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ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤιΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ 

ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗΣ ΚΡΑΤιΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 

Α) Τα κειμενικά δεδομένα 

ΑνΓώνης Μανιτάκης 

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ. 

Η νομική και συνταγματική μελέτη των ρυθμίσεων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Στήριξης της ελληνικής οικονομίας (στο εξής ΕΜΣ) ή αυτό που σχηματι

κά, αλλά ανακριβώς, καθιερώθηκε να αποκαλούμε «Μνημόνιο», συνιστά, πιστεύω, ένα 

καλό παράδειγμα για να δοκιμάσουμε την αντοχή μερικών κλασσικών εργαλείων 

σκέψης του Συνταγματικού Δικαίου. Παράλληλα αποτελεί, το ίδιο, μια μοναδική ευ

καιρία για να ψηλαφίσουμε μερικές από τις καταλυτικές αλλαγές που συντελούνται 

γύρω μας και τις επιmώσεις που έχουν αυτές στη νομική και πολιτική σκέψη. Είναι 

καιρός να ανιχνεύσουμε την αλήθεια των αντιλήψεων που επικρατούν και ενστερνι

ζόμαστε για την κυριαρχία, το κοινωνικό κράτος και τις σχέσεις κράτους και οικονομί

ας, πολιτικής και συντάγματος. Στο παρόν άρθρο θα περιορίσω την ενασχόλησή μου 

στο πρώτο. 
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l.iJδες- ψήμα lΞνόι; πλέγματοι; αποφάσεων, πράξεων, δηλώσεων, ψηφισμάτων ή 

ενεργειών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων της Ευρωζώνης, του Συμβουλίου των Υπουργών του Eurogroup, του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τηι:; Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τηι:; Ευρωπαϊκής Κε

lJτρικήc; Τράπεζαι:; και των κρατών-μελών τηι:; Ευρωζώνης. !Ίρόκειταιι άρα, για ένα 
πλέγμα μονομερών πράξεων ή αποφάσεων καθώς και διεθνών συμφωνιών ή συμβάσε

ων, διεθνούι:; οικονομικού δικαίου και ενωσιακού δικαίου. Η δανειακή συμφωνία της 

Ελλάδος, Π.χ., με τα δέκα πέντε κράτη της Νομισματικής Ένωσης είχε ενωσιακό

διακυβερνητικό και ταυτόχρονα διακρατικό-διμερή και για το λόγο αυτό και δημό

σιο διεθνή οικονομικό χαρακτήρα. 

Το σύμπλεγμα αυτό πράξεων και αποφάσεων διεθνών οργανισμών συνθέτουν 

ένα σύνολο, που μαρτυρεί τον σύνθετο χαρακτήρα της σημερινής διεθνούς κοινω

νίας αλλά και την πολύπλοκη και πολυμερή ενσωμάτωση ή διασύνδεση της εθνικής 

ή κρατικής κυριαρχίας με διεθνείς οργανισμούς, υπερεθνικά όργανα και χρηματο

πιστωτικούς οργανισμούς, που δικαιώνουν όσους υποστηρίζουν ότι ο παγκόσμιος 

συνταγματισμός ευνοεί τη διαπλοκή πολλαπλών εννόμων τάξεων, εθνικών, ηπειρω-
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τικών, διεθνών, σε μια λογικά συνεκτική συνάρθρωση, χωρίς ιεραρχική, τυπικά, 

μεταξύ τους δόμηση '. 
Το ίδιο σύνθετες και πρωτότυπες είναι και οι μορφές της ρύθμισης που υιοθε

τούνται, οι οποίες δεν κατατάσσονται στα παραδοσιακά και καθιερωμένα νομικά 

εργαλεία του διεθνούς και συνταγματικού δικαίου. Επειδή αφορούν σχέσεις πρωτό

τυπες και πρωτόγνωρες, ξεφεύγουν από καθιερωμένα νομικά πρότυπα. Πρόκειται 

για πρωτότυπες πηγές δικαίου και πάντως για μορφές ρύθμισης λιγότερο τυπικές, 

«εύπλαστες» ή ((ήπιες», προσανατολισμένες στον σκοπό που επιδιώκουν και στην απο

τελεσματικότητα της ρύθμισης. 

Το ιδιότυπο αυτό πλέγμα νομικών ή και πολιτικών κειμένων συγκροτεί στην περί

πτωση τουλάχιστον της Ελλάδος έναν πρωτότυπο και μη προβλεπόμενο από τις 

ευρωπαϊκές συνθήκες ευρωπαϊκό σύμπλεΥμα2, που αποκαλείται Ευρωπαϊκός Μηχανι

σμός Στήριξης. Βρίσκεται στις παρυφές, στα όρια της ενωσιακής νομιμότητας και 

αποκλίνει από τις σταθερές της διεθνούς νομιμότητας, διότι περιλαμβάνει πράξεις της 

ΕΕ και της Ευρωζώνης, διακυβερνητικού χαρακτήρα, του ΔΝΤ, διεθνείς συμφωνίες με 

διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς και παράλληλα εγκαθιστά ευρωπαϊκούς χρημα

τοπιστωτικούς μηχανισμούς επιτήρησης και παρέμβασης στη δημοσιονομική πολιτι

κή της Ελλάδος, με χαλαρό νομικό έρεισμα στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρω

παϊκής Ένωσης στα άρθρα 126(9) και 136. Αποτελεί σίγουρα το ιστορικό πρόπλασμα 
μιας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης που τελεί υπό διαμόρφωση και επίκει

ται η μορφοποίησή της. 

Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε, εν συντομία, το πλέγμα αυτών των διεθνών 
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και αλληλεπίδραση των εθνικών οικονομιών, με κύριο αν όχι αποκλειστικό πρωταγωνιστή και 

ρυθμιστή της νέας τάξης, τα κράτη που ενεργούν όμως με εργαλείο τους υφιστάμενους διεθνείς 

θεσμούς και δικαιοπαραγωγlκούς μηχανισμούς, τις αναλύσεις του Π. Γκλαβrvη, Η νομική διάσταση 

της παγκοσμιοποίησης. Από το διεθνές στο διεθνικό και ήδη στο παγκόσμιο, Εκδ. Σάκκουλα, 2002, 
ιδίως σ. 52 και 91 επ. Βλέπε για το ίδιο θέμα και τη μελέτη του Π. Στάγκου, Το διεθνές οικονομικό 

/)ίκαιο στην εποχή της παγκοσμιοποΙησηι:;, σε 'Το Δίκαιο μπροστά στην πρόκληση τη<; τταγκοσμιο

ποίησης', 20 Συνέδριο των Ελληνικών Νομικών Σχολών, 2002, σ. 291-331. 
Προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο, Νικολάου Μπάρμπα. 

2. Ο Βαγγέλης Βεvιζέλος, αναφερόμενος στις πολυσύνθετες σχέσεις Συντάγματος και Μνημονίου 
και στην ταυτόχρονη συνάρθρωση πράξεων και κανόνων εθνικών, διεθνώς και κοινοτικών γράφει: 

« ... Και όλα αυτά ψάχνεις να τα βρείς μέσα στο πλέγμα των πράξεων και των κανόνων που δίνουν 
υπόσταση σ' αυτό που έχει επικρατήσει να λέγεται μνημόνιο. Πρόκειται για πράξεις και κανόνες κατά 

το καταστατικό του ΔΝΤ, για πράξεις και κανόνες κατά το καταστατικό της ΕΚΤ, για πράξεις και 

κανόνες κλασικής πολυμερούς διακρατικής θεμελίωσης. Και φυσικά για πράξεις και κανόνες κατά 

την εθνική έννομη τάξη», (ό.π., σ. 5) και λίγο πιο πάνω: «Υπάρχει ένα φαινόμενο υπερδιέγερσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει υβριδικές μορφές κανόνων δικαίου με πολλαπλές και επικαλυmό

μενες νομικές βάσεις, διακυβερνητικές και κοινοτικές. Μορφώματα νομικά τα οποία ακόμη δεν 

έχουν κριθεί ούτε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε από κάποιο άλλο δικαιοδοτικό 

όργανο. (Εθνικό Σύνταγμα και εθνική κυριαρχία υπό συνθήκες διεθνούς οικονομικής κρίσης-Το 

πρόβλημα ήταν και παραμένει πολιτικό και όχι συνταγματικό, ΕφημΔΔ 1/2011, σ. 4). 














































