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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής
Δηµοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη µετανάστευση
και την κινητικότητα»
A. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελείται από 3 άρθρα.
Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται και αποκτά την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος το αποτελούµενο από δεκαεπτά (17) άρθρα «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη µετανάστευση και την κινητικότητα», που υπογράφηκε στη Ντάκα στις 9 Φεβρουαρίου 2022.
Όπως αναφέρεται και στην ανάλυση συνεπειών που συνοδεύει το νοµοσχέδιο (ενότητα Αιτιολογική Έκθεση), µε το υπό κύρωση Μνηµόνιο επιδιώκεται «η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών στους τοµείς
της οικονοµικής µετανάστευσης και της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης», στην επίτευξη του δε του εν λόγω στόχου, «συµβάλλει η
προώθηση ενός νέου µοντέλου µετανάστευσης, το οποίο προσφέρει δυνατότητες προσωρινής µετανάστευσης µε σκοπό την εργασία, αποθαρρύνοντας παράλληλα τη δράση κυκλωµάτων διακινητών και ενθαρρύνοντας τη
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δράση για διευκόλυνση των επιστροφών. Το Μνηµόνιο Κατανόησης καθορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου και προσωρινής διαµονής υπηκόων του Μπαγκλαντές για εποχική εργασία στον αγροτικό τοµέα ή άλλους τοµείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας», ενώ
«[α]ναφορικά µε την παράνοµη µετανάστευση και τις επιστροφές, προβλέπεται συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών για την αποτελεσµατική εφαρµογή των "Πάγιων Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΕ-Μπαγκλαντές για
την Ταυτοποίηση και την Επιστροφή Προσώπων χωρίς Άδεια Διαµονής"».
Με το άρθρο δεύτερο παρέχονται, αφενός, οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις
προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και στους κατά περίπτωση
συναρµόδιους Υπουργούς για τον καθορισµό των δικαιολογητικών χορήγησης των αδειών διαµονής, της διαδικασίας αίτησης, επεξεργασίας και χορήγησής τους, των αρµόδιων αρχών έκδοσής τους, της αναπροσαρµογής του
παραβόλου που καταβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 18Α του ν. 4251/2014,
καθώς και κάθε ειδικότερου θέµατος για την εφαρµογή του υπό κύρωση
Μνηµονίου Κατανόησης, ορίζεται, αφετέρου, ότι µε απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για τις άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε το
Μνηµόνιο Κατανόησης.
Με το άρθρο τρίτο ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου, καθώς και το ότι
το υπό κύρωση Μνηµόνιο αρχίζει να ισχύει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου του 16.
B. Ως προς την κύρωση των διεθνών συµβάσεων, το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος ορίζει ότι οι διεθνείς συµβάσεις, από την επικύρωσή τους (κύρωσή τους) µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους εκάστης, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου
και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, ενώ το άρθρο 36 παρ. 2 απαιτεί ως όρο, για την ισχύ ορισµένων κατηγοριών διεθνών συνθηκών, την
κύρωσή τους µε τυπικό νόµο. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το
Σύνταγµα κατοχυρώνει τη διττή λειτουργία του κυρωτικού νόµου, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί υπό το κράτος των προηγούµενων Συνταγµάτων από
τη θεωρία, τη νοµοθετική πρακτική και τη νοµολογία, η οποία συνίσταται στο
ότι διά της ψήφισης του κυρωτικού νόµου, αφενός, γίνεται αποδοχή του πε-

ΑΔΑ: 0Α-07ΥΧ

3
ριεχοµένου της συνθήκης και παρέχεται συγκατάθεση προς επικύρωση στο
αρµόδιο όργανο της εκτελεστικής εξουσίας, αφετέρου, εντάσσεται η συνθήκη στο εσωτερικό δίκαιο και επιτάσσεται η εκτέλεσή της από τα όργανα
του κράτους (βλ., ενδεικτικά, Αγγ. Γιόκαρη, Η πρακτική των δικαιοδοτικών
οργάνων στην εφαρµογή του διεθνούς δικαίου, 2001, σελ. 83, Εµµ. Ρούκουνα, Σύνταγµα και Διεθνές Δίκαιο, σε Η επίδρασις του Συντάγµατος του 1975
επί του ιδιωτικού και επί του δηµοσίου δικαίου, 1976, σελ. 91, Κ. Οικονοµίδη,
σε Ιωάννου – Οικονοµίδη – Ροζάκη – Φατούρου, Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο –
Θεωρία των πηγών, παρ. 44. Βλ., όµως, και Κ. Ιωάννου σε Ιωάννου – Οικονοµίδη – Ροζάκη – Φατούρου, Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο – Σχέσεις Διεθνούς και
Εσωτερικού Δικαίου, 1990, σελ. 163 επ. και 168 επ.).
Οι συµβατικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου δηλώνονται στο Σύνταγµα µε
σειρά όρων [«διεθνείς συµβάσεις» (άρθρο 28 παρ. 1), «συνθήκη ή συµφωνία» (άρθρο 28 παρ. 2), «διεθνείς συνθήκες» (άρθρο 36 παρ. 4)]. Η ορολογική αυτή πολυµορφία οφείλεται σε έλλειψη συντακτικού συντονισµού και όχι
σε οποιαδήποτε νοµοτεχνική ανάγκη (βλ. Κ. Ιωάννου, όπ. π., σελ. 163).
Η διαδικασία της κύρωσης των διεθνών συνθηκών ή συµβάσεων ρυθµίζεται από το άρθρο 112 του Κανονισµού της Βουλής (ΚτΒ). Η ψήφιση των σχετικών κυρωτικών νοµοσχεδίων (ή προτάσεων νόµων) γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του ΚτΒ, χωρίς συζήτηση ή µετά από περιορισµένη συζήτηση, µε εξαίρεση τα νοµοσχέδια που αφορούν στην κύρωση συµβάσεων
σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 παρ. 2 και 3 του Συντάγµατος. Οι κυρωτικοί
νόµοι περιέχουν δύο κατηγοριών διατάξεις: α) τις κυρωτικές, οι οποίες περιλαµβάνουν την κυρωτική ρήτρα και το κείµενο της συνθήκης, καθώς και διατάξεις των οποίων το περιεχόµενο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο δηλώσεων
που η συνθήκη επιτρέπει ή επιβάλλει να συνοδεύουν την υπογραφή, την επικύρωση ή την έγκρισή της, ή τυχόν επιτρεπόµενων επιφυλάξεων, και β) τις
κοινές νοµοθετικές, µε τις οποίες ρυθµίζονται ζητήµατα εφαρµογής των
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διατάξεων της σύµβασης στην εσωτερική έννοµη τάξη ή προσαρµογής της
εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις αυτές. Κοινές νοµοθετικές θεωρούνται
και εκείνες που ρυθµίζουν την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του κυρωτικού νόµου.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2022
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Αστέρης Πλιάκος
Καθηγητής του Οικονοµικού
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