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Σχόλια  

 

Στις 4 και 5 Νοεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε στο 
Βουκουρέστι συνάντηση ∆ιοικητικών ∆ικαστών κρατών - µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία οργάνωσε το Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο ∆ικαστικής Εκπαίδευσης (European Judicial Training 
Network - ejtn) µε θέµα "Αιτιολόγηση των διοικητικών πράξεων ως 
εγγύηση του δικαιώµατος για καλή ∆ιοίκηση" . Στη συνάντηση αυτή 
- στην οποία έλαβα µέρος ως εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής 
∆ικαστών - συµµετείχαν διοικητικοί δικαστές της Ρουµανίας, 
Ιταλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Φινλανδίας , Ισπανίας, 
Μάλτας, Αυστρίας και Κροατίας. Κατά το πρώτο µέρος της 
συνάντησης οι εισηγητές ανέπτυξαν το θέµα της αιτιολόγησης των 
διοικητικών πράξεων και των αποφάσεων των διοικητικών 
δικαστηρίων κατά τον έλεγχο των πράξεων αυτών, στο πλαίσιο της 
συνθήκης της Λισσαβώνας και του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αναφέρθηκε η διάκριση 
µεταξύ των "κλασσικών θεµελιωδών δικαιωµάτων" και των 
"θεµελιωδών δικαιωµάτων δεύτερης γενεάς", όπως είναι το 
δικαίωµα για "καλή διοίκηση", που σηµαίνει το δικαίωµα για "καλή 
διοικητική απόφαση". Τρία άρθρα της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης αναφέρονται στην "καλή διοίκηση": άρθρα 248 και 274 
(αφορούν την οικονοµία) και 253 (αφορά την υποχρέωση 
αιτιολόγησης των διοικητικών πράξεων). Επισηµάνθηκαν η 
ανεπάρκεια της αιτιολόγησης των διοικητικών πράξεων από τις 



εθνικές ∆ιοικήσεις, οι δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν οι εθνικοί 
διοικητικοί δικαστές κατά τον έλεγχο του κύρους των διοικητικών 
πράξεων, οι οποίοι, σε αρκετές χώρες, προσβλέπουν για 
υποστήριξη στο εργο τους περισσότερο στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο παρά στα εθνικά δικαστήρια. Επίσης οι µεγάλες 
διαφορές των συστηµάτων διοικητικής δικαιοσύντης µεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έλλειψη µιας ειδικής 
δικαιοδοσίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εκπρόσωποι εξέθεσαν το 
νοµικό καθεστώς της χώρας τους σε σχέση µε την αιτιολόγηση των 
διοικητικών πράξεων, την εφαρµογή των αρχών της διαφάνειας , 
της νοµιµότητας , της αναλογικότητας και το ρόλο των δικαστών 
κατά τη διαµόρφωση της νοµολογίας ως πηγής διοικητικού δικαίου 
στα ανωτέρω θέµατα. Σχετικώς αναφέρθηκαν περιπτώσεις κατά 
τις οποίες απαιτείται από το νόµο ή από τη νοµολογία να 
περιλαµβάνεται η αιτιολογία στην ίδια την πράξη ή αρκεί να 
συµπληρώνεται από τα στοιχεία του φακέλου κλπ.  

 

Αντικείµενο του δεύτερου µέρους της συνάντησης ήταν το δίκαιο 
του περιβάλλοντος. Αναπτύχθηκαν αρχές που έχουν διαµορφωθεί 
στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, όπως η προστασία του πολίτη (µείωση 
δραστηριοτήτων που µπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και την 
υγεία των πολιτών - άρθρα 35 και 37 του Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων), πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση σε 
θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, πρόσβαση στη 
∆ικαιοσύνη, αποζηµιώσεις µε βάση την αρχή "ο ρυπαίνων 
πληρώνει". Οι σύνεδροι εξέθεσαν το νοµικό καθεστώς των χωρών 
τους και τη σχετική νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων. 
∆ιαπιστώθηκε η - συχνά- παθητική στάση της ∆ιοίκησης σε θέµατα 
προστασίας του περιβάλλοντος. Συζητήθηκε η δυνατότητα των 
δικαστών να ζητούν από τη διοίκηση να λαµβάνει συγκεκριµένα 
µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, µε βάση σχετικές 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, εξετάσθηκε η δικαστική 
αντιµετώπιση στα ανωτέρω θέµατα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων.  

 

 


