ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της “Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης Α.Ε.” και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α΄35)»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων και τη Διαρκή Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από δύο (2) άρθρα. Με τις διατάξεις
του Άρθρου 1 κυρώνεται η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της “Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.”
και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές», η οποία περιλαµβάνει τρία (3) άρθρα και
δηµοσιεύθηκε την 27η Μαρτίου 2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 35), και µε το Άρθρο 2 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νοµοσχεδίου.
ΙΙ. Γενικώς περί των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου
Το Σύνταγµα ορίζει στο άρθρο 44 παρ. 1 ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
εκδίδει, µετά από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Οι Πράξεις αυτές θεσπίζουν κανόνες δικαίου τυπικής
ισχύος ίσης µε του τυπικού νόµου και, συνεπώς, µε αυτές δύνανται να τροποποιούνται ή να καταργούνται υφιστάµενες νοµοθετικές διατάξεις (βλ. ΣτΕ
[Ολ] 1250/2003, ΣτΕ [Ολ] 3612/2002, ΣτΕ [Ολ] 3636/1989, βλ., ενδεικτικώς,
και Κ. Μαυριά, Συνταγµατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2014, σελ. 478 επ., Αντ. Πα-
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ντελή, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου, 2η εκδ., 2007, αρ. 417 επ., 430
επ., Επ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 14η έκδ., 2011,
σελ. 48 επ.).
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις κύρωσης Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Η εκτίµηση των προϋποθέσεων κύρωσης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ανήκει στη Βουλή. Με την κύρωσή της, η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ισχύει και εφεξής. Κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγµατος δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, διότι συνδέεται µε την εκτίµηση της ανάγκης λήψης αυτού του µέτρου, η οποία ανάγεται στη σφαίρα
της πολιτικής ευθύνης των πολιτειακών οργάνων που, κατά το Σύνταγµα, ασκούν τη νοµοθετική αρµοδιότητα (βλ. ΣτΕ ΕΑ 737/2012, ΣτΕ [Ολ]
1250/2003, ΣτΕ [Ολ] 3612/2002, ΣτΕ [Ολ] 3636/1989, ΣτΕ [Ολ] 2289/1987). Ο
δικαστής είναι αρµόδιος να ελέγξει, αφενός µεν την τήρηση των διαδικαστικών προϋποθέσεων έκδοσης των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΣτΕ
[Oλ] 1250/2003), την έγκαιρη, δηλαδή, κατά το Σύνταγµα, υποβολή τους
προς κύρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής (άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος σε συνδυασµό µε το άρθρο 72 παρ. 1 του Συντάγµατος), αφετέρου δε το περιεχόµενό τους κατ’ αναφορά προς το Σύνταγµα και τους λοιπούς υπερνοµοθετικής ισχύος κανόνες. Ο έλεγχος αυτός λαµβάνει χώρα
επ’ ευκαιρία της προσβολής µε αίτηση ακυρώσεως διοικητικών (ατοµικών ή
κανονιστικών) πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου (βλ. Γλ. Σιούτη σε Απ. Γέροντα/Σ. Λύτρα/Π. Παυλόπουλου/Γλ. Σιούτη /Σπ. Φλογαΐτη, Διοικητικό Δίκαιο, γ΄ έκδ., 2015, σελ. 173, Επ. Σπηλιωτόπουλο, τ. 2, όπ. π., σελ. 104). Σηµειωτέον ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας δεν παρεµβαίνει σε ό,τι αφορά τη σκοπιµότητα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου (άρθρα 50 και 82 παρ. 1 του Συντάγµατος).
ΙV. Προθεσµίες
Κατά το Σύνταγµα, οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου υποβάλλονται
στη Βουλή για κύρωση εντός σαράντα ηµερών από την έκδοσή τους ή εντός
σαράντα ηµερών από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Πρέπει δε να κυρωθούν από τη Βουλή µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου αποβάλλουν την ισχύ τους εφεξής και, συνεπώς, ισχύουν για το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευσή τους µέχρι την εκπνοή της προθεσµίας για την κύρωσή τους ή την
απόφαση της Βουλής να µην τις κυρώσει. Εποµένως, αν οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου εγκριθούν από την Ολοµέλεια εµπροθέσµως, διατη-
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ρούν την ισχύ τους. Η ισχύς τους λήγει, αν δεν υποβληθούν στη Βουλή ή
δεν εγκριθούν από αυτήν εµπροθέσµως (βλ. ΣτΕ 3636/1989. Για τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου βλ., ενδεικτικώς, Π. Παραρά, Η εφαρµογή του
άρθρ. 44§1 του Συντάγµατος, σε ΤοΣ 2 (1976), σελ. 195 επ., του ιδίου, Αι
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου του Προέδρου της Δηµοκρατίας, 1981,
σελ. 110 επ., του ιδίου, Σύνταγµα 1975 – Corpus, τ. Ι, σελ. 526 επ., Κ. Μαυριά, όπ. π., σελ. 252 επ., Αντ. Παντελή, όπ. π., παρ. 430-431, Επ. Σπηλιωτόπουλο, όπ. π., τ. 1, σελ. 48 επ., και τ. 2, σελ. 104, , Αθ. Ράικο, Συνταγµατικό
Δίκαιο, 2009, τ. Ι/Β, σελ. 867 επ., Ευ. Βενιζέλο, Μαθήµατα Συνταγµατικού Δικαίου, 2008, σελ. 176 επ., Κ. Χρυσόγονο, Συνταγµατικό Δίκαιο, 2003, σελ.
597 επ.). Πάντως, η αναδροµική κατάργηση ή τροποποίησή τους είναι δυνατή µόνο µε νοµοθετική πράξη ή κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση (βλ. Επ.
Σπηλιωτόπουλο, τ. 1, όπ. π., σελ. 49, Γλ. Σιούτη, όπ. π., σελ. 173).
V. Ειδικώς επί της υπό κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Α. Επί του άρθρου Πρώτου
Όπως ορίζεται στο Άρθρο Πρώτο, «κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146 του ν. 4261/2014 (Α΄107), του Κανονισµού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το µέτρο που εφαρµόζονται συµπληρωµατικά επί ειδικής
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων, ποσό τριάντα εκατοµµυρίων
(30.000.000) ευρώ εκ των µη διανεµηθέντων εισέτι διαθεσίµων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. καταβάλλεται άµεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής
στην ελεγχόµενη από πιστωτικό ίδρυµα επιχείρηση µε την επωνυµία Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. έναντι µελλοντικής αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και
στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συµµετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος στην παραπάνω βιοµηχανική επιχείρηση». Σηµειώνεται ότι η ακολουθητέα, κατά το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδικασία ορίζεται στο άρθρο 108 παρ. 2-3
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η δε ουσιαστική ρύθµιση, στο άρθρο 107 της Συνθήκης.
Β. Κατά το προοίµιο της υπό κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
προέκυψε «έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης: α) για την κεφαλαιακή ενίσχυση της επιχείρησης µε την επωνυµία
“Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε.” και την εξασφάλιση της απαραίτητης
ρευστότητας προκειµένου να παρασχεθεί η στήριξη στους τευτλοπαραγω-
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γούς κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, να ολοκληρωθεί η
τευτλοκαλλιέργεια και τευτλοπαραγωγή και να διασφαλισθούν η συνέχεια
της λειτουργίας και η βιωσιµότητα της εν λόγω επιχείρησης και β) για τη
ρύθµιση των φορολογικών εκκρεµοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων που, λόγω της κρίσης, της µείωσης µισθών και της ανεργίας, αδυνατούν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς και για την ταυτόχρονη
αύξηση των δηµοσίων εσόδων».
Γ. Καθ’ όσον αφορά στο έγκαιρο της υποβολής της στη Βουλή, η υπό κύρωση Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 35
Φ.Ε.Κ., τεύχος Α΄, της 27.03.2015 και, εποµένως, εγκαίρως υπεβλήθη στη
Βουλή την 01.04.2015, δύναται δε να κυρωθεί από την Ολοµέλεια της Βουλής εντός τριών µηνών από της υποβολής της.
Αθήνα, 11.05.2015
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