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Ι. Γενικά
Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε µετά τη συζήτηση
στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικώς µε τα προϊόντα
φαρµακευτικής κάνναβης.
Οι υπό ψήφιση ρυθµίσεις τίθενται, µετά την ταξινόµηση της κάνναβης και
των ουσιών της (Γ5γ οικ. 49690/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης) στον πίνακα Β΄ ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006,
όπως οι διατάξεις αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αποφάσεις εκδοθείσες κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006.
Το νοµοσχέδιο αποτελείται από τρία (3) άρθρα.
Με το άρθρο 1 προστίθεται στον Ν. 4139/2013 άρθρο 2Α, το οποίο ορίζει
ότι, κατ’ εξαίρεση, εγκρίνεται ενιαίως η παραγωγή, κατοχή, µεταφορά, αποθήκευση, προµήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας THC άνω του 2%, καθώς
και η εγκατάσταση και λειτουργία µεταποιητικής µονάδας επεξεργασίας και
παραγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης, µε αποκλειστικό
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σκοπό είτε την προµήθεια του κρατικού µονοπωλίου και τη διάθεσή τους για
ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους. Η ανωτέρω έγκριση είναι αµεταβίβαστη και παρέχεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, υπό τακτικώς ελεγχόµενες προϋποθέσεις.
Με το άρθρο 2 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ. 2 του
άρθρου 20 του Ν. 4139/2013.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ο χρόνος θέσης σε εφαρµογή του υπό ψήφιση νοµοθετήµατος.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νοµοσχεδίου
Επί του άρθρου 1
Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του προτεινοµένου να τεθεί, ως
νέο άρθρο 2Α, στον Ν. 4139/2013, απαιτείται, µεταξύ άλλων, πιστοποιητικό
περί µη πτώχευσης, περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης και περί µη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση. Για την πληρότητα της ρύθµισης, προτείνεται, συµφώνως και προς την αιτιολογική έκθεση, στο τέλος
της περίπτωσης ε΄, να τεθεί η φράση «καθώς και πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης και µη έκδοσης απόφασης για υπαγωγή του φυσικού προσώπου στον Ν. 3869/2010, όπως ισχύει».
Στην παρ. 4 του προτεινοµένου να τεθεί, ως νέο άρθρο 2Α, στον Ν.
4139/2013, παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε κοινή υπουργική απόφαση, περαιτέρω όρων και προϋποθέσεων, που, µεταξύ
άλλων, αφορούν «ιδίως τη χορήγηση της έγκρισης» και τον καθορισµό επιπλέον δικαιολογητικών. Δεδοµένου ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νοµοσχεδίου, δηµιουργείται
προβληµατισµός ως προς το εάν η προσθήκη και άλλων µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Τούτο, διότι, όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος παρέχεται στον
κοινό νοµοθέτη η δυνατότητα να εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία
προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Ως φορείς της κατ’ εξουσιοδότηση ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας ορίζονται, πέραν του Προέδρου της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα της Διοίκησης, εφόσον πρόκειται περί ειδικότε-
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ρων θεµάτων ή θεµάτων µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. Όπως δε γίνεται παγίως δεκτό (βλ. ΣτΕ [Ολ] 235/2012,
1210/2010, 2815/2004 κ.ά.), «ως "ειδικότερα θέµατα", για τη ρύθµιση των οποίων επιτρέπεται η παροχή νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα, πλην
του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως, νοούνται εκείνα
τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση µε την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της νοµοθετικής ρυθµίσεως. Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλην προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδοτήσεως, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και
σε γενικό, ορισµένο όµως, πλαίσιο, συµφώνως προς το οποίο θα ενεργήσει
η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα. Η ανωτέρω ουσιαστική ρύθµιση µπορεί να υπάρχει τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού
νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως» (ΣτΕ [Ολ]
2186/2013). Λεπτοµερειακό είναι το ζήτηµα που αφορά τη θέσπιση όλως
δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων, δεδοµένου ότι οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη (ΣτΕ
2820/1999, 2967/1999, 602/2002), ενώ τεχνικού χαρακτήρα είναι το θέµα
που αφορά στη θέσπιση ρύθµισης για την οποία απαιτείται παρέµβαση αρµόδιου τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999). Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν σκόπιµο η προτεινόµενη εξουσιοδοτική διάταξη να περιγράφει λεπτοµερέστερα το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων, που θα
ρυθµίζονται κατ’ εξουσιοδότηση.
Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του προτεινοµένου να τεθεί, ως νέο
άρθρο 2Α, στον Ν. 4139/2013, προβλέπεται ότι ορισµένα από τα κωλύµατα ισχύουν «ιδίως» στις εκεί αναφερόµενες περιπτώσεις των φυσικών προσώπων, είτε τα πρόσωπα αυτά ενεργούν για λογαριασµό τους, είτε ως µετέχοντες υπό κάποια ιδιότητα σε νοµικό πρόσωπο. Από τη γραµµατική διατύπωση της προτεινόµενης διάταξης, που περιλαµβάνει τη λέξη «ιδίως», συνάγε-
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ται, ότι καταλείπεται δυνατότητα τα εν λόγω κωλύµατα να µην συντρέχουν
υποχρεωτικώς και για πρόσωπα µε ιδιότητα ή θέση άλλη από τις περιγραφόµενες στη διάταξη.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018
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