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ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ 

Ηαιή λνκνζέηεζε σο αλαγθαία πξνυπφζεζε κηαο δίθαηεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηείαο: βαζηθέο ζέζεηο θαη 

πξνηάζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ 

Ιαξίαο Ηατάθα-Γθκπάληη 

Ηαζεγήηξηαο Κνκηθήο Ορνιήο ΑΝΘ, Δηεπζχληξηαο Γξγαζηεξίνπ Ιειέηεο 

γηα ηε Δηαθάλεηα, ηε Δηαθζνξά θαη ην Μηθνλνκηθφ Έγθιεκα 

Οηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ 

Ξν παξφλ ζπλέδξην είρε σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα 

θαιήο λνκνζέηεζεο ζηε ρψξα καο θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο γη‘ απηά. Ξν ζηφρν 

απηφ ηνλ ππεξέηεζαλ θαηά ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν φιεο νη εηζεγήζεηο ηνπ 

ζπλεδξίνπ, νη παξεκβάζεηο θαη νη ζπκκεηνρέο ζηε ζπδήηεζε.  

Θέζεηο-ζπλέπεηεο-πξνηάζεηο 

Νην θιείζηκφ ηνπ επηηξέςηε κνπ λα ζπλνςίζσ, κε φπνηνλ θίλδπλν 

παξαιείςεσλ ελέρεη έλα ηέηνην εγρείξεκα, ηηο πιένλ βαζηθέο ζέζεηο πνπ θαηά 

ηελ άπνςή κνπ πξνέθπςαλ απφ απηφ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζε επηά ζεκεία, σο 

απνηχπσζε ηεο θχξηαο ζπκβνιήο ηνπ πάλσ ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ζηεξηρζνχλ αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαιήο 

λνκνζέηεζεο απφ ηελ πνιηηεία. 

Νξψην: Γ λνκνζέηεζε, δηαθξηηή εμνπζία ηεο πνιηηείαο πνπ απνβιέπεη ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο γεληθφηεξα, απνηειεί ηε βάζε 

πάλσ ζηελ νπνία ρηίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε δσή ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο.  

Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ επεξεάδεη 

αλαπφδξαζηα ηελ πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εμνπζηψλ  θαη ηεο δσήο 

ησλ πνιηηψλ, θαη κάιηζηα ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ.  

Αθείλνη πνπ αζθνχλ ηε λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία θαινχληαη λα θξαηνχλ ελαξγή 

θαη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε  ηνχην ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα ηελ αζθνχλ σο απαηηεί ζεζκηθά ην 

Νχληαγκα, κε νπζηαζηηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θαινχληαη λα ξπζκίζνπλ 

θαη κε ζχλεζε.  

Δεχηεξν: Γ εθηειεζηηθή εμνπζία, θαη εηδηθφηεξα ε θπβέξλεζε θαηά ηελ 

πξφηαζε ησλ λφκσλ, νθείιεη λα κελ παξαβηάδεη φρη κφλν ηηο νπζηαζηηθέο  αιιά 
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θαη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα κηα θαιή λνκνζέηεζε. Γ  κε νπζηαζηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο Εεληξηθήο Θνκνπαξαζθεπαζηηθήο Απηηξνπήο ή ε κε πιήξεο 

ιεηηνπξγία ησλ Ηνλάδσλ Θνκνζεηηθήο Λξσηνβνπιίαο ησλ ππνπξγείσλ, αιιά 

αθφκε θαη ε αδηθαηνιφγεηε ρξήζε Λξάμεσλ Θνκνζεηηθνχ Λεξηερνκέλνπ πνπ 

εκθνξείηαη απφ ιφγνπο κηθξνπνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο ή ε  κε έγθαηξε θαηάζεζε 

λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ, ηδίσο ζε ρξνληθά πιαίζηα πνπ θαζηζηνχλ ζηελ πξάμε 

αλέθηθηε αθφκε θαη ηελ απιή αλάγλσζε εθηελέζηαησλ λνκνζρεδίσλ, δελ 

κπνξεί λα γίλεηαη αλεθηή. Ξέηνηεο πξαθηηθέο αθπξψλνπλ νπζηαζηηθά ζηελ πξάμε  

ηελ θαιή πξνεηνηκαζία ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ζε πξν-θνηλνβνπιεπηηθφ 

επίπεδν, θαη ζην θνηλνβνπιεπηηθφ επίπεδν αληίζηνηρα ην ξφιν ησλ εθπξνζψπσλ 

ηνπ ιανχ, ζηνπο νπνίνπο είλαη αλαηεζεηκέλε απφ ην Νχληαγκα ε λνκνζεηηθή 

εμνπζία.  

Αμάιινπ, ε ηήξεζε αθφκε θαη ησλ ηππηθψλ θαλφλσλ γηα ηε λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία θαηά ην Νχληαγκα θαη ηνλ Εαλνληζκφ ηεο ΐνπιήο ππεξεηεί ηελ νπζία 

ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ θαη δελ επηηξέπεηαη λα παξαβηάδεηαη, φπσο απηφ 

παξαηεξείηαη π.ρ. κε ηε ζπρλή  εηζαγσγή αλεπεμέξγαζησλ λνκηθά ηξνπνινγηψλ 

ζε άζρεηα λνκνζεηήκαηα. Γ νξζή αληηκεηψπηζε ηνπ γεληθά παξαδεθηνχ 

πξνβιήκαηνο ησλ ηξνπνινγηψλ πνπ εηζάγνληαη ζε άζρεηα λνκνζρέδηα, 

παξακέλεη ζήκεξα –φπσο αλέδεημαλ νη ζπδεηήζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ- ζε 

επηζηεκνληθφ επίπεδν αλνηθηή. Εαηά κία άπνςε ην πξφβιεκα ζα έπξεπε λα 

αληηκεησπηζηεί κε δηθαζηηθφ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ σο 

αληηζπληαγκαηηθψλ θαη ζπλαθφινπζα αλεθάξκνζησλ, ελφςεη ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ Νπληάγκαηνο, ελψ θαη‘ άιιε άπνςε ε ΐνπιή πξέπεη λα αλαιάβεη ε ίδηα έλαλ 

ξφιν πεξηθξνχξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νξζνινγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη, 

σο εγγπεηήο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πξίην: Γ έλλνηα ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο απνηειεί ηνλ αληίπνδα ηεο 

πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δηθαίνπ, ε νπνία επελδχεη ζπρλά ζην ζπκβνιηζκφ, 

ζηνλ εληππσζηαζκφ θαη ζηηο ινγηθέο ησλ εθάζηνηε ζθνπηκνηήησλ, ζπκπηψκαηα 

πνπ ελδεηθλχνπλ ζπλήζσο θξίζε ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Γ θαιή λνκνζέηεζε, πέξα απφ ηελ θαηαιιειφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ησλ 

ξπζκίζεσλ πνπ εηζάγεη, πξνζδηνξίδεηαη θαηά πεξηερφκελν αθελφο απφ ην 

ζεβαζκφ ηνπ Νπληάγκαηνο, ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ 

πνπ δεζκεχνπλ ηε ρψξα, ηελ έθθξαζε ηεο ηδέαο ηεο δηθαηνζχλεο, θαη ησλ 

αξρψλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαη αθεηέξνπ απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη 

ζηνλ πνιίηε λα θαηαλνεί ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ λφκσλ ηνπο νπνίνπο 

θαιείηαη λα ζέβεηαη θαη λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηπρφλ αιιαγέο ηνπο. Ξν 

δίθαην ζε κηα δεκνθξαηηθή πνιηηεία πξέπεη λα είλαη αλζξσπνθεληξηθφ. Ώπηφ 

ζεκαίλεη φηη νη θαλφλεο δηθαίνπ πξέπεη λα εθθξάδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ αξρή 

ηεο ηζνλνκίαο, πξνζθέξνληαο επαξθή πξνζηαζία ζε αζζελείο νκάδεο, λα κελ 

είλαη θσηνγξαθηθνί, λα απνηεινχλ έθθξαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

αιιά θαη λα ππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Εαιή λνκνζέηεζε ζεκαίλεη θαηά 
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πεξηερφκελν, φκσο, παξάιιεια αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ κε 

ήδε ππάξρνπζεο, ζπλνρή θαη  ιεηηνπξγηθφηεηα  ηνπ επηκέξνπο ζεζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν απηέο εληάζζνληαη, εμηζνξξφπεζε ηνπ γεληθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα κε ηελ επηβαιιφκελε εμεηδίθεπζε, ζαθήλεηα θαη απιφηεηα, αιιά θαη 

δχγηζκα ηνπ θφζηνπο θαη ηεο σθέιεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, ζηνηρείν πνπ 

πξνυπνζέηεη έιεγρν ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ 

νηθνλνκία.  

Γ παξαγσγή λέσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ αγλννχλ ηελ χπαξμε 

παιηφηεξσλ, ε εκθχηεπζε λενπαγψλ δηαηάμεσλ ζε άζρεηα θεθάιαηα ή 

λνκνζεηήκαηα, ε κεραληθή/αληηγξαθηθή ελζσκάησζε ηνπ παξάγσγνπ 

ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε, ε αλαθνινπζία ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζπλεπεηψλ, νη θαθφηερλεο δηαηππψζεηο, ε πιεζψξα 

λνκνζεηηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηελ άζθεζε θαλνληζηηθήο αξκνδηφηεηαο απφ 

ηε δηνίθεζε σο ππνθαηάζηαην ηεο λνκνζεηηθήο αδξάλεηαο, αιιά θαη ν άζθνπνο 

λνκνζεηηθφο πιεζσξηζκφο πνπ ηείλεη λα δηακνξθψλεηαη σο αληηζηξφθσο 

αλάινγν κέγεζνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ ξπζκίζεσλ ππεξεηψληαο 

κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, απνηεινχλ φρη κφλν θαθήο πνηφηεηαο λνκνζεηηθφ 

έξγν, αιιά θαη πεγή ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ. Ξν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ αδξάλεηα ηνπ λνκνζέηε λα 

ξπζκίζεη ζεκαληηθνχο ηνκείο πνπ απαηηνχλ ξχζκηζε. 

Αμάιινπ, ε ρξνληθή πίεζε θαη νη επηβαιιφκελεο ξπζκίζεηο ζ‘ έλα ζθηθηφ 

θαζεζηψο επηηήξεζεο ηεο ρψξαο απνηεινχλ, επίζεο, ζεκαληηθφ παξάγνληα 

θαθήο λνκνζέηεζεο. Οπάξρνπλ σζηφζν αλαγθαία θξηηήξηα θαιήο λνκνζέηεζεο 

ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ηα νπνία νθείινπκε, πέξαλ ηεο ππέξβαζεο 

ησλ αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζχγρξνλεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζρεδφλ νκφθσλα απφ φινπο ηνπο ζπλέδξνπο, λα ηα δηαηππψζνπκε κε ζαθήλεηα 

θαη πξνζνρή. Ξν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνκείο πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγάια 

πξνβιήκαηα, φπσο ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζηε ρψξα καο. 

Ξα πξνβιήκαηα ηεο θαθήο λνκνζέηεζεο κεηαθέξνληαη κνηξαία ζηνπο ψκνπο 

ηεο δηνίθεζεο, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δηθαζηψλ. Λέξα απφ ηελ αλαζθάιεηα 

δηθαίνπ πνπ δεκηνπξγνχλ, δελ κπνξνχλ λα βξνπλ πάληα ιχζε κέζσ κηαο 

δηνξζσηηθήο εξκελείαο ηνπ λφκνπ, κε απνηέιεζκα λα βιάπηεηαη ηειηθά ν 

πνιίηεο, ε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ή/θαη ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη λα ράλεηαη ε 

εκπηζηνζχλε φισλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ λφκνπ, ν λφκνο λα απαμηψλεηαη θαη λα 

απνδπλακψλεηαη ε ηζρχο ηνπ. Αμάιινπ, ε αληίιεςε φηη «γηα φια ππάξρεη έλαο 

δηθαζηήο» είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. 

Ηε άιια ιφγηα, ε λνκνζέηεζε γηα λα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη «θαιή» 

πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ ήδε θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ πέξαλ 

ηνπ ζηφρνπ πνπ έξρεηαη ηνχην λα ππεξεηήζεη θαη ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πιαηζίνπ 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζην νπνίν ππφθεηηαη, ηνπο απνδέθηεο ηνπ πνπ ζα ην 

εθαξκφζνπλ, ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ψζηε λα 
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έρεη πξννπηηθή κέιινληνο, θαζψο θαη ην ήδε ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν ζα εληαρζεί γηα λα ιεηηνπξγήζεη.  

Ηε απηήλ ηελ έλλνηα, ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ δελ βξίζθεηαη ζηελ 

απνξξχζκηζε, πνπ είλαη βνιηθή γηα ηελ νηθνλνκία θαη επηθίλδπλε γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε θαη ην θνηλσληθφ θξάηνο, αιιά ζηελ θαιή λνκνζέηεζε 

πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

Πέηαξην: Γ παξαπάλσ βαζηθή αθεηεξία σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο θαιήο 

λνκνζέηεζεο θαζηζηά αλαγθαία, πέξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε ήδε απφ ην λ. 

4048/2012 (άξζξν 11) αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ, πξψηα απ‘ φια κηα αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε θαζνιηθφ 

ραξαθηήξα, ζπζηεκαηνπνηεκέλσλ ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο:  

(i) ζ‘ εθείλα πνπ αθνξνχλ ην λνκνζεηηθφ πιεζσξηζκφ, δει. ηελ χπαξμε 

λφκσλ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνη ή ξπζκίδνληαο ζπλνιηθά ή ελ κέξεη ην ίδην 

αληηθείκελν κε άιινπο βξίζθνληαη δηθαηνινγεκέλα ζε αρξεζία,  

(ii) ζ‘ εθείλα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνρή θαη ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία επηκέξνπο 

λνκνζεηεκάησλ ή δηαηάμεσλ κεηαμχ ηνπο, θαη ηέινο  

(iii) ζ‘ εθείλα πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ησλ λνκνζεηεκάησλ θαζεαπηφ.  

Νηα πξνβιήκαηα πεξηερνκέλνπ, πέξα απφ εθείλα πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ κε ην Νχληαγκα, πξέπεη λα 

πεξηιεθζνχλ θαη φζα αθνξνχλ:  

(i) ηε ζπκβαηφηεηα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ην ελσζηαθφ δίθαην θαη ηηο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηε ρψξα, 

(ii) πξνβιήκαηα κε αλαγθαηφηεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ γηα 

ην ζθνπφ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί,  

(iii) πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ πξάμε 

απφ ηε δηνίθεζε, ηηο δηθαζηηθέο αξρέο ή ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, θαη ηέινο,  

(iv) πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθαίνπ, φπσο ηδίσο ε αχμεζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο (θφζηνπο) πνπ επσκίδνληαη νη 

πνιίηεο θαη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

πιεξνθφξεζεο θαη πξνζαξκνγήο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία.  

Ξν έξγν ηεο θαηαγξαθήο θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη απηψλ ηπρφλ απνζπαζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνο εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ ή κε 

εθαξκνγήο ηνπ ιφγσ έιιεηςεο πνιηηηθήο βνχιεζεο, είλαη θαίξην θαη απφιπηα 

αλαγθαίν, γηαηί ρσξίο αθξηβή γλψζε απηψλ θακία πξνζπάζεηα επίιπζήο ηνπο 

δελ ππφζρεηαη επηηπρία. Λνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα είλαη, βέβαηα, εληνπηζκέλα 
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ήδε ηφζν απφ ηε ζεσξία φζν θαη απφ ηε λνκνινγία, ρσξίο σζηφζν ν 

εληνπηζκφο απηφο λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά πιεξφηεηαο θαη ζπλνιηθήο 

ζπζηεκαηνπνίεζεο, πνπ λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο ππεξθέξαζήο ηνπο. 

Νέκπην: Γ δηαδηθαζία ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο είλαη εξγαιείν πνπ 

δηαθπιάζζεη ηελ νπζία ηεο. Γη‘ απηφ θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζή ηεο 

πξέπεη λα ηεζνχλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο πνιηηείαο. Γ αλαβάζκηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε απνηειεί ζηε ρψξα καο ην ζηνίρεκα 

κηαο ζχγρξνλεο, απνηειεζκαηηθήο θαη δηθαηνθξαηηθήο  ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηείαο 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαθάλεηα, ηελ ηζνλνκία, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο, θαη 

γεληθφηεξα ηε δηθαηνζχλε. Ώπηνί νη ζηφρνη είλαη αδχλαην λα επηηεπρζνχλ κέζα 

ζε έλα πνιπδαίδαιν ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ώλαθνξηθά κε ηα βαζηθά αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο  θαιήο  

λνκνζέηεζεο ν λ. 4048/2012 θαη ε απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ ηνπ 2015 (Ο 

152/31/3/2015, ΐ/499) γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΕΑΘΑ έρνπλ θάλεη 

ήδε ζεηηθά βήκαηα. Ωζηφζν ε εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπο είλαη ειιηπήο. Γη‘ 

απηφ πξψην θαη βαζηθφ δεηνχκελν είλαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε ηα φζα 

ζεηηθά έρνπλ ήδε πξνβιεθζεί, φπσο ν ξπζκηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

Επβέξλεζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Θνκνζεηηθήο Λξσηνβνπιίαο ζηα 

επηκέξνπο ππνπξγεία, ε νπζηαζηηθή επεμεξγαζία ησλ Αθζέζεσλ Ώμηνιφγεζεο 

Νπλεπεηψλ ησλ Μπζκίζεσλ πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ θάζε λνκνζρέδην, αιιά 

θαη ε ιεηηνπξγία, ηαρχξξπζκε θαη νπζηαζηηθή, ηνπ Αζληθνχ Νπκβνπιίνπ γηα ηελ 

Εσδηθνπνίεζε θαη Ώλακφξθσζε ηεο Αιιεληθήο Θνκνζεζίαο πνπ κεηά απφ ην λ. 

4339/2016 ζπζηάζεθε κε απφθαζε ηνπ Οπνπξγνχ Αζσηεξηθψλ θαη Δηνηθεηηθήο 

Ώλαζπγθξφηεζεο.  

Κη πξφζζεηεο νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο βειηίσζεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, αμίδεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο αθελφο ην γεγνλφο φηη ε 

θαιή λνκνζέηεζε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα 

πξνψζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ Ενηλνβνπιίνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηε λνκνζεζία, θπξίσο κέζσ ηεο απινχζηεπζεο, ηεο 

θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο γισζζηθήο βειηίσζεο ησλ λφκσλ, θαη αθεηέξνπ 

παξαδείγκαηα εθαξκνζκέλσλ κνληέισλ θαιήο λνκνζέηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ 

νξηζκέλεο  επξσπατθέο ρψξεο. Κη αλαγθαίεο πξφζζεηεο παξεκβάζεηο βειηίσζεο,  

πέξαλ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ φγθνπ ηεο λνκνζεηηθήο χιεο ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ,  πξάμεσλ λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πξάμεσλ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θ.ιπ., πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ έλαληη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, αθνξνχλ ηφζν ην πξν-

θνηλνβνπιεπηηθφ φζν θαη ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζηάδην ηεο λνκνζέηεζεο. 

Νην πξν-θνηλνβνπιεπηηθφ ζηάδην απαηηείηαη, φπσο επαλεηιεκκέλα ηνλίζηεθε, 

αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ επηηξνπψλ κε έλα 
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ζηαζεξφ επηζηεκνληθφ κεραληζκφ ππνζηήξημεο απηψλ. Ξν λνκνπαξαζθεπαζηηθφ 

έξγν δελ κπνξεί λα παξάγεηαη, ρσξίο ππνζηήξημε ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ 

απφ κηα ζηαζεξή δνκή πνπ λα θξνληίδεη λα παξέρεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο (: ζε επίπεδν ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

αιινδαπψλ ξπζκίζεσλ, ζρεηηθψλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ ηπρφλ έρνπλ 

δηεμαρζεί θ.ιπ.) θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ 

θεηκέλσλ. Γ δνκή απηή ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηε Δηνίθεζε 

δηαθπιάζζνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηε ζεζκηθή κλήκε απηήο, ελψ ζθφπηκν είλαη 

λα έρεη ηελ αλαγθαία επαθή κε ην Γξαθείν Θνκνζεηηθήο Λξσηνβνπιίαο ηνπ 

εθάζηνηε ππνπξγείνπ, φπσο θαη κε ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ηεο Επβέξλεζεο.  

Λαξάιιεια, αλαγθαίεο εκθαλίδνληαη θαη παξεκβάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ 

κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ αληαιιαγή ζηνηρείσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ηελ 

νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ησλ λφκσλ. 

Λέξαλ απηνχ γηα ην πξν-θνηλνβνπιεπηηθφ ζηάδην ζεκαληηθή εκθαλίδεηαη ε 

πιήξεο ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο ΕΑΘΑ, αθφκε θαη ε ελδπλάκσζε θαη 

αλεμαξηεηνπνίεζε απηήο, ελψ εμαηξεηηθά ζεηηθή ζπκβνιή ζα κπνξνχζε λα έρεη  

θαη ε ηήξεζε κηαο επξχηεξεο νπζηαζηηθήο, θαη φρη ζπληερληαθήο, δηαβνχιεπζεο 

πξηλ ηελ θαηάζεζε ησλ λνκνζρεδίσλ, ε νπνία λα ζηεξίδεηαη ζε νπζηαζηηθή 

πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ, ζε θιήζε ζε αθξφαζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ζε ιήςε ππφςε ησλ δηαηππνχκελσλ απφςεψλ ηνπο. 

Ξν ίδην ηζρχεη, θπζηθά, θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ δηαβνχιεπζεο 

κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ λνκνζρεδίσλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο 

ηεο έθηαζήο ηνπο. 

Νην θνηλνβνπιεπηηθφ ζηάδην ηψξα, πέξα απφ κηα ελδερφκελε αλαζεψξεζε 

ηνπ Νπληάγκαηνο πνπ ζα ελδπλάκσλε ην ξφιν ηνπ Ενηλνβνπιίνπ θαη ζα παξείρε 

θάπνηεο δπλαηφηεηεο κηαο πην επέιηθηεο λνκνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα 

πάςεη λα πθίζηαηαη έλα ηκήκα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζην θαηλφκελν 

ησλ άζρεησλ ηξνπνινγηψλ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εκθαλίδεηαη ε νπζηαζηηθή 

ελεκέξσζε ησλ βνπιεπηψλ αλαθνξηθά κε ηα πξνο ζπδήηεζε λνκνζρέδηα, κε ηελ 

παξνρή επαξθνχο ρξφλνπ γηα επεμεξγαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπο θαη ηελ ηπρφλ 

αλαδήηεζε ππνζηήξημεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο, παξερφκελε απφ ηελ 

Απηζηεκνληθή Οπεξεζία ηεο ΐνπιήο, ε νπνία ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

εληζρπζεί. 

Δδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί επίζεο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζην λ. 

4048/2012 (άξζξν 12) θσδηθνπνηήζεηο λφκσλ. Έηζη, ζα γίλεη πξάμε θαη ε αξρή 

«έλαο λφκνο γηα θάζε αληηθείκελν».  Λξνυπφζεζε είλαη, βέβαηα, ε πξνεγνχκελε 

«εθθαζάξηζε» ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαηά ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ. Νηελ 

θαηεχζπλζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζχζηαζε ηνπ Αζληθνχ Νπκβνπιίνπ 

γηα ηελ Εσδηθνπνίεζε θαη Ώλακφξθσζε ηεο Αιιεληθήο Θνκνζεζίαο Απρήο έξγν 

είλαη ε ζχζηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ  λα έρεη ζπλέρεηα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 
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αλάινγνπ έξγνπ, θαη ηδίσο ε ππνδνκή πνπ ζα ηεζεί ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα έξγνπ πνπ ηνπ αλαινγεί λα 

απνδεηρζεί επαξθήο θαη απνηειεζκαηηθή. 

Έθην: Ώπαξαίηεην εξγαιείν ειέγρνπ ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηζρχνληεο ήδε λφκνπο απνηειεί ε 

αμηνιφγεζε απηψλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Ξνχηε πξνβιέθζεθε 

απφ ην λ. 4048/2012, αιιά είλαη ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην ζηελ πξάμε.  

Φνξείο ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθά φινη φζνη ηνπο 

εθαξκφδνπλ, θαζψο θαη εθείλνη ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη, δει. ε δηνίθεζε, νη 

αλεμάξηεηεο θαη νη δηθαζηηθέο αξρέο, νη δηθεγνξηθνί ζχιινγνη ηεο ρψξαο, θνξείο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θπζηθά θαη ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ξνχην εμάιινπ ζα εληζρχζεη θαη ηνλ απαηηνχκελν γηα 

κηα θαιή λνκνζέηεζε γφληκν δηάινγν κεηαμχ Θνκνζέηε- Δηνίθεζεο, Δηθαζηηθήο 

εμνπζίαο θαη Ενηλσλίαο ησλ Λνιηηψλ. Νεκαληηθφ ζα ήηαλ επίζεο λα 

ζεζκνζεηεζεί κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

λφκσλ κε ππνρξέσζε αλαθνξάο πξνβιεκαηηθνχ λφκνπ ζην αξκφδην Οπνπξγείν 

θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Επβέξλεζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζρεηηθή 

πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη αηηηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο, 

θαζψο θαη ππνρξέσζε επεμεξγαζίαο ηεο αλαθνξάο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Κη άμνλεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

νπσζδήπνηε αθελφο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ, (δει. ην βαζκφ 

αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο αλάγθεο πνπ ηνλ γέλλεζαλ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη 

θιεζεί λα ππεξεηήζεη, ηηο επηπηψζεηο ηνπ  ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή 

ηεο ρψξαο, ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπ ζην επξχηεξν ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ηελ 

ελδνζπζηεκαηηθή ζπλέπεηά ηνπ θ.ιπ.), θαη αθεηέξνπ ηε δηθαηνθξαηηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα, (δει. ην βαζκφ ζπκβαηφηεηάο ηνπ κε ην Νχληαγκα, ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα, ηηο εγγπεηηθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ θ.ιπ.) 

Κφκνη νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα είλαη απηνλφεην φηη ζα πξέπεη 

είηε λα βειηηψλνληαη ζε εχινγν δηάζηεκα, είηε λα θαηαξγνχληαη αλ ε δηφξζσζή 

ηνπο δελ είλαη εθηθηή.  

Γ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ λφκσλ ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ζπλέπεηα 

απφ ηα αξκφδηα γη‟ απηνχο ππνπξγεία θαη λα ζπληνλίδεηαη θεληξηθά κε έκθαζε 

ζηε ζεκαζία ηεο, γηαηί απνηειεί έξγν εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηελ εμππαξρήο 

λνκνζέηεζε. Γη‘ απηφ θαη ζα ήηαλ νξζφ ε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Επβέξλεζεο λα 

ππνβάιιεη εηήζηα γεληθή έθζεζε αμηνιφγεζεο επί ηνπ πεδίνπ ηεο «θαιήο 

λνκνζέηεζεο» ζην Ενηλνβνχιην, θξνληίδνληαο γηα ηε δηάρπζή απηήο θαη πξνο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα. 
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Γ αμηνιφγεζε ησλ λφκσλ αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο 

γεληθφηεξα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηα εξγαιεία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηεο, θαη ζην κεγαιχηεξν εθηθηφ βαζκφ. ρη κφλν 

γηαηί έηζη κπνξεί λα ππεξεηεζεί θαιχηεξα ε ηαρχηεηα, ε δηαθάλεηα, θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά θαη γηαηί απηφ απνηειεί  αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα 

λα εδξαηψζεη θαλείο έλα ζχζηεκα θαιήο λνκνζέηεζεο κε πξννπηηθή κέιινληνο. 

Έβδνκν: Κη πην πάλσ δξάζεηο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ, ηέινο, απφ 

κέηξα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ 

ζηειερψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο λνκνζέηεζεο. Ώλάινγεο 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο  πξέπεη λα αλαιεθζνχλ θαη απφ ηε ΐνπιή κε αλαθνξά 

ζηνπο βνπιεπηέο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ απηήο, θαζψο θαη απφ ηηο λνκηθέο 

ζρνιέο ηεο ρψξαο, κε αληίζηνηρν εκπινπηηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

Γπίινγνο 

Ηε ηηο πην πάλσ ζέζεηο ειπίδσ ην παξφλ ζπλέδξην λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα 

νπζηαζηηθή αθνξκή γηα ηα ζεκαληηθά βήκαηα βειηίσζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηε ρψξα καο. Γ Αιιάδα, φπσο έρεη εχζηνρα 

παξαηεξεζεί, ρξεηάδεηαη ιηγφηεξνπο θαη θαιχηεξνπο λφκνπο πνπ λα ξπζκίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη δηθαηνθξαηηθά ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δσήο, ζέηνληαο ζαθείο θαη ζηαζεξνχο θαλφλεο (ΐι. Α. 

Ιαθξπδεκήηξε, Γ θαιή λνκνζέηεζε σο πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ζε Ι. Ενληηάδε/Π. Ώλζφπνπινπ (επηζη. 

Απηκ) Εξίζε ηνπ Αιιεληθνχ Λνιηηηθνχ Νπζηήκαηνο;, 2008, 151). 

Αθ κέξνπο ηνπ Αξγαζηεξίνπ γηα ηε Ηειέηε ηεο Δηαθάλεηαο, ηεο Δηαθζνξάο 

θαη ηνπ Κηθνλνκηθνχ Αγθιήκαηνο, ην νπνίν έρσ ηελ ηηκή λα δηεπζχλσ θαη εθ 

κέξνπο ηεο Θνκηθήο Νρνιήο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Λαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 

θαη εηδηθφηεξα ηνπ θνζκήηνξα απηήο θνπ Γεσξγίνπ Δέιιηνπ, ν νπνίνο πξφζθεξε 

ακέξηζηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Αξγαζηεξίνπ, ζα ήζεια 

θιείλνληαο λα επραξηζηήζσ ηε ΐνπιή ησλ Αιιήλσλ θαη ην Οπνπξγείν 

Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ γηα ηελ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ, θαη λα επρεζψ δχλακε ζην έξγν 

ηνπο κε επίθεληξν ην ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

δηθαηνθξαηηθψλ αξρψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο θαη ησλ πνιηηψλ. Θα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο ζεξκά ηελ Απηζηεκνληθή Οπεξεζία ηεο ΐνπιήο, 

φινπο ηνπο νκηιεηέο, ηνπο Λξνέδξνπο ησλ επηκέξνπο ζπλεδξηψλ, θαζψο θαη 

φζνπο πήξαλ κέξνο ζηε ζπδήηεζε, νη νπνίνη θαηέζηεζαλ εθηθηφ, θαη 

εκπινχηηζαλ κε ηηο ζθέςεηο ηνπο ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλεδξίνπ. Ξέινο, λα 

επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλέδξνπο γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο κε ην νπνίν ηίκεζαλ 

ην ζπλέδξην, παξέρνληαο έηζη έκπξαθην κήλπκα φηη ε θαιή λνκνζέηεζε είλαη 

ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα ηε ρψξα, ηνλ νπνίν πξέπεη λα ππεξεηήζνπκε θαηά 

πξνηεξαηφηεηα θαη κε αθνζίσζε γηα λα βειηηψζνπκε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. 
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