώνεται εδώ και πάλι πως μέσω της δέσμευσης των κρατών
μελών της ΕΕ θα μπορούσε να υποστηριχθεί νομικά η de facto
δέσμευση της Ένωσης. H ανάλυση αυτή όμως επιχειρεί να καταδείξει
τα μέτρα που θα μπορούσαν να παράσχουν άμεση αποτελεσματική
προστασία χωρίς ανάγκη προσφυγής σε νομικά τεχνάσματα.
30 Η δέσμευση για προσχώρηση στην ΕΣΔΑ έχει μεγάλη προϊστορία,
ήδη από το 1979 όπου υπήρξε η πρώτη ρητή αναφορά σε ενδεχόμενη προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο «Μνημόνιο της
Επιτροπής σχετικά με την προσχώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών». Από το
1987 αρχίσαν και οι ευρωπαϊκές συνθήκες να παραπέμπουν στην
ΕΣΔΑ (Προοίμιο της Ενιαία Ευρωπαϊκής Πράξης 1987, σκέψη υπ’αριθμ. 3 και Άρθρο ΣΤ παρ. 2 της Συνθήκης του Μααστριχτ 1993).
Μετά τη θέσπιση του Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ,
το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο με το Σχέδιο Συνθήκης για τη
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, και η σχετική πρόβλεψη που
συμπεριλήφθη στο σχέδιο αποτελεί το σημερινό Άρθρο 6 της ΣΕΕ.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει και λεπτομέρειες εφαρμογής
του Άρθρου 6 στο Πρωτόκολλο 8 όπου στο Άρθρο 3 ρυθμίζονται
και οι σχέσεις τρίτων συνθηκών (όπως η ΕΣΔΑ) με την ευρωπαϊκή
έννομη τάξη με το ρητό κανόνα πως “Καμία διάταξη της συμφωνίας
του άρθρου 1 δεν πρέπει να επηρεάζει το άρθρο 344 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.” Δηλαδή τα κράτη
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τωπίζει τεχνικά προβλήματα, τα οποία άπτονται κυρίως του συντονισμού των υποχρεώσεων των κρατών μελών που πηγάζουν από
το Χάρτη και από την ΕΣΔΑ καθώς και τους δικαιοδοτικούς μηχανισμούς των δύο συστημάτων προστασίας. Με τη γνωμοδότηση
2/2013 της 18 Δεκ. 2014 επί του σχεδίου προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ το ΔΕΕ έκρινε πως η προσχώρηση είναι
ασύμβατη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.31
Η αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων και των γενικότερων
προβληματισμών που ανακύπτουν, ώστε να μπορέσει η Ένωση να
προσχωρήσει τελικώς στην ΕΣΔΑ, θα είχε θετική επίδραση στο
επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων. Η προσχώρηση (εφόσον δεν
περιοριστούν κατά την προσχώρηση οι μηχανισμοί της σε βαθμό
που θα στερούνταν ίσως νοήματος) θα οδηγούσε στη σημαντική
διεύρυνση της δικαστικής προστασίας όσων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ: θα υπήρξε αναγνώριση στους ιδιώτες της δυνατότητας ατομικής προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ για προσβολές των
δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ προερχόμενες από πράξεις των οργάνων
της ΕΕ και των κρατών μελών της κατά την εφαρμογή του δικαίου
της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο πεδίο προστασίας
των δικαιωμάτων που παραβιάζονται από τη δράση της Frontex στα
εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. Επιπλέον, θα δινόταν ρητή αρμοδιότητα στο ΕΔΔΑ να ελέγχει επί της βάσεως της ΕΣΔΑ πράξεις των
οργάνων της ΕΕ, καθώς και των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν
δίκαιο της ΕΕ, με αντίστοιχη δυνατότητα της ΕΕ να «ακουσθεί» ως
παθητικώς νομιμοποιούμενος διάδικος. Η μέχρι σήμερα νομολογία
του ΕΔΔΑ σε θέματα που άπτονται του ενωσιακού δικαίου οδηγεί
μέλη οφείλουν να μη ρυθμίζουν διαφορές σχετικές με την ερμηνεία
ή την εφαρμογή των Συνθηκών κατά τρόπο διάφορο από εκείνον
που προβλέπουν οι Συνθήκες. Αντίστοιχο περιεχόμενο έχει και το
Άρθρο 55 της ΕΣΔΑ, ενώ με το τροποποίηση του Άρθροθ 59 το 2010
(με το άρθρο 17 του 14ου Πρωτοκόλλου), το κείμενο της συνθήκης
προβλέπει ρητά και τη δυνατότητα προσχώρησης της ΕΕ.
31 Βλ. το ανακοινωθέν τύπου αριθ. 180/14 σχετικά με τη γνωμοδότηση
του δικαστηρίου, διαθέσιμο στο <http://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2014-12/cp140180el.pdf>.
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de facto σε ένα έλεγχο εκ μέρους του ΕΔΔΑ πράξεων των οργάνων
της ΕΕ και των Κρατών μελών όταν εφαρμόζουν δίκαιο της ΕΕ,
χωρίς η ΕΕ να δύναται να νομιμοποιηθεί παθητικά ώστε να έχει
το δικαίωμα να πάρει σχετικά θέση και χωρίς να δίνεται στο Δικαστήριο της ΕΕ η δυνατότητα να ερμηνεύσει το ενωσιακό δίκαιο.32
Συνεπώς το ζήτημα της προσχώρησης θα μπορούσε να προσφέρει
ένα ακόμα διορθωτικό μέτρο στο πεδίο προστασίας των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη δράση της Frontex.
Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, φαίνεται πως είναι ολοένα και πιο σημαντικό
να καταφέρει η ΕΕ να εξασφαλίσει ότι το εσωτερικό της σύστημα
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι στο ίδιο επίπεδο
με τα διεθνή πρότυπα και με τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών
μελών της, τις οποίες και επιχειρεί να προωθήσει εκτός της δικής
της έννομης τάξης επιδεικνύοντας μια θεωρητική αφοσίωση στην
πανανθρώπινη αξία της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Κάθε έλλειμα της εσωτερικής της προστασίας σε σχέση με τα
διεθνή κείμενα υποβιβάζει το ρόλο της Ευρώπης στη διεθνή πολιτική σκηνή και αποδυναμώνει την ισχύ της στη διεθνή κοινότητα.
Μέσω της συλλογικής δράσης, η ΕΕ πραγματώνει το θεμελιώδη
στόχο της διεθνούς κοινότητας για συνεργασία και συντονισμένη
δράση. Μα το σύστημα προστασίας των ανθρώπων που φτάνουν
στα σύνορά της αναζητώντας μια καλύτερη ζωή αποκαλύπτει τα
32 Επί του ζητήματος βλ. J Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich
unter Berücksichtigung des Europäischen Rechts“ (Τα κοινωνικά
δικαιώματα στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συγκριτική σκοπιά με λήψη υπόψη και του Ευρωπαϊκού δικαίου), στο J.
Iliopoulos-Strangas (Hrsg.), Soziale Grundrechte in Europa nach
Lissabon – Eine rechtsvergleichende Untersuchung der nationalen
Rechtsordnungen und des europäischen Rechts (Κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρώπη μετά τη Λισσαβώνα – Μια συγκριτική έρευνα
των εθνικών εννόμων τάξεων και του Ευρωπαϊκού δικαίου) [Δεύτερο
Μέρος] Aθήνα – Baden-Baden – Brüssel – Wien, 2010.
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σημαντικά ελλείματα της έννομης τάξης της και πάνω από όλα το
έλλειμα βούλησης να προσφέρει αποτελεσματική προστασία στον
άνθρωπο έναντι της αποτελεσματικής προστασίας της οικονομικής
της σταθερότητας.
Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στη διαχείριση των συνόρων της
Ένωσης μπορεί να γίνει ένας παράγοντας εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα προς
το παρόν χρησιμοποιείται ως αόρατος μανδύας για να κρύβει την
ευθύνη του εκάστοτε υπευθύνου. Η ΕΕ οφείλει να αποδεχτεί το
μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί για την παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών που είναι οι πλέον αδύναμοι να αντιδράσουν, οι
πλέον αδύναμοι να διεκδικήσουν.
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Θέμα Γ
Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση
Εισηγητής:
Βασίλης Τσεβρένης
Βραβείο καλύτερων εργασιών στους:
Αλεξία-Νεφέλη Δούμα
Ανδρέα Βασιλείου
Έπαινοι στους:
Αικατερίνη Γκάτσου
Παναγιώτης Τσάφος
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ
Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΔΑ
Για το τρίτο θέμα του διαγωνισμού ‘Τα κοινωνικά δικαιώματα σε
κρίση’, υπέβαλαν τις εργασίες τους 12 υποψήφιοι, των οποίων οι
εργασίες ήταν πραγματικά εξαιρετικές. Εξ αυτών υποχρεωτικώς
ξεχώρισαν τέσσερις. Οι δύο από αυτές κρίθηκαν άξιες για το
βραβείο –συγκεκριμένα εκείνες της κ. Αλεξίας-Νεφέλης Δούμα
και του κ. Ανδρέα Βασιλείου και οι άλλες δύο για έπαινο –του κ.
Παναγιώτη Τσάφου και της κ. Αικατερίνης Γκάτσου.
Συγχαίροντας όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, των οποίων –τουλάχιστον επί του συγκεκριμένου θέματος,
δηλαδή των κοινωνικών δικαιωμάτων σε κρίση, οι εργασίες
ξεπερνούσαν σε μεγάλο βαθμό το πρωτόλειο επίπεδο μιας φοιτητικής εργασίας και χαρακτηρίζονταν έντονα από το στοιχείο της
επιστημονικής πλέον τεκμηρίωσης, επιτρέψτε μου στο σημείο
αυτό πολύ σύντομα να επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της κοινωνικής προστασίας
γενικότερα, που αφορά τη δικαιοσυγκριτική θεώρηση των κοινωνικών πολιτικών στις χώρες ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού.
Για όλες τις χώρες του κόσμου ο ρόλος των δικαιωμάτων του
ανθρώπου στο πλαίσιο συγκρότησης μιας τεκμηριωμένης θεωρη-

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 117

6/10/2016 3:43:00 μμ

118 Βασίλης Τσεβρένης
τικής και εμπειρικής βάσης για την χάραξη κοινωνικά δίκαιης
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής συνιστά μια ουσιαστική
πρόκληση, που απαιτεί -πέραν της διακρατικής- και διατομεακή
επιστημονική προσέγγιση. Η κοινωνική προστασία, ως ο πλέον
αδύναμος κρίκος, καθίσταται υπό τις σημερινές συνθήκες ακόμη
περισσότερο ευάλωτη αλλά και ταυτόχρονα κρίσιμη για την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η αναζήτηση καινοτόμων
εθνικών δράσεων και μεταρρυθμίσεων, ως μοχλός ανάσχεσης των
πάσης φύσεως ανισοτήτων που δημιουργεί η οικονομική ύφεση σε
όλο το φάσμα της κοινωνικής προστασίας αναδεικνύεται βασικός
στόχος της πολιτικής ατζέντας σε όλες τις δημοκρατικές χώρες
ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού.
Εντυπωσιακό είναι, ωστόσο, ότι μολονότι η διασφάλιση ενός
αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους αγγίζει σχεδόν κάθε
πλευρά της οικονομίας και της κοινωνίας των επί μέρους κρατών
και στις δύο ηπείρους, ο αγώνας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων εμφανίζεται μεταξύ τους διαφορετικός.
Η δικαιολόγηση των διαφορών αντίληψης της κοινωνικής
προστασίας στις χώρες ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού συνοψίζεται πολύ συχνά στον ήδη διάσημο -από τον Seymour Martin
Lipset- όρο αμερικανικός εξαιρετισμός’. Το αν βεβαίως ο εξαιρετισμός αυτός βασίζεται στην οικονομική πραγματικότητα, στους
πολιτικούς θεσμούς ή στην εθνική ψυχοσύνθεση του κάθε λαού
παραμένει ακόμη ένα αναπάντητο ερώτημα.
Η προσπάθεια κατανόησης των διατλαντικών διαφορών στο πεδίο
της κοινωνικής προστασίας προϋποθέτει την αντιπαραβολή του
«θεσμικά αναδιανεμητικού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου» με
το αντίστοιχα χαρακτηριζόμενο ως «υπολειπόμενο» μοντέλο των
ΗΠΑ.
Η παραπάνω αντιπαραβολή επικεντρώνεται συνήθως στα τρία
βασικά στερεότυπα των ευρωπαϊκών αντιλήψεων για την κοινωνική προστασία στις ΗΠΑ. Τα πρώτα δύο υποστηρίζουν ότι το
αμερικανικό κράτος κοινωνικής πρόνοιας στερείται δύο συστη-
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μάτων τα οποία τυπικώς διαθέτουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και
προστατεύουν ενδεχομένως κάθε άτομο ενάντια στην φτώχεια:
Δηλαδή ένα ασφαλιστικό σύστημα δημόσιας υγείας και ένα
γενικό σύστημα ελαχίστου εισοδήματος. Το τρίτο υποστηρίζει
ότι οι δημόσιες συντάξεις, το μεγαλύτερο πρόγραμμα κοινωνικής
ασφάλισης, είναι λιγότερο γενναιόδωρο και πολύ περισσότερο
περιορισμένο από τα αντίστοιχα των χωρών της Ευρώπης.
Η εξέλιξη του ασφαλιστικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησε εν μέρει το μοντέλο Bismarck, ιδίως ως προς την
στενή συνάφειά του με την απασχόληση, ως πρόσθετο εργασιακό
όφελος των εργαζομένων. Ωστόσο, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στην
Ευρώπη, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θεσμοθέτησαν ποτέ την ασφάλιση υγείας για όλους τους εργαζομένους ή για το σύνολο του πληθυσμού, παραχωρώντας αυτήν την
αρμοδιότητα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ή στην γενναιοδωρία των εργοδοτών. Ενώ λοιπόν τα ευρωπαϊκά συστήματα
υγείας προέκυψαν ως αποτέλεσμα της δράσης του κράτους, το
αντίστοιχο αμερικανικό εξελίχθηκε μέσα από ένα συνονθύλευμα
ευκαιριών της ιδιωτικής αγοράς γύρω από ανασφάλειες αναφορικά με τα θέματα υγείας και υπολειπόμενες κυβερνητικές ενέργειες για την προστασία συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού,
όπως ήταν οι βετεράνοι, τα άτομα τρίτης ηλικίας και οι άποροι.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η κοινωνική ασφάλιση να γίνει η «αχίλλειος πτέρνα» του συστήματος, αφού στη χώρα της αφθονίας,
της καινοτομίας και της παγκόσμιας τεχνολογικής υπεροχής, το
ένα έκτο περίπου του πληθυσμού, δηλαδή 48 εκατομμύρια Αμερικανοί της μεσαίας τάξης, όχι τόσο φτωχοί ώστε να καλύπτονται
από την κρατική πρόνοια, ούτε όμως και τόσο εύποροι ώστε να
έχουν ιδιωτική ασφάλιση, παραμένουν ανασφάλιστοι, όταν στην
Ευρώπη η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ισχύει από το τέλος
σχεδόν του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι χώρες της Δυτικής
Ευρώπης ειδικότερα ανέκαθεν συνήθιζαν να καυχώνται για την
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μοναδικότητα του μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας που διαθέτουν,
ενός μοντέλου που συνδυάζει τον οικονομικό βαθμό απόδοσης
με την κοινωνική αλληλεγγύη. Εδώ ο πρωταγωνιστικός ρόλος
του κράτους είναι προφανής, με την κοινωνική ασφάλιση να
προσφέρει μιαν εντεταλμένη εκ μέρους του κράτους προστασία
στους εργαζομένους αλλά και εθνικές υπηρεσίες υγείας για όλους
τους πολίτες. Με την πάροδο του χρόνου, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, υγεία, πρόνοια, ασφάλιση, ανέπτυξαν συμπληρωματικά χρηματοδοτούμενα από το κράτος προγράμματα για
την επέκταση της προστασίας, τόσο σε ανέργους όσο και σε άλλες
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, για τις οποίες υπήρχε αδυναμία
ασφάλισης από τον εργασιακό φορέα.
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, στο σύστημα οργάνωσης του
ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους φαίνεται να έχουν επισωρευθεί
πολλές επί δεκαετίες υποβόσκουσες παθογένειες και στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να
δέχεται επίσης έντονη κριτική για αναποτελεσματικότητα, καταγραφή ανισοτήτων και αδυναμία διασφάλισης ικανοποιητικών
και βιώσιμων παροχών.
Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, τα όποια δείγματα μεταλλαγής του
παρέμεναν μάλλον περιορισμένα, παρότι στο επίπεδο της ευρωπαϊκής διαλεκτικής είχε αρχίσει προ πολλού να γίνεται εμφανής
μια «αλλαγή παραδείγματος» προς αυτό που θα μπορούσε να
αποκληθεί «αμερικανοποίηση», σύγκλιση δηλαδή της κοινωνικής
πολιτικής προς εκείνες των ΗΠΑ.
Πράγματι, τρία είναι τα κύρια στοιχεία, τα οποία ενώ συνήθως
ταυτίζονταν με το αμερικανικό πρότυπο και διεδραμάτιζαν
ανέκαθεν έναν ισχυρότερο ρόλο στις ΗΠΑ, έχουν λίαν προσφάτως
έλθει στο προσκήνιο της κοινωνικής πολιτικής των χωρών της
άλλης πλευράς του Ατλαντικού: η έμφαση στην ατομική πλέον
ευθύνη, το έντονο ενδιαφέρον για την ιδιωτική παροχή των
υπηρεσιών με περισσότερες καταναλωτικές επιλογές, καθώς και
μια επιπλέον τάση ενεργοποίησης των ατόμων που βρίσκονται σε
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εργασιακά ενεργό ηλικία.
Επιπλέον οι παραδοσιακές έννοιες της αλληλεγγύης αναμίχθηκαν
με την νέα τάση αναζήτησης δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων, οι οποίες δυνητικά θα προσέφεραν στους δικαιούχους πολύ
περισσότερες ευκαιρίες ευημερίας.
Αξιολογώντας τα παραπάνω στοιχεία με βάση πάντοτε την ιστορική προοπτική, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η ευρωπαϊκή
κοινωνική δημοκρατία έχει φθάσει πλέον σε ένα νέο στάδιο κατά
την μεταβαλλόμενη σχέση της με την οικονομία της αγοράς.
Αν όμως η ευρωπαϊκή διαλεκτική αναφορικά με το κοινωνικό
κράτος διαμορφώνεται πλησιέστερα προς την αντίστοιχη αμερικανική περί των δομών παραγωγικότητας, το ίδιο συμβαίνει και
με τις ΗΠΑ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν σημάδια
εξευρωπαϊσμού των δικών τους πολιτικών, προσεγγίζοντας περισσότερο το ευρωπαϊκό μοντέλο.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διακυβέρνησης Obama, ο οποίος
θέλησε να συνδέσει την δεύτερη θητεία του στην προεδρία με
το πρόγραμμα θωράκισης της μεσαίας εισοδηματικής τάξης
και ενίσχυσής της στην αμερικανική οικονομία, η αξιοπρεπής
διαβίωση και η υπόσχεση της κοινωνικής ανόδου μέσω της
εργασίας παγιώνονται ως θεμελιώδη στοιχεία του αμερικανικού
ονείρου. Η υγειονομική περίθαλψη του πληθυσμού ειδικότερα
γίνεται το κεντρικό πεδίο σύγκλισης της αμερικανικής κοινωνικής πολιτικής με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Ο μεταρρυθμιστικός νόμος για την υγεία, γνωστός ως Obamacare, συνιστά
πράγματι τη σημαντικότερη σε βάθος δεκαετιών μεταρρύθμιση
στον τομέα της υγείας.
Εντούτοις, το συγκεκριμένο επίτευγμα, παρά την τεράστια
σημασία του, δεν έχει δυστυχώς το κατάλληλο βάθος για να γεφυρώσει το χάσμα και να εξαλειφθούν οι διαφορές έναντι των ευρωπαϊκών προτύπων. Αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τα λάθη της
αποτυχημένης πρωτοβουλίας Clinton, σηματοδοτεί σαφώς μια
πρόοδο προς την κατεύθυνση του εξευρωπαϊσμού, όχι όμως και
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την ποθούμενη επίτευξη της καθολικής κάλυψης, παρότι κινείται
αργά αλλά σταθερά προς την κατεύθυνση μιας πιο δημόσιας
οργάνωσης, εξακολουθώντας όμως να εμμένει στο πλαίσιο μιας
παραδοσιακής ιδιωτικής προσέγγισης.
Ωστόσο, η περιπέτεια της ψήφισής του, με την οξεία πολεμική
που του ασκήθηκε, αποκαλύπτει πολλά, όχι μόνο για την Αμερική
αλλά και για την ίδια τη λειτουργία της Δημοκρατίας.
Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία δεν αφορούσε
μόνο την ιδεολογία και τις συνταγές οργάνωσης της οικονομίας,
αλλά κυρίως την αντίληψη περί της αναγκαιότητας προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπήρχε μια ανίερη αξιακή
επιλογή: Το ένα τρίτο μόνο των κοινωνιών αξίζει να έχει δικαιώματα και επιλογές, δηλαδή ελευθερία. Το δεύτερο μπορεί να μείνει
στο όριο μεταξύ αξιοπρέπειας και εξαθλίωσης και όσον αφορά το
υπόλοιπο ένα τρίτο, κανείς δεν υποχρεούται να ασχοληθεί με την
τύχη του, γιατί απλώς κρίνεται εξ αρχής επιβαρυντικό για τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Με βάση την παραπάνω εξαιρετικά συρρικνωμένη για τις
ανάγκες της εκδήλωσης επισκόπηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη, είναι εμφανές ότι τα δύο
συστήματα έχουν τελικώς πολύ περισσότερα κοινά σημεία από
όσα θέλει να παρουσιάσει μια παραδοσιακή διάκριση μεταξύ ενός
«υπολειπόμενου» και ενός «θεσμικά αναδιανεμητικού» κράτους
κοινωνικής πρόνοιας. Υπάρχουν βέβαια και οι σταθερές μεταξύ
τους διαφορές, όπως είναι για στις ΗΠΑ η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις εξαρτώμενες από τον εργασιακό φορέα ασφαλιστικές
παροχές, τα επιλεκτικώς στοχευμένα προγράμματα που δεν
παρέχουν καθολική κάλυψη και κυρίως ο ιδιωτικός χαρακτήρας
της κοινωνικής ασφάλισης. Το σημείο, όμως, όπου αναντίρρητα
συγκλίνουν τα δύο συστήματα είναι ο εκατέρωθεν εναγκαλισμός
κατεστημένων δομών και συμφερόντων, που αντιτίθενται σε όσες
μεταρρυθμίσεις τολμούν να μετατοπίσουν το βάρος από τις πολιτικές ασφάλειας σε πολιτικές ρίσκου.
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Κανείς δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει βέβαια ότι η σημερινή
παγκόσμια συγκυρία είναι ιδιαίτερα δυσμενής για την αποδοχή
των όποιων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων. Λόγω της οικονομικής ανασφάλειας δεν απειλείται μόνο το πάγωμα οποιασδήποτε
μεταρρυθμιστικής δυναμικής, αλλά και η υποχώρηση και η αντιστροφή πορείας ακόμη και σε ζητήματα ήδη κεκτημένα. Όλες οι
χώρες βιώνουν συνθήκες, στις οποίες αποδεικνύεται, ότι κάποια
δομικά συστατικά της κοινωνικής προστασίας που γνώριζαν τις
τελευταίες δεκαετίες ήταν λάθος σχεδιασμένα. Η αποτυχία όμως
αυτή θα ήταν πολύ αρνητικό να επεκταθεί και να καλύψει και
εκείνους τους τομείς, για τους οποίους είναι πράγματι αναγκαίες
οι μεταρρυθμίσεις.
Στην Ευρώπη ειδικότερα το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να
είναι η διπλή κρίση του ευρωπαϊκού κοινωνικού οικοδομήματος,
δημοσιονομική και δημογραφική, μια κρίση που έχει ως συνέπεια η Ευρώπη να φαίνεται ότι λειτουργεί ως μια ήπειρος ηλικιωμένων, με πολιτικές στραμμένες κυρίως προς τους ηλικιωμένους,
που δεν ενθαρρύνουν τις καινοτομίες. Αλλά τουλάχιστον αυτή η
συντηρητική Ευρώπη δείχνει σήμερα να έχει καταλάβει την υστέρησή της. Αργά και δύσκολα, έστω, προσπαθεί να απελευθερώσει
παραγωγικές δυνάμεις, μειώνοντας όσα προνόμια και προσόδους δεν δικαιολογεί η οικονομική συγκυρία, κάτι που δεν είναι
καθόλου εύκολο, αφού οι κατεστημένες δομές και τα συμφέροντα
είναι δύσκολο να το επιτρέψουν. Η πρόοδος όμως που θεωρητικώς τουλάχιστον σημειώνεται εδώ είναι ότι η κατευθυντήρια
ιδέα του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους «αλλάζει παράδειγμα»
και στρέφεται από το παλαιότερο μοντέλο κοινωνικής προστασίας προς ένα νέο μοντέλο Κοινωνικού Ενεργητικού Κράτους
(Active Welfare State), δηλαδή προς την κατεύθυνση ενός κράτους
«παρέχοντος δυνατότητες», με κύρια αποστολή τις παρεμβάσεις
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε περιόδους έντονης
οικονομικής ύφεσης. Μέχρι στιγμής, βέβαια, η βασική μεταλλαγή της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής γίνεται σε επίπεδο
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ιδεών μάλλον παρά σε επίπεδο θεσμικών δομών. Εκείνο όμως που
σίγουρα έχει ήδη αλλάξει, ως προπομπός της βαθύτερης μεταλλαγής που επίκειται, είναι ο κοινωνικός αλλά και ιατρικός ακτιβισμός της νέας εποχής, ο οποίος συνίσταται στην καταπολέμηση
των κοινωνικών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσα όμως από
στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών. Μια δικαίως
λοιπόν ανυποχώρητη θεσμική δομή φαίνεται έτσι να συνδυάζεται
με έναν νέο πολιτισμό, ένα νέο πνεύμα, κάνοντας την επιστροφή
στο παρελθόν να φαντάζει για το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος ως
λύση αυτοκτονίας.
Η πραγματικότητα είναι αδυσώπητη και τα διακυβεύματα για
τη Δημοκρατία, τη σταθερότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη
δημιουργία μιας πραγματικής προοπτικής για την πραγμάτωση
των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι πολλά. Επειδή δε κανένα
αποτελεσματικό κοινωνικό Κράτος δεν μπορεί να στηριχθεί σε
αναποτελεσματικούς θεσμούς, έτσι και καμιά πολιτική εκσυγχρονισμού τους δεν θα μπορέσει να επιτύχει, αν οι χαράκτες της νέας
κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας αλλά και σε όλες τις δημοκρατικές χώρες, ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού, δεν εστιάσουν
στην ιεράρχηση των συλλογικών προτεραιοτήτων, στην διασφάλιση και όχι στην διάψευση των προσδοκιών, αλλά, προπάντων,
στην διατύπωση θέσεων για μείζονα ζητήματα όπως είναι η πραγματική καταπολέμηση της φτώχειας και ο εκσυγχρονισμός των
βασικών θεσμών ευημερίας. Νέες μορφές φτώχειας, ζητήματα που
θεωρούσαμε ως οριστικώς παρωχημένα, είναι σήμερα παρόντα.
Όχι μόνο ζητήματα έλλειψης τροφής και στέγης, αλλά και ζητήματα δημόσιας υγείας με την αυστηρή, την επιστημονική έννοια
του όρου, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν
μόνο με τους κανόνες της φιλανθρωπίας και του -πολύτιμου
σίγουρα- εθελοντισμού, ο οποίος, παρά τις αντίξοες συγκυρίες,
φαίνεται να κρατάει σήμερα τα σκήπτρα της κοινωνικής προστασίας. Η απάντηση απέναντι σε όλα αυτά θα πρέπει να εξακολου-
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θήσει να είναι το κοινωνικό κράτος, διότι η φτώχεια δεν είναι ούτε
ατυχία ούτε αμαρτία. Είναι κοινωνικό πρόβλημα.
Άρα θα πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές λύσεις εκσυγχρονισμού των κοινωνικών δομών με θεσμούς δημόσιους, κεντρικούς,
αλλά και αυτοδιοικητικούς, με παράλληλη εφαρμογή του εγγυημένου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, όχι μόνο με ρευστό
χρήμα, αλλά και με δίκτυα, παροχές, υπηρεσίες, με ένα πλέγμα
προσφοράς που είναι τελικά δημόσιο, αλλά έχει μέσα του και τη
συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών. Μόνο τότε ίσως, στο
προσεχές μέλλον ευτυχήσουμε να ηττηθούν οι Κασσάνδρες και
το κοινωνικό κράτος του μέλλοντος να συμβάλει τελικά στην
δημιουργία για όλους μας ενός καλύτερου κόσμου….
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ΑΛΕΞΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΔΟΥΜΑ
Περίληψη Εργασίας
Η οξύτατη οικονομική κρίση έχει επιφέρει αλυσιδωτές δραματικές επιπτώσεις στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής,
οικονομικής και πολιτικής ζωής. Η πρώτη έχει μάλιστα αναδείξει
ανάγλυφα διαφαινόμενες τάσεις φθοράς του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Στη διευρυμένη αυτή κρίση, εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι τίθενται στο επίκεντρο της στοχοποίησης (άλλοτε άμεσης
και άλλοτε έμμεσης) πολιτικών, που οδηγούν στην απομύζηση των
κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Τα υποκείμενα των τελευταίων
επιδιώκεται να αποκοπούν πλήρως από την έννοια του πολίτη και
να συνδεθούν αποκλειστικά με το χώρο του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι συνταγματικές ελευθερίες περιχαρακώνονται ως ενιαίο
και αδιάσπαστο όλο.
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να παρουσιάσει το νομικόκοινωνικό πλαίσιο των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στην
ελληνική έννομη τάξη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.
Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης επικεντρωθήκαμε στις
νομοθετικές πηγές των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στην
ελληνική έννομη τάξη, καθώς και στην ιεραρχική σχέση σε περίπτωση νομοθετικής σύγκρουσης. Κατόπιν μιας σύντομης παρουσίασης του ρόλου των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα,
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αναλύσαμε ζητήματα συνταγματικότητας που εγείρονται διά
μέσου του συνταγματικού ελέγχου, όπως αυτός διενεργείται από
τα εθνικά δικαστήρια συνιστώντας θεμέλιο λίθο του εν γένει δικαστικού ελέγχου στη χώρα μας.
Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, έγινε προσπάθεια για μια πιο
λεπτομερή παρουσίαση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη (στο εξής: ΕΚΧ) και συγκεκριμένα της εξέλιξης της δεσμευτικής φύσης του μέσω της ελληνικής νομολογίας. Όσο ο ΕΚΧ
εγγυάται με απόλυτο τρόπο θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, ο
Έλληνας δικαστής δεν μπορεί ούτε να απορρίψει την εφαρμογή του
ούτε να αρνηθεί την αιτιολόγηση (ενδεχόμενης) μη εφαρμογής του.
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την απάντηση των υπερεθνικών
δικαιοδοτικών οργάνων ως προς τις περιστολές των κοινωνικών
δικαιωμάτων στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση για
ευθυγράμμιση με τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από το
ελληνικό κράτος. Τέλος, στο μέρος αυτό επιδιώκεται συγκερασμός
όλων των ανωτέρω μέσω της αναθέρμανσης του διαλόγου περί
αγωγιμότητας κοινωνικών δικαιωμάτων διαρρηγνύοντας έτσι την
πάγια θέση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας ότι τα δικαιώματα αυτά δεν ειναι αγώγιμα.
Οι συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν τα θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα , το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας (αρ. 5) , στην ιδιωτική ζωή, την ιδιωτικότητα
και την προστασία των προσωπικών δεδομένων (άρ. 9 και 9 Α),
τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία της έκφρασης (αρ. 13
και 14 αντίστοιχα), την προστασία της οικογένειας, του γάμου, της
μητρότητας και της νεότητας, το δικαίωμα στην εργασία και κοινωνική ασφάλιση, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στην απεργία (άρ. 21, 22 και 23 αντίστοιχα)
συμπληρώνεται από τις αρχές της ισότητας (αρ.4), της αναλογικότητας, το άρ. 25, της δίκαιης δίκης και της τριτενέργειας. Το πλέγμα
της προστασίας ενδυναμώνεται καταλυτικά μέσω της Ευρωπαικής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Ευρωπαικού
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Κοινωνικού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΕΚΧΘΔ) και του
Ευρωπαικού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ) [ πλεον Αναθεωρημένος
Κοινωνικός Χάρτης (ΑΕΚΧ)], καθώς και των διεθνών συμβάσεων
και συμφώνων του ΟΗΕ, στα οποία η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο
μέρος.
Οι εγχώριοι δικαστές είχαν την ευκαιρία να διαγνώσουν τη συνταγματικότητα των εφαρμοστικών των μνημονίων μέτρων, αλλά δεν
το έπραξαν.
Η νομολογία του ΣτΕ παλλινδρομεί ανάμεσα στα κριτήρια της
αναλογικότητας, άλλοτε του δημοσίου συμφέροντος (ΟλΣτΕ
668/2012) και άλλοτε του κατεπείγοντος (Ολ ΣτΕ 2307/2014). Καθίσταται πρόδηλο πως το ΣτΕ απεγνωσμένα αναζητά εξισορροπητικά σημεία προκειμένου να διαγνώσει τελικά τη νομιμοποίηση
των εκάστοτε πολιτικών επιλογών σε περιόδους κρίσης.
Η προβληματική περπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν υπεισέρχεται στη συζήτηση το θέμα ερμηνείας του άρ. 28 Σ και ειδικότερα,
τι νοείται ως υπεροχή έναντι των κοινών διατάξεων, και αν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και οι συνταγματικές διατάξεις. Ποιο είναι
το είδος του συνταγματικού ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθηθεί ως προς τα εφαρμοστικά των Μνημονίων μέτρα; Συνιστούν
τα Μνημόνια διεθνείς συμβάσεις; H ΟλΣτΕ απάντησε θετικά. Από
το καλοκαίρι του 2014, τα άνωθι εργαλεία έγιναν αποδεκτά από
το Δικαστήριο στην απόφαση για τις μισθολογικές περικοπές των
ένστολων.
Επιπρόσθετα, η ελληνική νομολογία τελευταία τείνει να δέχεται
περισσότερο την επικλησιμότητα ενώπιον εθνικών δικαστηρίων
συνταγματικών κοινωνικών δικαιωμάτων. Η ευθυγράμμιση (ή μη)
μιας συνταγματικής διάταξης με διεθνείς ή/και ευρωπαϊκές συμβάσεις κυρωμένες από την Ελλάδα εμπίπτει στο πεδίο του συνταγματικού έλεγχου. Επιπρόσθετα, η ΕΕΚΔ κρίνοντας τα μέτρα λιτότητας έχει υπογραμμίσει τον καταλυτικό ρόλο των εθνικών δικαστηρίων αναφορικά με το άμεσο αποτέλεσμα των ρυθμίσεων του
ΕΚΧ. Η Επιτροπή τόνισε εμφατικά ότι οι διατάξεις αμέσου εφαρ-
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μογής του ΕΚΧ παρέχουν αγώγιμα δικαιώματα, των οποίων την
αποτελεσματική έννομη προστασία πρέπει να εγγυώνται τα εθνικά
δικαστήρια
Το ζήτημα της αγωγιμότητας (ή μη) των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη παρουσιάζεται ως το διαχρονικά φλέγον εμπόδιο στην έμπρακτη κατοχύρωσή τους, σε αντίθεση με αλλοδαπές έννομες τάξεις, όπως η ιταλική, όπου ακόμα και
τα δικαιώματα αυτά είναι πλήρως αγώγιμα.
Σύμφωνα με την ελληνική νομική θεωρία και νομολογία κρατούσα
είναι η άποψη ότι από τα κοινωνικά δικαιώματα δεν προκύπτουν
καταρχήν αγώγιμες αξιώσεις συγκεκριμένων φορέων έναντι του
κράτους για κοινωνικές παροχές, με το επιχείρημα ότι τα οικονομικά
μέσα που διαθέτει το κράτος είναι πεπερασμένα και συνεπώς, δεν
επαρκούν προς την ικανοποίηση όλων των δικαιούχων ανά δεδομένη χρονική περίοδο. Προς επίρρωση της θέσης αυτής, προβάλλεται ότι εάν από όλα τα κοινωνικά δικαιώματα απέρρεαν αγώγιμες
αξιώσεις, τότε η κατανομή των πόρων αυτών θα γινόταν αποκλειστικά με δικαστικές αποφάσεις, ενώ δεν θα ευοδωνόταν η χρηματοδότηση νέων πολιτικών. Τα κοινωνικά δικαιώματα που συνιστούν στον πυρήνα τους εξειδικεύσεις της αρχής του κοινωνικού
κράτους δικαίου όπως αυτό στοιχειοθετείται στο αρ. 25 παρ. 1 εδ.
α’ Σ, έχουν πάντως κανονιστικό περιεχόμενο και δεσμευτική ισχύ.
Έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρίες που ισχυροποιούν τη θέση των
κοινωνικών δικαιωμάτων έναντι στη διστακτική ελληνική νομολογία, όπως αυτή του κοινωνικού κεκτημένου, της υποχρέωσης
της Διοίκησης όταν δρα στα πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας να την
ασκεί με χρηστό τρόπο, η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των
κοινών νόμων, αλλά και η εφαρμογή των αρχών των περιορισμών
των ατομικών και στο πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Εν γένει, το άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων του ΕΚΧ ως πηγών
του υπερεθνικού δικαίου θεωρείται δεδομένο στην ελληνική νομολογία. Όταν οι διατάξεις του ΕΚΧ δεν εφαρμόζονται από τα εγχώρια
δικαστήρια είναι λόγω της αόριστης επίκλησής τους. Τα εγχώρια

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 130

6/10/2016 3:43:00 μμ

Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση

131

δικαστήρια έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις του ΕΚΧ ακόμα και όταν
ήταν αντίθετες με ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου. Συνήθως οι διατάξεις του Χάρτη λαμβάνονται υπόψη από τον εθνικό δικαστή.
Η Ολoμέλεια ΣτΕ στην απόφαση 668/2012 κλήθηκε να εξετάσει
την αίτηση ακύρωσης μέτρων λιτότητας που επεβλήθησαν βάσει
του Μνημονίου Ι, καταλήγοντας στο ότι τα αμφιλεγόμενα μέτρα
ήταν συμβατά με το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις.
Η πλειοψηφούσα άποψη στην Ολομέλεια συνέκλινε στην παραδοχή ότι το Μνημόνιο Ι (Ν. 3845/2010) δεν έχει τη φύση μιας
διεθνούς σύμβασης με την έννοια του αρ. 28 Σ και συνεπώς, δεν
κρίνεται αναγκαίο να κυρωθεί με νόμο. Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο τόνισε ότι τα περιοριστικά μέτρα του πρώτου Μνημονίου και ειδικότερα, οι μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, μπόνους διακοπών (Χριστουγέννων & Πάσχα), κλπ. δεν
βρίσκονταν σε αντίθεση με το Σύνταγμα και το 1ο ΠΠΠ ΕΣΔΑ,
το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα ιδιοκτησίας, ούτε καταστρατηγούν τις διατάξεις της ΔΟΕ. Η κύρια αιτιολογία του Συμβουλίου
ήταν η ύπαρξη σοβαρών λόγων αναπόσπαστα συνδεδεμένων με το
δημόσιο συμφέρον προστατευόμενο από το αρ. 106 Σ.
Πράγματι, η καινοτομία της απόφασης 668/2012 είναι ότι δεν
έχει επικαλεστεί την έννοια του δημοσίου συμφέροντος με έναν
αφηρημένο τρόπο. Εντούτοις, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εκτίμηση του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να υπόκειται σε δικαστικό
έλεγχο των ακρών ορίων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι τα μέτρα που
πάρθηκαν από τον εθνικό νομοθέτη προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος οφείλουν να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
Ειδικότερα, τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι κατάλληλα,
αναγκαία και όχι δυσανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Σε μια άλλη απόφαση, την 1285/2012 η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε
νόμιμη τη συνομολόγηση του Μνημονίου από το ελληνικό κράτος
με τους τεθέντες όρους ως προς την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας. Η αιτούσα πανελλήνια ομοσπονδία συνταξιούχων της ΔΕΗ
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αιτήθηκε την ακύρωση της ΚΥΑ βασιζόμενη στο Ν. 3845/2010, που
διέταζε μείωση στις συντάξεις των μελών της προς τα επιδόματα
Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών σε συμφωνία με τα μέτρα
λιτότητας που υιοθετηθήκαν από την ελληνική Κυβέρνηση και
όπως επεβλήθησαν μέσω του πρώτου Μνημονίου για τη μείωση
του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Το ΣτΕ τόνισε ότι η υπό αμφισβήτηση πρόβλεψη δεν ρυθμίζει
νέους όρους και προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων πολιτών, παρά μόνο εισάγει μείωση των επιδομάτων
Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών των συνταξιούχων.
Στην ΟλΣτΕ 3354/2013 το ΣτΕ υπενθύμισε ότι ο νομοθέτης δεν
εμποδίζεται από το να καταργήσει μόνιμες θέσεις και να μεταβάλει τις ευθύνες του, καθώς και να παρατείνει ή να ανακαλέσει
την κλίμακα αξιολόγησης εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, με την
προϋπόθεση ότι οι προβλέψεις αυτές δεν παραβιάζουν τον κανόνα
της οργάνωσης και επάνδρωσης της Δημόσιας Διοίκησης με μόνιμους υπαλλήλους.
Επιπλέον, το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι σε σύμπνοια με το αρ. 103
παρ. 4 Σ., σε περίπτωση κατάργησης της θέσης του εργαζομένου
στο δημόσιο τομέα είτε ατομικά είτε με την κατάργηση ολόκληρου
του οργανισμού που περιλαμβάνει την εν λόγω θέση, ο εργαζόμενος μπορεί να παυθεί ή να μετατεθεί σε άλλο τμήμα.
Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του
ΣτΕ (ομοίως και οι 2193-2196/2014), όπου το Δικαστήριο διέγνωσε
την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επεβλήθησαν στο
μισθολόγιο και τις συντάξεις των στρατιωτικών και των στελεχών
των σωμάτων ασφαλείας δυνάμει του Ν. 4093/2012. Η απόφαση
αυτή είναι διττής σημασίας για τη νομολογιακή εξέλιξη του ΣτΕ.
Αποδεικνύεται πως η Ολομέλεια αρχίζει σταδιακά να υιοθετεί
κατασκευές που μέχρι πρότινος δεν εκπροσωπούνταν παρά μειοψηφικά στο Συμβούλιο.
Κατόπιν, με την υπ. αριθμ. 2307/2014 απόφασή της, η Ολομέλεια
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ΣτΕ εξέτασε το ζήτημα συμμόρφωσης συνταγματικών και διεθνών
κανόνων-μέτρων λιτότητας που επεβλήθησαν από το Μνημόνιο ΙΙ
στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Επίκεντρο της κρίσης
του Δικαστηρίου η ΠΥΣ 6/2012 που είχε εκδοθεί σύμφωνα με
το Ν. 4046/2012 και εφήρμοσε τα μέτρα λιτότητας στο εργατικό
δίκαιο που συμπεριλήφθησαν στο Μνημόνιο ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα,
τα κύρια επιχειρήματα που προβλήθηκαν από την ΟλΣτΕ ήταν τα
ακόλουθα.
Το ΣτΕ αναγνώρισε ότι οι προβλέψεις της ΠΥΣ 6/2012 περιόριζαν
την ισχύ των συνδικαλιστών, καθώς ρύθμιζαν τους όρους εργασίας
τους καταστρατηγώντας το δικαίωμα στη συλλογική αυτονομία
(αρ. 22 παρ. 2 Σ) και επιδεινώνοντας τη διαπραγματευτική τους
θέση έναντι των εργοδοτών. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό
του Δικαστηρίου, οι επίμαχες ρυθμίσεις είχαν ενσωματωθεί σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο διακανονισμών, που αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση του γενικού και δημοσίου συμφέροντος, είχαν δε υιοθετηθεί υπό πολύ εξαιρετικές περιστάσεις, προ του κινδύνου κατάρρευσης της εθνικής οικονομίας.
Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι οι εν λόγω νομοθετικές προβλέψεις
υπηρετούσαν θεμιτό σκοπό και κρίθηκαν αναλογικές , ενώ ως μέσα
ήταν πρόσφορες και συνάμα αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
Επιπλέον, το Δικαστήριο τόνισε ότι, σε τελική ανάλυση , οι αμφιλεγόμενες ρυθμίσεις δεν επηρέασαν τον πυρήνα του δικαιώματος
στη συλλογική αυτονομία, και ειδικά το δικαίωμα στην ελευθερία
του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στην απεργία (αρ. 23 παρ. 1
και 23 παρ. 2 Σ, αντίστοιχα), καθώς οι εργαζόμενοι έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα να επιδιώκουν τη βελτίωση της εργασιακής τους
κατάστασης και του περιορισμού των αρνητικών περιστάσεων στις
συνθήκες εργασίας τους είτε μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων
είτε μέσω του δικαιώματος στην απεργία.
Περαιτέρω, οφείλει να επισημανθεί ότι το ΣτΕ σε συμμόρφωση με
την ΟλΣτΕ 668/2012 (σχετικά με τους μισθούς των υπαλλήλων στο
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δημόσιο τομέα και τη μείωση μισθών σύμφωνα με το Μνημόνιο
Ι) εφήρμοσε και εδώ τη θεωρία των εξαιρετικών περιστάσεων –
κατάσταση κατεπείγοντος. Αφενός, στην απόφαση 2307/2014, το
Συμβούλιο εγκατέλειψε την κατασκευή του υπέρτερου δημοσιονομικού συμφέροντος (του οποίου επίκληση έλαβε χώρα για πρώτη
φορά στην ΟλΣτΕ 668/2012), η προστασία του οποίου θα μπορούσε
να αιτιολογήσει παρατεινόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών –
κοινωνικών, μεταξύ άλλων- δικαιωμάτων. Αφετέρου, το Συμβούλιο
επικαλέστηκε «λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος» για
να θεμελιώσει την αντίθεση των μέτρων λιτότητας στο ελληνικό
Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και την ΕΣΔΑ. Η
θεωρία του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος, που δικαιολογεί
περιορισμό στο δικαίωμα συλλογικής αυτονομίας αποκλείεται εδώ
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Πράγματι, το ΣτΕ στην απόφαση 2304/2014 εξέτασε αυτά τα προαπαιτούμενα και ειδικότερα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η κρατική
παρέμβαση στο πεδίο της συλλογικής αυτονομίας ήταν εξαιρετική και ότι τα περιοριστικά μέτρα ήταν αναλογικά, ενώ παράλληλα ο πυρήνας του συνταγματικού δικαιώματος στη συλλογική
αυτονομία δεν ήταν ουδετεροποιημένος. Εντούτοις, το Δικαστήριο
παρέλειψε να εξετάσει εάν τα μέτρα λιτότητας στην εργασία, όπως
διαρθρώνονταν στην ΠΥΣ 6/2012 ήταν προσωρινής φύσης. Καθίσταται πρόδηλο από τις αποφάσεις του ΣτΕ ότι το Δικαστήριο
απεγνωσμένα αναζητά εξισορροπητικά σημεία μεταξύ της νομιμοποίησης των πολιτικών επιλογών σε περιόδους κρίσης, αφενός, και
της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, αφετέρου.
Με τις αποφάσεις 2287-2288 και 2290/2015 κρίθηκε ότι οι συνταξιοδοτικές περικοπές βασιζόμενες στο Ν. 4051/2012 δυνάμει των
οποίων επιβάλλεται αναδρομική μείωση κατά 12% των κύριων
συντάξεων και σε ποσοστό μεταξύ 10% και 20% των επικουρικών
και, αφετέρου, βάσει του ν. 4093/2012 εκ νέου μείωση, σε ποσοστό
από 5% έως 20%, των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ και κατάργηση επιδομάτων και δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
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είναι δυνατές εφόσον βάσει του άρ. 25 παρ. 1 εδ. δ’ λαμβάνει χώρα
εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Το δικαστήριο φωτογραφίζοντας
ουσιαστικά το τρέχον δημοσιονομικό status της χώρας, σημειώνει ότι σε περιπτώσεις εξαιρετικά δυσμενών δημοσιονομικών
συνθηκών, όταν το κράτος δηλ. αδυνατεί να παράσχει επαρκή
χρηματοδότηση με άλλα μέσα, κατά το αρ. 22 παρ. 5 Σ ο νομοθέτης
δύναται να επέμβει για να μειώσει και άλλο τις επίμαχες απολαβές.
Η δυνατότητα αυτή περικοπής θεμελιώνεται πέρα από την αρχή
της αναλογικότητας (25 παρ. 1 εδ. δ’) και στο αρ. 4 παρ.5 περί της
ίσης κατανομής των δημόσιων βαρών.
Η εν λόγω πολυσυζητημένη απόφαση θεωρήθηκε για ορισμένους
αναμενόμενη, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας νομολογιακής μεταστροφής που είχε εκκινήσει τουλάχιστον ένα χρόνο
πριν.
Ουσιαστικά, από μεθοδολογικής άποψης εδώ η πλειοψηφία του
Συμβουλίου υιοθέτησε τη νομολογιακή κατασκευή μειοψηφιών
προηγούμενων αποφάσεων αναφορικά με τον έλεγχο συνταγματικότητας νόμων εφαρμοστικών των Μνημονίων.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για εκτίμηση του αθροιστικού
αποτελέσματος του υπό κρίση μέτρου, δηλαδή της σωρευτικής
επιβάρυνσης που προκαλεί μαζί με τα προηγηθέντα μέτρα (εδώ,
τις προηγηθείσες συνταξιοδοτικές περικοπές). Το άλλο κριτήριο
εκτίμησης αφορά στον έλεγχο τεκμηρίωσης, εκ μέρους του νομοθέτη, των επιλεγέντων μέτρων βάσει ειδικών επιστημονικών πορισμάτων. Ήδη στην προαναφερθείσα απόφαση 668/2012 της ΟλΣτΕ
μειοψηφούσες γνώμες είχαν προτείνει τα εργαλεία αυτά όσον
αφορά στην εφαρμογή των μέτρων λιτότητας που απορρέουν από
το Μνημόνιο Ι.
Η ίδια κατασκευή συναντήθηκε πρωτύτερα στην απόφαση για τις
μισθολογικές περικοπές των ένστολων, ενώ επαναλήφθηκε στις
περικοπές στους πανεπιστημιακούς. Παράλληλα, το Ελεγκτικό
Συνέδριο διέγνωσε αντισυνταγματικότητα στις περικοπές στους
συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων.
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Η απόφαση αυτή είναι εξίσου σημαντική καθώς σε αυτήν διατυπώνεται –όχι ευθαρσώς, αλλά ως obiter dictum- η σκέψη ότι το
κράτος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να απαλλαγεί από την εγγυητική ευθύνη του έναντι των οργανισμών υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης. Αυτό το επιχείρημα συνεπάγεται την ακύρωση
της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, ότι δηλαδή θα καταβάλλονται εφεξής επικουρικές συντάξεις από το ενιαίο επικουρικό ταμείο
(ΕΤΕΑ), εφόσον επαρκούν οι πόροι από εισφορές ελλείψει κρατικής
χρηματοδότησης.
Η σχολιαζόμενη μετά τη ΣτΕ 4741/2014, είναι η δεύτερη απόφαση
εκδίκασης αγωγής όπου εφαρμόζεται αναλογικά το άρ. 22 του ν.
4274/2014 περί του περιορισμού του αναδρομικού αποτελέσματος
των ακυρωτικών αποφάσεων.
Σε διεθνές επίπεδο τώρα, το Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης
(στο εξής: ΔΕΕ) έχει οριστεί πλέον και μέσω της Συνθήκης της
Λισσαβόνας ως ο θεματοφύλακας της νομικότητας τόσο των
κρατών μελών όσο και των θεσμών της ΕΕ, δρώντας βάσει της
αρχής της αναλογικότητας. Η τελευταία λειτουργεί ως εργαλείο
νομολογιακής διάπλασης του Δικαίου της ΕΕ, όπως αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα στις Συνθήκες.(άρ. 5 και 12 ΣΕΕ, 69 και 296 ΣΛΕΕ),
καθώς και στο συνημμένο Πρωτόκολλο στη Συνθήκη της Λισαβόνας «για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα». Η αρχή
αυτή απαιτεί κάθε δράση να υπηρετεί πράγματι ένα θεμιτό, νόμιμο
σκοπό, που επιτυγχάνεται με αναγκαία και πρόσφορα μέσα.
Το ΔΕΕ στις αποφάσεις συλλογικού εργατικού δικαίου Viking1
και Laval2 κατέληξε σε μια πρόδηλη απεμπόληση των θεμελιωδών
κοινωνικών δικαιωμάτων, και ειδικότερα των συνδικαλιστικών
στο βωμό των οικονομικών ελευθεριών, με τις οποίες στοιχειοθετήθηκε ευθύνη των συνδικαλιστικών σωματείων σε αποζημίωση,
1
2

ΔΕΚ 11/12/2007, C-438/05, International Transport Workers
Federation, Finnish Seamen’s Union κατά Viking Line APB and OÜ
Viking Line Eesti, Συλλ. 2007, σελ. I-10779.
ΔΕΚ 18/12/2007, C-341/05, LavalunPartneriLtd κατά SvenskaByggna
dsarbetareförbundet, Συλλ. 2007, σελ. I-11767.
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όταν η συνδικαλιστική τους δράση παραβιάζει τις διατάξεις των
Συνθηκών.
Η υπόθεση Viking αφορούσε στις συλλογικές δράσεις συνδικάτων
κατά της ομώνυμης φινλανδικής εταιρίας, που αποσκοπούσαν
στην αποτροπή της επιχείρησης από την αλλαγή της σημαίας και
τη νηολόγηση των πλοίων της υπό τη σημαία της Εσθονίας. Το
Δικαστήριο κάνοντας αναφορά στο άρθρο 49 ΣΛΕΕ και σταθμίζοντας την ελευθερία κυκλοφορίας και κίνησης κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αρχή του άμεσου αποτελέσματος πρότεινε την τελευταία έναντι της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της συλλογικής
αυτονομίας. Έτσι, δέχθηκε ότι οι επίδικες συλλογικές δράσεις συνιστούν περιορισμούς κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, περιορισμοί καταρχήν δικαιολογούμενοι βάσει επιτακτικών λόγων
γενικού συμφέροντος, με κύριο την προστασία των εργαζομένων
στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, και με βάση την αρχή της
αναλογικότητας, ώστε ο επιδιωκόμενος σκοπός να είναι θεμιτός,
νόμιμος, αναγκαίος και πρόσφορος προς τα χρησιμοποιούμενα
μέσα. Ο έλεγχος αυτός αφέθηκε από το ΔΕΕ στον εθνικό δικαστή,
ενώ τελικώς οι δυο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό.
Η υπόθεση Laval αφορούσε στην ομώνυμη λετονική κατασκευαστική εταιρία, που ανέλαβε έργα ανακαίνισης στη Σουηδία,
αναθέτοντας την εκτέλεση του έργου στη σουηδική θυγατρική
της, με την απόσπαση λετονικού εργατικού δυναμικού. Τα σουηδικά συνδικάτα ήρθαν έτσι σε ρήξη με τη Laval, ενώ προχώρησαν
σε συλλογικές δράσεις για το κοινωνικό dumping που συντελούνταν με αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και
τη ρύθμιση των μισθολογικών όρων του αποσπασθέντος προσωπικού. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η ανάληψη συλλογικής δράσης
με απώτερο στόχο τον εξαναγκασμό της εγκατεστημένης επιχείρησης εντός άλλου κράτους για προσχώρηση σε σσε, της οποίας οι
όροι είτε είναι ευνοϊκότεροι από τους προβλεπόμενους στις οικίες
εθνικές διατάξεις αντιβαίνει στο αρ. 56 ΣΛΕΕ, καθώς συνιστά
εμπόδιο στην ακώλυτη παροχή υπηρεσιών στο έδαφος του κράτους
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μέλους υποδοχής.
Όσον αφορά στη ΔΟΕ , τα όργανά της συνεχίζουν αδιαλείπτως να
καταφάσκουν παραβιάσεις των συμβάσεων της από τα εν λόγω
μέτρα. Η Επιτροπή Ελέγχου ειδικότερα, έχει εξετάσει μεταξύ
άλλων τις προσφυγές κατά της ελληνικής Κυβέρνησης όσον
αφορά στα συνδεόμενα με το Μνημόνιο ΙΙ μέτρα λιτότητας από
τη ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ3, ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ κ.ά.. Oι προσφεύγοντες ισχυρίσθηκαν ότι πληθώρα παραβιάσεων στα δικαιώματα του σωματείου
και στο πεδίο συλλογικών διαπραγματεύσεων έχουν επιβληθεί στο
πλαίσιο μέτρων λιτότητας και του διεθνούς δανειοδοτικού μηχανισμού της ελληνικής οικονομίας. Η Επιτροπή σημείωσε, μεταξύ
άλλων, στα τελικά της συμπεράσματα τις δυσμενείς συνέπειες των
εν λόγω μέτρων στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, του πεδίου
της συλλογικής απορρύθμισης και των εν γένει συλλογικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στις συμβάσεις της ΔΟΕ.
Η Επιτροπή Ελέγχου υπενθύμισε την πρότερη νομολογία της,
τονίζοντας εμφατικά ότι η άσκηση οικονομικών εξουσιών από τις
δημόσιες αρχές με τρόπο αποτρεπτικό ή περιοριστικό της συμμόρφωσης με συλλογικές συμβάσεις στις οποίες ήδη έχουν προσχωρήσει δημόσια όργανα δεν ευθυγραμμίζεται με την αρχή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η
επιβεβλημένη αποκέντρωση και η αποδυνάμωση του πεδίου των
συλλογικών διαπραγματεύσεων εντάσσονται σε ένα γενικότερο
πλαίσιο και τα παραπάνω πιθανόν να αφήσουν τους εργαζόμενους
με μηδενικό προστατευτικό δίκτυ ασφαλείας για τους όρους και τις
συνθήκες εργασίας τους, ακόμα και πέραν των μισθολογικών ζητημάτων. Περαιτέρω, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι η διαπραγμάτευση
των αποκλειστικών ρυθμίσεων που είναι λιγότερο ευνοϊκές από τις
ιεραρχικά ανώτερες μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια υποβάθμιση
του μηχανισμού συλλογικών διαπραγματεύσεων και των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, ενώ παράλληλα συνιστά, υπό
3

Koufaki & ADEDY v. Greece (App. Nos. 57665/12 & 57657/12,
ECtHR), 7 May 2013.
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αυτήν την άποψη, πλήγμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι
αντίθετα προς τις επιταγές των Συμβάσεων αρ. 87 και 98 της ΔΟΕ.
Αναφορικά με τις τροπολογίες στους νόμους που επιτρέπουν
προσφυγή στη δεσμευτική διαιτησία μόνο κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι αυτό το μέτρο υιοθετήθηκε σε μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστεί ο νόμος και η πρακτική
με τις αρχές που σχετίζονται με την ελευθερία του συνέρχεσθαι.
Εξέφρασε πολλές επιφυλάξεις ως προς τους επιπρόσθετους περιορισμούς αναφορικά με την αποστολή του διαιτητή.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θεώρησε ως γενικό κανόνα την ανεξαρτησία και ελευθερία των διαιτητών επί τη βάσει οικειοθελούς
προσφυγής στη διαιτησία απουσία κυβερνητικής παρέμβασης.
Παρατηρώντας ότι αυτοί οι περιορισμοί είχαν εισαχθεί εντός
του πλαισίου ενός προγράμματος σταθεροποίησης, η Επιτροπή
αναμένει ότι αυτοί οι περιορισμοί θα ελέγχονται τακτικά από τους
κοινωνικούς εταίρους με στόχο τη διασφάλιση της απαλοιφής τους
το συντομότερο δυνατόν.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ζήτησε από την ελληνική Κυβέρνηση
κατόπιν συνεννόησης με τα σωματεία εργαζομένων και εργοδοτών
να εξεταστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η επίπτωση στα βασικά
minimum πρότυπα διαφορών από μισθούς που εμπίπτουν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του διαιτητή για διατήρηση της ρήτρας
μονιμότητας ΣΣΕ ούτως ώστε αυτά τα στοιχεία να δύνανται περαιτέρω να πληροφορούν το σύστημα των εργασιακών σχέσεων στην
ολότητά του.
Άλλο ένα παράδειγμα υπόθεσης συσχετιζόμενο με τα ελληνικά
μέτρα λιτότητας που απασχόλησε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο,
και συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ, είναι η υπόθεση Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ
κατά Ελλάδος όσον αφορά στις μειώσεις στις αμοιβές και τις
συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. (Ν. 3833/2010, 3845/2010,
3847/2010, 4024/2010). Οι αιτούντες είχαν προσφύγει προηγουμένως στο ΣτΕ- η πρώτη αιτούσα η κ. Κουφάκη προσέφυγε ώστε
να ακυρωθεί η μισθοδοσία της, ενώ ο δεύτερος αιτών, η ΑΔΕΔΥ,
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προσέφυγε ενώπιον του Δικαστηρίου εξαιτίας των καταστροφικών
συνεπειών στην οικονομική κατάσταση των μελών της.
Το ΕΔΔΑ συνένωσε τις προσφυγές των δύο αιτούντων και απέρριψε
την αίτηση ως απαράδεκτη και «προδήλως αστήρικτη» επικυρώνοντας κατά κάποιον τρόπο τα επιχειρήματα της ΟλΣτΕ 668/2012.
Το Δικαστήριο υπενθυμίζει στην απόφασή του ότι τα κράτη μέλη
του Συμβούλιου της Ευρώπης απολαμβάνουν ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας ως προς την εφαρμογή κοινωνικών και οικονομικών προνομίων. Ωστόσο, οι περιορισμοί που εισήχθησαν με τα εν
λόγω μέτρα λιτότητας δεν συνιστούν στέρηση της περιουσίας που
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επέμβαση στο δικαίωμα των πολιτών
για ελεύθερη και ακώλυτη απόλαυση των αποκτημάτων τους.
Το Δικαστήριο εμφατικά απεδέχθη την κατασκευή της 668/2012
και το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 3833/2010 που
είχε παρουσιαστεί από την Κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, δηλώνοντας ρητώς ότι τα μέτρα λιτότητας κρίνονται δικαιολογημένα από
τη χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας κρίση,
καλώντας για άμεση μείωση στις δημόσιες δαπάνες. Το Δικαστήριο
δεχόμενο το σκεπτικό της 668/2012 επεσήμανε ως επιδιωκόμενους
σκοπούς, την περικοπή των δημοσίων δαπανών και τη σταθεροποίηση της οικονομικής ζωής.
Ως προς τον έλεγχο αναλογικότητας, το Δικαστήριο υπογράμμισε
ότι η οικονομική κρίση συνιστά σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζονται μειώσεις μισθών, καταλήγοντας στο ότι τα μέτρα δεν ήταν δυσανάλογα. Ειδικότερα, για
τη μείωση του μισθού της πρώτης προσφεύγουσας από 2, 345.83
ΕΥΡΩ στα 1, 885.49 ΕΥΡΩ, το Δικαστήριο έκρινε ότι η μείωση αυτή
δεν ήταν ικανή για να τη θέσει σε κινδύνους ασύμβατους με την
επιταγή του αρ. 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ. Συνεπώς, η παρέμβαση δεν μπορεί
να θεωρηθεί ότι δημιούργησε δυσβάστακτο βάρος στην αιτούσα.
Όσον αφορά στο δεύτερο αιτούντα, την ΑΔΕΔΥ, προκειμένου το
Δικαστήριο να στοιχειοθετήσει αν όντως τα μέτρα που πάρθηκαν
ήταν αναλογικά, απλώς αρκέστηκε να αναφερθεί στις μειώσεις της
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13ης και 14ης σύνταξης βάσει του Μνημονίου Ι απορρίπτοντας τον
ισχυρισμό της προσφεύγουσας.
Δεδομένου ότι ο Έλληνας δικαστής δεν έκανε κατάχρηση των
άκρων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας, το Δικαστήριο δεν θα
μπορούσε να διατυπώσει με αιτιολογημένη άποψη εάν προηγουμένως η Διοίκηση έδρασε καταλλήλως ή μη. Ωστόσο, με αυτόν τον
τρόπο το Δικαστήριο ήγειρε σημαντικές ενστάσεις ως προς το εάν
το Σωματείο παρίστατο ως «θύμα», προαπαιτούμενο κριτήριο του
παραδεκτού της ατομικής προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ. Με την
απόρριψη της ανωτέρω ως απαράδεκτης το ΕΔΔΑ επικύρωσε την
ΟλΣτΕ 668/2012.
Είναι απογοητευτικό να σημειώνουμε ότι οι σημαντικές περιστολές
των μέτρων λιτότητας στη συλλογική αυτονομία δεν εντοπίζονται
ούτε εντός των δύο συλλογικών προσφυγών ν. 65 και 66/2012 που
υποβλήθηκαν ενώπιον της ΕΕΚΔ από τις δύο μεγαλύτερες ενώσεις
στο ελληνικό εργατικό σύστημα, τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και την ΑΔΕΔΥ4.
Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι αυτή η παράλειψη οφείλεται
στο γεγονός ότι την περίοδο κύρωσης του ΕΚΧ, η ελληνική Κυβέρνηση δεν κύρωσε τα άρθρα 5 και 6, που εγγυώνται το δικαίωμα
του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στη συλλογική αυτονομία. Εξ
αυτού του λόγου και η Επιτροπή δεν μπόρεσε να σχολιάσει επί της
προσφάτως υιοθετηθείσας νομοθεσίας που κυριολεκτικά αποσυνέθεσε το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μας.
Το μοναδικό επιχείρημα επί των τελευταίων που προβλήθη από την
ΕΕΚΔ ήταν η κατάργηση της ρήτρας της ευνοϊκότερης ρύθμισης
των συλλογικών διατάξεων που εμπεριέχονται σε συλλογικές
συμβάσεις εργατικού δικαίου- η εγγύηση βασίζεται στο δικαίωμα
συνομολόγησης επιχειρησιακών σσε που είναι συνυφασμένες με
διατάξεις λιγότερο ευνοϊκές από τις συλλογικές κλαδικές.
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούμε στα τρία κύρια μέτρα λιτότητας
που υιοθετήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση στο πεδίο του
4

ECSR, GENOP-DEI c. Greece, Complaints 65/2011, 66/2011,
23.5.2012.
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εργατικού δικαίου και που χαρακτηρίστηκαν ως αντίθετα στον
ΕΚΧ.
Το πρώτο επεβλήθη από το άρθρο 17 του Ν. 3899/2010, που επεξέτεινε την περίοδο δοκιμασίας από 2 σε 12 μήνες κατά την οποία
ο εργαζόμενος με σύμβαση αορίστου χρόνου δύναται να απολυθεί
χωρίς προηγούμενη όχληση ή αποζημίωση από τον εργοδότη του.
Η ΕΕΚΔ τόνισε εμφατικά ότι αυτή η πρόβλεψη συνιστά ευθεία
καταστρατήγηση του αρ. 4 παρ. 4 ΕΚΧ, όπου αναγνωρίζεται το
δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε προειδοποίηση για διακοπή
της σχέσης εργασίας εντός ευλόγου διαστήματος.
Το δεύτερο μέτρο που θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τον ΕΚΧ ήταν
η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας και στις συμβάσεις μαθητείας νέων από 15 έως 18 ετών. Η ΕΕΚΔ κατέληξε στο ότι αυτή η
πρόβλεψη παραβιάζει 3 ρυθμίσεις του Χάρτη: το άρ. 7 παρ. 7 που
επιτάσσει για τα άτομα 15 έως 18 ετών με σύμβαση μαθητείας να μη
λαμβάνουν λιγότερο από 3 εβδομάδες διακοπών με μισθό, το αρ.
10 παρ. 2 ΕΚΧ, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην επαγγελματική
εκπαίδευση, και, τέλος, το αρ. 12 παρ. 3 ΕΚΧ που υποχρεώνει τα
συμβαλλόμενα μέρη να μη μεταβάλλουν το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης επί τα χείρω.
Η ΕΕΚΔ θεώρησε πως μια ακόμα διάταξη του Ν. 3883/2010 αντίκειται στον ΕΚΧ. Εκείνη που προβλέπει αναφορικά με τις αμοιβές
για νέους κάτω των 25 ετών ότι μπορούν να ορίζονται έως και 32%
λιγότερο από τον κατώτατο εθνικό μισθό. Η ΕΕΚΔ διέγνωσε παραβίαση του αρ. 4 παρ. 4 ΕΚΧ, που εγγυάται το δικαίωμα των εργαζομένων σε ίση αμοιβή, αφενός, και, αφετέρου, προέβαλε την αρχή
απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως διατυπώνεται στο προοίμιο
του Χάρτη και εφαρμόζεται σε όλα τα κατοχυρωμένα εκ του Χάρτη
δικαιώματα. Συνεπώς, η Επιτροπή οδηγήθηκε στην κατάφαση της
έμμεσης παραβίασης θεμελιωδών αρχών με μέτρα αντίθετα στον
ΕΚΧ, καταδικάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις έμμεσες πολιτικές
πίεσης εκ μέρους της «Τρόικας».
Η συζήτηση αυτή είναι ατέρμονη. Κρίνεται αδήριτη ανάγκη για το
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νομοθέτη να λαμβάνει υπόψιν του πραγματιστικά δεδομένα που
βασίζονται σε στατιστικές μελέτες, ήτοι προτού θεσπίζει νόμους –
και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εφαρμοστικά των μνημονίων μέτρα-, να επιχειρεί ανάλυση των επιπτώσεων βάσει πραγματικών στατιστικών δεδομένων. Αυτό είναι
το πάγιο αίτημα της κοινωνικής δημοκρατίας, η οποία κατά τον
Αριστόβουλο Μάνεση δεν έρχεται «καταλύσαι», αλλά πληρώσαι
την πολιτική δημοκρατία.
Αλεξία-Νεφέλη Δούμα
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Περίληψη Εργασίας
Η εφαρμογή των πολιτικών φιλελευθεροποίησης της αγοράς,
ακολουθούμενη από σκληρά μέτρα λιτότητας, έχει οδηγήσει στις
μέρες μας σε μία άνευ προηγουμένου αποδόμηση του κοινωνικού
κράτους, όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στη μεταπολεμική
Ευρώπη. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, επίκεντρο των εξελίξεων αυτών έχει αποτελέσει η Ελλάδα.
Από το 2010 μέχρι σήμερα, το ελληνικό κράτος, στην αγωνιώδη
του προσπάθεια να αποφύγει τη χρεοκοπία, έχει υπογράψει μια
σειρά δανειακών συμβάσεων με τα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Οι δανειακές αυτές συμβάσεις δεν έχουν υπογραφεί
χωρίς αντίτιμο. Αντίθετα, στις συμφωνίες αυτές έχουν ενσωματωθεί τα Μνημόνια Συνεννόησης, τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα
δημοσιονομικής προσαρμογής, που πλήττουν σοβαρά τα κοινωνικά δικαιώματα τόσο σε κανονιστικό όσο και ουσιαστικό επίπεδο.1
1 Τα Μνημόνια αποτελούν, σύμφωνα με το ΣτΕ, πρόγραμμα της Ελληνικής Κυβέρνησης και καθίστανται εσωτερικό δίκαιο μέσω νόμων
ψηφισθέντων από τον κοινό νομοθέτη. Βλ το ν. 3845/2010 ( ΦΕΚ
Α΄ 65/6.5.2010) με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης
του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», με τον οποίο εξειδικευτήκαν τα μέτρα που προέβλεπε το Μνημόνιο Ι, το ν. 4046/2012
(ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012), με τον οποίο εγκρίθηκαν το Μνημόνιο ΙΙ και
το δεύτερο δανειακό πρόγραμμα για την Ελλάδα και το ν. 4336/2015
(ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015), με τον οποίο κυρώθηκε το Σχέδιο Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και θεσπίσθηκαν οι πρώτες ρυθμίσεις για την υλοποίηση της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης (Μνημόνιο ΙΙΙ).
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Παράλληλα, όμως, με τις υποχρεώσεις από τις πρόσφατες δανειακές συμβάσεις, το ελληνικό κράτος δεσμεύεται στην άσκηση της
δημόσιας εξουσίας τόσο από τις διατάξεις του Συντάγματος όσο και
από τα διεθνή νομικά δεσμευτικά κείμενα, στα οποία έχει προσχωρήσει και τα οποία κατοχυρώνουν ένα πλέγμα κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αυτό το σημείο, καθοριστική αποδεικνύεται η στάση
των εθνικών δικαστηρίων, αλλά και των ευρωπαϊκών και διεθνών
δικαιοδοτικών και οιονεί δικαιοδοτικών οργάνων.
Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα εργασία εξετάζει σε ένα πρώτο
επίπεδο την εξέλιξη της πρόσφατης νομολογίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως δε του κοινωνικού κεκτημένου που αυτά έχουν θεμελιώσει.2 Σε ένα δεύτερο επίπεδο,
επιχειρεί να αναδείξει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα εθνικά,
ευρωπαϊκά και διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, 3 ο διάλογος μεταξύ
των οποίων μπορεί ίσως να αποτελέσει τον καλύτερο δρόμο για
την περιφρούρηση αλλά και την προαγωγή των δικαιωμάτων του
ανθρώπου.4
2 Το ζήτημα του κοινωνικού κεκτημένου άπτεται το ερωτήματος του αν
είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η συρρίκνωση ενός κοινωνικού δικαιώματος, δηλαδή η θέσπιση ρυθμίσεων που περιορίζουν μια ήδη χορηγούμενη κοινωνική παροχή ή υπηρεσία. Στην Ελλάδα τη σχετική
συζήτηση και την έννοια του απόλυτου κοινωνικού κεκτημένου, που
απαγορεύει κάθε τέτοιο περιορισμό, εισήγαγε ο Π. Παραράς στο έργο
του Το κοινωνικό δικαίωμα για αξιοπρεπή κατοικία, με αφορμή την
Ολ. ΣτΕ 173/98, ΔτΑ, 1999, 642. Για την έννοια του σχετικού κοινωνικού κεκτημένου, που απαγορεύει τον ουσιώδη ή αυθαίρετο περιορισμο της προστασίας, βλ. Δ. Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο, τόμος
Γ΄, Θεμελιώδη Δικαιώματα, Σάκκουλας, 1987, 200-216.
3 Βλ. σχετικά Λ.-Σ. Σισιλιάνος, Η ανθρώπινη διάσταση του Διεθνούς
Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, 14-18.
4 Patricia Popelier, Catherine Van de Heyning, Piet Van Nuffel
(eds.), Human rights protection in the European legal order: The
interaction between the European and the national courts, Law and
Cosmopolitan Values, vol. 1, 1st edn., Intersentia, 2011, 12-13.
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Η αρχική στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας απέναντι στα
πρώτα μέτρα λιτότητας.
Η πρώτη σημαντική απόφαση, στην οποία το ΣτΕ ασχολήθηκε με
τις ρυθμίσεις των Μνημονίων, ήταν η απόφαση υπ’ αριθ. 668/2012,
όπου κρίθηκε το ζήτημα της συνταγματικότητας των περικοπών
στις αποδοχές και τα επιδόματα για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και των περικοπών στις
συντάξεις.5 Μεταξύ των ποικίλων ζητημάτων που εξετάσθηκαν,
το δικαστήριο κλήθηκε να κρίνει αν οι επίμαχες ρυθμίσεις παραβίαζαν το πρώτο άρθρο του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
ΕΣΔΑ.6 Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα της παραβίασης του δικαιώματος στην περιουσία, στην έννοια της οποίας έχουν υπαχθεί από
τη νομολογία του ΕΔΔΑ τόσο οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης7
όσο και οι μισθολογικές αποδοχές.8
Το ΣτΕ διαπίστωσε καταρχάς ότι η περικοπή μισθών και συντάξεων συνιστούσε πράγματι επέμβαση στην απόλαυση του περιουσιακού δικαιώματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
Ωστόσο, έκρινε ότι η εν λόγω επέμβαση πληρούσε τις προϋποθέσεις συμβατότητας με την ΕΣΔΑ, που έχει θέσει το Δικαστήριο
του Στρασβούργου,9 ήτοι: α) προβλεπόταν από νομοθετικές διατά5 ΣτΕ 668/2012, ΝοΒ, 2012, 384.
6 Η ΕΣΔΑ και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο κυρώθηκαν με το N.Δ.
53/1974 (ΦΕΚ Α΄ 256/1974).
7 ΕΔΔΑ, Gaygusuz κατά Αυστρίας, 16.9.1996, παρ. 41. ΕΔΔΑ, Stec
και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 12.4.2006, παρ. 54. ΕΔΔΑ,
Andrejeva κατά Λετονίας, 18.2.2009, παρ. 77.
8 ΕΔΔΑ, Kechko κατά Ουκρανίας, 8.2.2006, παρ. 23 και 26. ΕΔΔΑ, Vilho
Eskelinen και λοιποί κατά Φινλανδίας, 19.4.2007, παρ. 94. Βλ. σχετικά
Σ. Κτιστάκη, Οι κοινωνικές παροχές υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΘΠΔΔ, 2009, 657.
9 Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ, Wieczorek κατά Πολωνίας, 8.12.2009, παρ. 58-60.
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ξεις,10 β) δικαιολογείτο από τους λόγους γενικού συμφέροντος της
άμεσης αλλά και μελλοντικής δημοσιονομικής προσαρμογής της
χώρας11 και γ) δεν ήταν προδήλως απρόσφορη ή δυσανάλογη ενόψει
της εκτίμησης του νομοθέτη, που υπόκειται σε οριακό μόνο δικαστικό έλεγχο.12 Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο νομοθέτης
τήρησε την αρχή της αναλογικότητας και επέτυχε μία δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις του γενικού συμφέροντος και την
ανάγκη προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ΣτΕ τελικά δικαιολόγησε τους σοβαρούς αυτούς περιορισμούς στη βάση του δημοσίου συμφέροντος,
στηριζόμενο εξ ολοκλήρου στην εκτίμηση του νομοθέτη.13 Το πόσο
επισφαλές ήταν το σκεπτικό αυτό το απέδειξε η πραγματικότητα
της διάψευσης των νομοθετικών εκτιμήσεων, την οποία επεσήμανε
και το ίδιο το δικαστήριο σε επόμενη απόφαση του.14
Το ΣτΕ επιβεβαίωσε την ανωτέρω νομολογιακή του θέση και στις
10 Πρόκειται για τους νόμους 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40/15.3.2010) και
3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/6.5.2010).
11 Για την αναγωγή του ταμειακού συμφέροντος σε ένα υπέρτερο δημοσιονομικό δημόσιο συμφέρον βλ. αντί άλλων Ι. Μαθιουδάκης, Μετασχηματισμός του ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου σε περίοδο
έντονης οικονομικής κρίσης, ΕφημΔΔ, 2011, 478.
12 Βλ. την άποψη της θεωρίας κατά την οποία η ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων όχι μόνο δε δικαιολογεί τη διενέργεια ενός
περιορισμένου «οριακού» ελέγχου, αλλά επιβάλει την αυστηροποίηση του, σε: Δ. Τραύλος-Τζανετάτος, «Κατάσταση ανάγκης»,
δημόσιο συμφέρον και έλεγχος συνταγματικότητας: Με αφορμή την
2307/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΕΕργΔ,
2015, 5 (26).
13 Γ. Κασιμάτης, Τα αντισυνταγματικά μέτρα των δανειακών συμβάσεων : οι βασικές θέσεις της απόφασης 668/2012 της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας : σχόλια-παρατηρήσεις-σκέψεις, ΝοΒ,
2012, 2648 (2662-2669).
14 Βλ. ΣτΕ 2192/2014, ΕΔΚΑ, 2014, 324, όπου συνυπολογίσθηκε και η
αποτυχία των προηγούμενων εισπρακτικών μέτρων, προκειμένου
να κριθούν αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις
ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
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αποφάσεις του υπ’ αριθ. 1283-1286/2012,15 όπου κλήθηκε επιπλέον
να κρίνει αν η περικοπή των επιδομάτων των συνταξιούχων, βάσει
του ν. 3845/2010, ήταν σύμφωνη με το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αρχή της κοινωνικής ασφάλισης.
Το δικαστήριο αναγνώρισε καταρχάς, έστω και σιωπηρά, ένα
σχετικό κοινωνικό κεκτημένο ως προς την αποκλειστική ευθύνη
του κράτους για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων.16
Πέραν, όμως, αυτής της δέσμευσης, αποφάνθηκε ότι ο κοινός
νομοθέτης, μπορούσε να επιφέρει μεταβολές, ακόμη και επί τα
χείρω, στις συνταξιοδοτικές παροχές των ασφαλισμένων, χωρίς να
συντάξει ειδική μελέτη που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα των
περικοπών, εφόσον αυτές εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
μεταρρυθμίσεων.17
ΕΔΔΑ - Η Απόφαση Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας.
Το ζήτημα της συμφωνίας των μέτρων του πρώτου Μνημονίου με
το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ δεν άργησε να τεθεί
υπό την κρίση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Στην υπόθεση
Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας, που εισήχθη ενώπιον του το
2012, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι περικοπές των μισθών και των
συντάξεων συνιστούσαν θεμιτή επέμβαση στην απόλαυση του
δικαιώματος στο σεβασμό της περιουσίας.18
Προκειμένου, μάλιστα, να εκτιμήσει ότι τα επίμαχα μέτρα δικαιολογούνταν από σκοπό δημοσίας ωφελείας και δεν ήταν δυσανά15 Βλ. ΣτΕ 1283/2012, ΝοΒ, 2012, 2060. ΣτΕ 1284/2012, ΝοΒ, 2012,
2448. ΣτΕ 1285/2012, ΝοΒ, 2013, 170. ΣτΕ 1286/2012, ΝοΒ, 2012,
2121.
16 Σ. Κτιστάκη, Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα κοινωνικά
δικαιώματα, ΕΔΚΑ, 2012, 481 (484-485).
17 Βλ. Σ. Κτιστάκη, Η δικαστική προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων πριν και μετά το Μνημόνιο, ΕΔΚΑ, 2013, 697, όπου τονίζεται η ανάγκη να εξετάζεται περαιτέρω από το ΣτΕ ότι η λήψη των
μέτρων λιτότητας δεν ήταν βεβιασμένη ή αποσπασματική και ότι δεν
υπήρχαν άλλα ηπιότερα μέτρα.
18 ΕΔΔΑ, Koufaki and ADEDY κατά Ελλάδας, 7.5.2012.
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λογα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, το Δικαστήριο προσέδωσε ρητά ιδιαίτερο βάρος στο σκεπτικό της απόφασης υπ’ αριθ.
668/2012 του ΣτΕ. Ακολουθώντας, έτσι την αιτιολογία του ΣτΕ,
ουσιαστικά αρκέστηκε στην εφαρμογή των νομολογιακών του
κριτηρίων από το εθνικό δικαστήριο, χωρίς να προβεί το ίδιο στον
έλεγχο της τήρησης της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου.
Αν και η απόφαση του αυτή επικρίθηκε έντονα,19 το ΕΔΔΑ φαίνεται
να παγιώνει μια λογική σεβασμού των αποφάσεων των ανώτατων
δικαστηρίων των συμβαλλόμενων κρατών έναντι των μέτρων
αντιμετώπισης της κρίσης, μετά και την απόφαση του Mateus and
Januario κατά Πορτογαλίας.20
Γ. Η στάση του ΔΕΕ απέναντι στα μέτρα λιτότητας και ο ρόλος
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Το 2012 ήρθε η σειρά το Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να κρίνει ως προς τη συμφωνία των πρώτων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα με το ενωσιακό δίκαιο, ενόψει
της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ κατά των αποφάσεων που απηύθυνε
το Συμβούλιο στη χώρα για τη λήψη μέτρων μείωσης του ελλείμματος.21 Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της συνδικαλιστικής οργάνωσης ως απαράδεκτη, ελλείψει άμεσων αποτελε19 J. Iliopoulos-Strangas, Die Sozialrechtliche Dimension der
Europäischen Menschenrechtskonvention und der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, σε: J. IliopoulosStrangas, Die Zukunft des sozialen Rechtsstaates in Europa, BadenBaden 2015, 249 (275 επ.).
20 ΕΔΔΑ, Mateus and Januario κατά Πορτογαλίας, 8.10.2013. Για
παραβολή των δύο αποφάσεων, βλ. Α. Τσέτουρα, Τα κριτήρια της
κοινωνικο-ασφαλιστικής προστασίας βάσει της ΕΣΔΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ΕΔΚΑ 2013, 733.
21 Πρόκειται για τις αποφάσεις 2010/320/ΕΕ (ΕΕ 2010, L 145, σ. 6, διορθωτικό ΕΕ 2011, L 209, σ. 63) και 2010/486/ΕΕ (ΕΕ 2010, L 241, σ. 12).
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σμάτων των αποφάσεων αυτών στην έννομη κατάστασή της. 22
Κρίσιμο, εντούτοις, παραμένει να εξετασθεί ευρύτερα η νομολογία του ΔΕΕ σε σχέση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΧΘΔ) της ΕΕ από τη θέση του σε ισχύ το 2009. Ειδικότερα,
στις υποθέσεις Sindicato dos Bancários και Sindicato Nacional, το
ΔΕΕ απέρριψε ως απαράδεκτες τις προσφυγές των συνδικάτων, με
το σκεπτικό ότι οι αντίστοιχες με τις ελληνικές μνημονιακές ρυθμίσεις της πορτογαλικής κυβέρνησης δεν αφορούσαν τομέα πολιτικής,
όπου τυγχάνει εφαρμογής το ενωσιακό δίκαιο και άρα δεν ενέπιπταν
στο πεδίο εφαρμογής του ΧΘΔ.23 Αντίστοιχη ήταν η κρίση του και
στην υπόθεση Pringle ως προς τις διατάξεις της διεθνούς συμφωνίας των κρατών-μελών για τον «Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης»,
που επέβαλαν αυστηρούς δημοσιονομικούς όρους στο βοηθούμενο
κράτος.24
Είναι φανερό, συνεπώς, ότι το ΔΕΕ απέφυγε να συγκρουσθεί συνολικά με τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόσθηκαν σε διάφορα
κράτη-μέλη παρά τη συμμετοχή των θεσμών της Ε.Ε στην εφαρμογή τους και παρά το πλήγμα που επέφεραν στο σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ενωσιακού δικαίου. Βέβαια,
σε μια σειρά άλλων αποφάσεών του, το ΔΕΕ αξιοποίησε ερμηνευτικά τον ΧΘΔ προκειμένου να διευρύνει την προστασία που παρείχε
το παράγωγο δίκαιο της Ένωσης. Έτσι, σημαντικές ήταν οι αποφάσεις του ως προς την προαγωγή του δικαιώματος των εργαζομένων
22 ΓΔΕΕ, Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) κατά
Συμβουλίου, T-541, 27.11.2012, παρ. 88.
23 ΔΕΕ, Sindicato dos Bancários do Norte και λοιποί, C-128/12,
7.3.2013. ΔΕΕ, Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e
Afins, C-264/12, 26.6.2014. Με αντίστοιχη κατάληξη και οι ΔΕΕ,
Vino, C-161, 22.6.2011 και ΔΕΕ Corpul Naţional al Poliţiştilor,
C-434/11, 14.12.2011 και C-134/12, 10.5.2012. Βέβαια, στην απόφαση
Åkerberg Fransson, C-617/10, 26.2.2013, το ΔΕΕ είχε φανεί διατεθειμένο μα βασιστεί και στην απλή ύπαρξη εκτεταμένων κανόνων
παράγωγου ενωσιακού δικαίου σε ένα τομέα πολιτικής, για να κρίνει
ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από τις διατάξεις του ΧΘΔ.
24 ΔΕΕ, Pringle, C-370/12, 27.11.2012.
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στις συλλογικές διαπραγματεύσεις (άρθρο 28 ΧΘΔ),25 σε ανάπαυση
και άδειες μετ’ αποδοχών (άρθρο 31 παρ. 1 ΧΘΔ),26 καθώς και σε
κοινωνική πρόνοια και στέγαση (άρθρο 34 ΧΘΔ).27
Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν ότι ο ΧΘΔ έχει τις προοπτικές να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των κοινωνικών
δικαιωμάτων στην Ε.Ε.28 Ωστόσο, το ΔΕΕ φαίνεται ακόμη διστακτικό να αξιοποιήσει τον Χάρτη προς εξασφάλιση του κοινωνικού
κράτους εντός της Ένωσης. Άλλωστε, ήδη με τις αποφάσεις του στις
υποθέσεις Viking και Laval, είχε καταστήσει σαφές ότι ναι μεν το
δικαίωμα στην απεργία κατοχυρώνεται στο άρθρο 28 του ΧΘΔ, η
συλλογική δράση, όμως, που λαμβάνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν πρέπει να παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης29 ή την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.30 Συνεπώς,
σ’ αυτό το στάδιο εξέλιξης της οικονομικής ολοκλήρωσης της
Ένωσης,31 ο ρόλος του ΧΘΔ στην προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων παραμένει ακόμη περιορισμένος, ιδίως σε σχέση με τα άλλα
συστήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.
Τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, απέναντι
στα οποία τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια έδειξαν αρχικά
25 Βλ. ΔΕΕ, Hennigs και Mai, C-297/10 και C-298/10, 8.9.2011.
26 Βλ. ΔΕΕ, Neidel, C-337/10, 3.5.2012. ΔΕΕ, ANGED, C-78/11, 21.6.2012.
ΔΕΕ, Williams και λοιποί, C-155/10, 15.9.2011. ΔΕΕ, Lock, C539/12,
22.5.2014. ΔΕΕ, Heimann and Toltschin, C-229/11, 8.10.2012.
27 Βλ. ΔΕΕ, Κamberaj, C 571/10, 24.4.2012.
28 Βλ. Μ. Περάκης, Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, 338 επ.
29 ΔΕΕ, Viking, C-438/05, 11.12.2007, παρ. 90.
30 ΔΕΕ, Laval un Partneri, C-341/05, 18.12.2007, παρ. 111.
31 Βλ. και την άποψη του Κατρούγκαλου για τον παρακολουθηματικό
χαρακτήρα της κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης έναντι της οικονομικής, σε: Γ. Κατρούγκαλος, Κρίση της κρατικής κυριαρχίας και
κοινωνικό κράτος, διαθέσιμο σε: http://greek-critical-legal.blogspot.
gr/2011/09/blog-post.html (τελευταία πρόσβαση 15.5.2016).
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ανοχή, αποδείχθηκαν σύντομα αναποτελεσματικά. Έτσι, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε, στα πλαίσια του δεύτερου Μνημονίου,
να λάβει σειρά νέων μέτρων, απέναντι στα οποία τα ελληνικά δικαστήρια έθεσαν για πρώτη φορά κάποια όρια, χωρίς πάντως η νομολογία τους να παγιωθεί.
Το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας και το κοινωνικό
δικαίωμα στην εργασία.
Πρώτη σημαντική απόφαση, που αντιτάχθηκε στις απολύσεις στο
δημόσιο τομέα, προασπιζόμενη το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία,
ήταν η απόφαση υπ’ αριθ. 1240/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.32 Σε αυτήν, το δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική
την επιβολή του καθεστώτος εργασιακής εφεδρείας στους σχολικούς φύλακες με το ν. 4093/2012, με το σκεπτικό ότι αυτή βρισκόταν
σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από την υποχρέωση του κράτους,
κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος, να μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική
και υλική εξύψωση των εργαζόμενων.33 Αν και παρόμοιες αποφάσεις
έλαβαν ως προς το ζήτημα αυτό πολλά πρωτοδικεία της χώρας,34
άλλα πρωτοδικεία αποφάνθηκαν ότι το καθεστώς της εργασιακής
εφεδρείας των σχολικών φυλάκων ήταν συνταγματικά επιτρεπτό
ενόψει της ευρύτατης εξουσίας που διαθέτει στα ζητήματα αυτά ο
νομοθέτης, οι επιλογές του οποίου υπόκεινται σε οριακό μόνο δικαστικό έλεγχο.35
Αντίστοιχη θέση υιοθέτησε τελικά και το ίδιο ΣτΕ. Βέβαια, στην
πρώτη του απόφαση, υπ’ αριθ. 3354/2013, επί του ζητήματος, είχε
32 ΜονΠρωτΑθ 1240/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
33 Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012).
34 ΜονΠρωτΧίου 37/2013, Αρμ, 2013, 980. ΜονΠρωτΞανθ 90/2013,
ΕΕργΔ, 2013, 347. ΜονΠρωτΠατρ 494/2013, ΕΕργΔ, 2014, 567.
ΜονΠρωτΧίου 333/2013, Αρμ, 2015, 84. ΜονΠρωτΠρεβ 117/2014,
ΜονΠρωτΑθ 1951/2014, ΜονΠρωτΑθ 3694/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
35 ΜονΠρωτΞανθ 387/2013, ΜονΠρωτΘεσ 5026/2014, ΜονΠρωτΘεσ
16028/2014, ΜονΠρωτΙωαν 186/2014, ΜονΠρωτΚαβ 324/2014,
ΜονΠρωτΚαβ 149/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
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κρίνει αντισυνταγματική την αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του ν. 4024/2011.36 Ωστόσο, όταν
κλήθηκε να αποφανθεί σχετικά με την επιβολή του καθεστώτος της
εφεδρείας του ν. 4093/2012 στους μόνιμους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, έκρινε ότι οι σκοποί δημοσίου συμφέροντος,
που εξυπηρετούνταν, δικαιολογούσαν τις επίμαχες ρυθμίσεις.37
Η νομολογιακή προάσπιση του δικαιώματος στην υγεία και τα
όριά της.
Παράλληλα με τις ραγδαίες αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών
σχέσεων, το ΣτΕ κλήθηκε σε δύο σημαντικότατες αποφάσεις του
να κρίνει αν το ελληνικό κράτος, στην προσπάθεια του να περιορίσει το δημόσιο τομέα και τις δημόσιες δαπάνες, παραβίασε τη
υποχρέωση του να μεριμνά για την υγεία των πολιτών του, βάσει
του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος.
Η πρώτη απόφαση, υπ’ αριθμ. 1906/2014, αφορούσε τη μεταβίβαση των τελευταίων μετοχών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το Ελληνικό
Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ και κατ’ επέκταση σε ιδιώτες,38 την οποία
το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργούσε ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών
κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας. Αναγνωρίστηκε, έτσι, ένα σχετικό υγειονομικό κεκτημένο, υπό την έννοια
ότι δεν επιτρέπεται η πλήρης παραχώρηση κρατικών δομών και
υπηρεσιών μέσω των οποίων υλοποιείται η μέριμνα του κράτους
για την υγεία. Η νομολογιακή θέση αυτή, όμως, δεν στάθηκε ικανή
τελικά να βάλει φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως αποδείχθηκε στην
περίπτωση των Οργανισμών Λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης.39
Επιπλέον, κρίσιμη ήταν απόφαση του δικαστηρίου ως προς την
36 ΣτΕ 3354/2013, ΝοΒ, 2013, 2722.
37 ΣτΕ 16/2015, Αρμ, 2015, 684.
38 ΣτΕ 1906/2014, Αρμ, 2014, 1196.
39 Βλ. ΣτΕ 506-510/2016, προσωρινά διαθέσιμες μόνο στο Αρχείο του
ΣτΕ.
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υποχρεωτική συνταγογράφηση των γενοσήμων φαρμάκων, που
εισήγαγε η ελληνική κυβέρνηση. Ειδικότερα, αν και οι Επιτροπές
Αναστολών του ΣτΕ έκριναν αρχικά ότι μια τέτοια ρύθμιση
δύναται να οδηγήσει σε υποβιβασμό του επιπέδου παροχής των
υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες,40 τελικώς η ολομέλεια του
δικαστηρίου αποφάνθηκε ότι η πολιτική της προώθησης της
συνταγογράφησης γενοσήμων, που υπόκεινται στις ίδιες εγγυήσεις ασφάλειας με τα πρωτότυπα φάρμακα, ήταν συμβατή με τις
συνταγματικές διατάξεις.41
Συνοψίζοντας, γίνεται φανερό ότι η δικαστική εξουσία στην
Ελλάδα, αν και έδειξε κάποια σημάδια αντίδρασης στη συνεχή
συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, δεν είχε ακόμη το σθένος να
αντιταχθεί στις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονταν. Προκειμένου να συμβεί αυτό, έπρεπε πρώτα να λάβουν δράση τα διεθνή
και ευρωπαϊκά οιονεί δικαιοδοτικά όργανα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΟΝΕΙ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ.
Οι αποφάσεις των Επιτροπών της ΔΟΕ και η ΣτΕ 2307/2014.
Ο έλεγχος των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας(ΔΣΕ), που έχουν
συναφθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, είναι
ανατεθειμένος σε διάφορα ελεγκτικά όργανά της, μεταξύ των
οποίων η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή Συμβάσεων και Συστάσεων του Οργανισμού και η Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας.42
40 ΣτΕ (Αναστ.) 59/2014, ΝοΒ, 2014, 1229. ΣτΕ (Αναστ.) 274/2014, ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ.
41 ΣτΕ 3803/2014, ΕΔΔΔ 2015, 120.
42 Για μια λεπτομερή εξέταση των αποφάσεων των Επιτροπών για την
Ελλάδα, βλ. Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Μέτρα Λιτότητας στην
Ελλάδα και ανθρώπινα δικαιώματα: κρίσεις διεθνών οργάνων, δίκαιο ΕΕ

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 155

6/10/2016 3:43:00 μμ

156 Βασιλείου Ανδρέας
Το 2010 η ΓΣΕΕ προσέφυγε στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
διαμαρτυρόμενη για την παραβίαση εκ μέρους του ελληνικού
κράτους δώδεκα ΔΣΕ. Η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση μίας
Υψηλού Επιπέδου Αποστολής, η οποία αφού επισκέφθηκε την
Ελλάδα συνέταξε έκθεση με μια σειρά από συστάσεις, η οποία δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2012.43 Στην έκθεσή της, η Αποστολή
εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τονίζοντας επιπλέον ότι περιορισμοί στην ελευθερία διαμόρφωσης του επιπέδου των αμοιβών βάσει συλλογικών διαπραγματεύσεων μπορούν να τεθούν μόνο ως εξαιρετικό μέτρο.
Τις θέσεις της αυτές για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις τις υιοθέτησε τόσο η Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας στην υπόθεση
υπ’ αριθ. 2820 επί των καταγγελιών συνδικαλιστικών οργανώσεων
για παραβιάσεις των ΔΣΕ 87 και 98,44 όσο και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στις ετήσιες εκθέσεις της στις διασκέψεις της ΔΟΕ.45
Βεβαίως, οι Επιτροπές της ΔΟΕ υπέβαλλαν τις παρατηρήσεις
τους και για σειρά άλλων κρίσιμων ζητημάτων όπως το θέμα των
αμοιβών, της ισότητας ανδρών και γυναικών, της κοινωνικής ασφάλισης κ.α. Το βασικό θέμα, όμως, στο οποίο σύσσωμες οι Επιτροπές
της ΔΟΕ εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία ήταν αυτό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφού, σύμφωνα με την αντίληψη που
έχει υιοθετηθεί στους κόλπους της ΔΟΕ, η σταδιακή προαγωγή των
συμφερόντων των εργαζομένων μπορεί να επιτευχθεί όχι τόσο με
την πίεση της για αύξηση μισθών, αλλά κυρίως με την ενίσχυση
των “core labour rights”, στα οποία και εντάσσεται η ελευθερία των
συλλογικών διαπραγματεύσεων.46
και παραδείγματα ελληνικής νομολογίας, ΕΔΚΑ, 2014, 192 (212-228).
43 International Labour Office, Report on the High Level Mission to
Greece (Athens 19-23 September 2011).
44 Committee οn Freedom of Association, 365th Report, Governing
Body 3126th Session, 1-16 November 2012, Case 2820, παρ. 987.
45 CEACR, Report 101st ILC, Geneva 2012, ILC.101/III(1A), 159 επ. και
Report 102nd ILC, Geneva 2013, ILC.102/III(1A), 106 επ.
46 Βλ. Α. Μπρεδήμας, Οικονομική κρίση και εργασιακά δικαιώματα: Η
Ελλάδα απέναντι στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον Ευρωπαϊκό
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Την προσέγγιση αυτή υιοθέτησε ως ένα βαθμό το ΣτΕ των
Επιτροπών της ΔΟΕ, όταν κλήθηκε να αποφανθεί επί της συνταγματικότητας της πράξης του υπουργικού συμβουλίου (ΠΥΣ) για
τον περιορισμό της συλλογικής αυτονομίας των εργαζομένων
στη χώρα.47 Στην απόφαση του υπ’ αριθ. 2307/2014, το εθνικό δικαστήριο αν και έκρινε συνταγματικά ανεκτές επιμέρους ρυθμίσεις
που απέτρεπαν την αύξηση των μισθών και περιόριζαν τη σταθερότητα των όρων εργασίας των μισθωτών, έκρινε αντισυνταγματικές
τις διατάξεις της ΠΥΣ, που καταργούσαν τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία (υποχρεωτική διαιτησία) και περιόριζαν το αντικείμενο της στον καθορισμό μόνο του βασικού μισθού
και ημερομισθίου.48
Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής
διαιτησίας αντιστρατευόταν τόσο στο σαφές γράμμα του άρθρου 22
παρ. 2 του Συντάγματος όσο και στον σκοπό της διάταξης αυτής, που
είναι διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης με την αποφυγή διαιώνισης
των συλλογικών διαφορών και την επίλυσή τους μέσω της εξεύρεσης
ισορροπημένων λύσεων. Πράγματι, οι εργοδότες, χωρίς τον κίνδυνο
να υποχρεωθούν να λάβουν μέρος σε διαιτησία, είχαν κάθε λόγο
πλέον να κωλυσιεργούν την επίλυση των εργασιακών διαφορών σε
συλλογικό επίπεδο, ώστε οι σχετικοί όροι εργασίας να ρυθμίζονται
στο πεδίο των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Έτσι, η αποστέρηση
της δυνατότητας των εργαζομένων, μετά την αποτυχία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, να φέρουν τους εργοδότες τους ενώπιον
ενός διαιτητικού οργάνου, που να αποφαίνεται δεσμευτικώς, όξυνε
τις ταξικές συγκρούσεις.49
Τελικώς, λοιπόν, το ΣτΕ ακύρωσε τα μέτρα που ουσιαστικά υπονόμευσαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον ελληνικό εργασιακό
Κοινωνικό Χάρτη, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015, σ. 30-32.
47 Πρόκειται για την ΠΥΣ 6/2012 (ΦΕΚ Α΄ 38/28.2.2012).
48 ΣτΕ 2307/2014, ΔΕΕ, 2014, 623.
49 Βλ. σχετικά Ν. Σιγκρίδης, Αντισυνταγματική η κατάργηση της
μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία (Ολ.ΣτΕ 2307/2014), ΔΦορΝ,
2015, 97 (101).
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χώρο. Σ’ αυτό το σημείο, γίνεται φανερή η σύμπλευση της αντίληψης του ΣτΕ με τις Επιτροπές της ΔΟΕ, αφού και τόσο το εθνικό
δικαστήριο όσο και οι Επιτροπές εστίασαν την προσοχή τους στην
προάσπιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που αποτελούν
τη βάση για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων σε επίπεδο
αμοιβών και εργασιακών συνθηκών. Συνέπεια της απόφασης του
ΣτΕ ήταν, μάλιστα, η επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς
προσφυγής στη διαιτησία και μάλιστα χωρίς περιορισμό ως προς
το αντικειμένο ρύθμισης της, βάσει του ν. 4303/14.50
Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της και η μετέπειτα νομολογία του ΣτΕ.
Οι καταδίκες της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Τη σκυτάλη από τις Επιτροπές της ΔΟΕ έλαβε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,
η οποία λειτουργώντας ως οιονεί ή ημιδικαιοδοτικό όργανο,51
κλήθηκε να αποφασίσει επί σειράς ομαδικών προσφυγών, που
κατέθεσαν ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για παραβιάσεις
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ).52
Ειδικότερα, στην απόφαση της υπ. αριθ. 65/2011 η Επιτροπή έκρινε
ότι οι ρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης παραβίαζαν το δικαίωμα
των μισθωτών σε προειδοποίηση και αποζημίωση πριν την καταγγελία της εργασιακής τους σχέσης, όχι όμως και το δικαίωμα τους σε
συλλογικές διαπραγματεύσεις, ως προς το οποίο δεν είχε δεσμευθεί
η Ελλάδα από τις διατάξεις του ΕΚΧ.53 Παράλληλα, στην υπόθεση
50 Ν. 4303/14 (ΦΕΚ Α’ 231/17.10.14).
51 Λ.-Σ. Σισιλιάνος, όπ.π., 344-346.
52 Κυρώθηκε με το ν. 1426/84 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.84).
53 European Committee, Complaint No 65/2011, General Federation of
Employers of the national electric power corporation (GENOP-DEI)
and Confederation of Greek Civil Servant’s Trade Union (ADEDY) v.
Greece, 23.05.2012.

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 158

6/10/2016 3:43:00 μμ

Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση

159

υπ’ αριθ. 66/2011 η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση, αφενός, είχε υιοθετήσει ένα σύστημα μαθητείας των νέων,
που ήταν αντίθετο στις διατάξεις του ΕΚΧ, αφετέρου, είχε εισαγάγει ρυθμίσεις που παραβίαζαν κατάφωρα το δικαίωμα των νέων
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή.54
Οι αποφάσεις, όμως, που είχαν την πλέον βαρύνουσα σημασία για
την εξέλιξη της μετέπειτα εθνικής νομολογίας ήταν οι υπ’ αριθ.
76-80/2012, στις οποίες η Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει, κατόπιν
πέντε προσφυγών συνδικαλιστικών οργανώσεων, το θέμα της
παραβίασης του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 12 § 3 του ΕΚΧ.55
Σύμφωνα με την Επιτροπή, αν και κάποια από τα πρώτα μέτρα λιτότητας που εφήρμοσε το ελληνικό κράτος δεν έρχονταν σε αντίθεση
με τον ΕΚΧ, το σωρευτικό αποτέλεσμα του συνόλου των περικοπών
που θεσπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης κατέληξε σε μία
σημαντική υποβάθμιση του επιπέδου ζωής πολλών συνταξιούχων.
Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση δε προέβη στις ελάχιστες
μελέτες και αναλύσεις για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, που θα
είχαν τα μέτρα αυτά για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απεφάνθη ότι το ελληνικό κράτος παραβίασε το άρθρο 12 § 3 του ΕΚΧ, αφού δεν απέδειξε ότι κατέβαλε την
54 European Committee, Complaint No 66/2011, General Federation of
Employers of the national electric power corporation (GENOP-DEI)
and Confederation of Greek Civil Servant’s Trade Union (ADEDY) v.
Greece, 23.05.2012.
55 European Committee, Complaint No 76/2012, Federation of
employed pensioners of Greece (IKA-ETAM) v. Greece, 07.12.2012.
European Committee, Complaint No 77/2012, Panhellenic
Federation of Public Service Pensioners (POPS) v. Greece, 07.12.2012.
European Committee, Complaint No 78/2012, Pensioners’ Union of
the Athens-Piraeus Electric Railways (I.S.A.P.) v. Greece, 07.12.2012.
European Committee, Complaint No 79/2012, Panhellenic
Federation of pensioners of the Public Electricity Corporation (POSDEI) v. Greece, 07.12.2012. European Committee, Complaint No
80/2012, Pensioners’ Union of the Agricultural Bank of Greece (ATE)
v. Greece, 07.12.2012.
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απαραίτητη προσπάθεια προς διατήρηση ενός επαρκούς επιπέδου
προστασίας για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, παρ’ ότι τα σωρευτικά
αποτελέσματα των ληφθέντων μέτρων εγκυμονούσαν τον κίνδυνο
να φτωχοποιηθεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού της χώρας. Η αξία
της νομολογιακής θέσης της Επιτροπής έμελλε να επιβεβαιωθεί λίγα
χρόνια αργότερα στις αποφάσεις-σταθμό του ΣτΕ αριθ. 2287-8/2015.
Οι αποφάσεις του ΣτΕ υπ’ αριθ. 2287-2290/2015.
Στις 10.6.2015 το ΣτΕ εξέδωσε τις αποφάσεις του υπ’ αριθ. 228790/2015, με τις οποίες έκρινε τη συνταγματικότητα των περικοπών
των κύριων και επικουρικών συντάξεων των ασφαλισμένων.56 Το
δικαστήριο έκανε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στα πρώτα μέτρα
που και το ίδιο είχε ανεχθεί ενόψει του άμεσου κινδύνου χρεωκοπίας της χώρας και στα μέτρα που λήφθηκαν κατά τα επόμενα
χρόνια της κρίσης, τα οποία και έκρινε αντισυνταγματικά.57
Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε ότι, ενόψει της οξύτατης δημοσιονομικής κρίσης στις αρχές του 2010, τα μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών κατ’ εφαρμογή του πρώτου Μνημονίου δεν παρουσιάζονταν ως προδήλως απρόσφορα ή μη αναγκαία. Επομένως, η
αιτιολογημένη εκτίμηση του νομοθέτη αρκούσε για τη συνταγματικότητα τους.58
Αντίθετα, οι περικοπές των συντάξεων κατ’ εφαρμογή των νόμων
4051/2012 και 4093/2012, θεσπίσθηκαν όταν είχαν παρέλθει πλέον
δύο έτη από τον αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσης. Παρ’ όλα
αυτά, δεν διενεργήθηκαν μετά από ειδική, εμπεριστατωμένη και
επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη των συνολικών επιπτώσεών
τους, αθροιζομένων με τις επιπτώσεις από τα ήδη ληφθέντα γενικά
μέτρα στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων συνταξιούχων. Σ’ αυτό
56 ΣτΕ 2287/2015, ΘΠΔΔ, 2015, 668. ΣτΕ 2288/2015, ΣτΕ 2289/2015,
ΕΔΔΔ, 2015, 854-855. ΣτΕ 2290/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
57 Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Μέτρα λιτότητας που παραβιάζουν
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, δίκαιο της Ένωσης και Ολ.ΣτΕ
2287-2290/2015, ΕΕργΔ, 2015, 745 (764 επ.).
58 ΣτΕ 2287/2015, όπ.π., παρ. 21.
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το σημείο αναδεικνύεται, ακριβώς και η απήχηση των θέσεων της
Επιτροπής του ΕΚΧ, που καταδίκασε την Ελλάδα βασιζόμενη στο
σωρευτικό αποτέλεσμα των ληφθέντων μέτρων και στην έλλειψη
ειδικής μελέτης για τις συνέπειες τους.59
Ως εκ τούτου, το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι ο νομοθέτης δεν τήρησε
την συνταγματική του υποχρέωση να εξετάσει την αναλογικότητα
των ληφθέντων μέτρων, αλλά και να εξασφαλίσει το σεβασμό του
πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος. Παράλληλα,
δεν επέτυχε μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος και των περιουσιακών δικαιωμάτων των συνταξιούχων, κατά
παράβαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
Το δικαστήριο αναγνώρισε, εν τέλει, αν και όχι ρητά, την ύπαρξη
ενός σχετικού κοινωνικού κεκτημένου ως προς το δικαίωμα της
κοινωνικής ασφάλισης: Εφόσον ο εθνικός νομοθέτης είχε διαμορφώσει ένα σύστημα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης χρηματοδοτούμενο από το Κράτος, με σκοπό την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης στου συνταξιούχους, ο νεότερος νομοθέτης δεν είχε την ευχέρεια ούτε να καταργήσει πλήρως τη χρηματοδότηση των δημόσιων ασφαλιστικών φορέων, ούτε να περιορίσει αυθαίρετα ή ουσιωδώς τις ασφαλιστικές παροχές, χωρίς ειδική
μελέτη επί των σωρευτικών επιπτώσεων των ληφθέντων μέτρων.
Η ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
Τέλος, μία σημαντική πρόσφατη εξέλιξη, που μπορεί αναμφίβολα
να συμβάλει στην προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων στη
χώρα, είναι η έκθεση που εξέδωσε για την Ελλάδα στις 26.10.2015
η Επιτροπή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά
59 Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Σκέψεις με αφορμή την
απόφαση ΣτΕ Ολ. 2287/2015 για τις περικοπές των επικουρικών
συντάξεων, ΘΠΔΔ 2015, 668 επ.

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 161

6/10/2016 3:43:00 μμ

162 Βασιλείου Ανδρέας
και Πολιτιστικά Δικαιώματα.60
Στην έκθεση της, η Επιτροπή, αν και έκρινε θετικά την θέσπιση
ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την
οικονομική ενίσχυση των απόρων, καταδίκασε τη χώρα για σωρεία
παραβιάσεων των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, επεσήμανε μεταξύ άλλων τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, το μισθολογικό
χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, την αύξηση των μορφών
ελαστικής μορφής εργασίας, τη μη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, αλλά και τους περιορισμούς πρόσβασης
μεγάλου μέρους του πληθυσμού στην υγεία, στην εκπαίδευση και σε
παροχές κοινωνικής πρόνοιας και στέγασης. Κάλεσε, μάλιστα, την
ελληνική κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις πολιτικές και τα προγράμματα που υιοθέτησε στο πλαίσιο των Μνημονίων Συνεννόησης που
εφαρμόσθηκαν από το 2010 και έπειτα, ώστε να διασφαλίσει ότι
τα μέτρα λιτότητας θα αρθούν προοδευτικά και ότι η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων θα ενδυναμωθεί μαζί με την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.61
Δεδομένου ότι πολλά κράτη συμμορφώνονται με τις υποδείξεις
της,62 η αξία της απόφασης της για την προάσπιση των κοινωνικών
δικαιωμάτων στην Ελλάδα δεν μένει παρά να αποδειχθεί στο άμεσο
60 Κυρώθηκε με το ν. 1532/1985 (ΦΕΚ Α΄ 45/1985). Βλ. σχετικά με την
Επιτροπή, P. Alston (ed.), The Committee on Economic, Social and
Cultural Rights, in The UN and human rights, a critical appraisal,
Clarendon Press, Oxford 1992, 473 επ.
61 Committee on Economic, Social and Cultural rights, Concluding
observations on the second periodic report of Greece, October 2015,
E/C.12/GRC/CO/2. Ως προς τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
στο Σύμφωνο κρατών υπό τη συγκυρία της χρηματοπιστωτικής και
οικονομικής κρίσης, βλ. A.G. Pillay, Chairperson, Committee on
Economic, Social and Cultural Rights, Letter to States Parties, 16
May 2012.
62 Π. Νάσκου-Περράκη, «Το προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο
του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα», Νόμος, επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Νομικής της
Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αφιέρωμα στην καθηγήτρια Καλλιόπη Κούφα, Θεσσαλονίκη 2010, 259-276
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μέλλον. Το σημαντικό, όμως, είναι να αναδειχθεί η σημασία της,
προτεινόμενης και από την ίδια την Επιτροπή,63 προσχώρησης της
Ελλάδας στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Συμφώνου, που θα
άνοιγε το δρόμο σε ατομικές και συλλογικές προσφυγές ενώπιον
της Επιτροπής, θέτοντας την προστασία ενός ευρέος φάσματος
κοινωνικών δικαιωμάτων υπό την αιγίδα ενός διεθνούς ελεγκτικού
οργάνου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εξέλιξη της δικαστικής προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων
στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα πρώτα χρόνια της κρίσης ο κίνδυνος χρεωκοπίας της
χώρας και η άμεση ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης φάνταζαν
στην ελληνική δικαστική εξουσία και το Δικαστήριο του Στρασβούργου ως ανυπέρβλητοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που
μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα, παρουσιαζόμενα τότε, προσωρινά έκτακτα μέτρα λιτότητας.
Σύντομα, όμως, η εφαρμογή αποκλειστικά δημοσιονομικών
λύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης οδήγησε σε κατάρρευση
της εσωτερικής ζήτησης και ακόμη βαθύτερη οικονομική ύφεση.
Στα νέα μέτρα λιτότητας που λήφθηκαν, τα ελληνικά δικαστήρια
έδειξαν κάποια πρώτα σημάδια αντίδρασης. Η νομολογία τους
όμως δεν φάνηκε ακόμη ικανή να σηκώσει το βάρος της ακύρωσης
των υφεσιακών πολιτικών πού εφαρμόζονταν.
Αιχμή του δόρατος για τη δικαστική προάσπιση του κοινωνικού
κράτους αποδείχθηκαν τελικά οι αποφάσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών οιονεί δικαιοδοτικών οργάνων. Οι καταδίκες της Ελλάδας
από τις Επιτροπές της ΔΟΕ και την Επιτροπή του ΕΚΧ ανέτρεψαν
αναμφίβολα τη διστακτικότητα της εθνικής νομολογίας. Βέβαια,
σε μια πρώτη ανάγνωση το ΣτΕ ουδέποτε βασίσθηκε ρητά στις
63 Concluding observations on the second periodic report of Greece,
όπ.π., παρ. 45.
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αποφάσεις των Επιτροπών της ΔΟΕ και του ΕΚΧ, ενώ όσες φορές
κλήθηκε να κρίνει παραβιάσεις των ΔΣΕ και του ΕΚΧ, τις απέρριψε
ως προδήλως αβάσιμες. Ωστόσο, αυτή η οπτική αδυνατεί να δει τα
εσωτερικά νήματα που κινούν την εθνική και διεθνή νομολογία, η
οποία εξελίσσεται στη βάση των επιχειρημάτων των δικαστηρίων,
των σκεπτικών των αποφάσεων τους, αλλά και των βαθύτερων
αντιλήψεων που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια του κάθε συστήματος προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Αναδεικνύεται, συνεπώς, ο κρίσιμος ρόλος, που καλούνται να
διαδραματίσουν τα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα ελέγχου προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην περιφρούρηση του
κοινωνικού κράτους σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Η λειτουργία
τους αποβαίνει καθοριστική, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, προκαλώντας τη δημόσια κατακραυγή εντός και εκτός της χώρας, αλλά
και σε νομικά δεσμευτικό επίπεδο. Ακόμη και όταν ελλείπει ο
δεσμευτικός και κυρωτικός χαρακτήρας από τα διατακτικά τους,
η απήχηση τους στην εθνική νομολογία αποδεικνύεται πολυσήμαντη. Οι καταδικαστικές αποφάσεις τους, όχι μόνο δύναται να
απελευθερώσουν την εθνική δικαστική εξουσία από την φοβικότητα να αντιταχθεί στις κυβερνητικές πολιτικές και στα σκληρά
μέτρα λιτότητας, αλλά της παρέχουν και χρήσιμα μεθοδολογικά
εργαλεία, προκειμένου να θέσει φραγμό στις αυθαίρετες επεμβάσεις του νομοθέτη, προασπίζοντας τα κεκτημένα του κοινωνικού
κράτους στη χώρα.
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Περίληψη Εργασίας
Η κρατική κυριαρχία μετασχηματίζεται και εξαρτάται από ολοένα
και περισσότερους δρώντες σε παγκόσμια κλίμακα1. Το πώς η
κρατική – εθνική κυριαρχία μετασχηματίζεται και εννοιοδοτείται
στις συνθήκες της Παγκοσμιοποίησης, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, είναι ένα φαινόμενο τα αποτελέσματα του οποίου διαφαίνονται στη διακυβέρνηση του σύγχρονου
κράτος και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, το
2010, η Ελλάδα, για να εξυπηρετήσει τις οικονομικές τις υποχρεώσεις (το δημόσιο χρέος και τις πληρωμές των ομολόγων της) δεν
μπορεί να καταφύγει τόσο, i) στην Αγορά Ομολόγων, όσο, ii) στην
ΕΕ, ίσως με την έκδοση ενός ευρωπαϊκού ομολόγου. Με αυτόν τον
τρόπο, λοιπόν, αναγκάζεται ουσιαστικά, να δανειστεί χρήματα από
το συνονθύλευμα ΔΝΤ – ΕΕ – ΕΚΤ και έτσι συνάπτει Μνημόνια
Συνεννόησης, οι επιταγές των οποίων εφαρμόζονται στην ελληνική έννομη τάξη μέσα από την ψήφιση συγκεκριμένων νόμων.
Τελικά, μέσα στο ως άνω πλαίσιο, τα κοινωνικά δικαιώματα διαμορφώνονται από την ψήφιση του πρώτου Μνημονίου (2010) και
έπειτα σε μια σκληρή οικονομική πραγματικότητα. Μάλιστα, στην
συγκεκριμένη συγκυρία οι επιταγές του Συντάγματος φαίνεται να
φθάνουν στα όρια ερμηνείας τους, τόσο μέσα από τους ψηφιζόμενους εφαρμοστικούς των Μνημονίων νόμους στη Βουλή, όσο και
1 Βλ. ακόμη Αντώνη Μανιτάκη, Το άδοξο τέλος της Μεταπολίτευσης
και η ανάδυση μιας νέας μεταπολιτευτικής περιόδου, την εποχή της
ευρωπαϊκής ενοποίησης σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, σελ. 3- 10.
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μέσα από τις δικαστικές αποφάσεις που τους αφορούν.
Ξεκινώντας, μετά από δυο έτη συνεχούς ψήφισης εφαρμοστικών
των Μνημονίων νόμων, με αφορμή τις αποφάσεις με αριθμούς
668/2012 της Ολομέλειας του ΣτΕ και 25/2012 του ΑΕΔ2, η έννοια
του «δημοσιονομικού δημοσίου συμφέροντος»3 σκιαγραφείται με
νέους όρους. Αυτοί οι όροι αναφέρονται στη δημοσιονομική κρίση
της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι η έννοια
του δημοσιονομικού συμφέροντος είναι καινοφανής, δηλαδή έως
τις παραπάνω αποφάσεις του 2012, η έννοια αυτή «δεν εντοπίζεται
ξανά σε απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ακόμη και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»4. Ακόμη, φαίνεται σήμερα, το «γενικό
συμφέρον» να ταυτίζεται πια με την «επιβίωση της χώρας». Salus
patriae suprema lex. Η επισήμανση αυτή φαίνεται ενδιαφέρουσα,
ωστόσο με τις ακόλουθες διευκρινίσεις: το γενικό συμφέρον δεν
διαθέτει υπερσυνταγματικές ή μεταφυσικές ιδιότητες, αλλά είναι
υποταγμένο στο συνολικό συνταγματικό πλαίσιο οργάνωσης της
πολιτείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων5. Συνεπώς, αυτή η
2 Βλ. http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/aed25.htm [ημερομηνία πρόσβασης 16/4/2013].
3 Βλ. για την συγκεκριμένη προβληματική τα εξής: Λάμπρος Καρέλος,
Νομική φύση και υποχρέωση νομοθετικής κύρωσης του Μνημονίου, Κώδικας Νομικού Βήματος, Τόμος 60 – Τεύχος 10, Δεκέμβριος – Γενικά ευρετήρια 2012, Μελέτες επί του Μνημονίου, σελ.
2712, Βασίλης Ανδρουλάκης, Σκέψεις γύρω από τον δικαστικό
έλεγχο της ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους στην οικονομία
constitutionalism.gr [ημερομηνία πρόσβασης 22/5/2014], του ιδίου,
Μνημόνιο και Κοινωνικά Δικαιώματα Σκέψεις γύρω από τον δικαστικό έλεγχο της ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους στην οικονομία, constitutionalism.gr [ημερομηνία πρόσβασης 22/5/2014], Βασιλική Κουγιουμτζόγλου, Οι εκ του μνημονίου νομικοί και πραγματικοί περιορισμοί της άσκησης εθνικής κυριαρχίας ενόψει του άρθρου
28 παρ. 3 του Συντάγματος, http://www.constitutionalism.gr [ημερομηνία πρόσβασης, 5/4/2014].
4 Προκόπης Παυλόπουλος, Το δημόσιο δίκαιο στον αστερισμό της
οικονομικής κρίσης, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2013, σελ. 228.
5 Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος, Σύνταγμα, μνημόνιο, εργασιακές
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«μεταμφίεση» του δημοσίου συμφέροντος φαίνεται να ακουμπά
τα όρια μεταξύ της «θεσμικής ομαλότητας» και του «δικαίου της
ανάγκης».
Περαιτέρω, προσεγγίζοντας την έννοια του δημοσίου συμφέροντος στην «Εποχή των Μνημονίων», διαβλέπουμε τα εξής:
Αρχικά, το δημόσιο συμφέρον ορίζεται κατά περίπτωση!. Οποιαδήποτε προσπάθεια για έναν συγκεκριμένο ορισμό της έννοιας του
δημοσίου συμφέροντος, χάνεται στο κενό. «Αλίμονο αν αποπειραθούμε να ορίσουμε το δημόσιο συμφέρον, αυτό ορίζεται ανά περίπτωση»6.
Έπειτα, κύριο χαρακτηριστικό του δημοσίου συμφέροντος είναι η
νομιμοποιητική του δράση. Έτσι, το δημόσιο συμφέρον, «συνδέεται
περαιτέρω με βασικές παραμέτρους του δημοσίου δικαίου, όπως η
δημόσια υπηρεσία και η άσκηση της δημόσιας εξουσίας και τα όρια
που συναντά η τελευταία όταν επεμβαίνει στο πεδίο της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας»7. Έτσι το δημόσιο συμφέρον δικαιολογεί από τη μία
την οργάνωση και τον τρόπο της διοικητικής δράσης των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά από την άλλη και τη χρήση της δημόσιας
εξουσίας για την επίτευξή του, πάντα υπό την αρχή της νομιμότητας και τις αρχές της καλής διοικητικής δράσης8.
Όμως, την εποχή των «Μνημονίων» φαίνεται να επέρχεται ο μετασχηματισμός της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος στην περίπτωση της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι αποφάσεις με αριθμούς 668/2012 της Ολομέλειας του ΣτΕ και 25/2012 του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου είναι εντελώς διαφωτιστικές για το παρασχέσεις και «σωτηρία της πατρίδας», constitutionalism.gr [ημερομηνία πρόσβασης 22/5/2014].
6 Φράση του Αντώνη Μανιτάκη σε ομιλία του σε εκδήλωση της
Τράπεζας της Ελλάδος.
7 Προκόπης Παυλόπουλος, Το δημόσιο δίκαιο στον αστερισμό …, σελ.
237.
8 Για τις καλές αρχές της διοικητικής δράσης βλ. : Αντώνης Μακρυδημήτρης, Μαρία - Ηλιάννα Πραβίτα, «Δημόσια Διοίκηση, Στοιχεία
διοικητικής οργάνωσης, δ΄εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη,
2010, σελ. 164.
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πάνω: Πρόκειται ουσιαστικά για νομικό συλλογισμό, που απαντάται
σε αποφάσεις για διαφορές που προέκυψαν από εφαρμοστικούς
νόμους των «Μνημονίων», κατά τον οποίο το δημόσιο συμφέρον
μετασχηματίζεται σε οικονομικό δημόσιο συμφέρον υπέρ του
Δημοσίου. Έτσι, στην απόφαση 25/2012 (βλ. σκεπτικό 10), αλλά
και στην απόφαση 668/2012 (βλ. σκεπτικά 34, 35), καταγράφεται
ότι το δημόσιο συμφέρον μετασχηματίζεται, στις συγκεκριμένες
περιπτώσεις, στο λεγόμενο δημοσιονομικό δημόσιο συμφέρον,
δηλαδή έχει ως σκοπό την συλλογή εσόδων υπέρ του Δημοσίου
εξαιτίας του επιδιωκόμενου σκοπού της οικονομικής επιβίωσης του
κράτους. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο επιδιωκόμενος σκοπός
φαίνεται σε τελική ανάλυση να είναι ο πολυπόθητος στόχος της
μείωσης του δημοσίου χρέους σε επίπεδα «βιωσιμότητας». Ουσιαστικά, το γνήσιο δημοσιονομικό συμφέρον εξυπηρετούν διατάξεις
νόμων που υπακούουν σε στοιχειώδεις δημοσιονομικούς κανόνες9
οι οποίοι προκύπτουν από τον προγραμματισμό της ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για το παρόν και το μέλλον, με όρους που βελτιώνουν το παρελθόν και όχι ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ. Επιπλέον, ενδιαφέρουσα
είναι και η άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, όπου, «το ΕΑΔΑ, ως θεματοφύλακας της ορθής
εφαρμογής των διατάξεων της ΕΣΔΑ που αφορούν την προστασία
της περιουσίας, τότε μόνον αποδέχεται το δημοσιονομικό δημόσιο
συμφέρον ως γενικό συμφέρον ικανό να αιτιολογήσει επεμβάσεις
στα περιουσιακά δικαιώματα, όταν ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στις
απαιτήσεις ενός επιστημονικώς τεκμηριωμένου ορθολογικού δημοσιονομικού προγραμματισμού»10.
Με αυτό τον τρόπο, φαίνεται να επικρατεί η οικονομική διάσταση
έναντι της θεσμικής, με αποτέλεσμα να διανύει η έννομη τάξη μια
«περίοδο ανωμαλίας». Αυτή η «περίοδος ανωμαλίας» ταυτίζεται
9 Βλ. διατάξεις νόμου 2289/1987 (Απαγόρευση αύξηση μισθών και
συντάξεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την
αποφυγή δημοσιονομικού προβλήματος).
10 Προκόπης Παυλόπουλος, Το δημόσιο δίκαιο στον αστερισμό..., σελ.
252.
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με την «Εποχή των Μνημονίων». Πράγματι, τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν στην περίπτωση της Ελλάδας : α) της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), β) του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της αναθεώρησης αυτού (ΣΣΑ), και γ) των
«Μνημονίων»11, δημιουργούν την ανάγκη12 για την επιβολή δημοσιονομικών στόχων για την ελληνική οικονομία και συγκεκριμένων
οικονομικών επιβαρύνσεων μέσα από την θέσπισή τους με νόμους13
στη Βουλή, όπου τελικά ο δικαστής αναγκάζεται να ελέγξει οριακά
τις επιλογές του νομοθέτη που καθορίζουν το δημόσιο συμφέρον14.
Καταλήγοντας, προκύπτουν από τα παραπάνω, κατά την κρίση μας,
συγκεκριμένα αρνητικά ζητήματα για την ελληνική έννομη τάξη,
ταυτοχρόνως δε και διακυβεύματα: Από την μία μεριά, η έννομη
τάξη «διαβρώνεται» ως εξής: φαίνεται να επηρεάζονται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, αλλά μάλλον και η ουσία της
δημοκρατικής αρχής. Αυτό συμβαίνει, καθώς η Διοίκηση εφαρμόζει
μέτρα τα οποία έχουν παρθεί οριακά – εξαιτίας μιας ανάγκης- από
το νομοθέτη και εννοιοδοτούν το δημόσιο συμφέρον, παρόλο που
αυτή η ανάγκη ήταν συγκυριακή. Ακόμη παρόμοια μέτρα ψηφίζονται από το 2010 έως και σήμερα, χωρίς να πραγματοποιείται η
επίτευξη του αρχικού σκοπού των μέτρων δηλαδή «η επίτευξη της
βιωσιμότητας του χρέους»! Από την άλλη, νομιμοποιούνται «έκτακτες επεμβάσεις», όπου το «δημοσιονομικό δημόσιο συμφέρον»
εξαιτίας «της ανάγκης» φαίνεται να ξεπερνά τη «συρρίκνωση» του
κοινωνικού κράτους.
11 Από το 2010 και έπειτα.
12 Βλ. Γιώργος Καραβοκύρης, Το Σύνταγμα και η κρίση, Από το δίκαιο
της ανάγκης στην αναγκαιότητας του δικαίου, Κριτική, 2014.
13 Από το 2010 και έπειτα – Νόμος 3845/2010 κ.ο.κ. - .
14 Βλ. την εμπεριστατωμένη ανάλυση του Ακρίτα Καϊδατζή, «‘Μεγάλη
πολιτική’ και ασθενής δικαστικός έλεγχος. Συνταγματικά ζητήματα και ζητήματα συνταγματικότητας στο ‘Μνημόνιο’», όπως και
στο: Γιάννης Ζ. Δρόσος, «Ζητήματα συνταγματικής οργάνωσης,
δικαστικής προστασίας και δημοκρατίας στην εποχή της σημερινής
κρίσης», στον ιστότοπο http://www.constitutionalism.gr, [ημερομηνία
πρόσβασης, 20/6/2013].
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Όπως προκύπτει από τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε έως
τώρα, και συγκεκριμένα το πώς νοηματοδοτείται η έννοια του
δημοσιονομικού δημοσίου συμφέροντος την «Εποχή των Μνημονίων», στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης, και ειδικά στην Ελλάδα,
φαίνεται να συνδέεται ΑΜΕΣΑ με τους κινδύνους που απειλούν
τα θεμελιώδη δικαιώματα15 (ήτοι την ικανότητα που απονέμεται
από το ισχύον δίκαιο, και ουσιαστικά το Σύνταγμα, για την ικανοποίηση συμφερόντων των πολιτών έναντι της κρατικής εξουσίας).
Μάλιστα, το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο από ποτέ και
λαμβάνει συγκεκριμένες εκφάνσεις.
Ξεκινώντας, η αυτορυθμιζόμενη αγορά σε πλανητικό επίπεδο είχε
ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της κοινωνικής πολιτικής στις
διαθέσεις της - στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης - που μεταφράζεται σε εξάλειψη όχι μόνο των εθνικών φραγμών, αλλά και
των κοινωνικών ελέγχων και περιορισμών της, καθώς και όποιων
αναδιανεμητικών παρεμβάσεων του σύγχρονου κράτους16. Με τα
«Μνημόνια» το συγκεκριμένο πλαίσιο εντατικοποιήθηκε στην
ελληνική περίπτωση. Αυτό συνέβη, από την μια, με την υψηλής
έντασης κρίση και τους κραδασμούς που υφίσταται το κράτος
πρόνοιας (α), από την άλλη με την αφαίμαξη της αξιοπρεπούς
διαβίωσης και την υποβάθμιση του λεγόμενου «κοινωνικού κεκτημένου» (β).
α. Η κρίση του κράτους πρόνοιας
Κοινωνικά είναι τα δικαιώματα, με θετικό περιεχόμενο, που θεμελιώνουν αξίωση για παροχή ορισμένων υπηρεσιών και αξίωση οικο15 Βλ. ενδιαφέρουσα και βασική βιβλιογραφία περί του ζητήματος:
Αριστόβουλος Μάνεσης, Ατομικές Ελευθερίες, Δ΄ Έκδοση, 1982,
σελ.7-104, Πρόδρομος Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β΄ Έκδοση,
2005, σελ. 3-220, Αθανάσιος Ράικος, Συνταγματικό Δίκαιο, 3η
Έκδοση, 1984, Τομ. Β΄, Τευχ. Α’, Κώστας Χρυσόγονος, Ατομικά &
Κοινωνικά Δικαιώματα 1998, σελ.1-94, Jean Rivero, Οι δημόσιες
ελευθερίες, 1994, σελ.165-240.
16 Γιώργος Σωτηρέλης, Σύνταγμα κα Δημοκρατία στην εποχή της
Παγκοσμιοποίησης, Σάκκουλα, 2000, σελ. 338-339.
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νομικών παροχών (status positivus). Κατά την άποψή μας, “Το
κοινωνικό κράτος17 βρίσκεται στην εντατική”. Πιο συγκεκριμένα,
η οικονομία της αγοράς στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού δεν
αφήνει πολλές ερμηνείες επ’ αυτού. Τα οικονομικά δικαιώματα
στην εποχή των «Μνημονίων» φαίνεται να υπερτερούν. Δηλαδή,
η υποταγή της κοινωνίας και του κράτους στο «αόρατο χέρι της
αγοράς», σε συνδυασμό με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων
που προκύπτουν (Μνημόνια) έχουν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Κατά την άποψή μας, το συγκεκριμένο φαινόμενο οριοθετείται ως εξής:
i) Το «κράτος πρόνοιας» βρίσκεται στη δίνη των «Μνημονίων».
Μελετώντας κανείς προσεκτικά τα «Μνημόνια», διαπιστώνει, ότι
τα παραδοσιακά κοινωνικά δικαιώματα φαίνεται να περιορίζονται
προς όφελος μια πολιτικής δημιουργίας νέων «αγορών». Δηλαδή,
τα πιο εύπορα στρώματα, μετά την σημερινή εξαθλίωση του δημοσίου συστήματος υγείας, στρέφονται προς την ιδιωτική ασφάλιση,
με παράλληλη στόχευση βελτίωσης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Έτσι, «η επιλεκτική κοινωνική πολιτική», με επιλεκτικές
και συγκεκριμένες παροχές με συγκεκριμένο όφελος λαμβάνουν
“σάρκα και οστά”. Σε τελική ανάλυση, σήμερα στην Ελλάδα διαφαίνεται το δόγμα των «πολιτικών λιτότητας», ότι δηλαδή όσο μειώνεται η κοινωνική προστασία τόσο ωφελείται η οικονομική αποτελεσματικότητα και η οικονομία της αγοράς.
Κατά το παραπάνω πρότυπο, κρίσιμη είναι και η συμβολή της Κοινωνίας των Πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, εκατοντάδες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σήμερα στην Ελλάδα, δρουν με σκοπό την
κάλυψη του «κενού» μεταξύ κράτους και αγοράς. Με άλλα λόγια,
δρουν ως πάροχοι υπηρεσιών, με σκοπό, κυρίως την απογραφειο17 Χρησιμοποιούμε εδώ τον όρο Κοινωνικό Κράτος υπό την εκδοχή
όλης της σχετικής κρατικής δραστηριότητας και όχι μόνο της
συνταγματικής. Αυτή η εκδοχή είναι όχι μόνο ειδικότερη αλλά και
στενότερη από εκείνη του Κράτους Πρόνοιας, βλ. Γιώργος Σωτηρέλης, Σύνταγμα κα Δημοκρατία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης…, σελ. 335 (υποσημείωση 595).
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κρατικοποίηση του συστήματος και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γρήγορα και εύκολα. Όμως, πέρα από την αμφισβήτηση της
αποτελεσματικότητας τέτοιων οργανώσεων, δεν είμαστε βέβαιοι για
το κατά πόσο προσβάλλονται ή όχι οι λήπτες της βοήθειας. Εξάλλου,
ο συγκεκριμένος τομέας, όπως και ο ιδιωτικός, δεν μπορεί να
συμβάλει στην αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και στην κατοχύρωση ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ κοινωνικών δικαιωμάτων. Τελικά, κατά
την άποψή μας, θα μπορούσε το παραπάνω να λειτουργήσει ορθά
και αποτελεσματικά, αλλά μόνο εντός ενός πολιτικού συστήματος
με ορθή λειτουργία του δημοκρατικού ελέγχου και των θεσμών
άμεσης πολιτικής συμμετοχής. Σε τελική ανάλυση, φαίνεται σήμερα
στην Ελλάδα να επικρατεί η αντίληψη, η οποία επιτείνεται με τα
Μνημόνια, για ένα «κράτος πρόνοιας», το οποίο ορίζεται ως: « i) «ένα
δημόσιο διανεμητικό σύστημα, με υποχρεωτικές εισφορές και οφέλη
που έχουν προκαθορίσει», ii) «ένα σύστημα με υποχρεωτικές, προκαθορισμένες εισφορές όχι όμως και προκαθορισμένα οφέλη, και με ιδιωτική διαχείριση (το κεφαλαιοποιητικό σύστημα) και iii) ένα προαιρετικό ιδιωτικό σύστημα, που θα αποφασίζεται μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων, με όρους τους οποίους θα έθεταν οι ίδιοι (επαγγελματικά
ταμεία). Αυτή άλλωστε είναι η κεντρική ιδέα και της ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης του Α. Λοβέρδου, με το ν. 3863/2010 για τον ιδιωτικό
τομέα και το ν. 3865/2010 για το δημόσιο. Οι εν λόγω νόμοι προβλέπουν
μια «βασική» σύνταξη ύψους 360 ευρώ, κοινή για όλους, η οποία δεν
αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές, αλλά χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, και μια ανταποδοτική»18.
ii) Η περαιτέρω αποδυνάμωση των κοινωνικών δικαιωμάτων
έγκειται στην εγγενή αδυναμία τους: Η διεκδίκησή τους, προϋποθέτει συνήθως της εξειδίκευσή τους με νόμο19, όπως προκύπτει
και από το χαρακτηριστικό παραπάνω παράδειγμα. Καταρχάς, τα
«Μνημόνια» αποτελούν περιπτώσεις διαμεσολαβητικής νομοθεσίας
που εξειδικεύουν και ζητήματα που αφορούν στα κοινωνικά δικαι18 Γιώργος Κατρούγκαλος, Η κρίση και η διέξοδος, Λιβάνη, 2012, σελ. 148.
19 Γιώργος Σωτηρέλης, Σύνταγμα κα Δημοκρατία …, σελ. 341.
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ώματα. Πιο συγκεκριμένα20, με το Μεσοπρόθεσμο το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 29 Ιουνίου 2011, ψηφίστηκαν τα εξής μέτρα:
i) επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ύψους 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας, ii) ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης που θα παρακρατείται μηνιαία και iii) αύξηση του
ποσοστού παρακράτησης ΛΑΦΚΑ σε όλες τις συντάξεις άνω των
1450 ευρώ, από 4% έως 10% που ίσχυε μέχρι τότε, σε 6% έως 14%21.
Επιπλέον, με την ψήφιση εφαρμοστικού νόμου την 10η Φεβρουαρίου
2012, ψηφίζεται η ρύθμιση της Κατάργησης των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας. Τέλος, με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, ψηφίζονται
τα εξής μέτρα: i) Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά
2 έτη, από 1-1-2013, ii) Μείωση στις συντάξεις από 5 έως και 15%,
από τα 1.000 ευρώ και άνω, iii) Μειώσεις στο εφάπαξ έως 83% , και
iv) Αντίτιμο 25 ευρώ για εισαγωγή σε νοσοκομείο. Τελικά, επιχειρώντας μια αξιολόγηση όλων των ανωτέρω, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι πρόκειται για κανονιστικές επιταγές, που αποτελούν
ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων, καθώς φαίνεται να προωθείται
η λογική: “αντί το κράτος να επιβαρύνεται με υπέρογκα ποσά, η
προώθηση των ιδιωτικών συμφερόντων με τις ιδιωτικοποιήσεις του
κοινωνικού τομέα - χάριν του ανταγωνισμού - θα προσφέρει βέλτιστες υπηρεσίες στον πολίτη… Βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε
ότι δεν είμαστε ούτε υπέρ της λύσης ενός «ξεχειλωμένου» άκριτου
κοινωνικού κράτους που μόνο παρέχει”. Τονίζουμε απλά το γεγονός
ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο σοβαρό, από αυτό που δείχνει μια απλο20 Καταγράφουμε στη συνέχεια τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ρυθμίσεων που προκύπτουν από ψηφισμένους νόμους από το
6η Μαΐου και έπειτα, και αφορούν την θεματική του «Κοινωνικού
Κράτους».
21 Real gr, Τι προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο - Διαβάστε όλα τα μέτρα,
24/6/2011 10:04:00 μμ | Επικαιρότητα [ημερομηνίας πρόσβασης
20/6/2012], Tovima.gr, 30 ερωτήσεις και απαντήσεις για μισθούς και
συντάξεις - Ελαστικοποίηση της εργασίας και συρρίκνωση αμοιβών
από το «Μεσοπρόθεσμο», ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/07/2011 07:20 [ημερομηνίας πρόσβασης 20/6/2012].
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ποιημένη προσέγγιση: Με τις παραπάνω ρυθμίσεις παραγκωνίζεται
η κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, ενώ παράλληλα, προωθείται η
πάλη των τάξεων στην απλουστευμένη λογική - “εμείς τα φάγαμε…”
- με αποτέλεσμα οι θεσμοί να παραμένουν στάσιμοι, η πολιτική
βούληση να μένει καχεκτική και να μην αντιμετωπίζει τη διαφθορά,
τις πελατειακές νοοτροπίες και πρακτικές, με τελικό αποτέλεσμα να
μην εξοικονομούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι. Κατ’ επέκταση,
φαίνεται τελικά ότι ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους σε μόνο
εξαθλιωμένες κοινωνικές ομάδες ωφελεί την αγορά.
iii) Ολοκληρώνοντας, κρίσιμος παραμένει ο ρόλος του Συντάγματος.
Το άρθρο 25 του Συντάγματος περιγράφει την οιονεί συμμετοχή
«του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου»,
ενώ ακόμη, «κάθε είδους περιορισμοί που επιβάλλονται στα δικαιώματα πρέπει να διακατέχονται από την αρχή της αναλογικότητας»,
αλλά και «το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες
την εκπλήρωση της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης». Επιπλέον,
το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος ορίζει ότι: «Οι Έλληνες πολίτες
συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις
δυνάμεις τους». Από το συνδυασμό των παραπάνω, προκύπτει ότι ο
νομοθέτης δύναται μεν να επιβάλλει αναγκαίες και έκτακτες επιβαρύνσεις, με βάση όμως την αρχή της αναλογικότητας, της ισότητας
και ισομερώς. Έτσι, οι πολίτες έχουν αξίωση από το κράτος και το
κράτος υποχρέωση προς αυτούς για παροχή κοινωνικής προστασίας.
Ανακύπτει, λοιπόν, και το ζήτημα της προσφορότητας των μέτρων
που επιβλήθηκαν δυνάμει των Μνημονίων. Επεξηγώντας, τα έκτακτα
μέτρα του νόμου 3845/2010 έγιναν μόνιμα και διαρκή, ήτοι συνεχή
μέτρα διαδοχικού χαρακτήρα εισπρακτικού τύπου22, ενώ παράλληλα
το δημόσιο χρέος από το 2009 έως και σήμερα αυξήθηκε.
Μήπως, τελικά, προκύπτει μια δυσανάλογη επιβάρυνση σε βάρος
ορισμένης κατηγορίας πολιτών, ιδίως, των μισθωτών και των συντα22 Μεταξύ άλλων βλέπε τους νόμους υπ’ αριθμούς 3986/2011,
4002/2011, 4021/2011, 4024/2011 και 4051/2012, όπου καταμετρώνται 9 συνολικά μεμονωμένες εισπρακτικές επιβαρύνσεις.
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ξιούχων, όταν οι παροχές του κοινωνικού κράτους (Παιδεία, Υγεία
κ.ο.κ.23) συρρικνώνονται από το 2010 και έπειτα;
β. Η αναζήτηση ενός «κοινωνικού κεκτημένου» και το δικαίωμα
αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προκύπτει από τα παραπάνω ότι η αναζήτηση ενός «κοινωνικού
κεκτημένου» είναι μονόδρομος. Συγκεκριμένα, το «κοινωνικό
κεκτημένο» αποτελεί μια από τις βασικότερες εκφάνσεις προστατευτικής λειτουργίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η θεωρία και
η νομολογία διαχωρίζουν σε «απόλυτο» και «σχετικό» κοινωνικό
κεκτημένο24. Κατά το απόλυτο «κοινωνικό κεκτημένο», ο απλός
περιορισμός των κοινωνικών παροχών είναι αθέμιτος, ενώ, κατά
το σχετικό «κοινωνικό κεκτημένο», δεν αποκλείεται μια μεταγενέστερη ρύθμιση να τροποποιήσει την έκταση ή το περιεχόμενο της
προστασίας τους. Σε αυτό το σημείο εμπλέκονται και οι κρατικές
πολιτικές, οι οποίες, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να οριοθετούνται σε σημείο που ο πυρήνας του «ελάχιστου κοινωνικού κεκτημένου» να μην αλλοιώνεται. Αυτό μπορεί να γίνει αν όντως γίνεται
σεβαστό το άρθρο 25 του Συντάγματος περί «κοινωνικού κράτους
δικαίου», αλλά και η αρχή της αναλογικότητας. Όπως είδαμε και
νωρίτερα, η νοοτροπία της «λιτότητας» που εισάγουν τα μέτρα
που ψηφίζονται στη Βουλή φαίνεται να σχετίζονται με το «σχετικό
κοινωνικό κεκτημένο».
Ειδικότερα:
i) “Η κοινωνικοασφαλιστική μέριμνα μετασχηματίζεται”. Από τη
23 Οι δαπάνες για την Παιδεία και την Υγεία μειώνονται από το 2011
και μετά, όπως προκύπτει από τους κρατικούς προϋπολογισμούς.
24 Βλ. Ολ. ΣτΕ 173/86, ΔτΑ 1999, σελ 642 επ., «Το κοινωνικό δικαίωμα
για αξιοπρεπή κατοικία». Ακόμη, Γιώργος Σωτηρέλης, Σύνταγμα κα
Δημοκρατία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Σάκκουλα, 2000,
σελ. 351, Σταυρούλα Ν. Κτιστάκη, Η επίδραση της οικονομικής
κρίσης στα κοινωνικά δικαιώματα, Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής
Ασφαλίσεως, ΕΤΟΣ ΝΔ’ -Αριθμ. τευχ. 4/635, Ιούλιος - Αύγουστος
2012, σελ. 483-484.
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νομολογία του ΣτΕ25, προκύπτει ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν
υφίσταται μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και παροχών. Επιπλέον,
φαίνεται να μην υφίσταται η αρχή της ανταποδοτικότητας, αφού δεν
είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά. Ακόμη, με τους νόμους υπ’ αριθμούς 3833/2010 και 3845/2010, που αφορούν στις περικοπές αποδοχών
και συντάξεων, αλλά και την απόφαση του ΣτΕ με αριθμό 3/2012,
προκύπτει ότι η νομολογία μας δέχεται το «σχετικό κοινωνικό κεκτημένο». Σε σχέση με τα παραπάνω, κρίσιμο είναι το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγματος: «Tο Kράτος μεριμνά για την κοινωνική
ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει». Σχετικά, το Ελεγκτικό
Συνέδριο γνωμοδότησε ότι «η ολοσχερής κατάργηση με τη διάταξη
αυτή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και ΙΙάσχα, καθώς και του
επιδόματος άδειας αδιακρίτως, σε συνδυασμό και με τις μεγάλες μειώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για
τους χαμηλοσυνταξιούχους του Δημοσίου, ενδέχεται να δημιουργήσει
προβλήματα συμβατότητας της διάταξης αυτής προς τα άρθρα 22 παρ.
5 και 2 παρ. 1 του Συντάγματος»26. Το ίδιο ισχύει ομοίως αναφορικά
με την κατάργηση της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων κάτω
των 67 ετών και τη θέσπιση πρόσθετων προϋποθέσεων και εισοδηματικών κριτηρίων για τους υπόλοιπους. «Περαιτέρω, ο θεσμός της
κοινωνικής ασφάλισης διασφαλίζεται με τη λειτουργία βιώσιμων ασφαλιστικών οργανισμών, οποίοι απαιτείται να είναι οικονομικά εύρωστοι
για να μπορούν να ανταποκρίνονται στην, κατά το Σύνταγμα, αποστολή
τους. Έτσι, από την παραπάνω συνταγματική διάταξη (άρθρο 22 παρ.
5) προκύπτει ότι ο κοινός νομοθέτης μπορεί να επιφέρει μεταβολές στο
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και στους όρους και προϋποθέσεις για
τη χορήγηση συντάξεων και άλλων παροχών…».
Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται να παραβιάζεται τόσο η αρχή της προσφορότητας όσο και της αναλογικότητας των μέτρων.
25 Βλ. ΣτΕ 892/2009, 3487/2008, 3487/2008, 4132/2011, δημοσιευμένες
σε ΤΝΠ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.
26 Κώστας Χρυσόγονος, Η καταστρατήγηση του Συντάγματος Στην
Εποχή των Μνημονίων, Λιβάνη, Αθήνα, 2013, σελ. 157.

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 176

6/10/2016 3:43:01 μμ

Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση

177

ii) Πέρα από αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του
Συντάγματος, όπου «H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών
απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση
του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης
αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας». Βέβαια, το συγκεκριμένο δικαίωμα δεν είναι αγώγιμο. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι
το συγκεκριμένο άρθρο δεν κατοχυρώνει τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις ή το είδος και τη διάρκεια της απασχολήσεως αυτών,
αλλά θεμελιώνει την υποχρέωση του κράτους προς δημιουργία
συνθηκών εξασφαλίσεως εργασίας και γενικότερα επαγγελματικής απασχολήσεως στα άτομα που επιθυμούν και είναι σε θέση να
εργασθούν μέσα στα πλαίσια της οικονομικής οργανώσεως και του
πολιτικού συστήματος που διασφαλίζουν οι λοιπές διατάξεις του
Συντάγματος27. Προκύπτει, λοιπόν, η καθιέρωση ενός «σχετικού
κοινωνικού κεκτημένου» και στην εργασία.
iii) Τελικά, σήμερα φαίνεται, ουσιαστικά, να υφίσταται προσβολή
του δικαιώματος της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Όμως, για την πλήρη
κατοχύρωση μιας «οριοθετημένης συνταγματικής» πολιτικής, θα
ήταν επιβεβλημένη η κατοχύρωση του δικαιώματος της «αξιοπρεπούς διαβίωσης» ως κοινωνικού δικαιώματος. Ένα τέτοιο δικαίωμα,
το οποίο θα μπορούσε να είναι και αγώγιμο, όπως στην Κύπρο και
τη Φινλανδία, θα κατοχύρωνε τα κοινωνικά δικαιώματα και κατά
τρόπο θετικό εκτός από αμυντικό – όπως λειτουργεί το «σχετικό
κοινωνικό κεκτημένο». Μάλιστα αν αυτό είχε ήδη κατοχυρωθεί,
αυτή την στιγμή, οι τρέχουσες συγκυρίες θα είχαν αντιμετωπισθεί
μέσα σε ένα καλύτερο για τον πολίτη πλαίσιο. Επιπλέον, το ΣτΕ,
κατά το έλεγχο των νόμων υπ’ αριθμούς 3833/2010 και 3845/2010,
έκανε δεκτό ότι δεν είναι επιτρεπτός ο προσδιορισμός αποδοχών ή
σύνταξης σε τόσο χαμηλό ύψος, ώστε να διατρέχει κίνδυνος αξιο27 Σταυρούλα Ν. Κτιστάκη, Η επίδραση της οικονομικής κρίσης…,
σελ. 486.

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 177

6/10/2016 3:43:01 μμ

178 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΦΟΣ
πρεπούς διαβίωσης28. Κρίθηκε δε ότι δεν παραβιάζεται το άρθρο 2
παράγραφος 1 του Συντάγματος29, «διότι δεν κατοχυρώνει δικαίωμα
ορισμένου ύψους αποδοχών ή συντάξεων, εκτός αν συντρέχει περίπτωση αξιοπρεπούς διαβίωσης».
Καταλήγοντας, διαφαίνεται από τα παραπάνω ότι η συνταγματική
εγγύηση ενός ελάχιστου ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης ταυτίζεται
με τον πυρήνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Συνεπώς, η κατοχύρωση αυτού, στη συγκυρία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
φαίνεται εντελώς θετική για το κοινωνικό σύνολο.
Σε τελική ανάλυση, όταν τα δικαστήρια καλούνται να κρίνουν
υποθέσεις όπου τίθενται ζητήματα όπως αυτά των Μνημονίων,
τείνουν να αποφεύγουν τη διαπίστωση αντισυνταγματικότητας30.
Έτσι, σε ζητήματα «Μεγάλης Πολιτικής», όπως αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στην
πολιτική βούληση και όχι στα δικαστήρια31. Τελικά, η επικείμενη
αναθεώρηση του Συντάγματος, θα μπορούσε, κατά την άποψή μας,
να περιβάλει το άρθρο με συγκεκριμένη αναφορά του «κοινωνικού
κεκτημένου» ως εξής:
«1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του
κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου
τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις
μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαι28 Κώστας Χρυσόγονος, Η καταστρατήγηση του Συντάγματος Στην
Εποχή των Μνημονίων, Λιβάνη, Αθήνα, 2013, σελ. 139.
29 «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν
την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
30 Ακρίτας Καϊδατζής, ‘Μεγάλη πολιτική’ και ασθενής δικαστικός
έλεγχος. Συνταγματικά ζητήματα και ζητήματα συνταγματικότητας
στο ‘Μνημόνιο’, http://www.constitutionalism.gr, σελ. 24 [ημερομηνία πρόσβασης 10/10/13].
31 Βλ. ό.π., για τη συγκεκριμένη προβληματική, το άρθρο στο σύνολό
του.
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ώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το
Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού
και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. 2. H αναγνώριση
και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων
του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση
της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη. 3. H
καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται. 4. Tο Kράτος
δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του
χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης». 5. Οι πολίτες
που κατοικούν, εργάζονται και συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή
της χώρας απολαμβάνουν ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς
διαβίωσης, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι32.
«Αλλαγή ρότας», έλαβε χώρα στην Ελλάδα με την απόφαση
2287/90/2015 ΟλΣτΕ. Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης
ιδιώτης κινήθηκε δικαστικά εναντίον του ΙΚΑ, εξ’ αιτίας περικοπών της σύνταξής του από Μνημονιακούς νόμους. Πρόκειται
για μια κρίσιμη απόφαση, σύμφωνα με την οποία, ο εθνικός Δικαστής έλαβε ξεκάθαρη θέση: προστατεύονται ευθέως στην ελληνική
έννομη τάξη τα κοινωνικά δικαιώματα!. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία δέχθηκε ότι «Η κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 4024/2011
περικοπή της σύνταξης αντίκειται στα άρθρα 25 παρ. 4 και 4 παρ. 5
του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρώτου Παραρτήματος της ΕΣΔΑ». Με άλλα λόγια, διαπιστώθηκε αντίθεση των
32 Από τις σκέψεις 57 – 65 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών
Δικαιωμάτων, της απόφασης ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδος
την 23η Μαΐου 2012 (προσφυγή υπ’ αριθμόν 66/2011), προκύπτει ότι:
«ο προσδιορισμός αποδοχών σε ύψος που υπολείπεται του ορίου της
φτώχειας, το οποίο για την Ελλάδα έχει οριστεί, βάσει στατιστικών
στοιχείων της EUROSTAT, στο ποσό των 580 ευρώ μηνιαίως, παραβιάζει το δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή κατά το άρθρο 4 § 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Το ποσό αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά
το απώτατο εισοδηματικό όριο κάτω από το οποίο συντρέχει περίπτωση διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς διαβίωσης του ανθρώπου»,
σε: Κώστας Χρυσόγονος, Η καταστρατήγηση του Συντάγματος Στην
Εποχή των Μνημονίων, Λιβάνη, Αθήνα, 2013, σελ. 140.
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«μνημονιακών μέτρων» προς την ΕΣΔΑ. Όσον αφορά την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα αρχή της αναλογικότητας, στην ίδια
απόφαση παρατηρούμε: «Η δυνατότητα περικοπής των συντάξεων
δεν είναι απεριόριστη, αλλά οριοθετείται από τα άρθρα 25 παρ. 4
και 4 παρ. 5 του Συντάγματος και την αρχή της αναλογικότητας,
ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η χορήγηση στο συνταξιούχο παροχών
τέτοιων που να του επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια. Για
την περικοπή απαιτείται να προηγηθεί ειδική, εμπεριστατωμένη και
επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη…».
Συμπερασματικά, σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα, το κράτος
έχει άμεση υποχρέωση να διασφαλίζει το ελάχιστο απαραίτητο
επίπεδο των κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα
για την επιβίωση και μια ζωή με αξιοπρέπεια. Η εκπλήρωση αυτής
της υποχρέωσης πρέπει να συνδιαλέγεται και με άλλα ζητήματα
πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι την τρέχουσα συγκυρία κρίσιμη είναι
η θέσπιση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για την ανακούφιση των κοινωνικά αδύνατων. Σημαίνει επίσης, περιχαράκωση του
κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλιστεί, ότι δεν υπάρχει
οπισθοδρόμηση, όσον αφορά την παροχή βασικών αγαθών και
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αναγκαίες
για την πρόληψη της μητρικής ή της παιδικής θνησιμότητας και
να διασφαλιστεί το ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης).
Επιπλέον, κρίσιμη είναι η διασφάλιση για παροχή πακέτων τόνωσης
της οικονομίας και η εφαρμογή αναδιανεμητικής οικονομικής πολιτικής, με μέτρα που θα πρέπει να επικεντρώνονται στον περιορισμό
των χειρότερων ανθρωπιστικών συνεπειών της κρίσης. Σε κάθε
περίπτωση, οριοθετείται εξαιρετικά το παραπάνω πλαίσιο με την
επίκαιρη παρατήρηση του Αριστοβούλου Μάνεση σύμφωνα με την
οποία: «Τα κοινωνικά δικαιώματα… επειδή εξ ορισμού έχουν αντικείμενο παροχές εκ μέρους του κράτους… δεν θεμελιώνουν δικαστικά
επιδιώξιμη (αγώγιμη) αξίωση εωσότου ο (κοινός) νομοθέτης ενεργοποιήσει και συγκεκριμενοποιήσει τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος. Αφότου όμως τούτο συμβεί… η μελλοντική τροποποίηση ή

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 180

6/10/2016 3:43:01 μμ

Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση

181

κατάργηση νόμων που προστατεύουν κοινωνικά δικαιώματα είναι
προφανές ότι δεν πρέπει να αντιβαίνει στις αντίστοιχες διατάξεις του
Συντάγματος. Έτσι, οι διατάξεις αυτές οριοθετούν «προς τα πίσω» τα
κοινωνικά δικαιώματα: ιδρύουν υποχρέωση του (κοινού) νομοθέτη
να μη χειροτερεύει την παρεχόμενη προστασία...»33.

33 Αριστόβουλος Μάνεσης, Εισήγηση δημοσιευμένη στον τόμο «Οι
συνταγματικές ελευθερίες στην πράξη», εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, 1986,
σελ. 13 και επ. σελ. 21-22.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΑΤΣΟΥ
Περίληψη Εργασίας
«Ό,τι κρίνει απαραίτητο η αστυνομία, θα γίνει νόμος», είχε
αποφανθεί ο Βρετανός πρωθυπουργός μεσούσης της εξέγερσης στο
βορειοανατολικό Λονδίνο τον Αύγουστο του 2011. Όσο εκθεμελιώνονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και αποψιλώνονται οι προνοιακές
δομές, με αποτέλεσμα τα κράτη από θεματοφύλακες της κοινωνικής ευημερίας να αποστεώνονται από κάθε λειτουργία πέραν
των όσων χρειάζονται για να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη, οι
κοινωνικές επιστήμες θα καλούνται να επιτελούν ένα ρόλο άμεσα
συνδεδεμένο με τους σκοπούς για τους οποίους συγκροτήθηκαν,
και γι’ αυτό άχαρο – χωρίς ούτε στιγμή να χάνει την κρισιμότητά
του: εκείνον τον υπερασπιστή των ηθικών και αξιακών αρχών του
Διαφωτισμού.
Η πιο πρόσφατη από τις ενδελεχώς στοιχειοθετημένες παρεμβάσεις
που έχουν δημοσιοποιηθεί στη μνημονιακή Ελλάδα είναι η έκθεση του
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους στα ανθρώπινα δικαιώματα
στην Ελλάδα, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2014 και αποτελεί
τον καρπό επιτόπιας έρευνας στη χώρα μας. Τα μέτρα αυστηρής λιτότητας που εφαρμόζονται από τον Μάιο του 2010, τονίζει, «έχουν
προκαλέσει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος στον ελληνικό πληθυσμό», ενώ το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής
«έχει ωθήσει την οικονομία σε ύφεση, θέτοντας σε κίνδυνο το βιοτικό
επίπεδο της πλειοψηφίας του πληθυσμού και υπονομεύοντας την
άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα».
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Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι αφενός, ν’ αναδειχθεί πώς οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που τίθενται ως προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση παραβιάζουν τα κοινωνικά δικαιώματα, και αφετέρου πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα είναι πράγματι υπόλογες για τις ενέργειες της
Τρόικας, με δεδομένο ότι δεσμεύονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο,
και το ίδιο το ελληνικό κράτος οφείλει να προχωρήσει στην επικυρώσει διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες
δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, ενώ και η Δικαιοσύνη θα πρέπει
να λάβει υπόψη ως σοβαρά νομολογιακά δεδομένα τις αποφάσεις
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για παραβίαση θεμελιωδών
Συμβάσεων Εργασίας, προχωρώντας στην ακύρωση όλων των
μέτρων που θίγουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.
Πρόκειται για μια σύνθετη αλληλεπίδραση που διαμορφώνεται
από ένα υβριδικό μοντέλο λήψης αποφάσεων που εξαρτάται από
τις παγκόσμιες αγορές, καθορίζεται από τον υπερεθνικό δανεισμό
και οιονεί εφαρμόζεται από την εθνική πολιτική διαχείριση, η
οποία θυσιάζει την κοινωνία στο βωμό της οικονομίας της αγοράς
(Βενιέρης, 2012). Αποφάσεις που ελήφθησαν εν θερμώ, επιβλήθηκαν
βίαια και βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τη ραγδαία επιδεινούμενη
κοινωνική πραγματικότητα. Η μελέτη βασίζεται σε πρωτογενείς και
δευτερογενείς πηγές και αναλύει τις ριζικές αλλαγές στην κοινωνική πολιτική την εποχή της κρίσης, σκιαγραφώντας τη δυνάμει
έκβασή τους στην κοινωνική ευημερία.
«Η Δημοκρατία καθίσταται ουσιαστική, μόνον εφ’ όσον η ισότης
και δι’ αυτής η ελευθερία, τας οποίας πραγματοποιεί κατ’ αρχήν
η πολιτική ελευθερία, διευρύνονται και επεκτείνονται, πέραν του
καθαρώς νομικού – πολιτικού, και επί του οικονομικού και του καθ’
όλου κοινωνικού πεδίου, ώστε να διέπουν και τας οικονομικάς και
κοινωνικάς σχέσεις. Τούτο συμβαίνει εις την κοινωνικήν δημοκρα-
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τίαν. Εις αυτήν, καταλυόμενης όχι μόνον της πολιτικής αλλά και
της οικονομικοκοινωνικής κυριαρχίας των ολίγων επί των πολλών,
ο λαός καθίσταται πράγματι και ουσιαστικώς, ήτοι όχι μόνον νομικοπολιτικώς αλλά και οικονομικώς και κοινωνικώς, κυρίαρχος,
οπότε και μόνον η δημοκρατία - και η ελευθερία – ολοκληρούται
και τελειούται».
Αυτά υποστήριζε ο Αριστόβουλος Μάνεσης, ήδη από το εναρκτήριο μάθημά του1, αφήνοντάς μας σημαντική παρακαταθήκη
για μια ολοκληρωμένη θεώρηση της σύγχρονης δημοκρατίας.
Δυστυχώς όμως, ζούμε σε μια εποχή που δεν ευνοεί τέτοιες αντιλήψεις, καθώς ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σημερινής
ιστορικής συγκυρίας, στην οποία κυριαρχεί η «παγκοσμιοποίηση»
και η «νέα τάξη πραγμάτων», είναι αναμφισβήτητα η συστηματική
και σε βάθος υπονόμευση των διόλου αμελητέων κατακτήσεων, οι
οποίες συνδέθηκαν με το αίτημα της κοινωνικής δημοκρατίας κατά
τη μεταπολεμική πορεία του εθνικού κράτους. Αυτή η εξέλιξη έχει
αλυσιδωτές και εντονότατες επιπτώσεις στο σύστημα προστασίας
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αποτύπωσαν σε συνταγματικό
επίπεδο αυτές τις κατακτήσεις, με πρώτο στόχο, εύλογα, λόγω του
περιεχομένου αλλά και των κανονιστικών ιδιαιτεροτήτων τους, τα
κοινωνικά δικαιώματα.
Τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως είναι γνωστό, καθιερώθηκαν στα
συνταγματικά κείμενα πολύ αργότερα από τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα, υπό την πίεση έντονων κοινωνικοπολιτικών
αγώνων και διεκδικήσεων. Στην πραγματικότητα, μόνο μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο μπορούμε να μιλάμε για γενικευμένη και
ολοκληρωμένη αποτύπωσή τους στους καταστατικούς χάρτες των
ευρωπαϊκών κρατών, ενώ στη χώρα μας αυτό συνέβη με καθυστέρηση τριάντα ολόκληρων χρόνων, λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών
και των ιδεολογικών προκαταλήψεων της μετεμφυλιοπολεμικής
1 Το Συνταγματικό Δίκαιον ως τεχνική της Πολιτικής Ελευθερίας,
Θεσσαλονίκη 1962, σ. 51, υποσημ. 109, και στον τόμο Συνταγματική
θεωρία και Πράξη, Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα, Θεσ/κη 1980, σ. 57,
υποσημ. 109.
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περιόδου. Τα κοινωνικά δικαιώματα, ειδικότερα, αποτέλεσαν την
επισφράγιση και την εγγύηση της ουσιαστικής, δηλαδή της κοινωνικής διάστασης, κατά τα ανωτέρω, της σύγχρονης δημοκρατίας.
Τούτο σημαίνει ότι αποβλέπουν ιδίως στη διασφάλιση των υλικών
όρων και προϋποθέσεων για μια πραγματικά ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας και την ακώλυτη συμμετοχή στην κοινωνική,
πολιτική και οικονομική πραγματικότητα, οι οποίες, κατά το ισχύον
Σύνταγμα, συνιστούν την πεμπτουσία της προσωπικής ελευθερίας.
Παρά τη συνταγματική κατοχύρωσή τους πάντως, τα κοινωνικά
δικαιώματα αντιμετωπίσθηκαν εξαρχής με επιφυλάξεις ως προς την
έκταση της προστατευτικής τους εμβέλειας. Πράγματι, σε νομικό
επίπεδο στα εν λόγω δικαιώματα, παρά την τεράστια πολιτική και
συμβολική σημασία τους, αποδόθηκε μια εγγενής «παθογένεια»:
εκλαμβάνονταν, τουλάχιστον με βάση την παραδοσιακή ερμηνευτική τους αντιμετώπιση, ως ατελή δικαιώματα, υπό την έννοια ότι
οι αξιώσεις που πηγάζουν από αυτά δεν θεωρούνται αγώγιμες –
δεν μπορούσαν δηλαδή να διεκδικηθούν δικαστικά – παρά μόνο
στο μέτρο που ερείδονταν σε εκτελεστικό του Συντάγματος νόμο.
Ωστόσο η ανωτέρα προβληματική αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις
μέρες μας, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο
της «παγκοσμιοποίησης» είναι εμφανώς αρνητικές για τα κοινωνικά – όπως άλλωστε και για τα ατομικά – δικαιώματα. Εν πρώτοις,
αναφερόμαστε στις εντονότατες πιέσεις που ασκούνται στα εθνικά
κράτη για μια συλλήβδην και άκριτη ιδιωτικοποίηση ζωτικών κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών και για τον δραστικό περιορισμό της
κοινωνικής προστασίας, λόγω της επικράτησης αυτού που αποκλήθηκε ευρηματικά «φονταμενταλισμός της αγοράς»2 και αποτελεί το
2 Την πρώτη αναφορά στον όρο βρίσκουμε στον Geraskov, Emil
Asenov, 1997, Market fundamentalisme and the paradoxes of
transition, Published in: Durst, D.C., Dimitrova, M., Gungov, A., and
Vassileva, B. (Eds.) (1997). Resurrecting the Phoenix. Proceedings
from the Conference on Civil Society in South Eastern Europe: Ethical
and Philosophical Perspectives (pp.96-102), Sofia: EOS Publishing
House. Αμέσως μετά ο όρος υιοθετήθηκε από το σύνολο σχεδόν των
δημοσίως τοποθετουμένων για την παγκοσμιοποίηση και τις συνέ-
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κυρίαρχο χαρακτηριστικό της παρούσας φάσης της «παγκοσμιοποίησης». Κατά δεύτερον, αναφερόμαστε στη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουν πανίσχυρα κέντρα ιδιωτικής ισχύος για τη
ραγδαία αποδυνάμωση του κανονιστικού περιεχομένου των κοινωνικών δικαιωμάτων, με απώτερο στόχο τη συρρίκνωση της προστατευτικής τους εμβέλειας και τη μετάπτωσή τους σε απλές συνταγματικές ευχές, που θα πραγματώνονται εν πολλοίς με την άσκηση μιας
ιδιότυπης κρατικής φιλανθρωπίας (Κοντιάδης, 2001).
Όλοι έχουν λόγο για την αξία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Φιλελεύθεροι, συντηρητικοί, μαρξιστές, σοσιαλιστές, αναρχικοί,
χριστιανοί, μουσουλμάνοι, ινδουιστές, βουδιστές, άθεοι και τόσοι
άλλοι. Πέρα όμως από τις διαφορές τους, όλοι πρέπει τελικά να
απολήγουν σε κοινές σημασιακές και ουσιαστικές τοποθετήσεις,
τις οποίες οι κυβερνήσεις και οι λαοί οφείλουν να κατανοούν και
να τιμούν. Το ζήτημα είναι αν τα διεθνή κείμενα και οι διαδικασίες
προσεγγίζουν ένα κοινό παρονομαστή, ιδίως με την παρατηρούμενη σήμερα ρητορεία σε πλήθος τομέων των διεθνών σχέσεων.
Όταν δεν ανευρίσκεται κοινός παρονομαστής – νόμος κοινός κατά
φύσιν – τότε, είτε η διεθνής ρύθμιση είναι χαλαρότερη εκείνης που
έχει ανάγκη μια κοινωνία για να εξελιχθεί αρμονικά, αφού εδώ το
θεμελιώδες είναι και στοιχειώδες, είτε η στάθμη της προστασίας
έχει τοποθετηθεί σε τέτοια ψηλά επίπεδα, που την καθιστούν για
πολλούς ανεφάρμοστη (Reteln, 1990).
Ενώ το δυτικό καπιταλιστικό σύστημα θεμελιώθηκε πάνω στην ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και την τυπική ισότητα, το μεγάλο
ζητούμενο της ουσιαστικής ισότητας και της ελεύθερης πρόσβασης
όλων των πολιτών στα δημόσια αγαθά παρέμεινε για πολλές δεκαπειές της. Εντελώς ενδεικτικά Stiglitz, Joseph. Redefining the Role of
the State – What should it do ? How should it do it ? And how should
these decisions be made? Paper presented at the Tenth Anniversary
of MITI Research Institute, Tokyo, March 1998. Soros, George,
2000,Open society: reforming global capitalism, PublicAffairs, USA,
Stiglitz, Joseph. 2003, Globalization and its discontents, W.W. Norton,
New York – London.
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ετίες σε εκκρεμότητα και σε αναζήτηση τρόπων υλοποίησής του.
Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που μεσολάβησαν στις αρχές του 20ου
αιώνα κατέστησαν σαφές ότι οι πληθυσμοί δεν έχουν πρόσβαση ούτε
συμμετοχή σε οποιοδήποτε βασικό δημόσιο προνόμιο όταν βίωναν
την αποστέρηση από τα βασικά αγαθά. Οι μηχανισμοί διάχυσης του
πλούτου έμεναν εγκλωβισμένοι στα χέρια των ολίγων και ισχυρών
που κατείχαν διαφορετικές μορφές εξουσίας, ενώ οι πληθυσμοί
έχαναν την αξιοπρέπειά τους και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα όταν δεν διέθεταν το ανάλογο κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο. Αντίστοιχα, η άσκηση των αστικών /
ατομικών δικαιωμάτων έγινε, επίσης, προνόμιο των ολίγων, αυτών
που κατείχαν με κάποιο τρόπο κεφάλαιο, κοινωνικό, πνευματικό και
οικονομικό, και μέσα παραγωγής του. Τα κράτη υπέκυψαν στους
κανόνες παραγωγής πλούτου μη μπορώντας να διασφαλίσουν για
τους πληθυσμούς τους το επιθυμητό επίπεδο διαβίωσης και προστασίας. Άλλωστε το κράτος δικαίου ήταν έτσι δομημένο ώστε να
ευνοεί την άρχουσα τάξη και τους μηχανισμούς συγκρότησής της.
Η εξαθλίωση που έφερε η βαθιά οικονομική κρίση του 1929 και ο
Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος διέλυσαν κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη των
ευρωπαϊκών κοινωνιών και άφησαν χωρίς αποθέματα, υλικά, πνευματικά και συμβολικά, τον κεντρικό κοινωνικό ιστό. Μέσα σ’ ένα
περιβάλλον σοβαρής κοινωνικής και πολιτικής απορρύθμισης και
αποσύνθεσης, η αναζήτηση ασφαλιστικών δικλίδων για τη σωτηρία
και την αξιοπρεπή διαβίωση της ανθρωπότητας αποτέλεσε προτεραιότητα όλων των μεταπολεμικών ευρωπαϊκών πολιτικών.
Η κατοχύρωση του κοινωνικού κράτους στη σύγχρονη ευρωπαϊκή
πολιτική και η ανάδειξή του ως κεντρικής παραμέτρου πολιτικής
νομιμοποίησης συνδέεται ιστορικοπολιτικά με την αναδιάρθρωση
της σχέσης κράτους και κοινωνίας και τη μετάβαση από το φιλελεύθερο κράτος δικαίου στο σύγχρονο παρεμβατικό κοινωνικό
κράτος (Κοντιάδης, 1997). Εν πολλοίς, τα κοινωνικά δικαιώματα
και το κοινωνικό κράτος κατέστησαν τις βασικές αρχές της νεωτερικότητας της σύγχρονης κοινωνίας που κυριάρχησε στο παγκό-
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σμιο σκηνικό μεταπολεμικά. Η ερμηνεία τους στο πλαίσιο της
εκάστοτε κοινωνίας προσδιορίζει τον σχεδιασμό, τη συγκεκριμένη
εφαρμογή και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Κατά συνέπεια,
έχουν αυξημένη ισχύ γιατί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του νομικοπολιτικού συστήματός μας.
Tα κοινωνικά δικαιώματα δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τα
λοιπά θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα στη βάση των λειτουργιών τους ή των αξιώσεων που θεμελιώνουν (Κατρούγκαλος,
1997). Θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα θα πρέπει να θεωρηθεί κάθε
απονεμημένη από το Σύνταγμα ικανότητα ή εξουσία βούλησης η
οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση συμφερόντων σχετικών με
την εξασφάλιση της υπόστασης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης
του ανθρώπου. Τα κοινωνικά δικαιώματα δεν αποτελούν συνεπώς,
απλώς δικαιώματα παροχής, εφόσον συγχρόνως κατοχυρώνουν
και ένα χώρο ελευθερίας, με την έννοια της εξουσίας απόκρουσης
ανεπιθύμητων κρατικών επεμβάσεων. Και μάλιστα, αυτό συμβαίνει
τόσο ως προς τη λειτουργία τους ως υποκείμενα δικαιώματα, όσο
και ως εξ αντικειμένου κανόνες δικαίου, που δεσμεύουν γενικά και
απρόσωπα τις κρατικές ενέργειες.
Οι μόνες ειδοποιοί διαφορές των κοινωνικών σε σχέση με τα άλλα
δικαιώματα ανάγονται αφενός στη γενεαλογία τους, την ιστορική
δηλαδή διαμόρφωσή τους στο πλαίσιο του «εργατικού ζητήματος»
του περασμένου αιώνα και της προώθησης αιτημάτων αντιθετικών
στην ανεξέλεγκτη κυριαρχία της αγοράς3, και αφετέρου στη ratio
της συνολικής τους σκόπευσης: την κατοχύρωση ενός επιπέδου
ποιότητας ζωής που να σέβεται την ανθρώπινη αξία4.
3 Από την άποψη αυτή ισχύει η θέση του U. Press «The concept of rights
and the welfare state» στο G. Teubner, Dilemmas of Law in Welfare
State, Walter de Grujter, Βερολίνο / Νέα Υόρκη 1986, σ. 704 (προβλ.
H. Schambeck, Grundrechte and Sozialordnung, Duncker and
Humbolt, Βερολίνο 1969, σ. 31), ότι τα δικαιώματα αυτά χρωστούν
την ύπαρξή τους όχι στο φόβο για το κράτος αλλά για τους κοινωνικούς κινδύνους.
4 Ο M. Luchaire (Le Conseil Constitutionnel, Economica, Παρίσι 1980,
σ. 217) χαρακτηρίζει τα κοινωνικά δικαιώματα ως «δικαιώματα στην
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Μία έστω και πρόχειρη ματιά στην πρόσφατη νομολογία δείχνει
τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την αποδοχή
της νομικής δεσμευτικότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Χαρακτηριστικότερη είναι μάλιστα η εξέλιξη στη νομολογία του Αρείου
Πάγου, δεδομένου ότι το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο, μέχρι και
την δεκαετία του 1990, ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικό, θεωρώντας
ότι οι συνταγματικές διατάξεις που καθιερώνουν κοινωνικά δικαιώματα δεν αποτελούν κανόνες δικαίου, με την έννοια τουλάχιστον
του άρθρου 559 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας5.
Ήδη η θέση αυτή έχει ανατραπεί και ο Άρειος Πάγος ασκεί πλήρη
έλεγχο συνταγματικότητας και ως προς τα κοινωνικά δικαιώματα,
ιδιαίτερα δε ως προς το δικαίωμα στην εργασία6. Μάλιστα, για
πρώτη φορά υπάρχει πλέον και εφετική απόφαση που έκρινε αντισυνταγματική διάταξη Νόμου ως αντίθετη στο άρθρο 22, παρ. 1
του Συντάγματος7.
Αν η εννοιολογική οροθέτηση των ατομικών δικαιωμάτων δεν είναι
αξιοπρέπεια της ύπαρξης».
5 Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 805/90, ΕΔΚΑ 1992. 5 7επίσης ΑΠ 681/87, ΕΕΔ
1988.388.
6 Βλ. ιδίως την απ 974 / 2003, προβλ. Τις ΑΠ 520/2004, ΑΠ (ολομέλεια) 13/2003, ΑΠ 1554/2003, οι οποίες όμως αφορούν θέματα
ισότητας αμοιβών, για τα οποία η νομολογία ήταν ανάλογη και κατά
το παρελθόν.
7 Είναι η Απόφαση 6343/2001 του Εφετείου Αθηνών, η οποία έκρινε
αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 20, παρ.3 του Ν. 2515/1997
ως αντίθετη στο άρθρο 22, παρ. 1 του Συντάγματος, με την κρίση
ότι τείνει σε αδικαιολόγητη μείωση των αποδοχών του κατά το Νόμο
αυτό μετατασσόμενου προσωπικού, χωρίς να συντρέχει εμφανής
λόγος δημόσιας ωφέλειας και επιπλέον παραβιάζει την αρχή της
προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης για τη μη μεταβολή
μονομερώς των ισχυουσών έννομων σχέσεων. Αναιρέθηκε με την
ΑΠ 974/2003, η οποία προχώρησε σε έλεγχο συνταγματικότητας του
Νόμου με το άρθρο 22, παρ.1 έκρινε όμως ότι η υπό κρίση ρύθμιση
αποτελεί συνταγματικώς επιτρεπτή ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας για τη διασφάλιση τόσο του δικαιώματος στην εργασία όσο και
των ήδη κεκτημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του μετατασσόμενου προσωπικού».
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ιδιαίτερα δυσχερής, αφού τα δικαιώματα αυτά θεωρείται παγίως
ότι θεμελιώνουν για τον πολίτη αξίωση αποχής του κράτους από
εκείνες τις δραστηριότητες που θα έθιγαν, η εννοιολογική οροθέτηση των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι δυσχερέστατη, διότι έτσι
τουλάχιστον, όπως γίνονται σήμερα αντιληπτά, τα δικαιώματα
αυτά συγκροτούνται από δύο στοιχεία, τα οποία εκ πρώτης όψεως
φαίνονται αντιφατικά. Από τη μια μεριά, θεωρούνται πράγματι
δικαιώματα, και, επομένως, οφείλουν να γίνονται σεβαστά από
τρίτους και, από την άλλη, θεωρείται ότι δεν θεμελιώνουν αγώγιμη
αξίωση, άρα, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική διεκδίκησή τους είτε ενώπιον της Διοίκησης είτε ενώπιον των
Δικαστηρίων. Αυτό, μεταξύ άλλων, ισχύει και ως προς τα κοινωνικά δικαιώματα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης.
Είναι βέβαια δυνατή, και αλίμονο αν δεν ήταν, η διεκδίκηση, είτε
δια της διοικητικής είτε δια της δικαστικής οδού των δικαιωμάτων
που απορρέουν από την εργατική και την κοινωνικοασφαλιστική
νομοθεσία. Αυτού του είδους όμως η διεκδίκηση δικαιωμάτων
που απορρέουν από το δίκαιο είναι νοητή και φυσικά συμβαίνει
στην πράξη, όχι μόνο στο πλαίσιο του δικαίου της εργασίας ή της
κοινωνικής ασφάλισης, αλλά σε κάθε περιοχή της νομοθεσίας και,
σε τελευταία ανάλυση, αποτελεί τρόπο άσκησης άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, λόγου χάρη του δικαιώματος του αναφέρεσθε
(άρθρο 10 του Συντάγματος), εφόσον η διεκδίκησή του παίρνει το
δρόμο των δικαστηρίων. Το κοινωνικά δικαίωμα δεν μπορεί βέβαια
να εξαντλείται σε αυτή τη διεκδίκηση. Με διοικητικές προσφυγές
και ένδικα βοηθήματα μπορεί να επιδιώκεται η τροποποίηση ενός
πρωτοκόλλου δημοσίου έργου, η ακύρωση κανονιστικής πράξης
που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία προς κοινοτική οδηγία ή
η άσκησή τους να συνιστά εκδήλωση κοινωνικού δικαιώματος. Αν,
λοιπόν, ο ασφαλισμένος ενός φορέα κοινωνικής ασφάλισης διεκδικώντας δικαστικά την καταβολή, λόγου χάρη, σύνταξης αναπηρίας, ασκεί κάποιο άλλο δικαίωμα, εκτός από εκείνο της παροχής
έννομης προστασίας, το δικαίωμα αυτό θα συνιστά πράγματι ένα
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κοινωνικό δικαίωμα. Η ταυτότητα όμως του θεμελιώδους και
συνεπώς συνταγματικού αυτού δικαιώματος αναδεικνύεται μόνο
εφόσον αυτό απογυμνωθεί από τη μεσολάβηση του νόμου. Για να
επανέλθουμε στο παράδειγμα αυτού που ζητεί σύνταξη αναπηρίας, το κοινωνικό δικαίωμα που ενσωματώνει αυτή η διεκδίκηση
προκύπτει όταν παραμερίσουμε το νόμο που προβλέπει την καταβολή της σύνταξης αυτής. Θα μπορούσε, στην περίπτωση αυτή, να
ζητηθεί η καταβολή παροχής ισοδύναμης με τη σύνταξη αναπηρίας, αν έλειπε ο σχετικός νόμος; Εάν η απάντηση είναι αρνητική,
ανακύπτει αμέσως το επόμενο ερώτημα: Μήπως λοιπόν δεν υπάρχουν κοινωνικά δικαιώματα;
Ας επικεντρωθούμε στην κοινωνική ασφάλιση που αποτελεί το
κλασσικό παράδειγμα κοινωνικού δικαιώματος. Είναι γνωστή η
συνταγματική διάταξη του άρθρου 22, παρ.5, κατά την οποία «το
κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων,
όπως ο νόμος ορίζει». Κατά πάγια νομολογία, η συνταγματική
αυτή διάταξη δεν καθορίζει ευθέως αξίωση των εργαζομένων επί
το είδος και την έκταση της ασφαλιστικής προστασίας, αλλά δημιουργεί απλώς υποχρέωση στο νομοθέτη να προβαίνει στη ρύθμιση
των θεμάτων τούτων ελεύθερα με γνώμονα την προστασία του
ασφαλιστικού κεφαλαίου και την προαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων (βλ. ΣτΕ 1740/1993, 2802/1991).
Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) αποτελεί το
ανώτερο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΕ. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο
και η συντίθεται από ένα δικαστή από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ
με εξαετή ανανεώσιμη θητεία. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του
είναι να αποφαίνεται για τη νομιμότητα πράξεων των ευρωπαϊκών
οργάνων μετά από προσφυγή κράτους- μέλους ή άλλου οργάνου
της ΕΕ, να κρίνει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το κοινοτικό δίκαιο κατόπιν προσφυγής κράτους μέλους ή της επιτροπής
και να ερμηνεύει κανόνες του Ευρωπαϊκού δικαίου μετά από την
υποβολή προδικαστικού ερωτήματος εθνικού δικαστηρίου. Στις
αρμοδιότητές του υπάγονται, μεταξύ των άλλων και ο έλεγχος της
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τήρησης των ευρωπαϊκών Συνθηκών από την εκτελεστική εξουσία
αλλά και ο έλεγχος του παραγώγου κοινοτικού δικαίου με τις τελευταίες. Διασφαλίζει, με τον τρόπο αυτό, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο και, καθώς δεν υπάρχει
αντίστοιχο κείμενο νομικής δεσμευτικότητας, όπως αναφέρθηκε, η
νομολογία του ΔΕΚ παραμένει η μοναδική κατευθυντήριος γραμμή
προστασίας στο πεδίο αυτό. Τελευταία, το ΔΕΚ τείνει να διευρύνει
το πεδίο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και να
αναγνωρίζει την τριτενέργειά τους στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή
να επεκτείνει την εφαρμογή τους (Δαγτόγλου, 2012).
Η πανηγυρική διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο, και την Επιτροπή πραγματοποιήθηκε το 2000 στη
Νίκαια. Μετά την τροποποίησή του, ο Χάρτης διακηρύχτηκε για
μία ακόμη φορά το 2007.
Ωστόσο, η πανηγυρική διακήρυξη δεν προσέδωσε στον Χάρτη
νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Η έγκριση του σχεδίου Συντάγματος για την Ευρώπη, που υπογράφηκε το 2004, θα του είχε προσδώσει δεσμευτικό κύρος, αλλά, ως συνέπεια της αποτυχίας της
διαδικασίας κύρωσης ο Χάρτης παρέμεινε απλή διακήρυξη δικαιωμάτων έως τη θέσπιση της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του Χάρτη μπορεί να είναι ευρύτατο: τα περισσότερα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει εκχωρούνται «σε κάθε άτομο», ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή καθεστώτος.
Ωστόσο, ορισμένα δικαιώματα παρέχονται μόνο σε πολίτες (ειδικότερα τα περισσότερα από τα δικαιώματα που απαριθμούνται στον
Τίτλο V), ενώ άλλα αφορούν μάλλον υπηκόους τρίτων χωρών
(λόγου χάρη, το δικαίωμα ασύλου) ή ειδικές κατηγορίες ατόμων
(όπως τους εργαζόμενους).
Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του Χάρτη ορίζεται ρητώς στο
άρθρο 51 που αναφέρει ότι οι διατάξεις του απευθύνονται μόνο
στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ καθώς και στα
κράτη μέλη όταν αναλαμβάνουν δράση για την εφαρμογή του
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δικαίου της ΕΕ Η διάταξη αυτή επιτρέπει να καθορίζονται τα όρια
μεταξύ του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη και του πεδίου εφαρμογής εθνικών συνταγμάτων: ο Χάρτης δεν δεσμεύει τα κράτη
παρά μόνο όταν ενεργούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του ενωσιακού δικαίου. Επιπλέον, ο Χάρτης δεν επεκτείνει τις εξουσίες ή τις
αρμοδιότητες της Ένωσης και, κατά συνέπεια, διασφαλίζεται ότι η
θέσπιση του Χάρτη αυτή καθ’ εαυτή δεν αυξάνει τις εξουσίες της
Ένωσης σε βάρος των εξουσιών των κρατών μελών.
Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, στις 19
Οκτωβρίου 2012 εκδόθηκαν δύο σημαντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Δ.), οι οποίες
έκριναν βάσιμες επί της ουσίας τις υπ’ αριθ. 65 και 66/21.2.2011
συλλογικές προσφυγές που είχαν ασκήσει ενώπιόν της δύο αντιπροσωπευτικές ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις: η ΓΕΝ.Ο.Π./
Δ.Ε.Η. και η Α.Δ.ΕΔ.Υ. Οι παραπάνω οργανώσεις είχαν ισχυριστεί
στις προσφυγές τους ότι ορισμένα από τα μέτρα που υιοθέτησε η
ελληνική κυβέρνηση σε εκτέλεση του πρώτου Μνημονίου ήταν
αντίθετα με διατάξεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ε.Κ.Χ.).
Η παραβίαση βέβαια των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων δεν
αποτελεί κάτι σπάνιο στην ελληνική έννομη τάξη. Πράγματι, μετά
την ένταξη της χώρας στον μηχανισμό στήριξης έχει υιοθετηθεί στο
πλαίσιό της μια πληθώρα μέτρων στον τομέα του ατομικού και του
συλλογικού εργατικού δικαίου, τα οποία δεν προσβάλλουν μόνον
το συνδικαλιστικό δικαίωμα και τη συλλογική αυτονομία. Θίγουν
επίσης έναν σημαντικό αριθμό άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων, τα
οποία προστατεύονται, όπως και οι παραπάνω ελευθερίες, τόσο από
τον Ε.Κ.Χ. και το Σύνταγμα όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), τις διεθνείς συμβάσεις της
Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), το Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τα οικονομικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά δικαιώματα, καθώς και από τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (CEDS, Conclusions
XIX-2 de 2009).
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Τα ελληνικά δικαστήρια ήταν μέχρι πρόσφατα πολύ επιφυλακτικά
στο να δεχτούν κάτι τέτοιο (Αλιπράντης, 2008). Η επιφυλακτικότητα βέβαια αυτή δεν σχετίζεται μόνο με τον Ε.Κ.Χ., αλλά αφορά
έναν μεγάλο αριθμό διεθνών συνθηκών. Πράγματι, από τη νομολογία του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου προκύπτει ανεπιφύλακτα ότι
η πλειονότητα των διεθνών συνθηκών δεν παράγει στη χώρα μας
άμεσες δεσμευτικές συνέπειες με μόνη την κύρωσή τους. Με εξαίρεση την Ε.Σ.Δ.Α., καθώς και έναν μικρό αριθμό διεθνών συμβάσεων της Δ.Ο.Ε.8, οι λοιπές διεθνείς συνθήκες αντιμετωπίζονται κατά κανόνα από τα ελληνικά δικαστήρια ως κείμενα αρχών
που διατυπώνουν κατευθυντήριες γραμμές προς τον νομοθέτη
ανεξάρτητα αν εμπεριέχουν ή όχι συγκεκριμένους κανόνες που
θα μπορούσαν να τύχουν άμεσης εφαρμογής και να θεμελιώσουν
υποκειμενικά αγώγιμα δικαιώματα.
Ανοιχτό παραμένει εντούτοις το ερώτημα τι θα συμβεί αν το ελληνικό Δημόσιο αντιτάξει σε μια τέτοια δίκη τον ισχυρισμό ότι αναγκάστηκε να υιοθετήσει τα αντίθετα προς τον Ε.Κ.Χ. μέτρα λιτότητας
για λόγους δημοσίου συμφέροντος, και πιο συγκεκριμένα γιατί η
οικονομία της χώρας είχε περιέλθει σε δεινή θέση και γιατί τα μέτρα
αυτά συνιστούσαν στην ουσία συγκεκριμένες υποχρεώσεις που
είχε αναλάβει η χώρα με την υπογραφή του Μνημονίου.
Το πρόβλημα μάλιστα αυτό είναι πολύ πιο σύνθετο αν λάβει κανείς
υπ’ όψιν δύο παραμέτρους. Πρώτον, το γεγονός ότι τόσο το πρώτο
Μνημόνιο όσο και εκείνα που ακολούθησαν, από άτυπες συμφωνίες τύπου Αrrangements9, που ήταν στην αρχή, ενσωματώθηκαν
στη συνέχεια σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης10 και μετατράπηκαν επομένως σε πράξεις του δευτερογενούς ενωσιακού
δικαίου. Και, δεύτερον, ότι τα μέτρα λιτότητας που επέβαλαν στην
Ελλάδα τα εν λόγω Μνημόνια δεν ήρθαν απλώς σε αντίθεση με το
8 Όπως είναι λ.χ. η σύμβαση 1/1919 για τις ώρες εργασίας.
9 Βλ. για τη νομική και πραγματολογική φύση των Μνημονίων Π.
Γκλαβίνη, Το Μνημόνιο της Ελλάδος 2010.
10 Βλ. απόφαση 2010/320/Ε.Ε. του Συμβουλίου της Ε.Ε., στην οποία
ενσωματώθηκε το πρώτο Μνημόνιο.
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ελληνικό Σύνταγμα και με διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η
τελευταία, αλλά προσέκρουσαν επιπλέον και στο ίδιο το πρωτογενές και το δευτερογενές δίκαιο της Ε.Ε.11 .Ήρθαν, μεταξύ άλλων,
σε σύγκρουση αφενός με διατάξεις της Οδηγίας 78/2000/Ε.Κ., που
απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση οι οποίες βασίζονται
σε απαγορευμένα κριτήρια όπως η ηλικία. Και, αφετέρου, με διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Χ.Θ.Δ.Ε.), ο οποίος έχει ενσωματωθεί, με το άρθρο 6 παρ.1 Σ.Ε.Ε.,
στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο και δεσμεύει, δυνάμει του 51 παρ.
1 Χ.Θ.Δ.Ε., τόσο τα θεσμικά και τα λοιπά όργανα της Ένωσης όσο
και τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο.
Είναι μάλιστα απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι, μολονότι ο Ε.Κ.Χ.,
οι Οδηγίες της Ε.Ε. και ο Χ.Θ.Δ.Ε. δεσμεύουν ισότιμα ως πηγές
δικαίου τον έλληνα δικαστή, δεν υπάρχει ένα διεθνές κείμενο που
να ιεραρχεί αυτές τις πηγές και να επιτρέπει στον τελευταίο να
ρυθμίζει με ασφαλή τρόπο τις συγκρούσεις μεταξύ τους.
Συμπερασματικά
Η «νέα» στρατηγική «νέων» θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκβάλλει νέες προοπτικές οικονομικής διαχείρισης
και κοινωνικής διευθέτησης. Η παγκοσμιότητα της οικονομίας και
η φύση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διατηρούν αμιγώς οικονομικού χαρακτήρα προτεραιότητα. Είναι μια στρατηγική δικαιωμάτων ελαχίστων για ελάχιστη ρύθμιση της ενιαίας αγοράς εργασίας και διαφύλαξη ελάχιστης προστασίας της κοινωνίας. Μια
οικονομική στρατηγική ελάχιστων κοινωνικών πολιτικών, όπου τα
πεδία δράσης υπαγορεύει η κυριαρχούσα υπερεθνική οικονομική
επιταγή και τα επίπεδα δράσης η εθνική κοινωνική επιλογή.
Η βασική επιδίωξη είναι η στήριξη της οικονομίας και όχι της κοινωνίας. Η βασική λογική είναι ότι τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν έναν αντιπαραγωγικό συντελεστή του κεφαλαίου και όχι την
11 Βλ. για την αντίθεση των Μνημονίων με το δίκαιο του Χ.Θ.Δ.Ε. Ν.
Γαβαλά, Αντίθετες στο πρωτογενές δίκαιο της Ε.Ε. οι εργασιακές
ρυθμίσεις του Μνημονίου ΙΙ, ΕΕργΔ 2012.
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επένδυση ενός κοινωνικού κεφαλαίου.
Ανεξάρτητα από τη σχολή σκέψης ή την οπτική προσέγγιση τα
ευρύτερα κοινωνικά δικαιώματα συνθέτουν μια θεμελιώδη μορφή
παρέμβασης. Είτε ως μέσο είτε ως σκοπός, είτε υμνούμενα είτε
λοιδορούμενα, παραμένουν στην ουσία ένας καθολικός θεσμός
που, σε ένα επιτρεπτό μέτρο, επενεργεί θετικά σε οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές. Συνδέονται με τις δημοκρατικές ελευθερίες και τις κοινωνικές κατακτήσεις στην Ευρώπη. Τα κοινωνικά
δικαιώματα «διαπραγματεύονται» με όρους απόλυτης ανάγκης της
κοινωνίας. Η ανταγωνιστική και εντέλει λεόντειος σχέση μεταξύ
οικονομικής αναγκαιότητας και κοινωνικής ανάγκης διαιωνίζεται.
Τον τόνο δίνει η μονοδιάστατη καπιταλιστική προσέγγιση για
ευσεβή πίστη στις δυνάμεις και τους δεσμούς της κοινωνίας.
Σήμερα κυριαρχεί η αγοραία απόδοση του αγοραίου δυϊσμού, του
καπιταλισμού, η ακραιφνής ερμηνεία περί καλού και κακού, η μανιχαϊστική θεώρησης του φωτός και του σκότους, η άκρατη κυριαρχία της οικονομίας στην κοινωνία και του ατομικού κέρδους
στην κοινωνική ευημερία. Η κοινωνική πολιτική μετατρέπεται σε
πρωτογενή οικονομική παρέμβαση και υποβιβάζεται σε δευτερογενή κοινωνική διεκπεραίωση. Απομυθοποιείται. Τα κοινωνικά
δικαιώματα ολοένα και λιγότερο παραμένουν κοινωνικά και συνιστούν δικαιώματα. Απομυθοποιούνται επίσης. Εκατέρωθεν, λοιπόν,
ηχεί σήμερα, τουλάχιστον για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν
στην κοινωνική δικαιοσύνη, το τέλος των υμνών.
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική έχει οδηγηθεί με άνισους
όρους σε μια αναθεωρητική αφανή διαδικασία, συγκοινωνούντων
δοχείων ανάμεσα σε μια κυρίαρχη οικονομία, μια έρπουσα πολιτική
και μια ανερμάτιστη κοινωνία. Διαδικασία συνυφασμένη με στρατηγικές οικονομικής προσαρμογής και κοινωνικής απορύθμισης με
βασικό γνώμονα την αμφίθυμου και αγοραίου χαρακτήρα ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά. Διαδικασία υιοθέτησης ελάχιστων βασικών
δικαιωμάτων που αποδίδονται, όμως, κατά το εθνικό, ως δοκούν,
και κατά το ατομικό, ως διεδικείν. Διαδικασία που, ενώ αφορά

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 197

6/10/2016 3:43:01 μμ

198 αικατερίνη γκατσου
ρυθμίσεις κοινωνικά ελαχίστων τα οποία αφορούν τη ζωή πολλών,
διακατέχεται από μια αφιλόστοργη λογική ότι αφορά «τις ζωές των
άλλων». Διαδικασία που διαστρεβλώνει τη συνεκτική αποστολή
της και αλλοιώνει την ιστορική έννοια των ευρωπαϊκών κοινωνικών δικαιωμάτων. Η «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» κυριαρχείται από τις κοινωνικά αβάσταχτες αντιφάσεις του καπιταλισμού
και πάσχει από τις αποσταθεροποιητικές παρενέργειες της ανεξέλεγκτης και απάνθρωπης οικονομικής παγκοσμιοποίηση. Ακόμη
χειρότερα, είναι μια πολιτική που διαμορφώνεται από πολιτικούς
χωρίς αίσθηση του μέτρου και περιστάσεων – που πρέπει να αποτελούν συστατικά της πολιτικής ηθικής – και φλεβοποιείται από την
απαξίωση συλλογικών αρχών και αξιών – που πρέπει να παραμείνουν συστατικά της κοινωνικής συνύπαρξης (Βενιέρης, 2013).
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Μετανάστευση πληθυσμών και Δικαιώματα του Ανθρώπου
Η ιστορική εξέλιξη της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του
ανθρώπου: απολογισμός και προοπτικές
Pierre-Henri IMBERT, πρώην Γενικός Διευθυντής Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης
2006
Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δικαιώματα των θυμάτων
Το δικαίωμα σε ένδικη προστασία όπως προβλέπεται στα διεθνή
κείμενα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: πρόσβαση στη δικαιοσύνη και
μορφές επανόρθωσης σύμφωνα με το συμβατικό δίκαιο και τις νέες
αρχές του ΟΗΕ
Théo VAN BOVEN, Ομότιμος Καθηγητής, University of Maastricht, Ολλανδία
2005
Η Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων των Γυναικών
[Όχι έδρα, όμως μία επιπλέον υποτροφία]
2004
Η ελευθερία της πληροφόρησης στο Διεθνές Δίκαιο
Εισαγωγική ομιλία «Η ιστορική εξέλιξη της Διεθνούς Προστασίας
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»
Juan-Antõnio CARRILLO-SALCEDO, Καθηγητής, Universidad de
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Sevilla, Ισπανία
2003
Οι ΜΚΟ και το Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Οι τεχνικές της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Françoise TULKENS, Δικαστής, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
2002
Η διεθνής προστασία του δικαιώματος στη ζωή
Η ιστορική εξέλιξη της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Raymond RANJEVA, Δικαστής, Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
2001
Η διεθνής προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας
Το Διαμερικανικό Σύστημα Προστασίας Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Antõnio Augusto CANÇADO TRINDADE, Καθηγητής, University
of Brasilia,
Πρόεδρος του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
2000
Διεθνές εμπόριο και προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπό τη δοκιμασία της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών συναλλαγών
Τεχνικές της Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Théo VAN BOVEN, Καθηγητής, University of Maastricht, Ολλανδία
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1999
Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ο σεβασμός των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Νομικές και δικαστικές εγγυήσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Emmanuel DECAUX, Καθηγητής, Université Paris X-Nanterre,
Γαλλία
1998
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
50 χρόνια μετά: κεκτημένα και προοπτικές για τον 21ο αιώνα
Camille KUYA MUISSAU, Καθηγήτρια, Université catholique
d’Afrique centrale, Καμερούν
1997
Η πρόληψη στην υπηρεσία του σεβασμού των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Φιλοσοφικά και ανθρωπολογικά θεμέλια των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Etienne LE ROY, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου
Νομικής Ανθρωπολογίας, Université Panthéon-Sorbonne, Γαλλία
1996
Τα κοινωνικά δικαιώματα: πλήρη δικαιώματα του ανθρώπου
Τα κοινωνικά δικαιώματα απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα
Paulo Sergio PINHEIRO, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών για τη
Βία, Université de Sao Paulo, Βραζιλία
1995
Το Δίκαιο απέναντι στην πρόκληση των παραβιάσεων των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Υποχρεώσεις για επανόρθωση από τις παραβιάσεις των Δικαιωμάτων

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 205

6/10/2016 3:43:01 μμ

206 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του Ανθρώπου
Ellen LUTZ, Καθηγήτρια, Harvard Law School, ΗΠΑ
1994
Το μέλλον των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: κίνδυνοι και ευκαιρίες
Επιστημονική και τεχνική πρόοδος
Λίνος-Αλέξανδρος ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ερευνητής του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελλάδα
1993
Η οικουμενικότητα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: σύγχρονες
προκλήσεις
Δικαιώματα και ρόλος των γυναικών
Virginia LEARY, Καθηγήτρια, University of Buffalo, State University of New York, ΗΠΑ
1992
Δημοκρατία και Δικαιώματα του Ανθρώπου – Μετανάστευση των
πληθυσμών
Η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(CSCE) και ταΔικαιώματα του Ανθρώπου
Thomas BUERGENTHAL, Lobingier Καθηγητής Συγκριτικού και
Διεθνούς Δικαίου, The George Washington University National
Law Center, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ
1991
Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η οικογένεια – Διαμόρφωση και
εφαρμογή των διεθνών κανόνων
Αναγκαστικές και ακούσιες εξαφανίσεις
Leandro DESPOUY, Εμπειρογνώμονας, Υποεπιτροπή των
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Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την
Προστασία των Μειονοτήτων
1990
Αντιδράσεις στις παραβιάσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο
Ανθρώπινα Δικαιώματα και πρόληψη και τιμωρία του εγκλήματος
Cherif BASSIOUNI, Πρύτανης, DePaul University, Σικάγο, ΗΠΑ
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Η συμβολή του RENE SAMUEL CASSIN

στην προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ)
υιοθετήθηκε πριν από 66 χρόνια – 10 Δεκεμβρίου 1948 – από τη
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ1. Μεταφρασμένη σε 350 γλώσσες και
τοπικές διαλέκτους, αποτελεί την πρώτη λεπτομερή καταγραφή
των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών αλλά και την πρώτη
αναγνώριση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΔτΑ) σε παγκόσμιο
επίπεδο. Η συνεισφορά της είναι πολύ μεγάλη, καθώς ακόμη και
σήμερα αποτελεί τη βάση αναφοράς στη Διεθνή Προστασία των
ΔτΑ αλλά και το πρότυπο στο οποίο στηρίζονται πολλά εθνικά
συντάγματα, νόμοι και διεθνή κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μολονότι δεν συνιστά ένα νομικά δεσμευτικό
κείμενο, έγινε η βάση για τη δημιουργία – το 1966 – δύο διεθνών
νομικώς δεσμευτικών συνθηκών, του Διεθνούς Συμφώνου για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου
για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, που
τέθηκαν σε ισχύ το 1976, εδραιώνοντας έτσι τους απαραίτητους
μηχανισμούς για την εφαρμογή και τη χρήση της2.
Όσον αφορά τη δομή, η ΟΔΔΑ αποτελείται από 30 άρθρα, που καθορίζουν τα ιδεώδη πάνω στα οποία η ανθρωπότητα μπορεί να θεμελιώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας και ευημερίας της, αναγνωρίζοντας ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων «συνιστά
θεμέλιο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ειρήνης σε όλο τον κόσμο»,
1 Στην Ελλάδα το πρώτο Σύμφωνο κυρώθηκε με τον Ν. 1532/1985 και
το δεύτερο με το Ν.2462/1997.
2 Τα δύο αυτά Σύμφωνα, μαζί με την Οικουμενική Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνιστούν τον «Διεθνή Χάρτη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
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διαμορφώνοντας έτσι ένα κοινό υπόδειγμα για όλους τους λαούς.
Εξεταζόμενη, ωστόσο, περαιτέρω, υπό το πρίσμα των συνθηκών
που επικρατούσαν κατά το στάδιο διαμόρφωσης και υπογραφής
της, η σημασία της Οικουμενικής Διακήρυξης αποβαίνει ακόμα
μεγαλύτερη. Η ανθρωπότητα είχε μόλις αρχίσει να ανακάμπτει από
έναν καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο οι γενοκτονίες ήταν συχνές, ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονταν
ελάχιστα.
Ακόμη πιο σημαντικό είναι, όμως, το γεγονός ότι, κατά τις διεργασίες σύνταξής της, τα 58 κράτη που συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη
προωθούσαν τις απόψεις για την προστασία των ΔτΑ ανάλογα με τις
ιδεολογίες τους, τα πολιτικά τους συστήματα, τις θρησκευτικές και
πολιτιστικές τους παραδόσεις αλλά και το στάδιο της οικονομικής
ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονταν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Ένα, άλλωστε, από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της Διακήρυξης είναι ο συγκερασμός πολλών διαφορετικών απόψεων περί
της εννοίας του όρου «ανθρώπινα δικαιώματα». Έτσι, παρά την
κυρίαρχη δυτική ιδεολογία, το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη του
κειμένου της Δια-κήρυξης συζητήθηκαν εκτενώς απόψεις και
γνώμες από διαφορετικές ιδεολογικές ομάδες κρατών, με διαφορετικές θρησκείες και πολιτικά συστήματα είναι από μόνο του ένα
πολύ μεγάλο επίτευγμα. Αν αναλογισθεί κανείς ότι, ακόμη και
σήμερα, παρά την παγκοσμιοποίηση και την πτώση των διαχωριστικών γραμμών, δεν είναι πάντοτε εύκολη η συνεννόηση μεταξύ
των κρατών, το γεγονός αυτό αρκεί για να προσδώσει στην ΟΔΔΑ
ακόμη μεγαλύτερη νομική, ιστορική και ανθρωπιστική εμβέλεια.
Ας μην λησμονούμε, επίσης, ότι πριν την υπογραφή της είχε προηγηθεί ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου 60
εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (20 εκατ. στρατιώτες
και 40 εκατ. άμαχοι) και ουσιαστικά δεν υφίστατο «προστασία των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
Ωστόσο, πριν τη λήξη του πολέμου είχαν μεσολαβήσει καθοριστικά γεγονότα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Ο Χάρτης του Ατλα-
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ντικού (14.08.1941), έδωσε ώθηση προς την καθολική αναγνώριση
των αναπαλλοτρίωτων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λειτουργώντας, έτσι, ως ένα «πρελούδιο» για τη μετάβαση στον μεταπολεμικό κόσμο και συνιστώντας τη βάση για πολλές από τις διεθνείς
συνθήκες, οργανισμούς και fora που έκτοτε δημιουργήθηκαν (ΟΗΕ,
GATT, ανεξαρτησία των βρετανικών και γαλλικών αποικιών).
Ο Χάρτης του Ατλαντικού (14.08.1941) ήταν μια Διακήρυξη των
αρχών διεθνούς πολιτικής που συμφωνήθηκε στον κόλπο της
Argentia (Νέα Γη) από τον Άγγλο πρωθυπουργό WINSTON
CHURCHILL και τον Αμερικανό πρόεδρο FRANKLIN
DELANO ROOSEVELT, προετοιμάζοντας την είσοδο των ΗΠΑ
στον πόλεμο, θέτοντας τις βάσεις της Διακήρυξης των Ηνωμένων
Εθνών (1η Ιανουαρίου 1942) και καθορίζοντας τα βασικά σημεία,
στα οποία θα έπρεπε να στηρίζεται η μεταπολεμική οργάνωση
του κόσμου: παραίτηση από μέρους των νικητών κάθε εδαφικής
προσάρτησης, αυτοδιάθεση των λαών σχετικά με τον τρόπο
οργάνωσης της κυβέρνησής τους, αναλογική συμμετοχή όλων
των χωρών στο διεθνές εμπόριο και στις πρώτες ύλες, ελευθερία
των θαλασσών, παραίτηση από πράξεις βίας στο πλαίσιο διευθέτησης των διεθνών διαφορών, κοινωνική ευημερία και απαλλαγή
από τις στερήσεις και τον φόβο. Είχε προηγηθεί η ομιλία ROOSEVELT στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στις 06.01.1941. Εκεί έγινε
λόγος για τις τέσσερις ελευθερίες, δηλαδή την ελευθερία του
λόγου και της έκφρασης, τη θρησκευτική ελευθερία, την απαλλαγή από στερήσεις και την ελευθερία από τον φόβο. Οι τέσσερις
ελευθερίες εντάχθηκαν στη συνέχεια στο προοίμιο της ΟΔΔΑ
(2η παράγραφος: «οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να μιλούν και να
πιστεύουν, λυτρωμένοι από το φόβο και την αθλιότητα»).
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Στο San Francisco των ΗΠΑ στις 26.06.1945, τα πενήντα μετέχοντα
κράτη στη διάσκεψη των ΗΕ για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Οργα-
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νισμού (συμμετείχαν και ΜΚΟ) υπέγραψαν τον Χάρτη του ΟΗΕ.
Στις 24.10.1945, αφού ο Χάρτης επικυρώθηκε από τα πέντε μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και την πλειονότητα των άλλων 46
κρατών, δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Ο Χάρτης του ΟΗΕ, ωστόσο, δεν συμπεριελάμβανε πίνακα διεθνώς
αναγνωριζομένων ΔτΑ, καθώς οι συντάκτες του είχαν στενή αντίληψη για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Παρά ταύτα, άνοιξε το
δρόμο για ένα νέο διεθνές νομικό status στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μεγαλύτερη συμβολή του ήταν ότι ελάμβανε μέτρα προς
την ολοκληρωμένη προστασία τους. Ειδικότερα το άρθρο 68 αυτού,
καλύπτοντας το κενό της έλλειψης δικαιωμάτων στο Χάρτη, εξουσιοδοτούσε το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)
να δημιουργήσει μιαν Επιτροπή «για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτέλεσε ένα ειδικό
όργανο μελέτης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων, που σκοπό είχε
την επεξεργασία μιας διεθνούς πλέον πράξης, τη διατύπωση νομικά
δεσμευτικών συμβάσεων και τη δημιουργία συστήματος διεθνούς
εποπτείας και ελέγχου. Υπαγόταν στο ECOSOC και αρχικά απαρτιζόταν από έναν εννεαμελή πυρήνα ειδικών, ο οποίος το 1947 διευρύνθηκε περαιτέρω με τη συμμετοχή πλέον και κρατών.
Το πλέον σημαντικό έργο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου είναι αναμφισβήτητα η Οικουμενική Διακήρυξη του
1948. Στη σύνταξη της Διακήρυξης καθοριστικός ήταν ο ρόλος της
«Πυρηνικής Επιτροπής» (Nuclear Commission on Human Rights), η
οποία δημιουργήθηκε στις 15.02.1946 και στην οποία συμμετείχαν
επιφανείς εκπρόσωποι του αγώνα για τα ΔτΑ αλλά και του νομικού
κόσμου. Η Επιτροπή αυτή εξουσιοδοτήθηκε από το ECOSOC
τον Ιούνιο του 1946 να συντάξει ένα κείμενο, το οποίο θα αποτελούσε έναν κατάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριο μέλημα της
Επιτροπής σύνταξης ήταν αφενός να καταστήσει σαφές ποιά δικαιώματα θα αναφέρονταν και αφετέρου ποιά θα έπρεπε να είναι η
νομική φύση του κειμένου, το οποίο τελικώς θα προέκυπτε.
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Πρόεδρος της εννεαμελούς Επιτροπής ήταν η ELEANOR ROOSEVELT, χήρα του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ άλλα επιφανή μέλη
ήταν – μεταξύ άλλων – οι JACQUES MARITAIN (Γάλλος καθολικός φιλόσοφος), RENE CASSIN (Γάλλος δικηγόρος καθηγητής
Νομικής και δικαστής), CHARLES MALIK (Λιβανέζος φιλόσοφος
και διπλωμάτης) και PENG CHUN (Κινέζος νομικός).
RENE CASSIN
O RENE SAMUEL CASSIN (5 Οκτωβρίου 1887, Bayonne,
Βασκική χώρα, Γαλλία 20 Φεβρουαρίου 1976, Παρίσι, Γαλλία)
ήταν Γάλλος δικηγόρος, καθηγητής Νομικής και δικαστής εβραϊκής καταγωγής. Υπηρέτησε ως στρατιώτης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συγκροτώντας αργότερα τη συνδικαλιστική οργάνωση Fιdιrale, μια αριστερή, ειρηνόφιλη οργάνωση παλαιμάχων.
Το 1968 έλαβε το βραβείο Νόμπελ ειρήνης για το έργο του στη
σύνταξη της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Το ίδιο έτος του απονεμήθηκε επίσης ένα από τα
βραβεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο CASSIN ανέλαβε υψηλότατες θέσεις στα Δικαστήρια της
Γαλλίας και της Ευρώπης. Από το 1944 ως το 1960, διετέλεσε αντιπρόεδρος του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας. Για τα επόμενα
δέκα έτη ήταν μέλος του Συνταγματικού Συμβουλίου, ενός δικαστηρίου, το οποίο – κατά παρόμοιο τρόπο με το Αμερικανικό
Ανώτατο Δικαστήριο –, γνωμοδοτούσε σε θέματα συνταγματικότητας των νόμων. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διαιτητικού
Δικαστηρίου της Χάγης από το 1950 ως το 1960 και μέλος (19591965) και Πρόεδρος (1965-1968) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο Στρασβούργο.
Ο CASSIN συμμετείχε στην πολιτική ζωή της χώρας του με
διάφορους τρόπους, πλην όμως όχι κατά τον συνήθη τρόπο
επιδίωξης μιας εκλεκτορικής θέσης ή μέσα από τη δράση ενός
ηγέτη ή αντιπροσώπου ενός πολιτικού κόμματος. Ήταν ένθερμος
πατριώτης αλλά ταυτόχρονα και διεθνιστής. Από το 1924 έως
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το 1938 διετέλεσε – ως Γάλλος επιτετραμμένος – αντιπρόσωπος
στην Κοινωνία των Εθνών, υπηρετώντας στη Διάσκεψη για τον
Αφοπλισμό, υποστηρίζοντας επίσης τις διάφορες κινήσεις για
την προώθηση, τη διατύπωση και την εφαρμογή των διεθνών
διαδικασιών αναφορικά με την εύλογη διευθέτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω αντιτιθέμενων εθνικών συμφερόντων. Στην περίοδο που ακολούθησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο CASSIN όχι μόνο επανήλθε στις προαναφερθείσες δικαστικές θέσεις, αλλά συνέχισε και το διεθνές έργο που
είχε αρχίσει ως αντιπρόσωπος στην Κοινωνία των Εθνών.
Πέντε φορές – 1946, 1948, 1950, 1951, 1968 – διετέλεσε εκπρόσωπος της Γαλλίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
και για πολλά έτη μεταξύ 1945 και 1960 εκπρόσωπος στις διασκέψεις της UNESCO.
Στο έργο του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο CASSIN θεμελίωσε τη νομική γνώση του, το ανθρωπιστικό του ένστικτο,
καθώς και την πίστη του στο διεθνισμό. Υπήρξε μέλος της
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ήδη από τη δημιουργία της το 1946 και αντιπρόεδρος από
το 1946 ως το 1955 (σε μια περίοδο που περιελάμβανε την προεδρία της ELEANOR ROOSEVELT 1946-1953), ξανά πρόεδρος
από το 1955 έως το 1957 και αντιπρόεδρος το 1959. Ακούραστος
εργάτης της Επιτροπής, αποδείχθηκε ο πλέον αρμόδιος για το
σχέδιο της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που
υιοθετήθηκε τελικώς από τη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου του 1948.
Σε μία σειρά διαλέξεων που έγιναν το 1951 στην Ακαδημία
Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, ο CASSIN εμφανίζεται να αναλύει
λεπτομερώς τη Διακήρυξη και τα πρώτα προβλήματα του σχεδιασμού των δύο Συμφώνων: Αναφέρεται στις σχετικές προτάσεις
στο Χάρτη του ΟΗΕ, στην εντολή της Επιτροπής, στην προετοιμασία και στην αποδοχή της Διακήρυξης. Ακολούθως, με τη
διορατικότητα ενός φωτισμένου νομικού, αναλύει τα δικαιώματα,

Tsevrenis book 16x23 -02.indd 214

6/10/2016 3:43:01 μμ

Η συμβολή του Rene Samuel Cassin
στην προστασiα τωv Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 215

τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά, τα προ-βλήματα
των προτεινομένων Συμφώνων, τα μέτρα που απαιτούνται για
την εξέταση των πιθανών καταγγελιών καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεθνή επιτήρηση και τον εποικοδομητικό έλεγχο. Το 1968, δύο χρόνια ήδη μετά την υπογραφή
των δύο Συμφώνων – του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου για τα
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα – σε ένα
άρθρο που έγραψε επ’ ευκαιρία αναγνωρίσεως του έτους 1968
ως «Διεθνές Έτος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ο CASSIN ολοκληρώνει με μια απλή προειδοποίηση: «Τώρα πλέον που διαθέτουμε
ένα όργανο ικανό να άρει ή να απαλύνει τις αδικίες στον κόσμο,
πρέπει επιτέλους να μάθουμε και πώς να το χειριζόμαστε».
Του περίφημου «προσχεδίου CASSIN» προηγήθηκαν δύο αποτυχημένες συνεδριάσεις της Επιτροπής Σύνταξης της Διακήρυξης, η οποία απαρτιζόταν από τους ELEANOR ROOSEVELT
(ΗΠΑ), CHANG (Κίνα), MALIK (Λίβανος) και JOHN PETERS
HUMPHREY (Καναδάς), οι οποίοι αντιπροσώπευαν τη γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και αντιπροσώπους από
την Αυστραλία, τη Χιλή, τη Γαλλία, τις Φιλιππίνες, τη Σοβιετική
Ένωση, την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουρουγουάη και
τη Γιουγκοσλαβία.
Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής διήρκεσε από τις 9 έως τις 25
Ιουνίου του 1947 και οδήγησε στο «προσχέδιο HUMPHREY». Αυτό
είναι ουσιαστικά το πρώτο σχέδιο ενός καταλόγου δικαιωμάτων που
επρόκειτο να αποτελέσει τη βάση της Διακήρυξης. Ο HUMPHREY
– Καναδός δικηγόρος και ακτιβιστής των ΔτΑ – προσπάθησε να
συγκεράσει τις διαφορετικές απόψεις για το αν θα συμπεριελάμβανε η Διακήρυξη πέραν των ατομικών και κοινωνικά δικαιώματα.
Η δεύτερη – επίσης αποτυχημένη – συνεδρίαση της Επιτροπής διήρκεσε από τις από 3 έως τις 21 Μαϊου του 1948. Η τρίτη συνεδρίαση
της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διήρκεσε από τις
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24 έως 18 Ιουνίου του 1948 και διεξήχθη – όπως επίσης και όλες οι
προηγούμενες – στην κωμόπολη Lake Success, (Nassau County, New
York, ΗΠΑ). Η Επιτροπή υιοθέτησε αυτή τη φορά ένα νέο προσχέδιο
της Διακήρυξης που εκπονήθηκε πλέον από τον RENE CASSIN και
το διαβίβασε στο ECOSOC. Πρόκειται για το δεύτερο προσχέδιο,
ή αλλιώς «προσχέδιο CASSIN», καθώς ακολουθούσε κατά βάση το
«προσχέδιο Humphrey» ως προς τη δομή του, ωστόσο μείωνε τα 46
άρθρα αυτού σε 44, ενώ – στην τελική της φάση – η Οικουμενική
Διακήρυξη συμπεριέλαβε 30 άρθρα.
ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ CASSIN
To περιεχόμενο του «προσχεδίου CASSIN» ήταν επηρεασμένο
από το Ναπολεόντειο κώδικα, και συμπεριλάμβανε πρόλογο
και εισαγωγικά γενικών αρχών. Εδώ η Διακήρυξη συγκρίνεται
ως προς την δομή της με αρχαίο ελληνικό ναό: Τα άρθρα 1 και 2
συνιστούν τα θεμέλια τμήματα, συμπεριλαμβάνοντας τις αρχές
της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. Τα επτά σημεία του προοιμίου, σχετικά με τους λόγους
ύπαρξης της Διακήρυξης, παραλληλίζονται με τα σκαλοπάτια
του ναού. Το κύριο σώμα της Διακήρυξης έχει τη μορφή των
τεσσάρων στηλών. Η πρώτη στήλη (Άρθρα 3-11) συνιστά τα
βασικά δικαιώματα του ανθρώπου, όπως είναι το δικαίωμα στη
ζωή και η απαγόρευση της δουλείας. Η δεύτερη στήλη (άρθρα
12-17) περιλαμβάνει τα δικαιώματα του ατόμου στην κοινωνία.
Η τρίτη στήλη (άρθρα 18-21) αναφέρεται στην πνευματική,
δημόσια και πολιτική ελευθερία, όπως είναι η ελευθερία της
θρησκείας και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Η τέταρτη
στήλη (άρθρα 22-27) καθορίζει τα κοινωνικά, οικονομικά και
πολιτιστικά δικαιώματα. Τα τελευταία τρία άρθρα συνιστούν
το αέτωμα. Τα άρθρα αυτά αφορούν το καθήκον του ατόμου
στην κοινωνία και την απαγόρευση χρήσης των δικαιωμάτων
σε αντίθεση με το πνεύμα των Ηνωμένων Εθνών.
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Στις 10 Δεκεμβρίου 1948 το περιεχόμενο της ΟΔΔΑ ψηφίζεται τελικώς
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ψήφοι ήταν 48 υπέρ, 0 κατά,
ενώ υπήρξαν και 8 αποχές (όλα τα κράτη του ανατολικού μπλοκ,
δηλαδή Λευκορωσία, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Ουκρανία, ΕΣΣΔ,
Γιουγκοσλαβία, αλλά και η Νότιος Αφρική και η Σαουδική Αραβία).
Είναι σημαντικό, ωστόσο, να τονισθεί ότι καμία από τις συμμετέχουσες
αντιπροσωπείες των χωρών δεν ψήφισε ενάντια στη Διακήρυξη, ενώ
ακόμη και όσες απείχαν από την τελική ψηφοφορία, είχαν ήδη συμμετάσχει και συνεργαστεί κατά τις ενδιάμεσες διαδικασίες σύνταξης.
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΔΑ
Στις διαπραγματεύσεις για τη σύνταξη της ΟΔΔΑ υπήρξαν
αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις από την πλευρά των μετεχόντων κρατών. Σε ένα διακηρυκτικό έγγραφο εμφανίσθηκαν
αρκετές απόψεις για φιλοσοφικά, πολιτικά, νομικά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Έτσι δημιουργήθηκαν διαφορετικά ρεύματα
μεταξύ φιλελεύθερων και μαρξιστών, θετικιστών και οπαδών
του φυσικού δικαίου, δυτικών και μη δυτικών. Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών για τη σύνταξη της ΟΔΔΑ τα σοσιαλιστικά κράτη επέμεναν στις υποχρεώσεις του ατόμου έναντι του
κράτους και της κοινωνίας, ενώ τα δυτικά τόνιζαν τη σημασία
ύπαρξης μιας ανοικτής κοινωνίας. Λόγω της αυξημένης επιρροής της Δύσης, η Διακήρυξη εστιάζει στις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες με τα κοινωνικά δικαιώματα να έχουν τελικά
έναν δυνητικό χαρακτήρα και υπό αυτήν την έννοια θεωρείται
ότι η Δύση «κέρδισε» το ανατολικό μπλοκ στη διαμόρφωση
της Διακήρυξης. Τρία ήταν ειδικότερα τα επίπεδα διαφορών
στο πλαίσιο των εκατέρωθεν προσεγγίσεων φιλελεύθερων και
μαρξιστών: το φιλοσοφικό, το ιστορικό και το πρακτικό επίπεδο.
Στο φιλοσοφικό επίπεδο, οι Μαρξιστές στρέφονταν κατά του
ατομικισμού της φιλελεύθερης προσέγγισης, ενώ τόνιζαν την
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ανάγκη προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, θεωρώντας
ότι τα κράτη αποτελούσαν τα κύρια όργανα εντός των οποίων
πρέπει να προστατεύονται τα ΔτΑ. Στο ιστορικό επίπεδο,
τόνιζαν ότι οι Δυτικοί προσπαθούσαν, μέσω της ενίσχυσης των
ατομικών δικαιωμάτων, να πλήξουν το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, που από το 1917 επιβλήθηκε στο ανατολικό
μπλοκ. Σε πρακτικό επίπεδο, τα παραπάνω εί-χαν αντίκτυπο
στον Ψυχρό Πόλεμο, ο οποίος είχε τότε αρχίσει. Συγκεκριμένα,
ορισμένοι Σοβιετικοί θεωρούσαν ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιούσαν την ΟΔΔΑ για να ενισχύσουν την προπαγάνδα τους
κατά της ΕΣΣΔ. Η στάση της ΕΣΣΔ και των συμμάχων τους
ήταν αρκετές φορές αντιφατική.
Οι αντιπρόσωποι του ανατολικού μπλοκ συχνά απείχαν από τις
συνεδρίες ή δεν έδιναν μεγάλη σημασία κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων. Από την άλλη, πρότειναν την προσθήκη
στη Διακήρυξη αρχών οι οποίες ανταποκρίνονταν στις φιλοσοφικές, ιστορικές και πολιτικές τους απόψεις. Πρότασσαν ότι
η ΟΔΔΑ δεν διέθετε μεγάλη εμβέλεια ως προς την προστασία
των ΔτΑ και ότι δεν υπήρχε ρητή και κατηγορηματική καταδίκη του φασισμού και του ναζισμού.
Τέλος στις διαφορές μαρξιστών-φιλελευθέρων εντάχθηκε και η
συζήτηση για το θετικισμό και το φυσικό δίκαιο.
Τα δυτικά κράτη, από την πλευρά τους, προσπάθησαν να
επιβάλουν την ιδεολογία περί του ότι τα δικαιώματα αναπτύσσονται εντός των πλαισίων του φυσικού δικαίου, υποστηρίζοντας ότι οι θεμελιώδεις αρχές του φυσικού δικαίου περιελάμβαναν την έμφυτη αξιοπρέπεια των ανθρώπων, καθώς επίσης
και την ισότητα και το αναπαλλοτρίωτο των δικαιωμάτων. Το
ανατολικό μπλοκ, όμως, ήταν κατά του φυσικού δικαίου. Ο
Σοβιετικός ANDREI VYSHINSKY επέμενε σε μια θετικιστική
προσέγγιση υποστηρίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα
δεν μπορούν να νοηθούν έξω από το κράτος, καθώς η ίδια η
έννοια του δικαιώματος και του νόμου συνδέεται με αυτήν του
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κράτους. Τελικώς επεκράτησε η δυτική θεώρηση περί φυσικού
δικαίου, καθώς θεωρήθηκε ότι τα ΔτΑ είναι δικαιώματα τα οποία
έχουν οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την βούληση των κρατών
τους ή ακόμη και ενάντια σε αυτήν.
Είναι σαφές ότι η επιρροή της δυτικής κουλτούρας υπήρξε καταλυτική στο κείμενο της ΟΔΔΑ. Όχι μόνο οι συμμετέχοντες ήταν
στην πλειοψηφία τους Δυτικοί, αλλά και αρκετοί εκπρόσωποι από
τον Τρίτο Κόσμο είχαν δυτική παιδεία. Έγιναν, βεβαίως, κάποιες
προσπάθειες να ενταχθούν απόψεις του ισλαμικού δικαίου στη
Διακήρυξη, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.
Η έλλειψη διαφορετικών απόψεων από τους μη Δυτικούς οφείλεται
κατά βάση στο ότι τα κράτη της Αφρικής δεν είχαν ακόμη ανεξαρτητοποιηθεί. Όταν αργότερα κράτη εκτός Ευρώπης – Β. Αμερικής
προχώρησαν σε αντίστοιχες κατοχυρώσεις των ΔτΑ, τα κείμενά
τους χαρακτηρίζονταν από τις τοπικές κουλτούρες. Αλλά και εντός
των πλαισίων των κρατών-μελών του ΟΗΕ, οι απόψεις των Αφρικανών, Λατινοαμερικάνων, Ασιατών «μπόλιασαν» τόσο τα ψηφίσματα του Οργανισμού όσο και τα επόμενα κείμενα προστασίας
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Τα Λατινοαμερικάνικα κράτη τήρησαν τη γραμμή της Δύσης ως
γενικό πλαίσιο, αλλά κατά τις συνεδρίες πίεζαν για πιο «δυναμική
και σκληρή» διατύπωση των άρθρων.
Οι κυριότερες παρεμβάσεις των 14 Ασιατικών κρατών οφείλονταν
σε ισχυρές προσωπικότητες όπως ο GANDHI, ο οποίος πρότεινε
να προστεθεί η έννοια της υποχρέωσης στη Διακήρυξη. Υπήρξαν
όμως και άλλες καίριες παρεμβάσεις, τόσο του MALIK από το
Λίβανο όσο και του CHANG από την Κίνα.
Όπως αναφέρθηκε, ενδεικτικό στοιχείο της έντονης αντίθεσης των
Δυτικών με τους υπολοίπους είναι ότι η ΕΣΣΔ, τα υπόλοιπα κράτη
του ανατολικού μπλοκ, η Σαουδική Αραβία και η Νότιος Αφρική
δεν ψήφισαν υπέρ της Διακήρυξης. Παρά ταύτα, το γεγονός ότι
τα κράτη αυτά δεν ψήφισαν κατά της Διακήρυξης ήταν ενθαρρυ-
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ντικό για το μέλλον, κρατώντας έτσι «ανοικτό το παράθυρο» για
την πλήρη αναγνώριση του περιεχομένου της ΟΔΔΑ σε παγκόσμιο
επίπεδο .
Σήμερα, 66 χρόνια μετά την ψήφισή της, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξακολουθεί να είναι τόσο
επίκαιρη όσο και τότε.
Σε αυτήν βασίστηκαν αρκετά κείμενα προστασίας των ΔτΑ σε
οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο. Φωτισμένες προσωπικότητες όπως οι ROOSEVELT, HUMPHREY, CASSIN και MALIK
κατάφεραν να συγκεράσουν αντιτιθέμενες απόψεις, έστω και χωρίς
πάντοτε την ίδια επιτυχία.
Η συμβολή ωστόσο των παραπάνω προσώπων στη σύνταξη
της ΟΔΔΑ είναι δεδομένη, γεγονός που τους αναγνωρίζεται σε
διεθνές, ανθρωπιστικό και επιστημονικό επίπεδο. Οι απόψεις
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Προσφυγές σε διεθνή δικαστικά
όργανα υπέρ κατηγοριών πολιτών
των οποίων παραβιάζονται τα
Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΔτΑ)

Κύριες δραστηριότητες ΙΜΔΑ

Κριτικές και προτάσεις νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων
Έκδοση ειδικού τόµου µελετών για
τη βία στα σχολεία διανεµηθέντος
δωρεάν σε εκπαιδευτικούς
Επιτροπή κατά των πυρηνικών,
χηµικών και βιολογικών όπλων
Καταγγελία στο αρµόδιο Διεθνές
Δικαστήριο κατά των υπευθύνων
του ΝΑΤΟ για χρήση όπλων
απεµπλουτισµένου ουρανίου
στη Γιουγκοσλαβία

Στον ανά χείρας τόµο δηµοσιεύονται τα πρακτικά της διαδικασίας
βράβευσης Ελλήνων και Κυπρίων σπουδαστών που έλαβαν µέρος
στον 10ο ετήσιο Διαγωνισµό του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), προκειµένου
να συµµετάσχουν στο θερινό Cours του Διεθνούς Ινστιτούτου
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, που εδρεύει στο Στρασβούργο.
Περιλαµβάνονται, επίσης, ιστορικά στοιχεία για την δράση
του ιδρυτή του Rene Samuel Cassin, καθώς και στοιχεία για
τη συνεργασία του Ιδρύµατός µας µε το Ινστιτούτο αυτό.
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της ανεξαρτησίας του,
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